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Śmierć w studni na działkach
Na jednej z działek rodzinnego ogrodu działkowego Meran wydobyto ze studni zwłoki starszego mężczyzny. 
Prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Sprawę bada otwocka prokuratura. - czytaj s. 3
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wydawało się, że pani Rozwa-
dowska-Palarz ma tam pełne 
poparcie i na dłużej zagrzeje 
miejsca w otwockiej spółce 
miejskiej. Tak się jednak nie sta-
ło. Dlaczego? Wysłaliśmy zapy-
tanie do Urzędu Miasta.
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Znów zmiana we władzach 
OPWiK: Anna Rozwadowska-
-Palarz, która została preze-
sem Otwockiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 

Były prezydent prezesem OPWiK
zaraz po wyborach samorządo-
wych, w listopadzie 2018 roku, 
już nie pełni tej funkcji.

Spółką zarządza w tym mo-
mencie Sławomir Dąbrowski, 

były prezydent Otwocka. In-
formacja o nowych władzach 
OPWiK jest już na stronie spółki.
Warto przypomnieć, że pan Dą-
browski przez ostatnie lata, nie-

jednokrotnie występował wspól-
nie ze stowarzyszeniem Zielony 
Kasztel przeciw inwestycjom 
realizowanym w OPWiK przez 
ówczesny zarząd i prezesa Mie-
czysława Kostyrę.

Z dotychczasowych wypo-
wiedzi obecnych władz Otwocka, 

Postępy prac w parku miejskim
27 kwietnia odwiedziłem park miejski, aby obejrzeć postępy prac  rewitalizacyjnych. Na teren wszedłem 
od strony ulicy Poniatowskiego z pracownikiem firmy Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna, który chętnie oprowa-
dził radnego - jak się przedstawiłem - po terenie robót. Stan zaawansowania prac wykonawca określił na  
ok. 45 procent. (Całość ma być zakończona wg umowy 31.10.2019).

W toku są prace przy muszli koncertowej. Obecnie w remoncie znajduje się obramowa-
nie sceny, które jest popękane. Na odnowienie czeka stary dach.

Na X sesji  RM Otwocka (24.04.2019) padło pytanie o rzekomo wycinane drzewa  w 
parku bez zezwolenia konserwatora. Prezydent odpowiedział, że nic mu o tym nie wia-
domo i nie będzie zajmował się plotkami. Zapytałem więc o tę kwestię w trakcie wizyty 
w rewitalizowanym parku. Dowiedziałem się, że wycięte zostały drzewa kolidujące ze 
ścieżkami oraz stare, schorowane, a więc zagrażające bezpieczeństwu przechodniów. 
Na to, co wycięli pracownicy,  wykonawcy mają pozwolenia od konserwatora. Niektóre 
ze ściętych pni wyglądały na zdrowe. Pochodzące z tej wycinki drewno ma być rozdane 
mieszkańcom (o zasadach decyduje UM).

Miejsce tężni. W miejscu, gdzie ma powstać tężnia, są stopniowo wytyczane ścieżki.
Wykonawca zrobił już podobną tężnię w Piastowie, niedaleko stadionu. Choć jest ona 
mniejsza od tej, która ma powstać w parku otwockim, to - jak się dowiedziałem - na 100 m 
wokół powietrze jest tam nasycone cennymi mikroelementami. Z tego, co opowiadał mój 
rozmówca wynika, że woda w tutejszej tężni będzie najpewniej pochodzić z miejskiego 
wodociągu, tylko zostanie odpowiednio uzdatniona i nasycona dużą ilością jonów sodo-
wych, soli magnezowych oraz związków jodu i bromu.
Wewnątrz tężni będą ławki, a także altana z elementami świdermajer (podobnie jak w 
przypadku muszli koncertowej), które przez pracowników są wycinane na miejscu. 
Po lewej stronie parku (od liceum) na razie są tylko wydrenowane ścieżki.

Stojąc w parku twarzą do gmachu liceum - po jego prawej stronie (od strony ulicy Ponia-
towskiego), widzę, że są już układane alejki: po bokach każdej jest kostka brukowa, w 
środku będą wysypywane niekurzącym się kruszywem.

Ireneusz Paśniczek, 
radny RM Otwocka
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Na otwockim Meranie wydo-
byto ze studni zwłoki męż-
czyzny. Prawdopodobnie 
doszło do nieszczęśliwego 
wypadku.

W sobotę (04.05) ok. go-
dziny 11.00 właściciel jedne-
go z ogródków działkowych 
Meran w Otwocku-Jabłonnie 
zawiadomił służby. Do studni 
na jego działce wpadł męż-
czyzna. Na miejsce przybyła 
policja i straż pożarna. Z czte-
rometrowej studni ratownicy 
wypompowali wodę i dopiero 
wtedy wydobyto starszego 
mężczyznę. Niestety, nie uda-

Śmierć w studni na Meranie
ło się go uratować. Na miejscu 
prokurator, w obecności funk-
cjonariuszy policji, dokonał 
wstępnych oględzin zwłok. 

Nadkomisarz Daniel Nie-
zdropa z otwockiej KPP po-
informował Redakcję, że 
zmarły to 84-letni mieszkaniec 
Otwocka, zaś śledztwo pro-
wadzi prokuratura z naszego 
miasta. Jej rzecznik, Marcin 
Saduś przekazał, że tożsa-
mość denata została potwier-
dzona. Uzyskano też kontakt 
z rodziną zmarłego. Wstępnie 
prokuratura zakwalifikowała 
czyn jako nieumyślne spowo-
dowanie śmierci. To oczywi-

ście punkt wyjściowy śledz-
twa i na tym etapie nie można 
jeszcze wysnuwać jakichkol-
wiek wniosków, np. dotyczą-
cych udziału osób trzecich. 
Odpowiedzi na wiele pytań 
udzieli sekcja zwłok (przepro-
wadzona 09.05), której wyniki 
będą znane dopiero za kilka 
tygodni. Jak podaje rzecznik: 
na podstawie obrażeń ciała 
poznamy bezpośrednią przy-
czynę zgonu. Sekcja wykaże 
też czy mężczyzna spożywał 
wcześniej alkohol.

Dramat wydarzył się na 
znanych, cenionych, a wręcz 
renomowanych ogródkach 

działkowych. Meran to 452 
działki, dzierżawione przez 
600 działkowiczów. Prezes 
ogrodu, Janusz Goliński wy-
raził ubolewanie z powodu 
tej sytuacji. Podkreśla, że to 
wyjątkowe miejsce, z dala od 
miejskiego zgiełku, które koja-
rzy się wszystkim z relaksem, 
odpoczynkiem, mile spędzo-
nym czasem. Niestety, feral-
nego dnia było inaczej: „To 
ewenement w historii naszego 
ogrodu. Tak dramatyczna sy-
tuacja nigdy nie miała tu miej-
sca. Zmarły był właścicielem 
jednej z naszych działek; zgi-
nął na działce kolegi. Dobrze 

się znali, odwiedzali się…” 
Za naszym pośrednictwem 
prezes J. Goliński, wraz z za-
rządem ROD Meran pragnie 
skierować wyrazy współczu-
cia na ręce rodziny tragicz-
nie zmarłego. Apeluje też do 
wszystkich działkowiczów, 
u progu nowego sezonu, o 
rozwagę i zachowanie zasad 
bezpieczeństwa przy pracach 
ogrodowych, aby podobna 
tragedia nigdy się już tu nie 
wydarzyła, a Meran pozostał 
ostoją spokoju, wypoczynku i 
miejscem realizacji „zielonych 
pasji”.

Sławomir Wąsowski 

Dwukrotnie wyjeżdżali stra-
żacy jednej nocy do gasze-
nia tego samego budynku 
przy ul. Warszawskiej w 
Otwocku. Czy był to przypa-
dek, czy może celowe dzia-
łanie podpalacza?

We wtorek (7.05) ok. 
20.30 wezwano straż do po-
żaru opuszczonego budynku 
biurowo-magazynowego nie-
opodal torowiska w otwockim 
Świdrze. Na miejscu pracowa-
ło 21 ratowników z czterech 
zastępów. Pożar ugaszono po 
2 godzinach. 

Zaraz po północy, a więc 
już w środę (8.05) ponownie 
zawiadomiono służby, które 
pojechały pod ten sam adres. 
Na miejscu znowu stawiły się 
4 zastępy w łącznej liczbie 16 
ratowników. Palił się ten sam 
budynek. Tym razem akcja 

Policjanci kontrolują teren 
bazaru „Rampa” u zbiegu 
ulicy Orlej i Świderskiej w 
Otwocku, który jest obecnie 
przeznaczony tylko dla au-
tobusów zastępczych KM. 
Parkowanie w tym miejscu 
jest od 6 maja zabronione. 

Od poniedziałku 6.05. 
2019 już kilkunastu kierow-
ców, którzy pozostawili swoje 
auta na wspomnianym te-
renie, otrzymało wezwania 
na komendę, pouczenia lub 
mandaty. Funkcjonariusze 
drogówki sprawdzali, czy kie-
rowcy przestrzegają przepi-
sów i stosują się do nowego 
oznakowania, które pojawiło 
się w rejonie bazaru „Rampa”, 
obok stacji PKP Otwock. Oka-
zało się, że 6 maja 8 kierow-
ców złamało nowe przepisy, 8 

Jak podaje rzecznik pra-
sowy nadkom. Daniel Nie-
zdropa z otwockiej KPP, w 
naszym powiecie patrole 
skutecznie zapobiegły zapę-
dom drogowych piratów, zaś 
„nieposłuszni” byli należycie 
karani. Nie tylko nie odno-
towano żadnej ofiary śmier-
telnej, ale w ciągu 6 dni nie 
doszło nawet do żadnego 
wypadku. Nie było więc też 
osób rannych. Miały miejsce 
jedynie 14 kolizje drogowe i 
ujawniono 14 kierujących po 
alkoholu. A oto szczegółowe 
dane z naszego terenu, które 
zanotowano od 30 kwietnia 
do 5 maja:
• zbadano 809 kierujących 
pod kątem trzeźwości – po 
spożyciu 14 kierowców (w 
tym 4 w stanie nietrzeźwości, 
czyli powyżej 0,5 promila) i 
8 rowerzystów (w tym 2 nie-
trzeźwych);
• zatrzymano 10 praw jazdy, 
w tym 8 za podwójne prze-
kroczenie prędkości w tere-
nie zabudowanym;
• zatrzymano 19 dowodów re-
jestracyjnych za niewłaściwy 
stan techniczny pojazdów;
• w 3 przypadkach ujawniono 
brak ważnego ubezpiecze-
nia OC;
• zatrzymano 2 kierujących 
bez uprawnień i jednego, który 
stracił dokument za przekro-
czenie limitu punktów karnych;

Majowy weekend 
na drogach

Zakończył się długi majowy weekend. Jak zwykle wiele 
osób skorzystało z wypoczynku poza miejscem zamiesz-
kania, przemieszczając się samochodami. Niestety, w 
skali kraju czas ten zaznaczył się czarną statystyką. W 
ciągu pięciu dni (1-5.05) na polskich drogach doszło do 
612 wypadków, w których zginęło 65 osób, a 801 zostało 
rannych. Zatrważająca była też liczba kierujących po alko-
holu: 2683! A jak wyglądała sytuacja na drogach powiatu 
otwockiego?

