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Król  
w Piotrowicach

Galeria Kupiecka coraz bliżej
Niejeden z mieszkańców Otwocka idąc ulicami Staszica czy Kupiecką, z przyjemnością zauważa, jak 
szybko rośnie Galeria Kupiecka. Na otwarcie szykują się super niespodzianki. Jakie i kiedy? - czytaj s. 5

OTWOCK/JÓZEFÓW S. 3OTWOCK S. 4

1 ofiara  
śmiertelna,  
8 rannych  
w wypadku busa  
z robotnikami 
drogowymi

Najdroższe 
śmieci w kraju
Niepokojący raport 
UOKiK

• Jezioro Rokola bez motorówek - s. 2
• Pożar drewniaka przy ul. Konopnickiej - s. 4
• Wakacje 2019 z otwockim TPD - s. 11
• Festiwal Świdermajer wrócił pod Gurewicza - s. 12
• MKS Karczew gromi w sparingu! - s. 16
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Podczas tegorocznej edy-
cji Narodowego Czytania pod 
hasłem ,,Osiem lektur na 
ósme Narodowe Czytanie” 
cała Polska czytała „Nowele 
polskie” wybrane przez parę 
prezydencką: 

1. Dym – Maria Konop-
nicka, 2. Dobra pani – Eliza 
Orzeszkowa, 3. Katarynka – 
Bolesław Prus, 4. Mój ojciec 
wstępuje do strażaków (ze 
zbioru Sanatorium pod Klep-
sydrą) – Bruno Schulz, 5. 
Orka – Władysław Stanisław 
Reymont, 6. Rozdzióbią nas 
kruki, wrony… – Stefan Że-
romski, 7. Sachem – Henryk 
Sienkiewicz, 8. Sawa (z cyklu 
Pamiątki Soplicy) – Henryk 
Rzewuski

Otwocka Miejska Biblio-
teka Publiczna z dyr. Anną 
Kwaśniewską na czele kolejny 
już raz zgłosiła swój udział w 
wydarzeniu, jako że przecież 
celem akcji jest propagowanie 
znajomości dzieł klasyków i 
jednocześnie zachęcanie do 
samego czytelnictwa. 7 wrze-
śnia o godz.15.00 w namio-
cie przed biblioteką (wnętrze 

Jezioro Rokola bez motorówek
Wędkarze dopięli swego - nie będzie można pływać po jezio-
rze Rokola, gm. Karczew, motorówkami czy skuterami. 29 
sierpnia br.  Rada Powiatu Otwockiego uchwaliła zakaz uży-
wania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na je-
ziorze Rokola (Otwock Wielki).

Wyłączone z zakazu zo-
stały tylko jednostki służb 
porządku publicznego (np. 
WOPR).

Wnioskodawcą uchwały 
był  Okręg Mazowiecki Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go.

- Jestem bardzo zadowolo-
ny, że rada powiatu przychy-
liła się do wniosku złożonego 
przez Okręg Mazowiecki PZW 
- powiedział Jan Nowicki, pre-
zes otwockiego koła PZW. 
- To jest wąskie jeziorko o 

powierzchni ok. 40 ha i pływa-
jąca tu motorówka czy skuter 
wodny, który robi najwięcej 
huku, to tragedia dla wędka-
rzy oraz dla wypoczywających 
na brzegu.

Jak dodał, o takie zarzą-
dzenie wędkarze starali się 
już od ponad 4 lat, jednak po-
przednia rada i starosta nie 
zgodzili się na zakaz.  

Jezioro Rokola to akwen 
leżący w dawnym starorze-
czu Wisły, ciągnący się od 
Nadbrzeża na północy, przez 

Otwock Wielki, by zakończyć 
się na wysokości miejscowo-
ści Władysławów na południu. 
Nad jeziorem usytuowany 
jest pałac rodu Bielińskich - 
obecnie Muzeum Wnętrz w 
Otwocku Wielkim. Jezioro ma 
niezwykły urok, m.in. dzięki 
dzikości i urozmaiconej linii 
brzegowej. Można się w nim 
kąpać, choć nie ma zbyt wielu 
wygodnych plaż. Lubiane jest 
przez wędkarzy ze względu 
na bogactwo ryb.

ZetKa

Fot. Grzeg Sz., 
via Wikimedia 
Commons (cc. by 3.0)

Lekcja języka polskiego,  
czyli Narodowe Czytanie w MBP w Otwocku

Ogólnopolską akcję ,,Narodowe Czytanie” zainicjował w 2012 
roku prezydent Bronisław Komorowski, twierdząc, że  znajo-
mość najwybitniejszych dzieł narodowej literatury nie powin-
na ograniczać się do nauczania szkolnego, ale być również 
obecna w życiu nas wszystkich. 

przypominało klasę lekcyjną) 
zebrało się sporo miłośników 
literatury, którzy wzięli udział 
w lekcji języka polskiego. Jej 
temat – zapisany na tablicy 
– brzmiał ,,Małe formy narra-
cyjne, czyli nowela i opowia-
danie”. Zajęcia poprowadziła 
współorganizatorka wydarze-
nia Jolanta Wakulińska – po-
lonistka z LO Nr III im. J. Sło-
wackiego w Otwocku, a w rolę 
uczniów, którzy czytali swoją 
pracę domową, czyli frag-
menty nowel, wcielili się: Ewa 
Bednarska –Piętka (polo-
nistka ze ,,Słowaka”), Dorota 
Siarkiewicz (lek. stomatologii), 
Joanna Kożan – Łazor (poet-
ka, pisarka), Wojciech Gałec-
ki (poeta, satyryk), Damian 
Szczepaniak (uczeń ,,Słowa-
ka” ), Katarzyna Borkowska 
(prezes Fundacji Otwocka 
Jedynka), Justyna Ochocka – 
Stępień (dyr. SP nr 8) i Sylwia 
Konopacka – Bąk (naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji 
UM).

Świetnie dobrane fragmen-
ty tekstów i ich piękne odczy-
tanie, ciekawe komentarze 

prowadzącej lekcję dotyczą-
ce genezy utworów, budowy, 
konwencji, klimatyczne prze-
rywniki muzyczne w wykona-
niu rodziny Michalczyków z 
Prywatnej Szkoły Muzycznej 
nr 1 w Otwocku spowodowały, 
że nie było mowy o nudzie. 

Kiedy wybrzmiał dzwo-
nek kończący lekcję, będącą 
strawą dla ducha, można było 
cieszyć podniebienie wiejskim 
jadłem. Był pyszny smalczyk 

domowy, wędliny, ogórki, cia-
sta, kompot. Kunsztem kuli-
narnym wykazały się pracow-
nice MBP, co sprawdziłem i 
potwierdzam. 

Słuchacze w późniejszych 
kuluarowych rozmowach bar-
dzo sobie chwalili sposób 
przygotowania tego wydarze-
nia i zapowiadali, że za rok 
także przyjdą na Narodowe 
Czytanie. Już wiemy, że bę-
dziemy czytać ,,Balladynę” 

J. Słowackiego. Wyjście w 
plener i - jak to się mówi - do 
ludzi zwiększyło frekwencję, 
stworzyło miłą atmosferę i nie-
powtarzalny klimat tego spo-
tkania z literaturą. Gratulacje 
należą się dyrekcji i pracow-
nicom MBP oraz wszystkim 
zaangażowanym w przygoto-
wanie oraz realizację tej edycji 
Narodowego Czytania.

Wakul

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku
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UOKiK opublikował 
28.08.2019 „Raport z bada-
nia rynku usług związanych z 
gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi w gminach miej-
skich w latach 2014-2019”. 
Urząd przeanalizował sytuację 
we wszystkich 302 gminach 
miejskich w Polsce, szukając 
przyczyn dużych podwyżek 
opłat za odbiór śmieci w ostat-
nich dwóch latach.

Ten wzrost cen za śmie-
ci zaczął się już w 2017 r., 
nasilił się natomiast w latach 
2018-2019, obejmując w tym 
czasie 60 proc. gmin. Jednak 
niekoniecznie równomiernie - 
„skala podwyżek różni się w 
zależności od regionu Polski. 
Największe dotyczą woj. ma-
zowieckiego, gdzie w jednej 
z gmin stawki wzrosły blisko 
trzykrotnie” - powiedział pre-
zes UOKiK Marek Niechciał. 
Mówił o Markach. Otwock nie 
jest jednak wiele „gorszy”, 
bo tu stawka dla osób niese-
gregujących wzrosła ponad 
dwukrotnie. W Józefowie - 1,5 
raza. I niezbyt pociesza fakt, 
że łagodniejszą podwyżkę 
otrzymały osoby segregujące 
odpady, ponieważ szczegól-

Najdroższe śmieci w kraju
Otwock wraz z Józefowem 
znajdują się na podium krajo-
wym, jeśli chodzi o wysokość 
opłat za śmieci od mieszkań-
ca w gminie miejskiej. Razem 
z nimi w ścisłej czołówce 
znajdują się jeszcze Marki. 

nie w Otwocku niesegregują-
cych jest bardzo duża liczba.

W skali kraju różnice w 
opłatach są naprawdę duże:

- Najdrożej jest w Markach, 
Otwocku i Józefowie, gdzie 
mieszkańcy mają stawki za 
śmieci segregowane/niese-
gregowane wynoszące (w zł): 
32/65, 32/63 i 32/63.

- Najtaniej jest Białymsto-
ku - 5/11 zł oraz w Stalowej 
Woli 6 /12 zł. W samym jednak 
województwie mazowieckim 
część gmin miejskich ma także 
znacznie niższe opłaty niż „li-
derzy”, np. w Mławie (8/12 zł), 
Węgrowie (8/34 zł) czy Mińsku 
Mazowieckim (13/25 zł).

Według analityków UOKiK 
pierwszym czynnikiem, który 
spowodował znaczne pod-
wyżki opłat ostatnich 2 lat jest 
brak konkurencji. To zaś stało 

się w wyniku wprowadzenia 
ustawy śmieciowej obowiązu-
jącej od lipca 2013 roku. Nało-
żyła ona na gminy obowiązek 
organizowania przetargów, 
aby wyłonić firmy odbierają-
ce odpady od mieszkańców. 
Wymagania stawiane przez 
samorządy oraz konieczność 
obsługi znacznych obszarów 
spowodowały wyeliminowanie 
z rynku wielu małych przed-
siębiorstw. W rezultacie do 
kolejnych przetargów zgłasza 
się coraz mniejsza liczba firm.  

- W ciągu ostatnich dwóch 
lat w ponad połowie gmin 
miejskich o zamówienie ubie-
gał się tylko jeden przedsię-
biorca. Jednocześnie widać, 
że tam, gdzie o kontrakt z gmi-
ną walczy większa liczba firm, 
mieszkańcy płacą taniej za 
odbiór śmieci – mówił prezes 

Niechciał. Zauważał przy tym, 
że przed zmianą systemu tyl-
ko „w 8 proc. tych gmin usługi 
świadczył jeden podmiot”. 

Kolejne czynniki, które wy-
windowały ceny odbioru śmie-
ci, to wyższe koszty przetwa-
rzania i składowania odpadów 
oraz - na Mazowszu - brak 
przez kilka lat Wojewódzkiego 
Planu Gospodarowania Odpa-
dami.  „Dodatkowo poprzedni 
WPGO zakładał zbyt niskie 
limity przetwarzania odpadów. 
Efektem była mała liczba in-
stalacji w regionie, niedostatek 
mocy, a co za tym idzie wzrost 
cen za zagospodarowanie od-
padów komunalnych”. 

UOKiK nie zakończył jesz-
cze badania sprawy, ponieważ 
podejrzewa dodatkowo nie-
uczciwe praktyki przedsiębior-
ców. Dlatego sprawdza, czy 

nie nastąpiły przypadki nad-
używania pozycji dominującej 
lub zmów przetargowych. W 
następnej kolejności zapowie-
dział jeszcze skontrolowanie 
RIPOK-ów, ich polityki ceno-
wej, jak również technologii 
przetwarzania czy ilości przyj-
mowanych odpadów. 

UOKiK badał kwestię w 
skali kraju. Jednak przy stwier-
dzonych ogólnych niekorzyst-
nych tendencjach, szczególnie 
w naszym województwie, za-
stanawiające jest, że niektóre 
samorządy mazowieckie w 
tych okolicznościach poradziły 
sobie całkiem nieźle, nie do-
puszczając do drastycznego 
obciążenia mieszkańców opła-
tami za odbiór śmieci. Mają 
lepsze władze?

Kazimiera Zalewska

Ranking 20 gmin miejskich o najwyższych opłatach - według planów na koniec 2019 r.
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WARSZAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
     z siedzibą w Otwocku

ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock
tel./fax  22/719-52-15,  

e-mail: dziekanat@wsw.edu.pl www.wsw.edu.pl

Nie trać czasu na dojazdy studiuj blisko swojego miejsca za-
mieszkania!
Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku prowa-
dzi rekrutację na kierunki studiów: 
-  zarządzanie oraz finanse i rachunkowość z licznymi spe-
cjalnościami,
-  studia podyplomowe, 
- Master of Business Administration prowadzone przy udzia-
le partnera zagranicznego - Fachhochschule des Mittel-
stands w Bielefeldzie (Niemcy)
Opłaty promocyjne do końca września br.
Informacja: www.wsw,edu.pl. email: dziekanat@wsw.edu.pl; 
tel. 22 719 51 15

Wypadek zdarzył się na 
ulicy Żeromskiego w Otwoc-
ku, w pobliżu drogi krajowej 
nr 17.  Kierowca volkswage-
na caravelle -  busa pasażer-
skiego - 43-letni mieszkaniec 
województwa małopolskiego 
stracił panowanie nad kie-
rownicą. Auto zjechało z drogi 

Jak poinformował zastęp-
ca rzecznika prasowego KPP 
w Otwocku podinsp. Piotr Za-
krzewski, 62-letni mężczyzna 
kierujący pojazdem marki Ci-
troen, jadąc ulicą Portową nie 
zachował ostrożności i wjechał 
na skrzyżowanie z sygnaliza-
cją świetlną na czerwonym 
świetle. W wyniku tego auto 
uderzyło w prawidłowo poru-
szający się  ulicą Okrzei sa-
mochód osobowy marki Seat 
kierowany przez 45-letniego 
mężczyznę. W wyniku zdarze-
nia samochód sprawcy, którym 
uderzył w seata, przewrócił 
się na bok, a 62-latek został 
zakleszczony w pojeździe. Po 
przyjeździe policji na miejsce 
straż pożarna, a następnie ra-

Policjanci z zespołu pa-
trolowo-interwencyjnego ko-
misariatu karczewskiego  zo-
stali wezwani do marketu w 
Karczewie.  Personel sklepu 
zatrzymał mężczyznę, w któ-
rym rozpoznał złodzieja zareje-
strowanego parę dni wcześniej  
przez sklepowy monitoring w 
trakcie, gdy wynosił ukradkiem 
alkohol i artykuły spożywcze. 
Teraz ponownie odwiedził mar-
ket i znów próbował ukraść ko-
lejne produkty.