• policjanci wypisali kierow-
com 194 mandaty, w tym 140 
za przekroczenie dozwolonej 
prędkości;
• dziewięcioma przypadkami 
prawdopodobnie zajmie się 
sąd;

Powiatowe statystyki fak-
tycznie mogą cieszyć, szcze-
gólnie kiedy spojrzy się na 
liczby ogólnokrajowe. Oczy-
wiście, można dodać ko-
mentarz, że mieliśmy więcej 
szczęścia, że u nas mniejszy 
ruch itp. Warto jednak przy-
pomnieć, że i na naszych 
drogach nie zawsze było ko-
lorowo – w ubiegłych latach 
również zdarzały się wypad-
ki ze skutkiem śmiertelnym. 
Tak czy inaczej nie można 
przecenić roli mundurowych, 
którzy pomagają uruchomić 
wyobraźnię i wychwytują tych, 
którzy wyobraźni uruchomić 
nie chcą. Dochodzi też dobra 
znajomość terenu i odpowied-
nia lokacja patroli. Skutecz-
ną bronią w walce z piratami 
okazują się wideorejestrato-
ry. Działania naszej policji w 
kilkudziesięciu przypadkach 
skutecznie wyeliminowały po-
tencjalne zagrożenie.

Oficer prasowy z otwoc-
kiej komendy zapewnia, że 
koniec długiego weekendu 
nie oznacza końca działań 
miejscowej drogówki. 

SW

Nie parkuj na “Rampie”

maja zaś sześciu.
Policjanci apelują, aby 

bezwzględnie stosować się 
do obowiązującej organizacji 
ruchu u zbiegu ulicy Orlej i 
Świderskiej w Otwocku. Naru-
szenie zakazu zatrzymywania 

się może skutkować manda-
tem karnym w wysokości 100 
zł i 1 punktem karnym, bądź 
też, o czym mówi zresztą do-
datkowa tablica pod znakiem 
- holowaniem pojazdu.

red. 

Fot. KPP Otwock

Podpalenie, niedopatrzenie, 
czy przypadek?

gaśnicza trwała dłużej i zakoń-
czyła się nad ranem, ok. 3.30. 
Kompletnemu zniszczeniu 
uległo wyposażenie budynku, 
czy też jego pozostałości oraz 
poszycie dachu z elementami 
konstrukcji. 

Oczywiście, nasuwa się 
pytanie, czy pierwszy pożar 
był należycie dogaszony?  
Zapytaliśmy o to rzecznika 
otwockiej straży, który wyklu-

cza niedopatrzenie strażaków. 
Do gaszenia niewielkiego po-
żaru zużyto stosunkowo dużą 
ilość wody, tj. ok. 16 m3. Mało 
prawdopodobne, aby ogień 
„odżył” na nowo. Czy więc było 
to podpalenie? A może zbieg 
okoliczności? Prawdopodob-
nie sprawa nie będzie miała 
ciągu dalszego ze względu na 
małe straty materialne.

SW    
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Obchody rozpoczęto uro-
czystą mszą w intencji Ojczy-
zny o godz. 10.30. Wszystkich 
zebranych w świątyni powitał 
gospodarz parafii, czyli ks. 
proboszcz Mirosław Wasiak. 
Modlitwie przewodniczył ks. 
Lucjan Musielak, który w ho-
milii przypomniał zebranym 
o głębokim kulcie Maryi od 
tysiąca lat szerzącym się na 
polskiej ziemi i w sercach 
Polaków. Matkę Zbawicie-
la nazwał „przewodniczką 
życia religijnego i najlepszą 
pośredniczką wypraszania 
wszelkich łask u Jej Syna.” 
Podkreślił też zbieżność we-
zwań dwóch kościołów: po-
tężnej katedry gnieźnieńskiej 
oraz niewielkiej świątyni w 
Celestynowie – obie budow-
le zostały poświęcone Ma-
ryi Wniebowziętej. Z dużą 
znajomością materii wskazał 
wiele ważnych kościołów pol-
skich, które noszą imię Maryi, 
m.in.: w Krakowie, Płocku, 
Włocławku, Sandomierzu, 
Lublinie czy polskim niegdyś 
Lwowie.

We wspólnej modlitwie 
uczestniczyli przedstawicie-
le władz samorządowych na 
czele z  wicewójtem Piotrem 
Rosłońcem oraz kilka pocztów 
sztandarowych: Wojskowego 
Ośrodka Farmacji i Techniki 
Medycznej w Celestynowie, 
Hufca ZHP Celestynów, pa-
rafialnej grupy Totus Tuus i 
jednostek OSP w Celestyno-

Uroczystość 3 Maja w Celestynowie
Jak zwykle doniosły charakter miały obchody patriotyczno-religijne 3 maja zorganizowane przez samorząd i parafię w Celestynowie. Rocznica 
ustanowienia Konstytucji 1791 r. oraz uroczystość Maryi Królowej Polski zgromadziły w celestynowskiej świątyni blisko 300 osób.

wie, Dąbrówce oraz Regucie. 
Po mszy przedstawiciele kil-
ku grup lokalnej społeczności 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
10-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Kamień z 
napisem oraz powiewająca na 
maszcie flaga biało-czerwona 
znajduje się tuż przy kościele. 
Następnie zebrani odśpiewa-
li wspólnie pieśń „Boże, coś 
Polskę” z wymowną frazą: „…
Ojczyznę wolną pobłogosław 
Panie.”

Dobrą tradycją celesty-
nowskich obchodów stały już  
koncerty patriotyczno – religij-
ne, „dawane” bezpośrednio po 
mszy. Tak było i w tym roku. 
Duchem sprawczym tego wy-
darzenia jest zawsze dyrektor 
GOKiS Hanna Pawłowska. W 
tym roku zaprosiła kapelę o 
wymownej nazwie Góralska 
Hora Folk. I faktycznie, sposób 
wykonania wszystkich utwo-
rów: ludowych, patriotycznych, 
religijnych dobitnie zdradzał po-
chodzenie wykonawców - domi-
nowała  bowiem nuta góralska. 
Oczywiście artyści wystąpili w 
strojach ludowych. Usłyszeli-
śmy m.in.: „Hej, bystra woda”, 
„O, mój rozmarynie”, „Przybyli 
ułani”. Były też akcenty nawią-
zujące do postaci papieża św. 
Jana Pawła II. Przypomniano 
muzyczne życzenia górali, któ-
re wyśpiewali papieżowi w Za-
kopanem w 1997 r.: „…a my 
Wom zycymy sećka zdrowio”. 
Na koniec „popłynęła barka”, tj. 

piosenka „Pójdź za Mną”. Uwa-
gę wszystkich przykuł osobliwy 
instrument, który brzmiał pod-
czas koncertu: stare, strunowe 

cymbały.
Ostatnie słowo należało 

do proboszcza -  ks. Mirosław 
Wasiak podziękował artystom 

za dobór repertuaru, pozosta-
łym zaś za wysłuchanie góral-
skiego koncertu.

Sławomir Wąsowski

fot. Andrzej Kamiński
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W Otwocku, na wyso-
kości Teatru Miejskiego, w 
ramach tejże inwestycji po-
wstaje przejście podziemne 
pod torami przeznaczone dla 
pieszych, rowerzystów, osób 
na wózkach itp. W tej spra-
wie otrzymaliśmy e-maila od 
p. Andrzeja Kamińskiego, 
mieszkańca miasta, który jak 
podkreśla jest  „codziennym 
uczestnikiem przeprawy przez 
tory”.  Kwestionuje on wygodę 
budowanego obiektu przede 
wszystkim dla użytkowników 
o ograniczonej mobilności.

 - W ramach modernizowa-
nej linii kolejowej nr 7 w cen-
tralnej ruchliwej części miasta 
budowane jest m. in. pod-
ziemne przejście pod torami, 
które obok schodni ma dwie 
pochylnie w kształcie litery V 
(każda 2x ca.30mb). Zrealizo-
wana już część zachodnia ma 
korytarze (a właściwie koryta) 
pochylni o szerokości 130cm, 
a być może dojdą poręcze. 
Z uwagi na powyższe zwra-
cam się z zapytaniem: jak na 
tak takiej szerokości mają się 
wyminąć dwa wózki dziecię-
ce, inwalidzkie o szerokości 
po 75cm (zwykłe lub elek-
tryczne), dwaj piesi o kulach 
(95cm), balkonikach (85cm) , 
prowadzący rowery, rowery z 
przyczepką itp. Obiekt zapro-
jektowano w oparciu o mini-

Wygodne przejście pod torami?
Jedną z korzyści modernizacji linii kolejowej nr 7 według inwestora, czyli PKP PLK, ma być 
„nowoczesna infrastruktura pasażerska przystosowana do potrzeb osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się”. 

malne parametry przestrzen-
ne i stare standardy, a gdzie 
nowe wytyczne organizacji 
inwalidzkich i wygoda, przy-
jazność dla setek użytkowni-
ków? - pyta p. Kamiński.