W trakcie spisywania męż-
czyzny podane przez nie-
go dane personalne wydały 
się policjantom podejrzane, 
po prostu nie zgadzały się. 
Mężczyzna za nic jednak nie 
chciał się przyznać, kim na-
prawdę jest. W wyniku takiej 
postawy trafił do aresztu do 
momentu ustalenia tożsamo-
ści. Po dokładnej weryfikacji 
w policyjnych bazach danych 
okazało się, że podejrzany to 

Jak poinformował po-
dinsp. Piotr Zakrzewski z KPP 
Otwock, zgłoszenie o pożarze 
budynku przy Konopnickiej 8/
przy Jagiellońskiej/ wpłynęło 
o godz. 6.47 poprzez numer 
alarmowy 112. Załoga, któ-
ra przybyła jako pierwsza na 
miejsce, ustaliła, że budynek 
jest pustostanem.

Pożar gasiły zastępy PSP 

Tragiczny wypadek busa z pracownikami S17
W nocy 9 września 2019, zaraz po godzinie 3.00, zdarzył się tragiczny wypadek busa wiozą-
cego do pracy robotników drogowych. Auto z 9 osobami uderzyło w dwa drzewa i dacho-
wało. Zginął jeden z pasażerów, osiem osób odniosło obrażenia.

Fot. kppotwock.policja.waw.pl

do rowu i przekoziołkowało, 
uderzając najpierw w jedno 
drzewo, w przepust betonowy, 
następnie w kolejne drzewo - 
poinformował oficer prasowy 
otwockiej komendy nadkom. 
Daniel Niezdropa. 

Samochodem podróżowa-
ło 9 mężczyzn: kierowca i 8 

pasażerów. Wszyscy to pra-
cownicy jednego z podwyko-
nawców S17, którzy jechali do 
pracy na budowie. 

Jeden z pasażerów - 
37-letni mieszkaniec powiatu 
nowosądeckiego - podczas 
dachowania wypadł z auta. 
W wyniku doznanych obrażeń 
poniósł śmierć na miejscu. 
Wszystkie pozostałe osoby 
podróżujące busem także do-
znały obrażeń ciała w różnym 
stopniu. Poszkodowani zostali 
zabrani do szpitali w Warsza-
wie i Otwocku - niektórzy z 
podejrzeniami złamań i innych 
obrażeń. Według wstępnych 
ustaleń ratowników nie były 
to jednak urazy zagrażające 
życiu - poinformował nadkom. 
Niezdropa.

Do wypadku pierwsi przy-
jechali strażacy - łącznie 
pięć zastępów (2 JRG z PSP 
Otwock oraz OSP Wólka 
Mlądzka, OSP Otwock Ja-
błonna i OSP Świdry Małe).  
Zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia oraz do czasu przyby-
cia pogotowia ratunkowego 
udzielali kwalifikowanej pierw-
szej pomocy osobom poszko-
dowanym.  Na miejscu, do 

godziny 7 rano, działali  także 
policjanci i prokurator. 

Wiadomo, że kierowca był 
trzeźwy. Jak poinformował 
rzecznik KPP Otwock, praw-
dopodobnie przyczyną zda-
rzenia było przyśnięcie prowa-
dzącego pojazd, ale dokładne 
okoliczności wypadku dopiero 
będą badane w trakcie policyj-
no-prokuratorskiego śledztwa.

ZetKa

Kolizja na skrzyżowaniu 
Rycerskiej i Okrzei
W czwartek, 5 września tuż przed godziną 17:00 policjanci 
otrzymali zgłoszenie o kolizji, która wystąpiła na skrzyżo-
waniu ulic Rycerskiej i Okrzei w Otwocku.

townicy z karetki pogotowia ra-
tunkowego pomogli mężczyź-
nie wyjść z auta oraz udzielili 
mu podstawowej pomocy. 

Obaj kierujący pojazdami 
byli trzeźwi, a żadna z innych 
osób nie doznała obrażeń. 
Sprawa nie została jednak 
rozstrzygnięta na miejscu 
kolizji, o wymiarze kary dla 
sprawcy zdecyduje sąd.

Sebastian Rębkowski

Do aresztu za kradzież w sklepie i...
32-letni mieszkaniec Józefowa za coś, co zwykle kończy się mandatem, trafił do aresztu. Próbu-
jąc uniknąć odpowiedzialności za kradzież, podszywał się bowiem nieudolnie pod kogoś innego.

32-letni mieszkaniec Józefo-
wa, a próbował podszyć się 
pod swojego brata.

Ostatecznie podejrzane-
mu udowodniono popełnienie 
dwóch kradzieży i takiej treści 
zarzut został mu przedstawio-
ny. Mężczyzna przyznał się 
do sklepowych przestępstw i 
dobrowolnie  poddał się karze.

Obciążanie własnymi 
“grzechami” rodziny  jest ra-
czej rzadkim sposobem na 
uniknięcie sankcji za swój 
czyn. Jak dowiedzieliśmy się 
od podinsp. Piotra Zakrzew-
skiego z otwockiej KPP zło-
dzieje sklepowi są natomiast 

często dobrze zaznajomieni z 
kodeksem i bardzo pilnują się, 
żeby kradnąc, nie przekroczyć 
kwoty, która zmienia kwalifika-
cję takiego działania z wykro-
czenia na przestępstwo. Ta 
kwota wynosi obecnie 500 zł 
(stały próg został ustalony w 
październiku ub.r. przez Sejm 
w nowelizacji kodeksu. Wcze-
śniej granicę tę wyznaczała 
wartość szkody wynosząca 
jedną czwartą minimalnego 
wynagrodzenia za pracę).

Za wykroczenie policjan-
ci od razu wypisują mandat 
lub wymierzana jest grzywna 
przez sąd. Za kradzież będą-
cą przestępstwem grozi nawet 
do pięciu lat więzienia.

Jak się okazuje „etatowi” 
złodzieje sklepowi  chodzą po 
prostu po sklepie z kalkula-
torami, aby dokładnie zliczyć 
wartość produktów i nie stać 
się przestępcą. 

red.

Fot. kppotwock.policja.waw.pl

Pożar przy ul. Konopnickiej
Rankiem 2 września w bu-
dynku wielorodzinnym przy 
ulicy Konopnickiej obok 
ZSEG wybuchł duży pożar. 

Otwock oraz 6 jednostek stra-
ży ochotniczej:  OSP Otwock 
Jabłonna, OSP Otwock Wólka 
Mlądzka, OSP Karczew, OSP 
Józefów, OSP Świdry Małe i 
OSP Glinianka. 

Po ugaszeniu budynku nie 
ujawniono żadnych osób po-
szkodowanych.

Właściciel nieruchomo-
ści - osoba prywatna - poin-
formował funkcjonariuszy, że 
nie ma podejrzeń co do pod-
palenia i nie będzie składał 
zgłoszenia dot. pożaru, więc 
tym samym policja nie będzie 

prowadziła w tej sprawie po-
stępowania wyjaśniającego. 
Zapewnił także, że sam upo-
rządkuje plac po pożarze.

red.

Fot. Czytelnik
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Jeszcze w tym roku ma 
wypięknieć otoczenie Gale-
rii - będzie nowy chodnik z 
kostki, zlikwidowane płoty. 
Wielkie otwarcie zaplano-
wane jest pod koniec marca 
2020 z mnóstwem promocji i 
specjalnym show. Wiele osób 
czekających na nowoczesny 
i tętniący życiem obiekt w 
Otwocku chciałoby, aby Gale-
ria Kupiecka otworzyła swoje 
podwoje jak najszybciej. Dla 
niecierpliwych oraz niedowiar-
ków jest nasza relacja z po-
stępu prac.

Budowa pełną parą
Na zewnątrz budynku nie 

ma już wiele do zrobienia - 
trwają prace przy elewacji, 
które mają zakończyć się 
za niecałe dwa miesiące, w 
październiku. Wtedy zostanie 
rozebrany płot dookoła inwe-
stycji. Po ukończeniu tego 
etapu wykonawca - Budimex 
- rozbierze też baraki, gdzie 
znajdują się jego biura i prze-
niesie je tymczasowo, czyli do 
zakończenia budowy, do środ-
ka Galerii.

Prace wewnątrz budynku 
są już także bardzo zaawan-
sowane. W znacznym stopniu 
zrobione są piwnice, gdzie 
znajdzie się parking na 210 
samochodów plus miejsca na 
motory i rowery. Stąd do Ga-
lerii wejście będzie 3 klatkami 
schodowymi lub windą.

Na piętrach położone są 
w większości podłogi, ścia-
ny, elektryka, zainstalowane 
schody ruchome.

Galeria Kupiecka coraz bliżej
Niejeden z mieszkańców Otwocka idąc ulicami Staszica czy 
Kupiecką, z przyjemnością zauważa, jak szybko rośnie Ga-
leria Kupiecka. My - po wizycie na placu budowy - możemy 
Wam zdradzić, że prace prowadzące do otwarcia tego wy-
czekiwanego w mieście obiektu są mocno zaawansowane 
na wszystkich płaszczyznach.

Od listopada będą trwały 
już tylko wewnętrzne prace 
wykończeniowe. Po ich za-
kończeniu, lokale zostaną 
przekazane najemcom, aby 
mogli je przygotować według 
własnych standardów. Jesz-
cze w tym roku ruszy także 
modernizacja chodnika na uli-
cy Kupieckiej. Otoczenie Ga-
lerii ma stać się czyste i ele-
ganckie.

Największe  
sieci handlowe  

z umowami
Jak powiedział Wojciech 

Krawczyk, przedstawiciel in-
westora - firmy WOT Invest, 
zainteresowanie najemców 
jest bardzo duże. Najwięk-
sze sieci handlowe podpisały 
umowy lub są w trakcie nego-
cjowania warunków. Otwar-
cie Galerii zostało zaplano-
wane na marzec 2020 roku, 
aby wszyscy najemcy zdążyli 
przygotować swoje lokale we-
dług własnych potrzeb i aby 
wszyscy jednocześnie mogli 
otworzyć swoje sklepy. Miesz-
kańcy będa z pewnością za-
chwyceni asortymentem, jaki 
tu zastaną.

Na parterze, w części na-
rożnej Kupiecka/Staszica 
otworzy się Empik - z książka-
mi, grami, płytami itp. Naprze-
ciwko aż 880m2 zajmie czoło-
wy sprzedawca w dziedzinie 
butów i galanterii skórzanej, 
czyli CCC - to będzie jeden z 
największych lokali tej firmy.

Od strony ulicy Kupieckiej 

1200m2 zarezerwowane jest 
na asortyment spożywczy, 
czyli Top Market z przyległą 
kawiarnią Top Cafe . Następ-
nie na parterze będą: drogeria 
Rossmann, Plus GSM (telefo-
nia komórkowa), optyk Vision 
Express.

Zaraz przy głównym wej-
ściu ok. 200 m2 zarezerwo-
wanych jest na restaurację 
(z ogródkiem piwnym na ze-
wnątrz pod zadaszeniem). 
Jaka ona będzie nie jest jesz-
cze ostatecznie ustalone - za-
interesowani restauratorzy 
mogą wciąż  kontaktować się 
z przedstawicielami inwestora 
- WOT Invest.

W samym centrum parteru 
znajduje się strefa eventowa - 
otwarta do dachu przestrzeń 
przeznaczona na pokazy, kon-
certy itp.

Na piętrze rozlokują się 
Media Expert z asortymentem 
elektronicznym, następnie 
sklep sportowy Martes Sport 
czy wreszcie KiK z ubraniami 
i wyposażeniem do domu, a 

ponadto obecne będą różne 
trendy modowe, tak jak Vistula 
i Wólczanka oraz (najpewniej 
- w trakcie negocjacji) Wran-
gler, s.Oliver, Big Star, Tom 
Tailor, Cross Jeans.

To nie wszystkie marki, 
które zawitają do Galerii Ku-
pieckiej - będą niespodzianki, 
które z pewnością spodobają 
się wielu otwocczanom! (Nie-
które popularne firmy mają 
bowiem politykę niezdradza-
nia swoich nowych lokalizacji 
zanim wszystko nie będzie 
gotowe).

Na otwarcie 
promocje i show
- Jestem zadowolony, że 

dopięliśmy swego i Galeria 
Kupiecka powstaje - powie-
dział Wojciech Krawczyk. - W 
pewnym momencie byłem 
bardzo sceptyczny, czy to w 
ogóle się uda. Ale gdy budo-
wa ruszyła, mimo problemów 
po drodze, wiedziałem już, 
że jednak się uda. Uważam, 

że Otwock zasługuje na takie 
miejsce, gdzie mieszkańcy 
mogą zrobić w komfortowych 
warunkach zakupy, jakie chcą.

- Chcemy, aby mieszkań-
cy Otwocka i goście na długo 
zapamiętali otwarcie Galerii 
Kupieckiej - dodał Wojciech 
Krawczyk. - Dlatego na ten 
moment wszystko musi być 
dopięte na ostatni guzik.

Jak zapowiedział, to bę-
dzie niezwykła okazja na 
zakupy wiosenno-letnie, po-
nieważ na otwarcie zostanie 
przygotowane mnóstwo pro-
mocji. Wszyscy najemcy mają 
to zapisane w umowach, ale 
nawet bez tego wszystkim za-
leży, aby zrobić na początek 
dobre wrażenie.

Ponadto gospodarze Ga-
lerii planują specjalny show 
-niespodziankę. Sądząc po 
realizacji ich dotychczaso-
wych zamierzeń, szykuje się 
coś ekstra. Aż szkoda, że trze-
ba jeszcze czekać do końca 
marca 2020.

Kazimiera Zalewska

Parking podziemny

Tu będzie CCC

Strefa eventowa  - wizualizacja Strefa eventowa

Tu będzie restauracja

Ukończona elewacja tylnej części budynku 



13 WRZEŚNIA 20196 POWIAT

Wydarzenie rozpoczę-
ła msza święta celebrowana 
przez ks. proboszcza parafii 
Warszawice Krzysztofa Wał-
ka, następnie oficjalnie zain-
augurowano święto plonów. 

Cisza dla ofiar wojny, po-
dziękowania dla rolników

Zbiegło się ono z przypa-
dającą w tym dniu 80. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej, 
dlatego też na początku na 
scenie pojawili się przedstawi-
ciele gminy: sołtys wsi Joanna 
Jedlińska, burmistrz Karcze-
wa Michał Rudzki, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Kar-
czewie Piotr Żelazko, starosta 
otwocki Cezary Łukaszewski, 
wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Otwockiego Grażyna 
Olszewska i radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
Bożena Żelazowska i razem z 
radnymi gminy i powiatu oraz 
zebranymi na placu miesz-
kańcami i gośćmi dożynek mi-
nutą ciszy złożyli hołd ofiarom 

Dożynki Powiatowo-Gminne w Piotrowicach

W niedzielę, 1 września br. na placu za dawnym budynkiem OSP w Piotrowicach odbyły się 
dożynki gminy Karczew i całego powiatu otwockiego. Złożony został hołd dla ofiar II wojny 
światowej i rolników, a potem miał miejsce muzyczny szał z królem.

największej masakry w hi-
storii świata. Następnie przy-
szła pora na okolicznościowe 
przemówienia, w których pod-
kreślano rolniczy charakter 
uroczystości, a także mówio-
no o nieodzownym elemencie 
wiejskiego bytowania, jakim 
jest religia i przywiązanie do 
wiary, szczególnie gdy zanosi 
się do Boga prośby o urodzaj. 
Nie mogło zabraknąć podzię-
kowań dla organizatorów, 
którzy od tygodni przygotowy-
wali i ,,dopinali” szczegóły, by 
wszystko było gotowe na to 
wydarzenie. 

Dożynki nie byłyby praw-
dziwe, gdyby nie wyjątko-
wy ceremoniał, a następnie 
wspaniały występ dzieci i 
młodzieży z Piotrowic i okolic, 
które w pięknych strojach - 
wspierane przez swoich opie-
kunów - niosły wieniec oraz 
chleb dożynkowy. Został on 
następnie pokrojony i rozda-
ny uczestnikom imprezy. Ko-

lejnym punktem uroczystości 
było rozstrzygnięcie konkursu 
„Gmina Karczew w kwiatach” 
na najładniejszy ogród i bal-
kon. Trzecie miejsce zajęła 
Hanna Ładnowska z Całowa-
nia, drugi stopień podium na-
leżał do Jana Wyszomirskiego 
z Karczewa, a zwycięzcą oka-
zała się być Mirosława Jobda 
z Janowa - wszyscy otrzymali 
bony o różnej wartości na za-
kupy w sklepie ogrodniczym. 
Na zakończenie tej części 
programu z pokazem freestyle 
football wystąpił Marek Maro 
Jaworski, który przeprowadził 
także warsztaty z nauką pod-
stawowych trików. 

Muzyczny szał z królem 
disco

W gorącej atmosferze, i to 
nie tylko ze względu na wy-
soką temperaturę, muzyczny 
wieczór otworzył znany ze-
spół Extazy. Kolejna godzina 
imprezy przeniosła wszystkich 
w ludowe klimaty, a to już za 

sprawą dwóch rewelacyjnych 
zespołów. Najpierw na sce-
nie wystąpili Sołtysi, którzy 
wraz ze swoimi młodszymi 
podopiecznymi wykonali zna-
ne przyśpiewki ludowe. Na-
tomiast Piskorze zaprezen-
towali kilka wybranych przez 
siebie ulubionych utworów. 
Obu grupom pięknie akom-
paniowali akordeoniści.  Po 
tradycyjnych nutach na scenę 
powróciły taneczne rytmy, a to 
dzięki zespołowi VaBank. Za-
bawnym urozmaiceniem do-
żynek bez wątpienia był także 
Kabaret Na Koniec Świata. 

Formacja Vers dostała 
ważne zadanie, ponieważ 
musiała wprowadzić widow-
nię w rytm muzyki tanecznej, 
występując zarówno przed 
główną  gwiazdą piotrowic-
kich dożynek, jak i po niej, co 
na pewno im się udało. Za to 
już o zmroku na scenie pojawił 
się jeden z najbardziej rozpo-
znawalnych wykonawców, je-
śli chodzi o klimat disco polo, 
czyli Zenek Martyniuk wraz z 
zespołem Akcent. „Przekor-
ny los” w wykonanie którego 
włączył się nawet burmistrz 
Michał Rudzki, „Przez twe 
oczy zielone”, „Królowa nocy” 
oraz inne znane wielu oso-
bom utwory grupy, zgodnie 

z tytułem tej części imprezy, 
wprowadziły w muzyczny szał 
wszystkich obecnych. Kon-
cert zgromadził bardzo wielu 
fanów Zenka Martyniuka - wi-
dać, że nie na darmo przyzna-
no mu tytuł króla disco polo. 

Nie można nie wspomnieć, 
że całe wydarzenie profesjo-
nalnie i zgrabnie poprowadził 
prezenter telewizyjny, kon-
feransjer i wokalista Maciej 
Smoliński, który chętnie też 
robił sobie zdjęcia z widownią. 

Oprócz występów na sce-
nie, na placu powiatowo-gmin-
nych dożynek w Piotrowicach, 
przygotowano wiele atrakcji 
dla młodszych i starszych, 
m.in. wystawy tematyczne 
i zbiórki publiczne, m.in. na 
chorego 8-letniego Maksa 
Bednarczyka z piłkarskiego 
Mazura. 

Wydarzenie, którego orga-
nizatorami byli: burmistrz Kar-
czewa, Rada Miejska w Kar-
czewie, sołtys i Rada Sołecka 
wsi Piotrowice oraz Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury, a 
współorganizatorami Powiat 
Otwocki i Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego, 
nie odbyłoby się również bez 
wsparcia licznych sponsorów. 

Sebastian Rębkowski
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Drobny złodziejaszek James pragnie zerwać z kry-
minalną przeszłością i wreszcie się ustatkować. 
U boku ukochanej, pięknej Emily, która jest 
dyspozytorką w policji, snuje marzenia o założe-
niu własnej fi rmy. Na razie pracuje jako mechanik 
w warsztacie samochodowym i stara się 
prowadzić uczciwe życie. Tymczasem z więzienia 
wychodzi na wolność jego brat Frankie. Spędził 
on za kratami dziesięć lat za przestępstwo, które 
dawno temu popełnili razem. Frankie musi się 
zmierzyć z nową rzeczywistością. 

TVP1 fi lm sensacyjny, Kanada, Luksemburg, 2014

American Heist. Skok życia22:40

Piątek

TVN

21:45

Sobota

Frank Moses był agentem specjalnym CIA i przez 
30 lat wykonywał zadania, których nikt nie 
śmiałby się podjąć. Teraz doświadcza uroków 
emerytury na przedmieściach Cleveland. 
Jego jedyną rozrywką są regularne rozmowy 
telefoniczne z Sarah Ross, która odpowiada za 
przesyłanie mu czeków. Pewnego dnia w jego 
domu zjawia się grupa zawodowych zabójców. 
Frank, który nie zapomniał umiejętności 
przydatnych w szpiegowskim fachu, rozprawia 
się z uzbrojonymi intruzami. 

Nowy Jork. Kanadyjka Margaret Tate pracuje 
w jednym z największych amerykańskich wy-
dawnictw. Całe swoje życie podporządkowała 
pracy. Wymagająca szefowa nie przebiera 
w środkach, by osiągnąć cel, co nie przysparza 
jej sympatii wśród pracowników. Zaab-
sorbowana zawodowymi obowiązkami kobieta 
zapomina o przedłużeniu wizy. W najmniej 
odpowiednim momencie dowiaduje się, że grozi 
jej deportacja do ojczyzny. By temu zapobiec, 
musi niezwłocznie wyjść za mąż.

TVN fi lm sensacyjny, USA, 2010komedia romantyczna, USA, 2009

RedNarzeczony mimo woli 22:30

Niedziela

USA. Były agent służb specjalnych, Bryan Mills 
(Liam Neeson), pracuje jako ochroniarz. Od 
czasu rozwodu z Lenore (Famke Janssen) usiłuje 
naprawić relacje ze swoją jedyną córką, Kim 
(Maggie Grace). W dniu 17. urodzin dziewczyna 
oznajmia mu, że wraz z przyjaciółką Amandą 
(Katie Cassidy) planuje wypad do Paryża. Bryan 
sprzeciwia się temu pomysłowi, jednak pod 
wpływem byłej żony ulega prośbom córki. Ki-
erując się zawodową przezornością wręcza Kim 
telefon komórkowy i wymusza na niej obietnicę.

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, 2008  

Uprowadzona20:15

Poniedziałek

Frank Vega (Danny Trejo) i Bernie Pope (Danny 
Glover) usiłują odnaleźć w Luizjanie porwanego 
nauczyciela. Tym razem potrzebują jednak 
pomocy policji, by zadbać o swoje sprawy, 
a także wymierzyć sprawiedliwość. “Bad Ass 
- Twardziel” jest prawdopodobnie pierwszą 
produkcją kinową, która zainspirowana została 
nagraniem z YouTube’a. Filmik przedstawia-
jący kłótnię sędziwego brodatego mężczyzny 
z agresywnym Afroamerykaninem bił rekordy 
popularności. 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2015  

Bad Ass 323:25

Wtorek

Król Sparty Menelaos (Brendan Gleeson) i król 
Troi Priam wyprawiają wielką ucztę z okazji 
zawarcia rozejmu. Priama reprezentuje na niej 
Hektor (Eric Bana), który świętuje z innymi 
dostojnikami i nie zauważa, jak książę Troi 
Parys (Orlando Bloom) uwodzi, a następnie 
porywa żonę Menelaosa, piękną Helenę (Diane 
Kruger). Pokój zostaje zerwany, a Grecy kolejny 
raz jednoczą siły przeciwko Troi. Muszą odbić 
Helenę i ocalić honor króla Sparty. Do wojny 
przystępuje również potężny król Myken.

TVN dramat historyczny, Malta, USA, 2004

Troja22:35

Środa

Rysownik komiksów Kuba (Maciej Stuhr) zgadza 
się zastąpić podczas eleganckiego bankietu 
swojego kolegę - kelnera. Podczas imprezy 
poznaje atrakcyjną piosenkarkę Noemi (Karolina 
Rosińska), w której zakochuje się z wzajemnością. 
Na wieść o tym jej partner Brylant wpada w złość. 
Jest on winny sporą sumę gangsterowi Dzikiemu 
(Janusz Józefowicz), a małżeństwo z Noemi 
pomogłoby mu spłacić długi. Także Stefanowi (Ta-
deusz Huk), ojczymowi dziewczyny, nie podoba 
się znajomość pasierbicy z Kubą. 

TVN komedia, Polska, 2001

Poranek kojota22:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ FILM PRZYGODOWY PROGRAM ROZRYWKOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 13 września

05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Przysięga - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:45 Okrasa łamie przepisy 
10:20 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:30 To się opłaca - magazyn
12:45 A więc wojna
12:50 Natura w Jedynce

- Tam, gdzie żyją pająki 
- fi lm dokumentalny

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

16:50 Siatkówka mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
Estonia - Polska, 1 set

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Dziewczyny ze Lwowa 
21:30 Krew z krwi - serial TVP
22:40 American Heist. Skok 

życia - fi lm fabularny
00:25 SEAL Team - komando 

Foki - serial
01:20 Kompania X - serial

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:10 Mistrzowie 
- Irena Szewińska 
- cykl dokumentalny

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! 
- magazyn kulinarny

14:10 O mnie się nie martw 
serial komediowy TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny
- teleturniej

16:35 Familiada
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:15 Pogoda
18:20 Sport Telegram
18:25 PKO Bieg Charytatywny 

- felieton
18:30 Gotowi do gotowania. 

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

tu rządzi? - reality show
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:40 Lato, muzyka, zabawa
22:40 Muzyka na weekend 
23:45 27 sukienek - komedia
01:45 Rozgrywka

- thriller
03:25 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

obyczajowy
14:30 Szpital 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:00 Harry Potter 
i Książe Półkrwi 
- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, USA, 
2009, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Michael Gambon, 
Helena Bonham Carter

23:10 Hannibal 
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
2001, reż. Ridley Scott, 
wyk. Anthony Hopkins, 
Julianne Moore, Gary Old-
man, Giancarlo Giannini, 
Ray Liotta 

01:55 Kuba Wojewódzki
- talk show 

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:15 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

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

22:15 Love Island. 
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

23:20 Planeta małp
- fi lm s-f

 Statek kosmiczny 
dowodzony przez kapitana 
Leo Davidsona wpada w 
pętlę czasową i ląduje na 
planecie przypominającej 
nieco Ziemię. Wkrótce 
okazuje się, że ową plan-
etą rządzą małpy, a ludzie 
zostali zdegradowani do 
roli niewolników. 

01:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:25 Studio Kultura 
08:40 Monolog trębacza 

- fi lm TVP
09:15 Cudze szczęście - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
1997, reż. Mirosław Bork

11:00 Dom - Nosić swoją skórę 
- serial TVP

12:50 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Krasiczyn 

13:00 Studio Kultura 
13:20 Beauty is a Crime

- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, 2015, 
reż. Ralf Pleger

14:35 Pobocze 
- fi lm dokumentalny,
reż. Julia Sokolnicka

15:00 Za ścianą - dramat, 
reż. Krzysztof Zanussi, 
wyk. Maja Komorowska

16:10 Jak utopić doktora 
Mraczka - komedia,
prod. Czechosłowacja

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

- Wstęp do fi lmu
20:35 Wieczór kinomana 

- Zagubieni 
- komediodramat, 
prod. Czechy

22:30 Świat w piosence
- Masakra w Kent i wojna 
w Wietnamie 

23:25 Tygodnik Kulturalny
00:35 Teraz animacje! 
01:10 Wstęp do fi lmu
01:20 Zazie w metrze - fi lm 

fabularny, prod. Francja

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles - fabularny
15:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci, 

16:00 Wielka Zabawa TV Puls
17:00 Gra muzyka

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

20:00 Krzyżowy ogień 
Dwóch płatnych zabójców 
dostaje zlecenie zlikwid-
owania narkotykowego 
bossa. Gdy okaże się, że 
cel chroniony jest przez 
agentów Interpolu, 
zawodowcy zawierają so-
jusz, by wspólnie wykonać 
zadanie.

22:05 Bez twarzy 
01:00 Więzienie w ogniu 
02:35 Tajemnice medyczne 

- fi lm akcji
03:30 Biesiada na cztery pory 

roku - serial
04:10 Z archiwum policji 
05:00 Dyżur

05:00 Szkoła 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
09:00 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
10:00 Mango Telezakupy
11:35 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
12:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:00 19 + - program 

obyczajowy
13:30 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
14:30 Sąd rodzinny - program 

sądowy 
15:30 Szpital - program 

obyczajowy 
16:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

17:30 Detektyw Monk 

18:30 Dwóch i pół 
- serial, USA 

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

20:00 Big Brother Arena
22:00 Big Brother
22:40 American Pie: Zjazd 

absolwentów
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2012, reż. 
Jon Hurwitz, Hayden 
Schlossberg, wyk. Jason 
Biggs, Alyson Hannigan, 
Chris Klein, Thomas Ian 
Nicholas

01:00 Druhny 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Paul Feig, wyk. Kristen 
Wiig, Maya Rudolph, Rose 
Byrne

03:35 Noc magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda

11:00 Przeklęta
12:00 Ekstremalny ranking 

zwierząt
13:00 Detektywi w akcji 

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

- serial obyczajowy,
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Nasza Klasa

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

00:00 Martwa cisza
 Młodzi małżonkowie, 

Jamie i Lisa Ashenowie, 
dostają dziwną paczkę, 
w której znajduje się 
kukła, jakiej używają 
brzuchomówcy. Jamie 
na krótko wychodzi, a 
kiedy wraca, znajduje 
żonę martwą. Nie mając 
żadnego alibi, staje się 
głównym podejrzanym. 
Szukając wyjaśnienia 
śmierci Lisy i dowodu 
swojej niewinności, Jamie 
podąża tropem, jaki odkrył 
w pudle z kukłą. 

01:55 Śmierć na 1000
sposobów
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05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

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

- magazyn
09:45 Opole 2019 na bis 
10:05 Napoleon - Film famili-

jny, prod. Australia, 1995
11:35 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
12:30 A więc wojna
12:40 Fascynujący świat 

- Świat bakterii - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Francja, 2016

13:50 Okrasa łamie przepisy 
- Kuchnia pachnąca serem 
- magazyn kulinarny

14:20 Z pamięci - felieton
14:35 Jak to działa - magazyn

15:05 Rolnik szuka żony 
- reality show

16:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny
prod. TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Lekkoatletyka 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
21:35 Hit na sobotę - Gold 

- fi lm akcji, prod. USA
23:40 Porwanie Heinekena

- fi lm akcji
01:25 Jaka to melodia? 
02:20 American Heist. Skok 

życia - fi lm fabularny
04:00 Wu Jing, fl ecistka, 

która dotknęła muzyki 
- fi lm dokumentalny

04:35 Koło fortuny 
05:15 Barwy szczęścia - serial
06:20 M jak miłość - serial TVP
07:15 Pytanie na śniadanie
10:45 Pogoda
10:50 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:20 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
11:50 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2019 
13:00 O mnie się nie martw 
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:50 Najgorszy Kucharz 
16:55 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
17:00 Program rozrywkowy 
17:00 PKO Bieg Charytatywny 

- felieton
17:10 Piłka nożna - PKO 

Ekstraklasa: Lechia Gdańsk 
- Lech Poznań

19:35 Lajk!

20:05 The Voice of Poland 
Przesłuchania 
w ciemno
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:20 Pitbull. Niebezpieczne 
kobiety
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 2016,
reż. Patryk Vega, 
wyk. Alicja Bachle-
da-Córuś, Maja Ostaszews-
ka, Joanna Kulisy - Postaw 
na miliong, Magdalena 
Cielecka

01:45 Filadelfi a - dramat, prod. 
USA, 1993, reż. Jonathan 
Demme, wyk. Tom Hanks, 
Denzel Washington, 
Antonio Banderas, Karen 
Finley, Jeff rey Williamson

03:50 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango 

- telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej   

- serial obyczajowy, Polska 
12:50 MasterChef - program 

rozrywkowy 
14:20 Top Model - program 

rozrywkowy 
15:50 Stylowy projekt
16:25 Kobieta na krańcu 

świata 
17:00 Kuchenne 

rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- magazyn
20:00 Mam talent 

- program rozrywkowy 

21:45 Narzeczony 
mimo woli 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2009, 
reż. Anne Fletcher, 
wyk. Sandra Bullock, 
Ryan Reynolds, Mary 
Steenburgen, Craig 
T. Nelson, Betty White 

00:00 Maggie 
- fi lm horror, 
USA, Szwajcaria, 2015, 
reż. Henry Hobson, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
Abigail Breslin, Joely 
Richardson, Douglas M. 
Griffi  n 

02:05 Uwaga! 
- magazyn

02:30 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo i najeźdźcy 
z kosmosu

10:10 Ewa gotuje
10:45 Moje disco, moje 

wszystko
11:45 Dancing with

the Stars. Taniec z 
Gwiazdami
- program rozrywkowy
prod. Polska

13:45 Ninja Warrior Polska
15:45 Kabaret na żywo 
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Epoka lodowcowa 3:
Era dinozaurów

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:10 Bracia
 Kapitan piechoty morskiej 

Sam Cahill szykuje się 
do wyjazdu na kolejną 
wojskową misję. Zostawia 
w domu dwie córeczki 
i ukochaną żonę Grace. 
Żegnają go także rodzice 
- Hank i Elsie - oraz brat 
Tommy, który właśnie 
wyszedł z więzienia, gdzie 
siedział za napad na bank. 
Niedługo po przyjeździe 
do Afganistanu helikopter, 
którym leci Sam, zostaje 
zestrzelony przez talibów 
w niedostępnym górskim 
rejonie.

02:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
08:00 Starszy pan. I’m sorry
08:50 Serialowa nostalgia - 

Rodzina Leśniewskich 
- serial przygodowy TVP

10:00 Tygodnik Kulturalny
10:50 Dokument tygodnia 

- Artyści antagoniści: 
Vincent Van Gogh i Paul 
Gauguin, prod. Niemcy

11:55 Wydarzenie aktualne
12:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Krasiczyn

12:35 Szatan z siódmej klasy - 
fi lm fabularny

14:25 Szlakiem Kolberga
- Anita Lipnicka

14:55 One. Kobiety kultury 
- magazyn kulturalny

15:30 Wielka ucieczka - fi lm 
przygodowo-historyczny, 
prod. USA, 1963

18:30 Dranie w kinie 
19:15 Daft Punk bez masek 

20:30 Bilet do kina - Ptasiek 
- fi lm fabularny

22:35 Jeff erson Starship: Live 
- koncert, prod. Wielka 
Brytania, 1983

23:55 Seans kultowy - Blob
- zabójca z kosmosu
- fi lm science fi ction

01:20 Performance 
01:45 Locus - fi lm animowany
02:00 Wieczór kinomana 

- Zagubieni 
- komediodramat, 
prod. Czechy

03:55 Świat w piosence 
- Masakra w Kent 
i wojna w Wietnamie
- cykl dokumentalny

04:45 Wyspa - fi lm krótkome-
trażowy, prod. Chile, 
Polska, 2013

05:50 Zakończenie dnia

05:55 Pan wzywał, 
Milordzie? 
Akcja tej przezabawnej 
komedii rozgrywa sie w 
rezydencji Lorda Melde-
uma w Londynie, w 1927 
roku. Głową rodziny jest 
Lord Meldrum - wdowiec, 
poszukujący przygód 
miłosnych w ramionach 
Lady Agaty Shawcross 
(bez sprzeciwu jej męża, 
do którego doszły wieści, 
że Lord Meldrum nie może 
pozwolić sobie na zbyt 
dużą zażyłość z kobietami, 
na skutek odiesionych ran 
wojennych).

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Górka Dolna 
08:50 13 Posterunek 2 
10:10 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

15:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

19:00 Gra muzyka
20:00 Kobiety mafi i

Bela, była funkcjonariusz-
ka policji, dostaje od ABW 
zadanie rozpracowania 
szajki przestępczej 
handlującej narko-
tykami. Aby jej misja się 
powiodła, musi rozpocząć 
współpracę z mafi ą.

22:50 Reich
00:45 Last Vegas
02:50 Taki jest świat 
03:30 Biesiada na cztery

pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

04:10 Menu na miarę 
05:00 Dyżur

05:00 Mango - telezakupy
07:05 Niezapomniane 

lata 90 - dokument 
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:00 Dziewczyny z drużyny 

III - fi lm komedia, USA, 
2006, reż. Steve Rash, 
wyk. Hayden Panettiere, 
Solange Knowles-Smith, 
Gus Carr, Marcy Rylan, 
Rihanna 

11:10 Rocky i łoś Superktoś 
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2000, reż. Des 
McAnuff , wyk. Rene Russo, 
Jason Alexander, Robert 
De Niro, Piper Perabo, 
Randy Quaid, Janeane 
Garofalo, Carl Reiner, John 
Goodman, James Rebhorn 

13:00 Zemsta futrzaków 
- fi lm komedia, USA, 2010, 
reż. Roger Kumble, wyk. 
Brendan Fraser, Ricky 
Garcia

14:55 Lego przygoda
- fi lm komedia, USA, 
Australia, Dania, 2014, 
reż. Phil Lord, Christopher 
Miller, wyk. Will Arnett, 
Elizabeth Banks, Craig 
Berry

17:00 Batman: Początek 
- fi lm przygodowy, USA, 
2005, reż. Christopher 
Nolan

20:00 Big Brother
21:00 Norbit - fi lm komedia, 

USA, 2007, reż. Brian Rob-
bins, wyk. Eddie Murphy, 
Thandie Newton

23:20 Lejdis - fi lm komedia, 
Polska, 2008, reż. Tomasz 
Konecki, wyk. Iza Kuna 

02:10 Druga strona medalu 
- talk show 

02:40 Noc magii

06:00 Ekstremalny ranking 
zwierząt

07:05 Kacze opowieści
07:55 Flintstonowie

- fi lm animowany
09:05 101 dalmatyńczyków
10:00 Bambi
11:30 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

14:30 STOP Drogówka
- magazyn

 Obcy atakują ziemię 
używając sztucznie 
wywoływanych elektro-
magnetycznych tornad.

17:25 Policjantki i Policjanci - 
serial obyczajowy, 
prod. Polska

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

00:00 Przeznaczenie
 - thriller
 Kronika życia Agenta 

wysłanego w serię trud-
nych podróży w czasie, 
które mają zapewnić mu 
kontynuację kariery stróża 
prawa. Podczas ostatniego 
zadania Agent musi zwer-
bować młodszego siebie 
w pogoni za przestępcą, 
który wymyka się w 
czasie...

02:05 Interwencja
- magazyn

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

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy 
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje
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06:05 Słownik polsko@polski 
- talk - show

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

Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Ziarno - magazyn
09:40 Las bliżej nas 
10:05 Polskie drogi - serial TVP
11:45 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:30 Misja Bangladesz 

- reportaż
12:45 A więc wojna
12:55 BBC w Jedynce

- Rozbójnicy wśród zwier-
ząt Manewry miłosne

14:00 Dożynki Prezydenckie - 
Spała 2019 - relacja

15:00 Z pamięci - felieton
15:10 Weterynarze z sercem 
15:40 Siatkówka mężczyzn

18:30 Dziewczyny 
ze Lwowa 
- serial obyczajowy
prod. TVP

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Wojenne dziewczyny

- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony 

- reality show
22:15 Zakochana Jedynka

- Anglik, który mnie 
kochał - fi lm fabularny, 
prod. USA, 2014

00:05 Gold - fi lm akcji
02:15 Porwanie Heinekena 

- fi lm akcji
03:50 Korea - tajemnice stre-

fy zdemilitaryzowanej 
04:45 Z pamięci - felieton
04:50 Zakończenie dnia

04:35 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 

04:40 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

06:20 M jak miłość - serial TVP
07:15 Pytanie na śniadanie
10:15 Pogoda
10:25 Rodzinne oglądanie 

- Simon Reeve i jego 
śródziemnomorskie 
przygody 

11:30 The Voice of Poland 
Przesłuchania 
w ciemno

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:15 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2019 - 
widowisko muzyczne

16:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

16:55 Na dobre i na złe
- serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

18:55 Lubię to - kabaret Hrabi 
- widowisko

20:05 The Wall. Wygraj 
marzenia 
- teleturniej

21:00 Program rozrywkowy 
- premiera

22:00 Wkręceni w randkę 
- reality show

23:05 Echo serca - serial TVP
24:00 Paterson

- komediodramat, 
prod. Niemcy, Francja, 
USA, 2016

02:10 Pitbull. Niebezpieczne
kobiety 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 2016, 
reż. Patryk Vega

04:25 Zakończenie dnia

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

- magazyn 
11:00 Kobieta na krańcu 

świata
11:35 Co za tydzień - magazyn 
12:15 39 i pół tygodnia 

- serial, Polska 
13:15 Mam talent

- program rozrywkowy 
15:00 Film o pszczołach - fi lm 

komedia, USA, 2007, reż. 
Steve Hickner, Simon J. 
Smith, wyk. Jerry Seinfeld, 
Renée Zellweger, Matthew 
Broderick, John Goodman, 
Chris Rock

17:00 Big Brother Tydzień 2 
18:00 Starsza pani musi 

fi knąć 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 

21:30 39 i pół tygodnia 
- serial, Polska 

22:30 Red 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2010, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Bruce 
Willis, Morgan Freeman, 
John Malkovich, Helen 
Mirren 
Emerytowani agenci spec-
jalni CIA zostają wrobieni 
w zamach. By się ratować, 
muszą reaktywować stary 
zespół.