Rzeczywiście, nawet bez 
mierzenia widać, że przejście 
jest wąskie, choć powstaje w 
miejscu, gdzie byłaby możli-
wość wybudowania szerszych 
pochylni. Pytanie mieszkańca i 
własne podobne wysłaliśmy do  
inwestora. Otrzymaliśmy odpo-
wiedź od Karola Jakubowskie-
go z zespołu prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Cytujemy ją poniżej w całości:

,,Pochylnia na przejściu 
dla pieszych pomiędzy ulicami 
Armii Krajowej a Warszawską 
w Otwocku spełnia wszystkie 
standardy. Zapewnia swo-
bodne przejście pod torami i 
umożliwia wygodne dojście 
osobom o ograniczonej mobil-
ności. Szerokość pochylni od 
poręczy będzie wynosiła 1,20 
metra. Swobodne mijanie się 
wózków, rowerzystów oraz 
osób o ograniczonych możli-
wościach poruszania się za-
pewnia tzw. spocznik o długo-
ści 3 m i szerokości 2 m, który 
znajduje się w połowie kładki. 
Dodatkowo na pochylni co 
6 metrów zaplanowano spo-
czniki o długości 1,5 metra, 
które pozwolą na pokonanie 

wzniesienia bez większego 
wysiłku.

Budowa ułatwień dla osób 
o ograniczonych możliwo-
ściach poruszania się jest 
jednym z priorytetów moderni-
zacji infrastruktury kolejowej. 
PLK zależy na dostosowaniu 
jakości usług do wymagań 
wszystkich pasażerów. Sta-
cje i perony a także tunele 
pod torami oraz przejścia dla 
pieszych są systematycznie 
wyposażane w pochylnie dla 
wózków inwalidzkich oraz 
windy i platformy dźwigowe. 
Dobrym przykładem takich 
rozwiązań jest właśnie linia 
kolejowa między Warszawą 
a Lublinem. Instalowane są 
elementy ułatwiające orienta-
cję i poruszanie osobom nie-
widomym, a bezpieczeństwa 
strzeże nowoczesny system 
monitoringu.

Pomoc osobom niepełno-
sprawnym i osobom o ogra-
niczonej sprawności ruchowej 
udzielana jest również na tych 
stacjach i przystankach, na 
których dostęp na peron jest 
uniemożliwiony z powodu ba-
rier architektonicznych na dro-
dze dojścia/wyjścia” - pisze 
Karol Jakubowski.

Podobnej treści pismo 
od PLK uzyskał p. Kamiński, 
na co odpowiedział: “obiekt i 
pochylnie zostały zaprojekto-

wane w oparciu o stare stan-
dardy i minimalne parametry 
przestrzenne bez uwzględ-
nienia wytycznych organizacji 
inwalidzkich, specyfiki usy-
tuowania przejścia, wygody 
i przyjazności dla setek użyt-
kowników. Wybrano najtańsze 
rozwiązania nie konweniujące 
z rzeczywistością. Ramiona 
pochylni w kształcie V mają po 
ca. 30mb, jej korytarze/wła-
ściwie koryta/mają szerokość 
1,1m/bez poręczy/ i jeśli spo-
tkają się np. dwa wózki, któ-

ry ma ustąpić, czyli wycofać 
się do szpicy V, albo do wlo-
tu bądź wylotu korytarza ce-
lem wyminięcia. Kolizje będą 
liczne, dlatego też proponuję 
zainstalowanie: sygnaliza-
cji świetlnej, systemu luster, 
bądź znaków pierwszeństwa 
ruchu. Nie wspomnę o innych 
niebezpiecznych sytuacjach 
np. klaustrofobii w ciasnej 
przestrzeni pochylni”. Na tym 
tymczasem korespondencja 
się urwała. 

ZetKa

Od poniedziałku 6 maja 
pasażerowie Kolei Mazo-
wieckich linii Warszawa-
-Dęblin część trasy muszą 
przemierzać autobusami za-
stępczymi. 

Pociągi od strony Dęblina 
dojeżdżają tylko do Pilawy, 
natomiast od strony Warsza-
wy tylko do Otwocka. Na tych 
stacjach trzeba się przesiąść 
do autobusów. Są zasadniczo 
dwa rodzaje ZKA: 
1. bezpośrednie, przyspieszo-
ne Otwock-Pilawa  - oznaczo-
ne jako RE
2. pośrednie - zatrzymujące 
się na przystankach między 
stacjami końcowymi: Augu-
stówka, Zabieżki, Karpiska,  
Celestynów, Stara Wieś, Po-
gorzel i Śródborów - oznaczo-
ne jako Z-7. Część z nich kur-
suje tylko z/do Celestynowa.
Autobusy kursują w godzinach 
szczytu co 15 min z Pilawy, 

Wystartowała ZKA Otwock-Pilawa
plus co 15 min z Celestynowa. 

Przystanki ZKA:
W Otwocku przystanek ZKA 
jest zlokalizowany na parkin-
gu przy bazarku - na wysoko-
ści peronu 3. Dojście z peronu 
2 do przystanku przejściem 
podziemnym
• Otwock, ul. Orla,
• Śródborów, ul. Armii Krajo-
wej na wysokości PKP,
• Pogorzel Warszawska, ul. 
Warszawska, obok PKP,
• Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 
róg ul. Krasińskiego,
• Celestynów, ul. Kolejowa róg 
ul. Kościuszki,
• Człekówka, droga gminna 
przy ul. Szkolnej, niedaleko 
PKP Kołbiel,
• Człekówka, ul. Wspólna, 
przy Lotników, w kier. Pilawy,
• Chrosna, na wprost PKP,
• Zabieżki, ul. Malownicza 
przy ul.Polnej, 
• Augustówka, ul. Kołbielska 

róg ul. Osieckiej, 
• Jaźwiny - na żądanie
• Pilawa, ul. Sportowa przy ul. 
Bursztynowej i PKP Pilawa.
• Pilawa, al. Wyzwolenia (dla 
wysiadających)

Dokładne mapy z lokali-
zacją przystanków na stronie 
KM (mazowieckie.com.pl)

Informacje o ZKA
Pasażerom, którzy nie 

wiedzą do jakiego autobusu 
wsiąść, na stacjach przesiad-
kowych pomagają pracownicy 
KM -  udzielają wszelkich in-
formacji. Jak dowiedzieliśmy 
się od jednego z nich, poma-
gać podróżnym będą na pew-
no przez miesiąc.

Co można powiedzieć o 
Zastępczej Komunikacji Auto-
busowej po pierwszych dwóch 
dniach kursowania między Pi-
lawą a Otwockiem? 

Z pierwszych komentarzy 
pasażerów widać, że w go-

dzinach szczytu autobusów 
jest zbyt mało. I tak np. w go-
dzinach rannych „jeździ jeden 
autobus ZKA i nie wszyscy się 
zmieścili, nie było możliwo-
ści wejść do autobusu - tak 
ciasno!” - napisał jeden z pa-
sażerów na fanpage Koleją 
przez Otwock. Słowo „ciasno” 
powtarza się w tym kontek-
ście często. I jest to na razie 
największy zauważalny minus 
(możliwe, że także dostrze-
żony przez KM, bo jego pra-
cownicy osładzali dziś podróż 
wsiadającym do autobusów 
w Otwocku czekoladowymi 
wafelkami).

Ponadto niektórzy narzeka-
ją na konieczność oczekiwania 
na pociągi na stacji Otwock 
(brak skomunikowania) i małe 
- póki co - spóźnienia, ale poza 
tym komunikacja zastępcza 
jest - jak mówią - OK.

Podróżujący od Pilawy da-
lej do Dęblina mają wreszcie 

znów możliwość jazdy pocią-
gami, choć ruch odbywa się 
po jednym czynnym torze i z 
ograniczeniami prędkości, ze 
względu na zachowanie bez-
pieczeństwa jazdy.

Przypominamy, że na mo-
dernizację odcinka Otwock-
-Pilawa inwestor - PKP PLK 
przeznaczył około roku. We-
dług planu ma być on gotowy 
13 czerwca 2020 roku. Obec-
ny rozkład jazdy pociągów 
oraz ZKA jest natomiast waż-
ny tylko do 9 czerwca br. - 10 
czerwca wchodzi bowiem w 
życie planowa korekta rozkła-
du jazdy. 

Szczegółowe informacje 
o zmianach na linii Warsza-
wa-Dęblin można uzyskać na 
stronie Kolei Mazowieckich, 
ponadto w kasach biletowych, 
a także pod całodobowym nu-
merem infolinii KM:

22 364 44 44.
red.
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Tajna amerykańska agencja rządowa A.R.G.U.S, 
by pokonać potężną wiedźmę o Enchantress 
(Cara Delevingne), decyduje się stworzyć 
drużynę o nazwie “Legion Samobójców”, 
która ma składać się z najnikczemniejszych 
kryminalistów, posługujących się śmiercion-
ośnymi zdolnościami i supermocami. Udział 
w tym śmiertelnie niebezpiecznym projekcie ma 
być dla nich drugą szansą. Członkowie drużyny 
antybohaterów dostają propozycję przerwy 
w odsiadce.

TVN fi lm sf, USA, 2016

Legion samobójców20:00

Piątek

TVP1

20:35

Sobota

1199 rok. Podczas krwawej bitwy łucznik Robin 
Longstride (Russell Crowe) jest świadkiem 
śmierci króla Ryszarda Lwie Serce (Danny 
Huston). Postanawia zakończyć służbę w armii 
i wrócić do Anglii. Razem z nim na powrót 
do ojczyzny decydują się: Mały John (Kevin 
Durand), Szkarłatny Will (Scott Grimes) i Allan 
A’Dayle (Alan Doyle). Po drodze przyjaciele 
widzą, jak sir Robert Loxley (Douglas Hodge), 
który miał przewieźć koronę poległego władcy 
na dwór, zostaje napadnięty przez zdrajców.