00:50 Big Brother 
Tydzień 2

01:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:50 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Jeźdźcy smoków
na końcu świata

09:10 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:40 Skok przez płot
11:25 Asterix i Obelix: 

W służbie Jej 
Królewskiej Mości

 Cezar jest żądny 
podbojów. Pod jego 
dowództwem legiony 
mają zaatakować, leżącą 
na skraju świata, wyspę 
znaną jako Brytania. Po 
drodze odnoszą zwycięst-
wo za zwycięstwem. 

13:45 Epoka lodowcowa 3: 
Era dinozaurów

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Kabaret na żywo

22:15 Love Island. 
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

23:20 Gliniarz z Beverly 
Hills 3

 Axel Foley, nieujarzmiony 
detektyw z Detroit, znów 
nawiedza Beverly Hills, 
ku wściekłości lokalnego 
szeryfa. Tropiąc złodziei 
samochodów, odkrywa, 
że są to ci sami bandyci, 
którzy zabili jego szefa. 

01:40 Uprowadzona
 Bryan Mills to emerytowa-

ny agent amerykańskich 
służb specjalnych, który 
pracuje jako ochroniarz. 

03:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
07:30 Którędy po sztukę 

- Którędy po sztukę 
- Leonardo da Vinci 

07:45 Dranie w kinie
08:25 Angielskie śniadanie 

- Pan wzywał, Milordzie? 
09:30 Od ucha do ucha 

- Niezapomniany Leonard 
Bernstein

10:35 Od ucha do ucha - Mała 
Syrenka - balet

12:55 Festiwalowa gorączka 
- fi lm animowany, 
prod. Szwajcaria, 2016

13:20 Chleb, miłość 
i fantazja - komedia

15:00 Chuligan Literacki 
- magazyn o książkach

15:30 Kromer Biecz Festiwal 
2019 - koncert fi nałowy

17:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych

17:15 Niedziela z... rolami 
Zbigniewa Zapasiew-
icza

18:10 Niedziela z... rolami 
Zbigniewa Zapasie-
wicza - Życie jako 
śmiertelna choroba 
przenoszona drogą 
płciową - dramat 
obyczajowy

20:00 Kultura na żywo 
- Agata Zubel - koncert

21:10 Moby Dick 
- dramat, prod. USA, 1956

23:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

23:40 Nocny dokument 
- Królowie, palawary 
i zapomniany odkrywca

00:50 Bilet do kina 
- Ptasiek 
- fi lm fabularny

03:00 Teraz animacje! 
- Figury niemożliwe 
i inne historie II

06:00 Tajemnice medyczne
- fi lm akcji

08:05 Łowcy skarbów 
Historyczka Sydney Fox 
decyduje się podróżować 
po świecie, by odnaleźć 
zaginione skarby i dzieła 
sztuki.

10:05 Bibliotekarze 
11:05 Gra muzyka
12:05 Pogromcy duchów 2 
14:30 Najpiękniejsze

baśnie braci Grimm: 
Kopciuszek 

15:45 Jumper
Młody chłopak odkrywa, 
że posiada nadnaturalne 
zdolności - może siłą woli 
przenosić się w dowolne 
miejsce na świecie.

17:30 Gwiezdne wojny: 
część IV - Nowa nadzieja 

20:00 Mechanik: 
Konfrontacja 

21:55 Koliber 
23:55 Szczęki 3 

01:55 Skorpion
- serial fabularny
Ekscentryczny geniusz 
komputerowy, Walter 
O’Brien, oraz jego 
niezwykle uzdolnieni 
przyjaciele tworzą grupę 
stanowiącą ostatnią linię 
obrony przed zagroże-
niami współczesnego 
świata.

02:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:20 Biesiada
na cztery pory roku 
- serial obyczajowy
prod. Polska

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Mango - telezakupy
07:00 Niezapomniane 

lata 90 - dokument 
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:00 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
11:10 Dziewczyny z drużyny 

IV - fi lm komedia, USA, 
2007, reż. Steve Rash, wyk. 
Ashley Benson, Cassie 
Scerbo, Noel Areizaga, 
Jennifer Tisdale, Kierstin 
Koppel 

13:00 Zimowa opowieść - fi lm 
melodramat, USA, 2014, 
reż. Akiva Goldsman, wyk. 
Colin Farrell, Jessica Brown 
Findlay, Russell Crowe, 
Jennifer Connelly, William 
Hurt, Eva Marie Saint, Will 
Smith, Graham Greene 

15:30 Czterej muszkieterowie 
- fi lm przygodowy, Hiszpa-
nia, 1974, reż. Richard 
Lester

17:50 Dzika lokatorka 
- fi lm komedia, USA, 
1992

20:00 Big Brother  
21:00 Mroczny rycerz - fi lm 

przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2008, reż. 
Christopher Nolan, wyk. 
Christian Bale, Heath 
Ledger, Aaron Eckhart, 
Michael Caine, Maggie 
Gyllenhaal, Gary Oldman, 
Morgan Freeman, Cillian 
Murphy 

00:10 Nagła śmierć 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1995, reż. Peter Hyams, 
wyk. Jean-Claude Van 
DammeRaymond J. Barry, 
Whittini WrightDorian 
Harewood 

02:30 Noc magii

06:00 Ekstremalny ranking 
zwierząt

07:05 101 dalmatyńczyków
08:00 Dzielna Mysz
08:25 Droga do El Dorado
10:05 Galileo
12:10 Zaginiony świat: 

Park jurajski
- fi lm przygodowy

 Cztery lata po tym, jak 
pomysł ożywienia pre-
historycznych gadów do-
prowadził do morderczego 
fi nału, okazuje się, że 
istnieje druga wyspa, na 
której przeżyły dinozaury 
hodowane przez fi rmę 
Johna Hammonda. Teraz 
jego siostrzeniec, Ludlow, 
chce ściągnąć kilka z 
nich do ZOO w Stanach 
Zjednoczonych. 

14:55 Nasza Klasa
16:00 Gwiazdy Kabaretu
17:00 Miłość na Zakręcie
19:00 Galileo

20:00 Ostatnie zlecenie
 Joe ma cztery zasady: nie 

zadaje pytań, nie uznaje 
dobra ani zła, nie spotyka 
się z ludźmi spoza interesu 
i zawsze wie kiedy się 
wycofać. 

22:05 Gabinet numer 5
23:05 Martwa cisza
 Młodzi małżonkowie, 

Jamie i Lisa Ashenowie, 
dostają dziwną paczkę, 
w której znajduje się 
kukła, jakiej używają 
brzuchomówcy. Jamie na 
krótko wychodzi, a kiedy 
wraca, znajduje żonę 
martwą. 

01:00 STOP Drogówka
02:05 Interwencja

- magazyn
02:40 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:40 Opole 2019 na bis
06:15 Przysięga - serial obycza-

jowy, prod. Turcja
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - taka 

historia... - Pomnik 
Kazimierza Wielkiego 
- telenowela historyczna

09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 A więc wojna
12:50 BBC w Jedynce

- Rozbójnicy wśród zwier-
ząt Manewry miłosne

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga 
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan 

- telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
19:50 Siatkówka mężczyzn 
22:10 Gala Nagród Mediów 

Publicznych
23:25 Ostatni Korespondent
00:30 Anglik, który mnie 

kochał - fi lm fabularny
02:15 Ostatni blues - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska

04:40 Koło fortuny 
- teleturniej

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

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

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

14:05 Coś dla Ciebie 
- magazyn

14:35 Operacja Zdrowie! 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2018

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 

- teleturniej
17:10 Więzień miłości 

- serial prod. Turcja, 2016
18:00 Panorama
18:15 Pogoda
18:20 Sport Telegram
18:30 Gotowi do gotowania. 

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

tu rządzi? - reality show
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:40 O mnie się nie martw
22:40 Popiełuszko - dramat
01:20 Glina - serial kryminalny
02:20 Paterson - komediodra-

mat, prod. Niemcy

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Nowa Maja w ogrodzie 
07:20 Akademia ogrodnika 
07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Z gruntu zdrowo
11:30 Sztuka mięsa 
12:00 Ukryta prawda 

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

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy  

21:30 Top Model 
- program rozrywkowy 

23:00 Kilerów 2-óch 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 1999, reż. 
Juliusz Machulski, wyk. 
Cezary Pazura, Małgorzata 
Kożuchowska, Janusz 
RewińskiJan Englert, Jerzy 
Stuhr, Katarzyna Figura, 
Jolanta Fraszyńska 

01:25 Co za tydzień 
- magazyn 

02:00 Stylowy projekt 
02:30 Uwaga! 

- magazyn
02:55 Noc magii

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 

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

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

20:15 MEGA HIT 
- Uprowadzona

 - thriller sensacyjny
 Bryan Mills to emerytowa-

ny agent amerykańskich 
służb specjalnych, który 
pracuje jako ochroniarz. 
Jest rozwiedziony, 
a najważniejszą osobą 
w jego życiu jest teraz 
jedyna córka, z którą 
od lat próbuje z miernym 
skutkiem nawiązać 
bliższe relacje.

22:10 Love Island. 
Wyspa miłości

23:20 Skazani 
na Shawshank
- fi lm obyczajowy

02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein 

08:05 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 

08:15 Studio Kultura
08:30 Co mówią lekarze
09:10 Jak utopić doktora 

Mraczka - komedia
11:00 Dom - Zażalenie do Pana 

Boga - serial TVP
12:45 Program 

publicystyczny
13:00 Studio Kultura
13:20 Daft Punk bez masek

- fi lm dokumentalny
14:30 Niedziela z... 

rolami Zbigniewa 
Zapasiewicza

15:25 Engagement - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1984

16:35 Kieszonkowiec - fi lm
18:00 Legendy polskiego 

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

20:30 Panorama kina 
polskiego - Katyń
- dramat, prod. Polska, 
2007, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Andrzej Chyra, Maja 
Ostaszewska, Artur Żmi-
jewski, Danuta Stenka

22:30 TVP Kultura na 44.Fes-
tiwalu Filmowym w 
Gdyni 

22:55 Kronos 
- magazyn kultural-
no-społeczny

23:35 Więcej niż fi kcja 
- Maszyna do pisania 
- fi lm dokumentalny

01:30 Żelazna klasyka - Smak 
wiśni - fi lm fabularny

03:20 Moby Dick - dramat, 
prod. USA, 1956

05:20 Afi sz kulturalny
05:35 Zakończenie dnia

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

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

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Ryzykanci 
Tajny agent zesłany przez 
swych mocodawców na 
“przymusową emeryturę” 
ucieka z niewoli, by ra-
tować swoją rodzinę przed 
zemstą śmiertelnego 
wroga.

21:55 Krzyżowy ogień 
23:55 Laleczka Chucky: 

Następne pokolenie 
01:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:30 Tajemnice 

medyczne - fi lm akcji
03:35 Biesiada na cztery pory 

roku - serial
04:10 Z archiwum policji

05:00 Szkoła 
06:00 Ukryta prawda 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
10:50 Big Brother - program 
11:45 Dwóch i pół - serial, USA 
12:20 19 + - program

obyczajowy
13:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:25 Big Brother 

Popołudnie 
14:30 Sąd rodzinny 
15:30 Szpital 
16:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
17:30 Big Brother 

Podwieczorek 

17:35 Detektyw Monk 
- serial sensacyjny, 
USA 

18:35 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Lejdis - fi lm komedia, 

Polska, 2008, reż. 
Tomasz Konecki, wyk. Iza 
Kuna, Edyta Olszówka, 
Magdalena Różczka, Anna 
Dereszowska, Robert 
Więckiewicz

23:55 Big Brother Nocą 
00:30 Przerażacze 

- fi lm horror, USA, 
1996, reż. Peter Jackson, 
wyk. Michael J. Fox, 
Trini Alvarado

02:45 Noc magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon

- serial kryminalny
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska
Policjanci z dwóch komend 
codziennie interweniują, 
począwszy od pijackich 
melin, a skończywszy na 
domowych kłótniach

16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata

18:00 Septagon
- serial kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

Kryminalny
- serial kryminalny,
prod. Polska

21:30 Gwiazdy Kabaretu
22:30 Półfi nał Miss Polski 

2019
01:00 Galileo
02:00 Tuż przed tragedią
03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
- program sportowy

04:40 Trans World Sport 2019
- program sportowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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wtorek 17 września

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Przysięga - serial 
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 A więc wojna
12:50 Natura w Jedynce

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

16:00 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019

16:50 Siatkówka mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
Czarnogóra - Polska

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!

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

Reporterów
23:00 Okupowani - serial, 

prod. Szwecja, Norwegia
23:55 Rocky 2 - dramat, 

prod. USA, 1979
02:05 Co słonko widziało 

- fi lm obyczajowy
04:05 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

04:40 Koło fortuny 
- teleturniej

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:10 Otwarci wiarą, 
nadzieją i miłością

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

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

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

Start! - magazyn
14:10 Dla niesłyszących

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:15 Pogoda
18:20 Sport Telegram
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe.

 Kto tu rządzi? 
- reality show

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość - serial TVP
21:40 Echo serca - serial TVP
22:40 Przyjaźń w cieniu 

Kremla. Jutro Ukraina
- fi lm dokumentalny

23:50 O mnie się nie martw
00:45 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
01:20 Świadek - kryminalny

04:50 Uwaga!
- magazyn

05:15 Mango 
- telezakupy

06:20 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Z gruntu zdrowo 
11:30 Sztuka mięsa  
12:00 Ukryta prawda

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

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 

19:00 Fakty 
- program informacyjny
prod. Polska

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 Pułapka 

- serial, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:05 36, 6 
01:05 Porwani 

- serial, USA 
02:05 Uwaga!

- magazyn
02:30 Noc 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
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial
20:10 Ninja Warrior Polska
22:15 Love Island. 

Wyspa miłości

23:25 Bad Ass 3
- dramat
prod. USA, 2015

 Lokalny bohater, 
który razem ze 
swoim przyjacielem 
nie potrzebuje policji, 
by zadbać o swoje sprawy 
i skutecznie wymierzyć 
sprawiedliwość. Tym 
razem Frank Vega i Bernie 
Pope próbują odnaleźć 
w Luizjanie porwanego 
przyjaciela. 

01:20 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:45 Ciemnego pokoju nie 

trzeba się bać - fi lm 
krótkometrażowy

09:35 Kieszonkowiec
- fi lm fabularny
Paryż. Michel (Martin La-
Salle) robi pierwsze kroki 
w fachu kieszonkowca. 
Zostaje złapany i aresz-
towany. Gdy wychodzi z 
więzienia, waha się, czy 
powinien kontynuować 
karierę złodzieja. Gdyby 
tylko chciał, dostałby 
uczciwą pracę. 

11:00 Dom - Jak się łowi dzikie 
ptaki - serial TVP

12:35 TVP Kultura 
na 44.Festiwalu 
Filmowym w Gdyni 

13:00 Studio Kultura 
13:20 Sztuka Niemiec 
14:15 Szlakiem Kolberga 

14:50 Wystrzał - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1965

16:15 Rozmowy o miłości 
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 1990

18:00 Dokument.pl
19:05 Teledysk
19:20 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Teatr Telewizji 

- Grzebanie 
- spektakl

22:20 TVP Kultura 
na 44.Festiwalu 
Filmowym w Gdyni 

22:40 Lekkie obyczaje 
- Szukając Kelly - dramat

00:35 One. Kobiety kultury 
01:05 Młoda Polska - Lokatorki 

- krótkometrażowy
01:40 Nocny dokument

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

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 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

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

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Jumper
21:50 Uciekinier 
23:55 Ksiądz 
01:45 Tajemnice 

medyczne
- fi lm akcji

02:45 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum policji
- fabularny

05:00 Dyżur

05:00 Szkoła 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

09:50 Big Brother 
Pobudka 

09:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

10:50 Big Brother  
11:45 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
12:20 19 + - program 

obyczajowy
13:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:25 Big Brother 

Popołudnie 
14:30 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:30 Szpital 

16:30 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

17:30 Big Brother 
Podwieczorek 

17:35 Detektyw Monk 
- serial sensacyjny, 
prod. USA 

18:35 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Nagła śmierć

- fi lm sensacyjny, 
USA, 1995

23:20 Big Brother Nocą 
23:55 Idealny facet 

dla mojej dziewczyny
- fi lm komedia, 
Polska, 2009

02:30 Noc magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
Zespoły policyjne 
prowadzą różne sprawy 
kryminalne począwszy 
od zabójstw, poprzez 
napady, a skończywszy na 
narkotykach.

21:30 Nasza Klasa
22:30 Finał Miss Polski 

Nastolatek 2019
01:00 STOP Drogówka

- magazyn
prod. Polska

02:00 Tuż przed tragedią
03:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
- program sportowy

03:40 Trans World Sport 2019
04:40 SuperLudzie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 18 września

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Opole 2019 na bis
06:15 Przysięga - serial 
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Serial fabularny
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Rok w ogrodzie Extra
12:45 A więc wojna
12:50 Natura w Jedynce

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

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów 
23:10 Piaśnica
00:15 SEAL Team - komando 

Foki - serial, prod. USA
01:10 Kompania X - serial, 

prod. Kanada, 2015
02:00 Wojsko - polskie.pl
02:25 Terytorialsi
02:40 Warto rozmawiać

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:10 Program Gminy 
Żydowskiej - reportaż

06:35 Familiada - teleturniej
07:10 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

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

Start! - magazyn
14:10 Dla niesłyszących 

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

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:20 Sport Telegram
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:35 Kulisy - Postaw 
na milion

20:50 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:50 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks - Salon 
piękności - komedia, 
prod. USA, 2005, reż. Bille 
Woodruff , wyk. Queen 
Latifah, Alicia Silverstone, 
Kevin Bacon, Andie 
MacDowell

00:25 Najgorszy Kucharz 
01:40 Świat bez tajemnic

- Prewencja kryminalna: 
Inwigilacja 3.0 - fi lm 

03:20 Instynkt - Zniknięcie 
- serial kryminalny TVP

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

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:00 Z gruntu zdrowo 
11:30 Sztuka mięsa 
12:00 Ukryta prawda 

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

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Starsza pani 

musi fi knąć 
- program rozrywkowy

22:35 Troja - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2004, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Brad Pitt, 
Eric Bana, Orlando Bloom, 
Diane Kruger, Peter 
O’Toole, Sean Bean, Brian 
Cox, Brendan Gleeson, 
Saff ron Burrows, 
Julie Christie 

01:50 Kości
- serial, USA 

02:50 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

03:25 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

Kiepskich - serial
20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Zawsze warto
 Marta otwiera swoją 

własną kancelarię prawną. 
Nie chce przyjąć propozy-
cji prowadzenia sprawy 
Jerzego Zajdla, jednego 
z kluczowych klientów 
swojego ojca. Ewidentnie 
wpadła mężczyźnie w 
oko. Widać, że Jerzy zrobi 
wiele, by mieć kontakt z 
piękną mecenas... 

22:15 Love Island. 
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:20 Szkoła uwodzenia
01:25 Nasz Nowy Dom
03:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Docent H

- fi lm krótkometrażowy
09:15 Rozmowy o miłości 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1990

11:00 Dom - serial TVP
12:45 TVP Kultura na 44.Fes-

tiwalu Filmowym w 
Gdyni - dzień drugi

13:05 Studio Kultura
13:25 Ikony muzyki

- David Bowie
14:25 Dama Kameliowa 

- melodramat, 
prod. Polska, 1994

16:25 Zawrócony - dramat, 
prod. Polska, 1994

18:00 Droga między nutami. 
Zygmunt Krauze - fi lm

19:15 Teledyski
19:25 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Na wschód od Holly-
wood - Intruz 
- dramat, prod. Francja, 
Polska, Szwecja, 2015

22:15 TVP Kultura 
na 44.Festiwalu 
Filmowym w Gdyni

22:35 Pegaz
23:20 Ziemia, planeta ludzi 

- Jądra Tarzana - fi lm 
dokumentalny

01:20 Avishai Cohen’s New 
York Division na festi-
walu Jazz a Vienne 

02:30 Lekkie obyczaje 
- Szukając Kelly 
- dramat

04:15 Informacje kulturalne 
04:45 Wieczór u Abdona 

- fi lm obyczajowy
05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

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

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

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Gwiezdne wojny: 
część V - Imperium 
kontratakuje 

22:25 6-ty dzień 
01:00 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

02:00 Taki jest świat
- program informacyjny

02:40 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:00 Szkoła 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

09:50 Big Brother Pobudka
09:55 Przepis na życie 

- serial obyczajowy, Polska 
10:50 Big Brother
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:20 19 + - program 

obyczajowy
13:25 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
14:25 Big Brother 

Popołudnie
14:30 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:30 Szpital - program 

obyczajowy 

16:30 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

17:30 Big Brother 
Podwieczorek

17:35 Detektyw Monk 
- serial sensacyjny, 
prod. USA 

18:35 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother
21:00 Zakładnik - fi lm 

sensacyjny, USA, 2004, 
reż. Michael Mann

23:30 Big Brother Nocą 
00:05 Tłumaczka 

- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja

02:40 Noc magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi

- Wydział Kryminalny
21:30 Gabinet numer 5

22:40 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. 
Shu proponuje Jane 
trening i udział w organ-
izowanym nielegalnie 
turnieju w którym kobiety 
toczą wyjątkowo brutalne 
walki. 

00:40 Kobiety i mafi a
01:40 Transakcje za milion 

dolarów: Nowy Jork
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY

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

czwartek 19 września

05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

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

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

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 To się opłaca - magazyn
12:45 A więc wojna
12:50 Natura w Jedynce

- Atlantyckie olbrzymy

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
19:50 Siatkówka 

mężczyzn 
22:10 Sprawa dla reportera
23:05 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:35 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:30 Ocaleni - reality show

04:40 Koło fortuny 
- teleturniej

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:15 Operacja Zdrowie!
- magazyn medyczny

06:45 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi? 
- reality show

13:35 Gotowi do gotowania. 
Start! - magazyn

14:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2018

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi? 
- reality show

19:35 Barwy szczęścia - serial
20:50 Najgorszy Kucharz 
21:55 Wkręceni w randkę
23:05 Rozumiemy się 

bez słów - komedia
00:55 Triumf ducha - dramat
03:00 Krąg podejrzanych 

- serial, prod. Hiszpania

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

- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Z gruntu zdrowo 
11:30 Sztuka mięsa  
12:00 Ukryta prawda 

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

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła 
16:30 19 + - program 

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

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

22:30 Poranek kojota
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Karolina Rosińska, Tadeusz 
Huk, Janusz Józefowicz, 
Michał Milowicz 

00:25 Pułapka 
- serial, Polska 

01:30 Kobieta na krańcu 
świata 

02:05 Uwaga! 
- magazyn

02:30 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

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

Kiepskich - serial
20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
prod. Polska

22:15 Love Island. 
Wyspa miłości

23:20 Atak paniki
 Wielowątkowa opowieść, 

w której zwykli ludzie 
wpadają w wir nieocze-
kiwanych zdarzeń, co 
radykalnie odmieni ich 
życie. Atrakcyjna autorka 
kryminałów na randce 
spotyka swojego byłego. 
Wracające z wakacji 
małżeństwo wybiera 
najgorsze miejsca 
w samolocie. 

01:30 Chirurdzy
03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura
08:45 Ballada o ścinaniu 

drzewa - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1972, reż. Feridun 
Erol, wyk. Bolesław 
Płotnicki, Józef Łodyński

09:25 Zawrócony - dramat, 
prod. Polska, 1994,
reż. Kazimierz Kutz, wyk. 
Zbigniew Zamachowski

11:00 Dom - Nie przesadza się 
starych drzew - serial TVP

12:30 TVP Kultura na 44.Fes-
tiwalu Filmowym w 
Gdyni - dzień trzeci

12:45 Którędy po sztukę
13:00 Studio Kultura 
13:20 Dziennik z podróży 

- fi lm dokumentalny
14:25 Biała Lokomotywa 

- koncert piosenek 
Edwarda Stachury

15:30 Locus - fi lm animowany

15:45 Księstwo
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2011

18:00 Dokument tygodnia 
- The Antagonists

19:05 Teledyski
19:20 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
20:35 Czwartkowy 

klub fi lmowy
- Do zobaczenia, 
chłopcy - fi lm fabularny

22:25 TVP Kultura 
na 44.Festiwalu 
Filmowym w Gdyni

22:45 Koło pióra - magazyn
23:20 Scena Klasyczna
00:10 Portrety 
01:20 Na wschód od Holly-

wood - Intruz - dramat

06:00 112: na każde
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
Serial opowiadający o 
dwójce przyjaciół, którzy 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Z kolei ich żony prowadzą 
mały salon fryzjerski 
„Bella Ella”.

10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 American Pie: 
Wesele 
- komedia
Grupa najlepszych 
przyjaciół z czasów liceum 
pomaga Jimowi 
w przygotowaniach do 
jego wesela.

21:55 Spadaj, tato 
00:15 Showgirls
02:55 Tajemnice 

medyczne
- fi lm akcji

04:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:50 Menu na miarę
- fabularny

05:15 Dyżur

05:00 Szkoła 
06:00 Ukryta prawda
07:00 Sąd rodzinny 
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
09:50 Big Brother Pobudka
09:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
10:50 Big Brother 
11:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:20 19 + - program 

obyczajowy
13:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:25 Big Brother 

Popołudnie 
14:30 Sąd rodzinny 
15:30 Szpital - program 

obyczajowy 
16:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
17:30 Big Brother 

Podwieczorek 

17:35 Detektyw Monk 
- serial sensacyjny, 
prod. USA 

18:35 Dr House - serial 
obyczajowy, USA 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother  
21:00 Daję nam rok 

- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, Francja, 2013, 
reż. Dan Mazer, 
wyk. Rose Byrne

23:05 Big Brother Nocą 
23:40 American Pie: Zjazd 

absolwentów - fi lm 
komedia, USA, 2012, 
reż. Jon Hurwitz, Hayden 
Schlossberg

02:00 Druga strona medalu 
- talk show 

02:30 Noc magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Ekstremalny ranking 

zwierząt
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

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

- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny,
prod. Polska

21:40 Park jurajski III
  - fi lm s-f, USA, 2001, 

reż. Johnston Joe, 
wyk. Sam Neill, Tea 
Leoni, William H. Macy 
Paleontolog, Allan 
Grant, pomaga w po-
szukiwaniach nastolatka 
zagubionego na wyspie, 
którą opanowały 
dinozaury.

23:30 Tuż przed tragedią
01:40 Transakcje za milion 

dolarów: Nowy Jork
02:40 Disco Polo Life

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Poniżej relacja prezesa 
otwockiego TPD.