Rose Cooper od dziecka marzyła, by pójść 
w ślady ojca - szanowanego stróża prawa. 
Choć fi ligranowa blondynka z dumą nosi dziś 
mundur policjantki, przełożeni nie pozwa-
lają jej na żadne akcje w terenie z uwagi na 
pewien kompromitujący incydent, który stał się 
przedmiotem żartów kolegów po fachu. Mimo 
złośliwych aluzji zapał Cooper nigdy nie słabnie. 
Nieoczekiwanie dostaje od szefa szansę, by 
się wykazać. Ma eskortować z San Antonio do 
Dallas żonę gangstera Felipe’a Rivy.

TVN dramat przygodowy, Wielka Brytania, USA, 2010 komedia, USA, 2015 

Robin HoodGorący pościg 20:00

Niedziela

35-letni Tomasz (Andrzej Zieliński) jest zdolnym 
scenarzystą. Pewnego dnia zjawia się u niego 
energiczna producentka fi lmowa Regina (Urszu-
la Grabowska), która zleca mu napisanie skryptu 
do nowej komedii romantycznej. Wbrew sobie 
autor postanawia wypełnić zadanie. Podczas 
pracy mężczyzna staje się mimowolnym 
świadkiem skomplikowanych relacji miłosnych 
osób z najbliższego otoczenia. Jego ojciec, 
profesor (Jan Englert), postanawia ożenić się ze 
sprzątającą u niego Stefanią (Dorota Kolak). 

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2011

Komedia romantyczna 21:00

Poniedziałek

Współczesna Warszawa. Despero (Marcin 
Dorociński), Gebels (Andrzej Grabowski), Nielat 
(Rafał Mohr), Benek (Janusz Gajos) i Metyl 
(Krzysztof Stroiński) są policjantami z wydziału 
zabójstw. Prowadzą śledztwo w sprawie 
porwań i morderstw ormiańskich handlarzy. 
Nawiązują kontakt z Worwzakonnikiem 
(Ryszard Filipski), który w przestępczym światku 
pełni funkcję “sędziego”. Ten wikła ich w intrygę, 
która skupia się na Saidzie, znanym gangsterze 
odpowiedzialnym za zabójstwa Ormian. 

POLSAT fi lm kryminalny, Polska, 2005

Pitbull20:10

Wtorek

Nauczycielka Claire Peterson (Jennifer Lopez) 
jest w trakcie rozwodu z mężem, który ją 
zdradził. Wkrótce do domu obok wprowadza 
się przystojny nastolatek. Chłopak zaczyna z nią 
fl irtować. Noah (Ryan Guzman) jest uroczy 
i pomocny, zaprzyjaźnia się też z synem Claire, 
Kevinem (Ian Nelson). W chwili słabości kobieta 
spędza noc z nowym sąsiadem, jednak następ-
nego dnia ma poczucie winy i próbuje zakończyć 
znajomość. Noah nie przyjmuje odtrącenia, 
zapisuje się na zajęcia prowadzone przez Claire.

TVN thriller, USA, 2015

Chłopak z sąsiedztwa22:35

Środa

Karol Górski wiedzie życie, którego po-
zazdrościłby mu niejeden mężczyzna. Ma intrat-
ną posadę, luksusowy dom i oddaną, atrakcyjną 
narzeczoną Marysię. Maniery dżentelmena 
i wrodzony urok sprawiają, że działa na kobiety 
jak magnes. A ponieważ nie potrafi  odmówić 
sobie fl irtu czy upojnej nocy, ma trzy kochanki: 
zmysłową Irenę, wyuzdaną Wandę i obdarzoną 
niewinnym urokiem Paulinę. Choć każda z nich 
jest z innej bajki, wszystkie w Karolu widzą 
swojego księcia.

TVN komedia, Polska, 2011

Och, Karol II20:30

Czwartek
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05:05 Jeden z dziesięciu 
05:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

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

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

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

marzenia - teleturniej
21:35 Ocean desperacji 

- thriller, prod. USA, 2016
23:30 Wiktoria 

- serial kostiumowy
00:30 El Principe - dzielnica 

zła - serial
02:20 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn

05:05 Koło fortuny 
- teleturniej

05:45 Egzamin z życia 
- serial TVP

06:40 Anna Dymna
- spotkajmy się 

07:10 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:25 Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:00 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie! 

Neotechmed 

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

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 

- teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 O mnie się nie martw 
21:45 Rodzinka.pl - serial
22:20 La La Poland 
22:55 Chemia - dramat
00:50 Wszystko zostaje w 

rodzinie - komedia
02:40 Fighter - obyczajowy

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda - pro-

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

20:00 Legion samobójców
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2016, reż. David Ayer, 
wyk. Will Smith, Jared 
Leto, Margot Robbie, Joel 
Kinnaman, Viola Davis, 
Ben Affl  eck 

22:40 Dwanaście małp 
- fi lm S-F, USA, 1995, 
reż. Terry Gilliam, 
wyk. Bruce Willis, 
Madeleine Stowe, 
Brad Pitt, Christopher 
Plummer, David 
Morse 

01:15 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:20 Uwaga! 
- magazyn 

02:45 Moc Magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:30 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
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 komediowy, prod. 
Polska

20:05 Taniec z Gwiazdami

22:15 Jak rozpętałem II wojnę 
światową 
cz. 2 - Za bronią

 - komedia wojenna
Kontynuacja przygód 
Franka Dolasa. W wyniku 
licznych perypetii, Franek 
zostaje wcielony do Legi 
Cudzoziemskiej i dociera 
do fortu na pograniczu 
Syrii. 

00:00 Jądro Ziemii
 Światem wstrząsa seria 

dziwnych wydarzeń.
W Londynie ludzi atakuje 
stado oszalałych ptaków, 
w Bostonie w tym samym 
czasie i miejscu umierają 
32 osoby.

03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Pies - fi lm TVP, reż. Janusz 

Kondratiuk, wyk. Ewa 
Szykulska, Jerzy Bogajew-
icz, Jan Himilsbach, Jerzy 
Block

09:20 Mur - fi lm obyczajowy, 
reż. Dariusz Glazer, wyk. 
Tomasz Schuchardt - 
Turek, Ewa Telega, Piotr 
Machalica, Ewa Kolasińska

11:00 Sława i chwała
12:10 Panny i wdowy - serial 

TVP, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Maja Komorowska, 
Katarzyna Figura

13:05 Studio Kultura
13:20 Stanisław Moniuszko 

- Msza Es - dur nr 5 B 
14:10 Pajęczarki - komedia, 

reż. Barbara Sass, wyk. 
Maria Pakulnis, Adrianna 
Biedrzyńska, Jan Nowicki, 
Marian Opania

16:10 Szczęśliwy brzeg 
- dramat psychologiczny, 
reż. Andrzej Konic, 
wyk. Jerzy Bińczycki, 
Stanisława Celińska, Beata 
Poźniak

18:00 Świat w dokumencie 
18:55 Teledyski
19:25 Koło pióra 10 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 
- Śmierć

20:25 Wieczór kinomana 
- Śmierć Ludwika XIV 
- fi lm kostiumowy

22:30 Brian Johnson: Życie 
w trasie - Sting 
- fi lm dokumentalny

23:25 Tygodnik Kulturalny
00:10 Teraz animacje! 

- Muzyczne traumy

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów

Melinda Gordon ma 
niezwykły dar, dzięki 
któremu może nawiązy-
wać kontakt z duszami 
zmarłych. Jako pośrednik 
pomiędzy światem 
żywych i umarłych. 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Terrorysta 
Ewan dostaje zlecenie 
rozpracowania siatki 
terrorystycznej.

21:50 Django 
Do małego miasteczka
na Dzikim Zachodzie 
przybywa rewolwerowiec, 
który próbuje załagodzić 
spór pomiędzy mek-
sykańskimi rewolucjoni-
stami a aktywistami z Ku 
Klux Klanu.

01:10 Snajper: Duch 
wojownika 

03:05 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

04:20 Taki jest świat 
- program informacyjny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji

05:00 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

07:55 Szpital - program 
obyczajowy 

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

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

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek 

17:25 Prawo Agaty - serial 

18:25 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

18:55 Ugotowani 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

20:00 Big Brother 
21:00 To skomplikowane

- fi lm komedia, USA, 
Japonia, 2009, reż. 
Nancy Meyers, wyk. Meryl 
Streep, Steve Martin, Alec 
Baldwin, John Krasinski

23:35 Lara Croft: Tomb 
Raider - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
Niemcy, Japonia, 2001, 
reż. Simon West, wyk. 
Angelina Jolie, Jon Voight, 
Iain Glen, Noah Taylor, 
Daniel Craig

01:40 Druga strona medalu 
02:40 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 SuperPies
11:55 Mecenas Lena Barska
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Pocałunek śmierci
- fi lm akcji

 W mieście, w którym kró-
luje przestępczość, zjawia 
się człowiek, który staje 
w obronie młodej matki i 
jej córeczki i w pojedynkę 
wydaje walkę złu. Biorąc 
sprawiedliwość we własne 
ręce, niczym jednoosobo-
wa armia mężczyzna bez 
litości rozprawia się z 
miejscowymi złoczyńcami 
i ich przywódcą.

00:55 Zagadkowe zgony
01:55 Sekrety 

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

przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

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

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

08:20 To był rok - kulisy
08:30 Wojsko - polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
10:20 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:25 Fascynujący świat

- Wokół mórz. Fale 
pływowe - cykl doku-
mentalny, prod. Francja, 
2018, reż. Vincent Perazio, 
Christophe Cousin

12:50 Z pamięci - Franciszek 
Starowieyski cz. 1 

13:00 Poznaj Dobrą Żywność 

13:40 Okrasa łamie przepisy 
- Ekologiczne nowalijki 
- magazyn kulinarny

14:10 Jak to działa 
14:45 Wiktoria - serial 

kostiumowy
15:45 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:35 Hit na sobotę - Gorący 

pościg
- komedia

22:10 Audycje Komitetów 
Wyborczych

22:45 Echo serca - serial TVP
23:45 Pełny magazynek 

- fi lm wojenny
01:50 Jaka to melodia?