Otwocki Oddział Powia-
towy Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci już ponad 20 lat orga-
nizuje i prowadzi kolonie dla 
dzieci i młodzieży. Działania 
w tym zakresie obejmują pro-
gramowanie form i treści, po-
zyskiwanie sprzymierzeńców, 
realizatorów oraz środków 
materialnych i finansowych, 
umożliwiających wykonanie 
zadania. W następstwie takich 
starań Oddział nasz zapewnił 
w bieżącym roku wyjazd 160 
dzieci i młodzieży na 3 kolonie 
nad morzem oraz w górach. 
W tym:

- w lipcu 57 osobom do 
Ośrodka Wypoczynkowego 
TPD w Jastrzębiej Górze, zlo-
kalizowanego w odległości kil-
kuset metrów od morza i pięk-
nej plaży;

- w pierwszej połowie sierp-
nia 57 osobom do Ośrodka 
Kolonijnego ,,Neptun” w Sar-
binowie, zlokalizowanego w 
odległości ok.100 m od otwar-
tego morza i pięknej plaży;

- w II połowie sierpnia 46 
osobom do Ośrodka Wypo-
czynkowego “SIŁA” w Szklar-
skiej Porębie, z łatwym dostę-
pem do atrakcyjnych szlaków 
turystycznych oraz obiektów 
kultury, które warto i należy 
poznać.

Wakacje 2019 z otwockim TPD
Latem tego roku 160 dzieci i młodzieży wzięło udział w kolo-
niach nad morzem i w górach organizowanych przez otwocki 
oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wyjazdy były współfi-
nansowane przez władze Otwocka. 

Terminy turnusów zostały 
tak zaplanowane, aby rodziny 
miały możliwość wyboru pla-
cówki stosownie do potrzeb 
wakacyjnych.

Zapewnienie zorganizowa-
nych wypoczynkowych wyjaz-
dów wakacyjnych tak licznej 
grupy dzieci oraz młodzieży 
możliwe było dzięki uzyskaniu 
wsparcia ze strony wielu insty-
tucji i ludzi.

W związku z tym, w imieniu 
Zarządu Otwockiego Oddziału 
Powiatowego TPD

oraz własnym, serdecznie 
dziękuję:

- władzom miasta Otwoc-
ka za współfinansowanie zor-
ganizowanego wypoczynku 
wakacyjnego. Dzięki temu 25 
dzieci i młodzieży z tego tere-
nu wyjechało z nami na kolo-
nie nad morze oraz w góry;

- dyrektorom, pedagogom 
szkolnym i innym nauczy-
cielom, pracownikom PCPR 
i OPS, paniom z Domów dla 
Dzieci -  za aktywne i życzliwe 
wsparcie oraz współdziałanie;

- pani Dorocie Niedźwiec-
kiej– wychowawczyni Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjo-
terapii “Jędruś” w Józefowie  
- za efektywny udział w pra-
cochłonnych przygotowaniach 
do wyjazdów wakacyjnych z 
TPD Otwock oraz profesjonal-
ne pełnienie funkcji kierowni-
ka na 3 naszych koloniach; 

- pani Iwonie Krawczyk – 
nauczycielce Przedszkola Nr 
3 w Otwocku - za osobiste 
zaangażowanie i wkład pra-
cy, współdziałanie z rodzicami 
i TPD w wielotygodniowym 
okresie przygotowawczym 

oraz pełnienie ważnej funk-
cji wychowawczyni na kolonii 
nad morzem.

- paniom wychowawczy-
niom poszczególnych turnu-
sów - za pracowitą i profesjo-
nalną realizację atrakcyjnych 

programów opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz wypo-
czynkowych, akceptowanych 
przez naszych kolonistów.

Czesław Ziemiński
Prezes Zarządu Otwockiego 
Oddziału Powiatowego TPD
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Po trzech latach przerwy 
Festiwal Świdermajer znów 
odbył się na terenie dawnego 
pensjonatu Abrama Gurewi-
cza,  przy ul. Armii Krajowej 
8. Dużą atrakcją wydarzenia 
była możliwość przyjrzenia 
się z bliska odbudowanemu 
świdermajerowi, który zyskał 
powszechny podziw uczest-
ników: był głośno chwalony i 
oczywiście obfotografowany z 
każdej możliwej perspektywy.

Dzieci z kolei, obserwu-
jąc odrestaurowaną budowlę, 
tworzyły pierwsze akwarelki ( 
z klubem Batory) lub wykorzy-
stywały motywy świdermaje-
rowskie do dekorowania toreb 
lub koszulek (na warsztatach 
pod okiem Creative Shirts).

Duch artystyczny miał 
się pod Gurewiczem bar-
dzo dobrze, co było widać 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Józefowie zaprasza wszyst-
kie dzieci (7+) wraz z rodzi-
cami bądź opiekunami na 
wspaniałe spotkanie na temat 
pewnych mieszkańców lasu 
– będą to grzyby. Poznacie 
wiele prawd i mitów na ich te-
mat. Spotkanie poprowadzi dr 
hab. inż. Paweł Staniszewski -  
pracownik Katedry Użytkowa-
nia Lasu na Wydziale Leśnym 
SGGW. Spotkanie to jest też 
niepowtarzalną okazją, aby 
pochwalić się swoimi własny-
mi, ciekawymi grzybowymi 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Wiązownie serdecznie zapra-
sza na muzyczny wehikuł cza-
su, czyli koncert popularnych 
utworów muzyki klasycznej, 
filmowej, piosenki w stylu re-
tro i inne. Artyści, którzy przed 
państwem wystąpią, to artyści 
Orkiestry Polskiego Radia w 
Warszawie oraz Filharmonii 
Płockiej.. Kwartet smyczko-
wy w składzie: Marta Orzęcka 
– skrzypce, Ewelina Karna – 
skrzypce, Agnieszka Michal-
czyk – altówka, Marek Karwow-
ski – wiolonczela. Wstęp wolny.

Grzybowe wieści
znaleziskami. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy - agniesz-
ka.jung@mokjozefow.pl  lub 
tel. 22 789 22 84. 

14 września (sobota), 
godz. 11.00

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Retro koncert

15 września (niedziela), godz. 16.30
Parku Centrum w Wiązownie, ul. Lubelska 30

Józefów Wiązowna

Festiwal Świdermajer wrócił pod Gurewicza
Deszcz trochę pokrzyżował plany organizatorów finału 8. Festiwalu Świdermajer - odwołane 
zostały poranne wycieczki po Otwocku piesze i rowerowe. Kto jednak po południu 8 września 
br. wybrał się na teren Nowego Gurewicza na pewno nie był zawiedziony. Podczas różnorod-
nych warsztatów można się było „wyszaleć” artystycznie, a pod wieczór dały muzycznego 
czadu „Oranżada” i  „Świdermajer Orkiestra”.

przede wszystkim po chętnym 
uczestnictwie zarówno dzieci i 
młodzieży, jak i dorosłych we 
wszystkich warsztatach kre-
atywnych, a do wyboru było 
m.in. tworzenie  figurek cera-
micznych (Gliniana Chatka i 
Klub Perła), malowanie z har-
cerzami - Szczep „NIE!” Har-
cerze z Otwocka i z Klubem 
Grot, stemplowanie, koloro-
wanie bajek, itd.

Pod okiem Jarosława Za-
wadzkiego (Artystyczne Ele-
menty Drewniane) sporo osób 
próbowało swoich sił w wyci-
naniu elementów dekoracyj-
nych budynków w stylu świ-
dermajer.

Na koniec wydarzenia za-
grały dwie kapele. Najpierw 
rockowa „Oranżada” zapre-
zentowała swoje utwory z al-
bumu „Samsara”. Na koniec 

wystąpił folkowo-rockowy 
„Świdermajer Orkiestra” - ze-
spół wyjątkowo związany z 
Festiwalem, ponieważ utwo-
rzył się podczas jego pierw-
szej edycji w 2012 roku. Na-
wiązując do początku kariery, 
podczas koncertu band zapre-
zentował m.in. swój pierwszy 
utwór  o rajskim domu w stylu 
świdermajer z tekstem otwoc-
kiej poetki Ireny Sarneckiej-
-Derkacz.  

Zarówno miejsce, jak i typ 
rozrywki przygotowane przez 
organizatorów Festiwalu Świ-
dermajer, czyli Towarzystwo 
Przyjaciół Otwocka, razem 
złożyły się na niepowtarzalny 
artystyczno-otwocki klimat wy-
darzenia. Bez wielkiego huku i 
nakładów finansowych, ale za 
to ze smakiem i ciekawie. 

Kazimiera Zalewska
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Już 15 września odbę-
dzie się wielki Dzień Otwarty 
w józefowskim MOK- u. Bę-
dziecie mogli zapoznać się z 
ofertą programową na sezon 
2019/2020 oraz poznać ka-
drę instruktorską. Czy można 

„Wsi spokojna, wsi weso-
ła” to wyjątkowy koncert dla 
dzieci w wieku od 3. miesią-
ca życia do 5 lat. Wszystko 
za sprawą elementów zajęć 
umuzykalniających prowadzo-
nych zgodnie z teorią E. E. 
Gordona, gdzie stymulowany 
jest słuch małych dzieci. Od-
bywa się to poprzez śpiewa-
nie melodii w różnych skalach 
modalnych oraz rytmizowanie 

Przed Wami kolejne dania 
z muzycznej karty festiwalu 
„Lep na bluesa”. 21 września 
wystąpi zespół „No frames” w 
składzie: Liwia Kosińska – wo-
kal; Sławek Kochański – gitara 
elektryczna, gitara akustycz-
na, wokal; Tomek Grzechnik – 
gitara elektryczna slide, gitara 
rezofoniczna, wokal; Dominik 
Bryński – gitara basowa, kon-
trabas elektryczny. Jak sama 

Miejsko – Gminna Biblio-
teka Publiczna w Karczewie 
zaprasza wszystkich seniorów 
na muzyczny wieczór wspo-
mnień oraz multimedialną 
prezentację opracowania „Mój 

Nadleśnictwo Celestynów 
zaprasza 18 września 2019 r.  
na uroczystość „Golgota leśni-
ków polskich i ich rodzin po-
mordowanych na Wschodzie 
w latach 1939-1948”. Odbę-
dzie się ona w Centrum Edu-
kacji Leśnej w Celestynowie.

Program uroczystości:
11.30 - zwiedzanie CEL

Józefów

Koncert dla dzieci

wierszyków w nietypowych 
metrach. Podczas wspólnej 
zabawy nie zabraknie kolo-
rowych rekwizytów, baniek 
mydlanych i instrumentów, na 
których zagrają również dzie-
ci.  Bilety w cenie 10 zł/dziec-
ko, 15 zł/ opiekun. 

21 września (sobota), 
godz. 11.00

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Karczew

Wieczór seniorów
Nadbrzeż  - tu się urodziłem” z 
panem Zygmuntem Zakrzew-
skim. Wstęp wolny.

27 września (piątek), 
godz. 17.00

Świetlica w Nadbrzeżu

Celestynów

Golgota leśników
12.00 - msza św
13.15 - Apel poległych
13.30 - Przedstawienie  pt.: 
„Prowadź nas lesie po ścież-
kach historii Leśników, którzy 
przez śmierć stali się wolni…”. 
14.30 - Żołnierska grochówka

18 września,  
godz. 11.30 (środa) 

CEL, ul. Wojska Polskiego 
46, Celestynów

Józefów

Lep na bluesa vol.2
nazwa zespołu sugeruje, arty-
ści nie znają muzycznych barier 
i nie trzymają się sztywno jed-
nego gatunku. Usłyszymy in-
spiracje takimi nurtami jak suro-
wyblues, soul, folk, americana. 

Około godziny 19.00 za-
gra „Cotton Wing”. Zespół 
tworzą: Robert Tyszka –wo-
kal, harmonijka; Piotr Augu-
stynowicz – gitara; Adam Za-
grodzki – perkusja,  Bartosz 

Borzeszkowski – bas. Zespół 
wygrał najważniejsze polskie 
konkursy bluesowe i zagrał 
setki koncertów w kraju i za-
granicą. Cotton Wing to ze-
spół złożony z zawodowych 
muzyków oddanych muzyce 
bluesowej. Wstęp wolny.

21 września (sobota), 
godz. 18.00

MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

Dzień Otwarty
zapisać się na wybrane zaję-
cia? Oczywiście, nawet trze-
ba! Wstęp wolny.

15 września (niedziela), 
godz. 15.00 MOK Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1
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hernciszfilm@gmail.com

instagram.com/hernciszfilm

facebook.com/hernciszfilm

youtube.com/hernciszfilm

+ 48 662 24 00 24

PRODUKCJA FILMÓW REPORTERSKICH I DOKUMENTALNYCH
FOTOGRAFIA SFERYCZNA I USŁUGI FOTOGRAFICZNE
PRODUKCJA FILMÓW REPORTERSKICH I DOKUMENTALNYCH
FOTOGRAFIA SFERYCZNA I USŁUGI FOTOGRAFICZNE

NAGRANIA WIELOKAMEROWE
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I FILMOWE
USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ BIZNESOWYCH

www.hernciszfilm.plJAKOŚĆ KINOWA 

BOGATE DOŚWIADCZENIE W PRACY TELEWIZYJNEJ OD SCHYŁKU LAT 90-TYCH
FIRMA ZAŁOŻONA W 2006r. WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Świadczymy usługi filmowo-fotograficzne obejmujące 
zakresem realizacje takie jak: spoty reklamowe,
filmy instruktażowe, reportaże dokumentacyjne, 
podróżnicze w Polsce i za granicą.

proj. graf. Grzegorz Winiarczyk

Zaczarujemy Wasze wspomnienia!
Zamów pełen emocji reportaż do którego będziecie wracać. 

Otwarcie nastąpiło w obec-
ności pocztu honorowego zło-
żonego z uczniów szkół mun-
durowych z Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. Wy-
szyńskiego w Karczewie oraz 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Otwoc-
ku. Na początek uczestnicy 
wystawy odśpiewali hymn 
państwowy, po czym gości 
przywitała dyrektor PBP Anna 
Bielicka. Wśród zaproszonych 
byli m.in. starosta powiatu 
otwockiego Cezary Łuka-
szewski, burmistrz Karczewa 
Michał Rudzki, radny powiatu 
Dariusz Kołodziejczyk, przed-
stawiciel Nadleśnictwa Cele-
stynów, przedstawiciel Ma-
zowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych, przedstawi-
ciele oświaty i wiele innych 
osób związanych z Otwoc-
kiem i powiatem otwockim. 
Uroczystego otwarcia wysta-
wy dokonał starosta otwocki 
Cezary Łukaszewski. Po wy-

Zapraszamy do obejrze-
nia na naszym portalu filmo-
wego wywiadu z historykiem 
i krajoznawcą Pawłem Ajdac-
kim. Rozmowę przeprowadził 
Krystian Herncisz w ramach 
cyklu Otwocki talk-show.