05:15 Koło fortuny 
05:55 Barwy szczęścia

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

Extra
11:50 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

12:20 Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich

12:30 Bake off  - Ale ciacho!
13:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 O mnie się nie martw
16:20 Zmiennicy - Krzyk ciszy 
17:20 Dla niesłyszących - 

Słowo na niedzielę - Baran
17:35 Audycje Komitetów 

Wyborczych
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1 - felieton

18:35 Postaw na milion
- teleturniej

19:40 Lajk!
20:05 Europa da się lubić

 - 15 lat później 
- program rozrywkowy

21:20 Sierocki na sobotę 
- program rozrywkowy

22:20 Fighter
 - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2010,
reż. David O. Russell, 
wyk. Mark Wahlberg

00:25 Jarhead - żołnierz 
piechoty morskiej 
- dramat, prod. USA, 2008, 
reż. Sam Mendes, wyk. 
Jake Gyllenhaal

02:35 Chemia 
- dramat, reż. Bartosz 
Prokopowicz

04:25 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! 
- magazyn 

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej  
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 MasterChef Junior
14:25 Agent - Gwiazdy 

- program rozrywkowy
prod. Polska

15:25 Efekt Domina 
16:00 Brudna robota 
17:00 Dorota

 inspiruje 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- magazyn 
20:00 Chyłka-Zaginięcie 

- serial, Polska 

21:00 Jeszcze dłuższe 
zaręczyny 
- fi lm komedia, 
USA, Japonia, 2012, 
reż. Nicholas Stoller, 
wyk. Jason Segel, Emily 
Blunt, Rhys Ifans, 
Chris Pratt, Alison Brie, 
Jacki Weaver, Dakota 
Johnson 

23:40 Legion samobójców 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2016, reż. David 
Ayer, wyk. Will Smith, 
Jared Leto, Margot 
Robbie, Joel Kinnaman, 
Viola Davis, Ben 
Affl  eck 

02:10 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

02:35 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:25 Spongebob 
Kanciastoporty
Losy tytułowego bohatera, 
czyli gąbki morskiej w 
kanciastych portkach, 
która zamieszkuje 
podwodne miasto Bikini 
Dolne.

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

- serial komediowy, 
prod. Polska
Losy przeciętnej polskiej 
rodziny mieszkającej 
w jednej z wrocławskich 
kamienic.

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

20:10 Madagaskar 2
- fi lm animowany
Czwórka przyjaciół 
próbuje wrócić do 
Nowego Jorku. Gdy ich 
samolot ulega awarii i 
rozbija się na terenie Afr-
yki, Alex poznaje swoich 
rodziców.

22:00 Twoja Twarz 
Brzmi Znajomo
- program rozrywkowy
prod. Polska

00:05 Babilon MMA 
Pruszków

02:05 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
07:45 Zaśpiewajmy

to jeszcze raz 
08:30 Serialowa nostalgia 

- Przygody psa Cywila
09:40 Tygodnik Kulturalny
10:35 Dokument tygodnia 

- Sztuka Hiszpanii 
- Czarne serce - serial 

11:35 Fabryka - fi lm TVP, 
reż. Maciej Adamek

12:10 Wydarzenie aktualne
12:45 Prognoza pogody - fi lm 

TVP, reż. Antoni Krauze, 
wyk. Halina Buyno Łoza, 
Zofi a Cegiełkowska, 
Barbara Chojecka

14:25 Klucz do Salvadora 
Dalego - dokumentalny

15:30 One. Kobiety kultury
- Renata Dancewicz 

16:05 Grona gniewu - dramat
19:00 10. Międzynarodowy 

Konkurs Wokalny im. 
Stanisława Moniuszki 

22:10 Bilet do kina 
- Werdykt 
- dramat, prod. USA, 
1982, reż. Sidney Lumet, 
wyk. Paul Newman, 
Charlotte Rampling

00:25 Iggy Pop plays 
Baloise Session
- koncert

02:00 Seans kultowy
 - Miasto umarłych 
- fi lm fabularny,
prod. Wielka Brytania, 
1960, reż. John Llewellyn 
Moxey

03:25 Performance 
- Sanatorium 
Dźwięku 2018 

04:10 Pamiętnik znaleziony 
w garbie 
- dramat

05:55 Zakończenie dnia

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

- program informacyjny
07:50 Tajemnice medyczne

- fi lm akcji
08:50 13 Posterunek 2 
10:10 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.

15:05 Rodzinny interes
18:20 Agent z przypadku 

Buck Yuen odkrywa, że 
jest zaginionym synem 
biznesmena. Mężczyzna 
wpada w serię zdarzeń.

20:00 Bez twarzy 
- thriller
By zlokalizować bombę 
w centrum Los Angeles, 
agent Sean Archer przy-
jmuje tożsamość zabójcy 
swojego syna.

22:50 Tokarev: zabójca 
z przeszłości 

00:45 Wyścig śmierci 3: 
Piekło 

02:50 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:30 Biesiada
na cztery pory roku 
- serial obyczajowy

04:10 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

- program obyczajowy 
12:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:25 Dziewczyny

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

15:35 Nancy Drew 
i tajemnice Hollywood 
- fi lm rodzinny, USA, 2007, 
reż. Andrew Fleming, 
wyk. Emma Roberts, Josh 
Flitter, Max Thieriot, Tate 
Donovan

17:45 Niania i wielkie bum 
- fi lm rodzinny, USA, 
Francja, Wielka Brytania

20:00 Big Brother 

21:00 Seks w wielkim
mieście 
- fi lm komedia, USA, 2008, 
reż. Michael Patrick King, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, Kristin Davis, 
Cynthia Nixon, Chris Noth, 
Candice Bergen, Jennifer 
Hudson 

23:55 Big Brother Nocą + 
00:30 Scott Pilgrim kontra 

reszta świata 
- fi lm komedia, USA, 
2010, reż. Edgar Wright, 
wyk. Michael Cera, Mary 
Elizabeth Winstead, Kieran 
Culkin, Ellen Wong, Mark 
Webber 

02:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

03:25 Moc Magii

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata - serial 

07:30 101 dalmatyńczyków
08:25 Flintstonowie
09:30 Superpsiaki
 Tym razem paczka 

sympatycznych 
szczeniaków znajduje 
tajemnicze pierścienie, 
które zapewniają ich po-
siadaczom nadnaturalne 
zdolności. Wkrótce okazu-
je się, że magiczne moce 
będą psiakom potrzebne 
do ważnej misji...

11:05 Policjantki i Policjanci - 
serial obyczajowy, 
prod. Polska

14:05 STOP Drogówka
15:05 Eko-jaja
 Bud i Doyle są nierefor-

mowalnymi leniami i bała-
ganiarzami, całkowicie 
bezproduktywnymi, jeśli 
nie liczyć stosów śmieci, 
jakie szędzie zostawiają. 

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

00:00 Potępiony 2
 Randy Orton, 

w roli byłego łowcy 
nagród, który 
nieoczekiwanie 
znajduje się 
w samym środku mor-
derczej rozgrywki, w jakiej 
on i jego dawni kumple 
muszą walczyć przeciw 
sobie na śmierć i życie.

01:55 Sekrety Sąsiadów
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Iława - magazyn
09:05 Ziarno - Nie brak mi 

niczego - magazyn
09:40 Tootsie - komedia, 

prod. USA, 1982
11:50 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:55 Misja w Afryce - Wojna i 

Kościól - reportaż
13:10 Z pamięci 
13:25 BBC w Jedynce - Dynas-

tie. Pingwiny cesarskie
14:30 Weterynarze z sercem

15:05 Pensjonat nad 
rozlewiskiem 
- serial TVP

16:00 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych 

- serial TVP
21:15 To był rok!
22:20 Audycje Komitetów 

Wyborczych
22:45 Zakochana Jedynka 

- Tak to się teraz robi 
- komedia, prod. USA

00:40 Gorący pościg 
- komedia, prod. USA

02:10 Jaka to melodia?

05:15 Dla niesłyszących - 
Słowo na niedzielę - Baran

05:25 Barwy szczęścia - serial
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Rodzinne oglądanie 

- Najdziwniejsze pyszczki 
świata 3. Po narodzinach 
- serial dokumentalny

12:05 Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich

12:15 Gwiazdy w południe
- O jeden most za 
dalego - modramat

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
16:20 Na dobre i na złe

- serial TVP
17:15 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP
17:20 Audycje Komitetów 

Wyborczych
17:45 Piłka nożna - Lotto 

Ekstraklasa: Lechia Gdańsk 
- Zagłębie Lubin

20:15 Kroniki F1 - felieton

20:20 Valerian i Miasto 
Tysiąca Planet
- fi lm science fi ction, 
prod. Francja, 2017, 
reż. Luc Besson, 
wyk. Dane DeHaan, Cara 
Delevingne

22:45 Kino bez granic 
- Aż do piekła - dramat, 
prod. USA, 2016,

00:40 Zniknięcie 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Iran, 2017, reż. Ali Asgari

02:15 Valerian i Miasto 
Tysiąca Planet 
- fi lm science fi ction, 
prod. Francja, 2017, reż. 
Luc Besson, wyk. Dane 
DeHaan, Cara Delevingne, 
Clive Owen, Ethan Hawke, 
Rihanna., Herbie Hancock

04:35 Zakończenie dnia

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

magazyn 
11:00 Efekt Domina - program 
11:30 Co za tydzień - magazyn 
12:00 Diagnoza - serial, Polska 
13:00 Szóstka - serial, Polska 
14:00 Street Dance II - fi lm 

obyczajowy, Wielka Bryta-
nia, 2012, reż. Max Giwa, 
Dania Pasquini, wyk. Falk 
Hentschel, Sofi a Boutella, 
Stephanie Nguyen 

15:50 Czego pragną 
dziewczyny
- fi lm komedia, USA, 
2003, reż. Dennie Gordon, 
wyk. Amanda Bynes, 
Colin Firth

18:00 Big Brother
Tydzień 

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

20:00 Robin Hood 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2010, reż. Ridley Scott, 
wyk. Russell Crowe, 
Cate Blanchett, Max Von 
Sydow, William Hurt, Mark 
Strong, Oscar Isaac, Danny 
Huston, Eileen Atkins, 
Mark Addy 

22:55 Kiler 
- fi lm komedia, Polska, 
1997, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Cezary Pazura, 
Janusz Rewiński, Jerzy 
Stuhr, Katarzyna Figura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Jan Englert 

01:05 Big Brother Tydzień 
02:05 Uwaga! 