Paweł Ajdacki doradza z 
jakich najlepiej korzystać źró-
deł, aby bliżej poznać powiat 
otwocki i miasto Otwock. Na-
stępnie opowiada o zmianach 
jakie zachodzą w naszym 

Ciekawostki  
o powiecie otwockim

Chcesz lepiej poznać Otwock i okolice? Szukasz inspiracji do 
spacerów połączonych z poznawaniem naszego regionu? 

krajobrazie - szczególnie o 
odchodzących świdermaje-
rach, o opuszczonych miej-
scach i obiektach, a także o 
otwockim PTTK i porównaniu 
powiatu otwockiego do gar-
wolińskiego pod względem 
zasobów kulturowych. 

Ten wywiad to znakomi-
ty start do inteligentnego 
eksplorowania najbliższej 
okolicy.

red.

Wystawa w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej
3 września 2019 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku nastąpiło uro-
czyste otwarcie wystawy pt. „Utracone marzenia”, przygotowanej z okazji 80 rocznicy wy-
buchu II wojny światowej.

stawie oprowadzał i opowia-
dał o niej kustosz PBP Robert 
Beller.

Wystawa „Utracone ma-
rzenia”  została podzielona na 
dwie części. Pierwsza przed-
stawia okres tuż przed wy-
buchem II wojny światowej, 
prezentując m.in. uzbrojenie, 
jakim dysponowała zarówno 
strona polska jak i niemiec-
ka. Część druga prezentuje 
moment wybuchu wojny oraz 
dalszy jej przebieg. Ekspozy-
cję tworzą fotogramy wyko-
nane z oryginalnych fotografii 

i znaczków z tego okresu, a 
pochodzących ze zbiorów pry-
watnych, co jest dodatkowym 
atutem wystawy. 

Wystawa czynna jest do 
31.10.2019 r. w godzinach 
pracy biblioteki. Honorowy 
patronat nad wystawą przy-
jął Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik 
oraz Starosta Powiatu Otwoc-
kiego Cezary Łukaszewski.

Całą uroczystość zakoń-
czył skromny poczęstunek dla 
przybyłych gości.

PBP

PROGRAM IMPREZY:
13:45 - Uroczyste rozpoczęcie

14:00 - Msza święta 
15:00 - Wręczenie odznaczeń strażakom z OSP Łukówiec

16:00 - Wielki wspólny obiad. Mecz siatkówki 
OSP Łukówiec- OSP Dziecinów

16:30 - Występy dzieci i młodzieży oraz Piskorzy z Łukówca 
17:45 - Gry i zabawy 

18:15 - Tort i szampan oraz zabawa taneczna 
z zespołem Cover

Dzień Łukówiaka
Zarząd OSP Łukówiec oraz Sołtys Łukówca wraz z Radą 
Sołecką mają zaszczyt zaprosić na uroczystości związa-
ne z obchodami 90. rocznicy założenia OSP Łukówiec, 
które odbędą się w niedzielę 15 września 2019 roku w 
Łukówcu. Wstęp wolny.
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Forma może jeszcze moc-
no wakacyjna, bo i myśli gdzieś 
błądzą pomiędzy morzem, 
górami, jeziorami, ale nie wy-
startować w ostatnim biegu 
Otwockiej Ligi Biegowej, to nie 
w naszym stylu. Nawet pogoda 
nie wystraszyła Sokudziaków - 
wszyscy stawili się na starcie, 
czym udowodnili, że twarde z 
nich charaktery.

Zdobyte medale za niedziel-
ne starty i wręczone puchary za 
całą serię biegów były ukorono-
waniem naszej dotychczasowej 
pracy i dały motywację do dal-
szych działań.

Osiągnięcia zawodników 
KSW Sokudo w OLB:

Monika Scalese - srebro i 
puchar za drugie miejsce w kl. 
generalnej

Szymon Bielecki - złoto i fi-
nalnie puchar za pierwsze miej-
sce w kl. generalnej

Maciej Giergiela - srebro i fi-
nalnie puchar za drugie miejsce 
w kl. generalnej

Maja Bielecka - srebro, nie-
stety poza podium w kl. gene-
ralnej

Szymon Mazurek - srebro 
i finalnie puchar za pierwsze 

8 pucharów  
KSW SOKUDO  

w Otwockiej Lidze 
Biegowej

Karatecy z Otwocka znakomicie biegają. Aż 8 pucharów 
zdobyli w klasyfikacji generalnej zawodnicy KSW Sokudo w 
finale tegorocznej edycji Otwockiej Ligi Biegowej, która od-
była się  8 września na tyłach Hotelu Maranello.

miejsce w kl.generalnej
Szymon Dziewanowski - 

złoto i finalnie puchar za drugie 
miejsce w kl. generalnej

Julia Giergiela -złoto i final-
nie puchar za pierwsze i trzecie 
miejsce w kl. generalnej

Czarek Mazurek - srebro i fi-
nalnie puchar za drugie miejsce 
w kl. generalnej

Kajetan Marton - puchar za 
drugie miejsce w kl. generalnej

Ponadto 7 września Szymon 
Bielecki z Mają reprezentowa-
li nasz klub w ramach Biegu o 
koronę Bolesława Chrobrego 
w Ząbkach, z którego dochód 
przeznaczony był na leczenie 
Maksia Bednarczyka. Szymon 
zajął 1 miejsce, natomiast Maja 
pobiegła w dobrym równym 
tempie i przez cały bieg przesu-
wała się do przodu.

Przy tych wszystkich suk-
cesach, jakby było tego mało, 
nasz trener lekkoatletyki Marcin 
traktując ten bieg jako trening, 
również wskoczył na pudło, 
zdobywając pierwsze miejsce. 
W  nagrodę zasiadł na złotym 
tronie, otrzymując przy tym ko-
ronę od króla Bolesława.

Waldemar Mazurek 
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Skuteczny atak i dobra gra 
naszych dziewczyn w obronie 
od pierwszych minut spotka-
nia doprowadziły do ich abso-
lutnej dominacji na parkiecie. 
Potwierdza to wynik, jakim 
zakończyła się pierwsza od-
słona meczu, czyli 26 do 6 na 
korzyść MKS-u Karczew.  

Piłkarki AZS-u przez długi 
czas nie mogły znaleźć sku-
tecznej recepty na szybko i z 
polotem grające zawodniczki 
Karczewa i ustępowały na-
szym dziewczynom prawie 
pod każdym względem. Im 
zaś tego dnia wychodziło pra-
wie wszystko. Publiczność, 
zgromadzona w hali karczew-
skiego MOSiR-u wraz z gro-
nem wiernych kibiców zasia-
dających na „żylecie”, mogła 
dzięki temu oglądać ciekawe 
sportowe widowisko pełne 
kombinacyjnych zwrotów ak-

Od pierwszego gwizdka 
arbitra inicjatywę na boisku 
przejęli gospodarze. Już w 8. 
minucie po bardzo ładnej ze-
społowej akcji przepięknym 
uderzeniem z 15 metra w 
bramkę Burzy popisał się Ga-
łązka Kamil, otwierając wynik 
meczu. Niespełna 2 minuty 
później sam na sam z bram-
karzem gospodarzy stanął 
Łączyński  i tylko dobry refleks 
tego pierwszego uratował ze-
spół gości od utraty drugiego 
gola. W 23. minucie meczu 
po dośrodkowaniu Piotrzko-

Karczew gromi w sparingu!
Srogą lekcję handballu zafundowały karczewskie szczy-
piornistki zawodniczkom AZS-u Uniwersytet Warszawski w 
rozegranym  5 września br. spotkaniu sparingowym. Przy-
gotowujące się do nowego sezonu I ligi piłki ręcznej pod-
opieczne Grzegorza Ankiewicza rozbiły debiutujące w lidze 
akademiczki aż 47:14.

cji i indywidualnych strzałów 
oddanych z szybkiego ataku, 
po których ręce same składały 
się do oklasków.

Do bólu skuteczna gra 
karczewianek musiała mocno 
zaskoczyć dziewczyny z Uni-
wersytetu Warszawskiego, 
które przez większość meczu 
stanowiły tylko tło dla zawod-
niczek Grzegorza Ankiewicza. 
Co prawda  w drugiej połowie 
meczu, wraz z upływem czasu 
zbliżającego do końca spotka-
nia, karczewianki  pozwoliły 
sobie na trochę więcej luzu i 
nie uniknęły kilku błędów, ale 
nie miało to zasadniczego 
wpływu ani na przebieg  gry, 
ani na końcowy wynik rywa-
lizacji. Dobrą skutecznością 
rzutów w „okno” bramki popi-
sywały się: Asia Wójcik, Wik-
toria Trzepałka, Marta Cisz-
kowska, Pola Janowska, Ola 

Gałązka i Natalia Barańska. 
Efektowne rajdy na skrzy-
dłach celnymi rzutami wykań-
czały Zuzanna Buczkowska i 
Dominika Baran. Solidnie wy-
glądała również gra duetu ob-
rotowych: Natalii Idziak i Marii 
Kociszewskiej. Warto również 
odnotować doskonałą posta-
wę w bramce karczewskich 
goalkiperek: Natalii Popis i 
Gabrieli Wojewódzkiej, które 

broniły pewnie i skutecznie.
MKS Karczew w konfron-

tacji z beniaminkiem wyglądał 
zdecydowanie lepiej. To dobry 
prognostyk przed zbliżają-
cym się sezonem rozgrywek 
2019/2020. Widać, że dziew-
czyny dobrze rozumieją się 
na boisku, a współpraca po-
szczególnych formacji działa 
tak, jak powinna. 

Karczewianki rozegrają 

swój  pierwszy mecz inau-
gurujący tegoroczny sezon 
rozgrywek I ligi kobiet w pił-
ce ręcznej już 15 września 
br. o godz. 19.30, kiedy to w 
roli gospodarza zmierzą się z 
drużyną SMS ZPRP II Płock. 
Wszystkich kibiców handballa 
serdecznie zapraszamy na to 
spotkanie!

Andrzej Idziak

Burza bramek z Pilawą
W 4. kolejce rozgrywek ligi A-klasa Warszawa II OKS pod egidą trenera Okońskiego 

podejmował na własnym boisku drużynę Burzy Pilawa.
wicza w pole karne najwięk-
szym refleksem popisał się 
Kuba Wesołowski, który z linii 
bramkowej wepchnął piłkę do 
bramki, wyprowadzając OKS 
na dwubramkowe prowadze-
nie. Zawodnicy z Otwocka 
nie poprzestali na tym. W 27. 
minucie szybko wykonany 
rzut wolny został zakończony 
przepięknym strzałem Pio-
trzkowicza z 18 metrów, po 
którym bramkarz Burzy mógł 
tylko odprowadzić wzrokiem 
piłkę wpadającą do siatki. Pio-
trzkowicz jeszcze raz w pierw-

szej połowie wpisał się na listę 
strzelców. W 42. minucie me-
czu bardzo ładnym podaniem 
za linię obrońców popisał się 
Majchrzyk, a Piotrzkowicz 
zamienił je na bramkę, tym 
samym wyprowadzając do 
przerwy swój zespół na czte-
robramkowe prowadzenie. 
W pierwszych 45 minutach 
meczu zespół gości stać było 
tylko raz na zagrożenie bram-
ki bronionej przez Krzysztofa 
Golenia. W 36. minucie meczu 
golkiper z Otwocka odważ-
nym wyjściem powstrzymał 

napastnika z Pilawy, ratując 
tym samym zespół od utraty 
bramki.

Druga połowa meczu 
rozpoczęła się od ataków 
gospodarzy. W 53. minucie 
spotkania bardzo ładny strzał 
z 20 metrów Gałązki obronił 
bramkarz Burzy. Ale to goście 
zdołali strzelić bramkę jako 
pierwsi. W 57. minucie meczu 
gapiostwo OKS-u wykorzysta-
li zawodnicy z Pilawy, strzela-
jąc bramkę na 4-1. Ta sytuacja 
podrażniła podopiecznych 
trenera Okońskiego, którzy 
już minutę po stracie bram-
ki podnieśli wynik na 5-1. W 
zamieszaniu podbramkowym 
najwięcej zimnej krwi zacho-
wał Majchrzyk, podając piłkę 
do Arkadiusza Zapaśnika, 
który pięknym lobem zdobył 
swoją pierwszą bramkę w bar-
wach żółto-czarnych. Jeszcze 
dwukrotnie w drugiej połowie 
meczu został pokonany bram-
karz Pilawy. W 68. minucie z 

rzutu wolnego bramkę zdobył 
Paweł Komorowski, a kropkę 
nad „i” postawił w 75. minucie  
kapitan drużyny Michał Zapa-
śnik.

Następny mecz z KS We-
soła, zespołem, który jak OKS 
Otwock po 4 rozegranych me-
czach nie stracił punktów.

OKS Start

OKS Otwock - Burza Pilawa 
7-1

Skład: Goleń K. (75’ Mazek E.); 
Piotrzkowicz J.; Wesołowski K.; 
Komorowski P.; Rosłonek Ł. (84’ 
Sadi Artan); Zapaśnik M.; Gałąz-
ka K.; Majchrzyk D.; Zapaśnik A. 
(Andruszko Sz.); Napieraj M. (70’ 
Napieralski M.); Łączyński J. (55’ 
Bąk D.).
Bramki: 8’ Gałązka K. as. Napierj 
M.; 23’ Wesołowski K. as. Piotrz-
kowicz J.; 27’ Piotrzkowicz J. as. 
Napieraj M., 42’ Piotrzkowicz J. 
as. Majchrzyk D.; 57’ Zapaśnik A. 
as. Majchrzyk D.; 68’ Komorowski 
P.; 75’ Zapaśnik M. as. Napieral-
ski M.

Ruszyły nabory do OKS Otwock dla dzieci z 
roczników 2011, 2012, 2013 i 2014. Klub zapra-
sza na darmowy trening na głównej płycie sta-
dionu OKS Otwock: 17 września o godz. 17:00. 
Więcej info, tel: 668325088