- magazyn 
02:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:30 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata

09:35 Wallace i Gromit: 
Klątwa królika

11:30 Dobra wróżka
 Derek jest zawodnikiem 

jednej z amerykańskich 
drużyn hokejowych. 
Słynie z agresywnych za-
grywek, które nagminnie 
prowadzą do braków w 
uzębieniu rywali. Spor-
towiec nie grzeszy również 
uprzejmością wobec 
kibiców, a nawet wiernych 
fanów. W końcu kradnie 
córce swojej partnerki 
Carly dolara pozostawion-
ego dla niej przez zębową 
wróżkę w nagrodę za 
utraconego mleczaka. Na 
domiar złego perswaduje 
Tess, że zębowe wróżki nie 
istnieją. 

13:40 Madagaskar 2
- fi lm animowany

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:35 Nasz Nowy Dom
- magazyn

18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo
23:15 Pewnego razu 

w Meksyku: 
Desperado 2

 El Mariachi siejący 
postrach i zniszczenie 
mściciel, podróżuje z 
podręcznym arsenałem w 
futerale od gitary, odkąd 
przeżył osobistą tragedię.

01:30 Transformers: 
Zemsta upadłych

07:00 Teledyski
07:20 Laureaci 10. Międzynar-

odowego Konkursu 
Wokalnego im. 
Stanisława Moniuszki

07:45 Dranie w kinie 
- magazyn

08:30 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978

09:40 Od ucha do ucha 
- Niezapomniany Leonard 
Bernstein - Spotkania z 
muzyką - Młodzi artyści 
cz. 2 - cykl dokumentalny, 
prod. Niemcy, USA, 1970, 
reż. Roger Englander

10:45 Od ucha do ucha 
- Kopciuszek - spektakl 
teatralny, reż. Andrzej Maj

11:50 Trzeci punkt widzenia
 - program publicystyczny

12:20 Boleś 
- fi lm animowany, prod. 
Niemcy, Słowenia

12:40 Pułkownik Kwiat-
kowski 
- komediodramat

14:55 Chuligan Literacki 
15:35 Chórem za Europą
17:15 Niedziela z... Januszem 

Kondratiukiem
18:05 Niedziela z... Januszem 

Kondratiukiem 
- Dziewczyny do wzięcia 
- fi lm TVP

19:05 Niedziela z... Januszem 
Kondratiukiem - Mała 
sprawa - fi lm TVP

20:00 Kultura na żywo 
21:15 Rejs wyklętych 

- dramat
24:00 Trzeci punkt widzenia 
00:35 Dokument.pl - Vive le 

Cinematograph! - fi lm
01:25 Bilet do kina - Werdykt

- dramat, prod. USA

06:00 Flash 
07:00 Flash 
08:00 Przygody Merlina 
09:00 Jankes i Dama 
10:00 Turner i Hooch 
12:00 Agent z przypadku 
13:55 Najpiękniejsze baśnie: 

Kraina obfi tości 
Pragnąc pomóc chorej 
siostrze, Paul wyrusza 
na poszukiwanie Krainy 
Obfi tości.

15:20 Instrukcji 
nie załączono 
Valentín wychowuje Mag-
gie, którą podrzucono mu 
sześć lat temu. Wkrótce 
pojawia się biologiczna 
matka dziewczynki.

17:45 Nietykalni 
Sparaliżowany milioner 
zatrudnia do opieki mło-
dego chłopaka z przed-
mieścia, który właśnie 
wyszedł z więzienia.

20:00 John Wick 2 

22:15 Koliber 
- dramat
Na skutek zrządzenia losu 
bezdomny były żołnierz 
sił specjalnych przejmuje 
tożsamość innej osoby. 
Nowe możliwości otwier-
ają mężczyźnie drogę do 
dokonania zemsty.

00:15 Operacja Delta 
Force 2 

02:25 Skorpion 
- fabularny

03:30 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:25 Biesiada
na cztery pory roku 
- serial obyczajowy

05:05 Menu na miarę 
- fabularny

05:25 Z archiwum policji 
- fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Big Brother 
10:55 Zakochani po uszy 
13:10 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:45 Niania i wielkie bum 

- fi lm rodzinny, USA, 
Francja, Wielka Brytania, 
2010, reż. Susanna White, 
wyk. Ralph Fiennes, 
Maggie Gyllenhaal, Emma 
Thompson, Maggie Smith, 
Asa Butterfi eld 

16:05 Lara Croft: Tomb Raider 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, Niemcy, 
Japonia, 2001, reż. Simon 
West, wyk. Angelina Jolie, 
Jon Voight, Iain Glen, Noah 
Taylor, Daniel Craig

18:15 Johnny English - fi lm 
komedia, Francja, Wielka 
Brytania, USA, 2003

20:00 Big Brother Arena 

21:40 Lara Croft Tomb 
Raider: Kolebka życia 
- fi lm przygodowy, 
USA, Niemcy, Japonia, 
Wielka Brytania, Holandia, 
2003, reż. Jan De Bont, 
wyk. Angelina Jolie, 
Gerard ButlerChristopher 
Barrie, Noah Taylor, 
Djimon Hounsou, Til 
Schweiger 

00:05 Zielona strefa 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, Hiszpania, 
2010, reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, 
Greg Kinnear, Brendan 
Gleeson, Amy Ryan, 
Khalid Abdalla, Jason 
Isaacs 

02:35 Moc Magii

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

06:35 101 dalmatyńczyków
07:55 Dzielna Mysz
08:20 Ciekawski George
10:05 Galileo
12:05 Nasza niania 

jest agentem
 Bob Ho, szpieg CIA, 

pracując pod przykrywką 
nad ujęciem niebezpiecz-
nego terrorysty, zakochuje 
się w mieszkającej w 
okolicy Gillian, samotnej 
matce trójki dzieci. Po 
wypełnieniu misji odcho-
dzi ze służby i pragnie się 
związać z ukochaną, choć 
jej pociechy nie wydają się 
tym zachwycone. Kiedy 
Gillian musi wyjechać
z miasta, Bob podejmuje 
się opieki nad dziećmi, 
co okazuje się najtrudniej-
szym wyzwaniem.

14:05 Ostatni legion
 W chylącym się 

ku upadkowi Imperium 
Rzymskim barbarzyńcy 
dokonują najazdu na 
Rzym. 

16:25 Czego pragną 
kobiety

 Bogaty menadżer 
w agencji reklamowej, 
playboy i egoista Nick 
Marshall, uważa samego 
siebie za boski dar dla 
każdej kobiety. 

19:00 Galileo
20:00 Osaczony
22:35 Koszmar z ulicy

Wiązów
00:30 Śmierć na talerzu
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
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05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny

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

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

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

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce - Dynas-

tie. Pingwiny cesarskie 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania

13:50 Kulisy To był rok!

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan

- telenowela TVP
18:30 Korona królów -
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Kome-

dia romantyczna
22:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych
23:00 Ekstradycja 2 - serial
00:05 Ukraińscy szeryfowie

05:05 Koło fortuny 
- teleturniej

05:45 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP

06:40 Coś dla Ciebie 
- magazyn

07:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 O mnie się nie martw 
15:05 Doktor z alpejskiej 

wioski  
15:50 Zainwestuj w marzenia 

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

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

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

Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Za marzenia serial TVP
22:45 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP
22:55 Trzynaście lat - serial
00:05 Fałszerze. Powrót sfory 

- serial sensacyjny
00:55 Aż do piekła - dramat
02:45 Zniknięcie

- fi lm obyczajowy

05:50 Uwaga!
- magazyn 

06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda

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

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:35 Kilerów 2-óch 

- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Cezary Pazura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Janusz RewińskiJan 
Englert, Jerzy Stuhr, 
Katarzyna Figura, Jolanta 
Fraszyńska 

23:55 Chyłka-Zaginięcie 
- serial, Polska 

00:55 Co za tydzień 
- magazyn 

01:30 Uwaga! 
- magazyn 

01:50 Moc 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 

20:10 MEGA HIT - Transform-
ers: Zemsta upadłych

 Reżyser Michael Bay 
i producent Steven 
Spielberg przedstawiają 
kolejną część pełnego akcji 
przebojowego fi lmu, w 
którym rozgrywa się bitwa 
o losy ziemi. Minęły dwa 
lata od czasu kiedy młody 
Sam Witwicky dokonał 
ocalenia Ziemi przed 
decydującym starciem 
pomiędzy dwoma woju-
jącymi ze sobą grupami 
robotów. 

23:30 Ślad
00:35 Pitbull
02:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski 
08:00 Studio Kultura
08:20 Ballada o ścinaniu 

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

09:10 Szczęśliwy brzeg 
- dramat psychologiczny, 
prod. Polska, 1983

11:00 Panny i wdowy - serial
13:10 Studio Kultura
13:25 Niezapomniany Leon-

ard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

14:30 Wrota Europy - dramat 
historyczny, prod. Polska

16:00 Dama Kameliowa
- melodramat

18:00 Legendy polskiego 
teatru 

18:55 Teledyski
19:25 Którędy po sztukę 
19:30 Videofan 
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Panorama kina 
polskiego - Karuzela 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2014, reż. Robert 
Wichrowski

21:55 Artyści - serial TVP
22:55 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
23:40 Żelazna klasyka 

- Aby do niedzieli 
- fi lm fabularny,
prod. Francja

01:35 Informacje kulturalne 
01:55 Kino nocne - Bandyta 

- dramat, prod. Polska, 
Wielka Brytania, Francja, 
Niemcy, 1997, reż. Maciej 
Dejczer

03:35 Taśmy Kultury - Koszty 
inwentarza - widowisko

03:50 Scena alternatywna 
04:30 Teledysk

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

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

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Handel 
22:15 John Wick 2 

John Wick udaje się do 
Rzymu na prośbę starego 
przyjaciela, który chce 
przejąć kontrolę nad 
międzynarodową gildią 
zabójców.

00:30 Skorpion
- fabularny

02:50 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

03:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:40 Z archiwum policji 
05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

05:00 Prawo Agaty - serial 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:55 Szpital - program 

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

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

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie 
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek

17:25 Prawo Agaty
- serial obyczajowy,
 Polska 

18:25 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother 
21:00 Moje córki krowy

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

22:50 Big Brother Nocą 
23:20 28 dni później - horror, 

Wielka Brytania, 2002, reż. 
Danny Boyle

01:45 Druga strona medalu
- talk show 

02:45 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

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

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

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

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

23:00 Suddenly
 W miasteczku Suddenly 

ma złożyć wizytę 
prezydent. Ellen, wdowa 
po zabitym na froncie 
żołnierzu, zgadza się 
udostępnić swój dom kilku 
funkcjonariuszom Secret 
Service. Ani ona, ani nikt 
w miasteczku, z policją 
włącznie, nie orientuje się, 
że są to zabójcy, którzy po-
dając się za agentów, chcą 
przeprowadzić zamach na 
głowę państwa.

00:50 STOP Drogówka
- magazyn

01:50 Interwencja
- magazyn

02:35 Cafe Futbol
04:05 Magazyn Atleci
04:40 Trans World Sport
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wtorek 14 maja

05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia?
 - teleturniej muzyczny

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

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda 

- magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Wyspy czasów Odyseusza 
- Odyseja wysp 

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan

- telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych
21:00 Konkurs Piosenki 

Eurowizji Tel Aviv 2019 
23:40 Miasto Gniewu - serial
00:25 Igła - fi lm sensacyjny
02:25 Tajemnica Instytutu 

Transplantologii

05:10 Koło fortuny 
05:45 M jak miłość - serial TVP
06:40 Kościół Młodych 

- reportaż
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

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

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział 
- Wina, część 2 - serial

16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów 

Wyborczych
19:10 Rodzinka.pl - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość 

- serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji - Kod 

podstępu - fi lm 
00:35 Za marzenia - serial TVP
01:30 Rodzinka.pl 
02:05 Trzynaście lat - serial
03:05 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza 

- serial, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:05 Strzelec 
- serial, USA 
Były snajper korpusu ma-
rines zostaje poproszony 
o ochronę prezydenta 
Stanów Zjednoczonych.

02:05 Uwaga! 
- magazyn 

02:30 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 Pitbull
- fi lm sensacyjny

 Policjanci z warszawsk-
iego Wydziału Zabójstw 
nawiązują kontakt 
z Worwzakonnikiem, 
który w świecie przestęp-
ców pełni rolę “sędziego”. 
W warszawskim 
półświatku działa 
Said, odpowiedzialny 
za liczne porwania 
i morderstwa ormiańskich 
handlarzy. Said ukrywa się 
za granicą. 

22:25 Ślad
23:25 Krwawy biznes
01:45 Nasz Nowy Dom
02:45 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:30 Przyjaciel - fi lm TVP
09:00 Dama Kameliowa 

- melodramat
11:00 Panny i wdowy - serial
12:55 Studio Kultura
13:15 Niedziela z... Januszem 

Kondratiukiem
14:10 Chce się żyć - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
2013, reż. Maciej Pieprzy-
ca, wyk. Dawid Ogrodnik, 
Kamil Tkacz, Dorota Kola

16:10 Kramarz - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1990

18:00 Ewolucja hip hopu 
18:55 Teledysk
19:15 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
20:20 Tango - spektakl teatral-

ny, prod. Polska, 2012

22:20 Lekkie obyczaje 
- Samba - komediodra-
mat, prod. Francja, 2014, 
reż. Olivier Nakache, Eric 
Toledano, wyk. Omar Sy, 
Charlotte Gainsbourg, 
Tahar Rahim, Izia Higelin

00:20 One. Kobiety kultury 
00:55 Młoda Polska 

- Niestrudzeni 
wędrowcy - fi lm

01:35 Nocny dokument 
- W ostatniej chwili 

02:40 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

03:00 Panorama kina polskie-
go - Karuzela - fi lm

04:30 Taśmy Kultury - Cią
04:45 Scena klasyczna 

- Włodek Pawlik - koncert
05:35 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Tokarev: zabójca z 
przeszłości 

21:55 Angielska robota 
Film oparty na prawdzi-
wych wydarzeniach 
przedstawiających kulisy 
legendarnego napadu na 
londyński bank przy Baker 
Street z 1971 roku.

00:05 Ty będziesz następna 
02:05 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

05:00 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny
- program sądowy 

07:55 Szpital - program 
obyczajowy 

08:50 Big Brother 
09:50 Big Brother 

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

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

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother Podwiec-
zorek 

17:25 Prawo Agaty
- serial obyczajowy, 
Polska 

18:25 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy
20:00 Big Brother 
21:00 Zielona strefa 

- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Francja, 
Hiszpania, 2010, reż. Paul 
Greengrass, wyk. Matt 
Damon, Greg Kinnear

23:25 Big Brother Nocą 
00:00 Trzynasty wojownik 

- fi lm przygodowy, USA, 
1999, reż. John McTiernan, 
Michael Crichton, wyk. An-
tonio Banderas, Vladimir 
Kulich

02:10 Druga strona medalu 
02:40 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

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

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Selekcja 1

21:50 Far Cry
 Jack Carver, były żołnierz 

sił specjalnych, żyje 
teraz z pracy przewoźnika. 
Pewnego dnia zjawia się 
u niego Valerie Cardinal, 
dziennikarka, którą ma 
zabrać swoją łodzią na 
pobliską wyspę, gdzie 
mieści się tajny ośrodek 
badawczy i gdzie 
przebywa jej wuj Max. 
Kurs kończy się atakiem 
oddziału najemników, 
a Valerie i Max zostają 
uwięzieni przez szefa 
ośrodka, Doktora 
Kriegera. 

23:50 Zagadkowe zgony
00:50 STOP Drogówka

- magazyn
01:50 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 15 maja

05:05 Jeden z dziesięciu - 
teleturniej

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość - serial, 

prod. Turcja, 2015
07:10 Elif - serial, prod. Turcja, 

2014
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

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

- magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Wyspy czasów Odyseusza 
- Odyseja wysp 2 Urok 
Księżyca, prod. Austria

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych
20:40 Piłka nożna - Puchar 

Włoch - fi nał
23:00 Na własne oczy 
24:00 Bez tożsamości - serial
00:50 Warto rozmawiać

05:10 Koło fortuny - teleturniej
05:50 M jak miłość - serial TVP
06:40 Pamięć o Żydach z 

Dobrej - reportaż
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących - M jak 

miłość  - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

17:10 Więzień miłości 
- serial obyczajowy

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

Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks 

- Jak urodzić i nie 
zwariować - komedia, 
prod. USA, 2012

00:35 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

01:30 Świat bez tajemnic
02:30 Codzienna 2 m. 3

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Mule po prowansalsku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Agent - Gwiazdy

- program rozrywkowy 
22:35 Chłopak 

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

00:20 American 
Horror Story: Asylum
- serial, USA 

01:25 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

01:45 Moc 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 

20:40 Poznaj moich 
rodziców

 Greg Focker, który zdobył 
już przychylność ojca 
swojej narzeczonej Pam 
Byrnes, aby zaprowadzić 
ukochaną przed ołtarz, 
musi zdać pomyślnie 
jeszcze jeden egzamin. 
Rodzice Pam - eksagent 
CIA Jack i jego zakochana 
w etykiecie żona Dina 
- mają poznać państwa 
Fockerów i spędzić z nimi 
weekend.

23:05 Ślad
00:20 Spis drani
02:05 Nasz Nowy Dom

- magazyn
04:05 Kabarety
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Twarzą w twarz 

- fi lm TVP
09:10 Kramarz 

- fi lm obyczajowy
11:00 Zaklęty Dwór 

- Cień Starościca
- serial TVP, prod. Polska, 
1976, reż. Antoni Krauze, 
wyk. Krzysztof Jasiński, 
Gustaw Lutkiewicz, 
Roman Wilhelmi, Jerzy 
Bińczycki, Wiesław Gołas, 
Jan Nowicki

12:10 Zaklęty Dwór - Marzyciel 
i awanturnik - serial

13:15 Studio Kultura
13:30 Leonard Cohen 

- pieśni miłości
i nienawiści - widowisko

14:30 Kamień 
na kamieniu 
- dramat

16:20 Wakacje z Madonną
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 1983, reż. Jerzy 
Kołodziejczyk, wyk. Marta 
Klubowicz, Krzysztof 
Kiersznowski, Marta 
Stebnicka

18:00 Portrety - Festiwal 
śpiewającej duszy - fi lm 
dokumentalny

19:00 Teledyski
19:25 Chuligan Literacki
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód 

od Hollywood 
- Święte powietrze
- komedia, prod. Izrael

21:50 Pegaz
22:35 Ziemia, planeta ludzi 
23:55 Ella Fitzgerald cz. 1
01:20 Lekkie obyczaje

- Samba

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
 - serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Kod 211 
21:45 Terrorysta 

23:20 Bez Litości 
- thriller
Uznany za zmarłego były 
żołnierz sił specjalnych 
wiedzie spokojne życie. 
Kiedy decyduje się pomóc 
Teri, wchodzi w konfl ikt z 
rosyjskimi gangsterami.

01:15 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

02:10 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym szlaku - 
serial dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

05:00 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny 
07:55 Szpital - program 

obyczajowy 
08:50 Big Brother 
09:50 Big Brother 

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

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek

17:25 Prawo Agaty
- serial obyczajowy, 
Polska 

18:25 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy
20:00 Big Brother 
21:00 Źródło nadziei 

- fi lm obyczajowy, 
Australia, Turcja, USA, 
2014, reż. Russell Crowe, 
wyk. Russell Crowe, 
Olga Kurylenko, Yilmaz 
Erdogan, Cem Yilmaz

23:20 Big Brother Nocą 
23:55 Moje córki krowy - fi lm 

obyczajowy, Polska, 2015, 
reż. Kinga Dębska, wyk. 
Agata Kulesza

01:45 Druga strona medalu 
- talk show 

02:45 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata 
- serial przygodowy

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

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Więcej niż wszystko
 Kierowca wielkiej 

ciężarówki Lincoln 
Hawk, po latach 
wraca do porzuconej 
przed laty rodziny. 
Żona jest w ostatnim 
stadium choroby, a jej 
ojciec-milioner Jason 
Cutler, jest gotów na 
szystko, by uniemożliwić 
Hawkowi kontakt z synem 
Michaelem.

23:00 Krwawa rzeka
 Detektyw Jack Verdon 

prowadzi śledztwo w 
sprawie serii morderstw. 

01:00 Transakcje 
za milion dolarów: 
Los Angeles

02:05 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA WESTERN SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY
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czwartek 16 maja

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce

- Wyspy czasów Odyseusza 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!- magazyn
20:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych
21:00 Konkurs Piosenki 

Eurowizji Tel Aviv 2019 
23:40 Ocaleni - reality show
00:45 Tanie Dranie 
01:30 Bez tożsamości - serial
02:20 Diabelska przełęcz 

- fi lm kryminalny

05:00 Koło fortuny - teleturniej
05:35 Na dobre i na złe

- serial TVP
06:35 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Na dobre i na złe 

- serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

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

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

Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP
20:45 Europa da się lubić
22:05 Big Music Quiz
23:10 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
23:35 Jak urodzić i nie zwario-

wać - komedia
01:35 La La Poland 
02:10 Riviera - serial
02:55 Art Noc - Konie

narowiste - piosenki

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 

- Zupa krem z ciecierzycy 
z pestkami dyni 

08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Och, Karol II 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2011, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Małgorzata Socha, 
Małgorzata Foremniak, 
Katarzyna Zielińska, Marta 
Żmuda-Trzebiatowska, 
Katarzyna Glinka, Anna 
Mucha, Jan Frycz 

00:50 Sexy kuchnia 
Magdy Gessler

01:25 Uwaga! - magazyn 
01:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - seria
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 Przyjaciółki
22:15 Ślad

23:20 Dziewięć miesięcy
 - komedia romantyczna

Sam Faulkner,
Anglik mieszkający 
w San Francisco ma 
wszystko o czym 
marzył: atrakcyjną, 
kochającą i cierpli-
wie znoszącą jego 
niechęć do poważnych 
zobowiązań dziewczynę 
Rebekę, doskonałą pracę, 
luksusowy apartament i 
sportowe porsche. Dlatego 
też nie widzi powodu, 
by cokolwiek zmieniać. 
Jednak pewnego dnia jego 
perfekcyjny świat zburzy 
wiadomość o tym, że jego 
dziewczyna jest w ciąży. 

01:35 Chirurdzy
- serial obyczajowy

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:35 Błękitny pokój - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1965, 
reż. Janusz Majewski, 
wyk. Pola Raksa

09:20 Wakacje z Madonną
- fi lm obyczajowy

11:00 Zaklęty Dwór - serial
13:05 Studio Kultura
13:15 Taśmy Kultury - Pieśń 

przeszłości - widowisko
13:25 Taśmy Kultury
13:45 Sędziowie - spektakl 

teatralny, prod. Polska
15:00 Chłopiec na galopują-

cym koniu - fi lm
16:25 Spokój - fi lm TVP
18:00 Krąg Kantora - fi lm 

dokumentalny
19:20 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Eskorta 
- western, prod. Francja, 
USA, 2014, reż. Tommy Lee 
Jones, wyk. Hilary Swank, 
Tommy Lee Jones

22:25 Koło pióra - magazyn
22:50 Scena Klasyczna 
23:45 Więcej niż fi kcja 

- Raghu Rai, portret 
niepozowany - fi lm 
dokumentalny

00:55 Na wschód 
od Hollywood - Święte 
powietrze - komedia, 
prod. Izrael

02:20 Informacje kulturalne 
02:35 Kino nocne - W dół 

kolorowym wzgórzem
- dramat

04:45 Taśmy Kultury - Kobiece 
inspiracje - widowisko

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

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

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

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Co się zdarzyło 
w Las Vegas 

22:05 Kabaretowe 
Gogle i Boks

23:05 Kochanie, poznaj 
moich kumpli 

01:00 Chłopcy pani Brown 
03:40 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
- serial kryminalny

04:30 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

05:25 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny 
07:55 Szpital - program 

obyczajowy 
08:50 Big Brother 
09:50 Big Brother

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

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek

17:25 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy,
Polska 

18:25 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy
20:00 Big Brother 
21:00 Czas na przyjaźń 

- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Malcolm D. Lee, wyk. 
Monica Calhoun, Morris 
Chestnut, Melissa De 
Sousa, Taye Diggs, Regina 
Hall, Terrence Howard, 
Sanaa Lathan, Nia Long, 
Harold Perrineau Jr. 

23:30 Big Brother Nocą
00:05 Na pełnym gazie - fi lm 

obyczajowy, USA, 2007
02:10 Druga strona medalu 

- talk show 
02:40 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Sekrety Sąsiadów
11:55 Mecenas Lena Barska
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Rob Roy
 Rob Roy był szkockim 

odpowiednikiem Robin 
Hooda. Ciężko pracujący 
rzemieślnik, stracił 
rodzinę i dom po wizycie 
okrutnego lorda. Na czele 
gromady podobnych sobie 
wyjętych spod prawa, Rob 
Roy staje się przywódcą 
buntu.

23:55 Śmierć na talerzu
02:05 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

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

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

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Panie Marszałku, skąd de-
cyzja o kandydowania do 
Parlamentu Europejskiego? 
Czy wzorem Donalda Tuska 
postanowił Pan udać się na 
emigrację z polskiej polityki?

Absolutnie nie! (śmiech) De-
cyzja o kandydowaniu była jed-
nak trudna – przyznaję. Zamie-
rzam jeszcze długo być aktywny 
w polskiej polityce, bo dopiero 
niedawno skończyłem 40 lat, ale 
chcę to też robić coraz skutecz-
niej. W polityce jestem przecież 
tylko po to, by zabiegać skutecz-
nie o interesy obywateli. Jako wi-
cemarszałek Sejmu widzę na co 
dzień, że już większość prawa 
obowiązującego w Polsce jest 
tworzona w Brukseli – czy nam 
się to podoba, czy nie. Często 
jest to prawo niekorzystne dla 
Polaków, jak choćby dyrektywa 
ACTA 2 – ograniczająca wolność 
w internecie, czy tzw. pakiet mo-
bilności, w wyniku którego pra-
cę może stracić nawet 150 tys. 
osób z branży transportowej.  
W Parlamencie Europejskim 
chcę bronić interesów Polaków 
skuteczniej niż robili to dotych-
czas przedstawiciele PiS i PO. 
To przez ich nieudoloność Po-
lacy są często nadal traktowani  
w Unii jako obywatele drugiej ka-
tegorii. Jednocześnie jako euro-
poseł zamierzam być nadal bar-
dzo aktywny w polityce krajowej, 
a obecność naszych przedsta-
wicieli w Europie ma wzmocnić 
ruch Kukiz’15 w Polsce. 

Pomówmy zatem o sprawach 
polskich, ale w kontekście 
UE. Jak ocenia Pan bilans 
15 lat Polski w Unii Europej-
skiej?

Daleki jestem od naiwnego 
euroentuzjazmu, prezentowa-
nego choćby przez polityków 
Koalicji Europejskiej, którzy 
traktują Unię Europejską jak 
przedmiot kultu religijnego. 
Ze względu na kompleksy 
względem państw zachodnich 
nie potrafią zabiegać o nasze 
narodowe interesy. Z drugiej 
strony obecna partia władzy 
przez swoją nieprofesjonalną  
i awanturniczą politykę osłabiła 
naszą pozycję w Unii. Kukiz’15 
jest ugrupowaniem euroreali-
stycznym. Cenimy sobie czte-
ry fundamentalne wolności, 
zapisane w traktatach: swo-
bodę przepływu osób, usług, 
towarów i kapitału. Współpraca 
polityczna oraz społeczno-go-
spodarcza między państwami 
Europy jest potrzebna, nato-
miast zdecydowanie chcemy 
postawić tamę rosnącej biu-
rokracji, marnotrawstwu, so-
cjalizmowi, redystrybucji oraz 
ograniczeniom wolności. Po-
wyższym pokusom bruksel-
scy urzędnicy często nie są  
w stanie się oprzeć i dlatego po-
trzebne jest wzmocnienie funk-
cji legislacyjnych i kontrolnych 
Parlamentu Europejskiego. 
By nadać instytucjom unijnym 
bardziej oddolny, przejrzysty, 
obywatelski i demokratyczny 
charakter. Polska na pewno 
skorzystała politycznie, gospo-
darczo i społecznie na wejściu 
do tej wspólnoty państw euro-
pejskich. Natomiast nie mogę 
patrzeć obojętnie na emigra-
cję młodych Polaków, których 
zastępują imigranci, upadek 
polskiego przemysłu, penetra-
cję naszego rynku przez za-
chodnie koncerny i korporacje 

(przy braku ich polskich odpo-
wiedników i nierówne szanse 
dla mniejszych firm), rosnącą 
biurokrację i ucisk podatkowy. 
Polska nie może być krajem 
drugiej kategorii w Unii, a Po-
lacy nie mogą być obywatelami 
gorszego sortu. 

Jaki jest zatem program Ku-
kiz’15 na Polskę w Europie?

W tym roku zawarliśmy 
wraz ze współrządzącym Wło-
chami Ruchem Pięciu Gwiazd 
oraz antysystemowymi ugru-
powaniami z Finlandii, Chor-
wacji, Grecji i Estonii sojusz 
na poziomie europejskim. Pla-
nujemy utworzenie w ramach 
Parlamentu Europejskiego 
nowej frakcji. Chcemy skoń-
czyć z dyktatem dwóch państw  
w UE, Francji i Niemiec. Chce-
my, by obywatele UE mogli wy-
rażać swoje zdanie w referen-
dach – zarówno na poziomie 
krajowym, jak i unijnym. Co 
więcej – takie referendum ma 
stanowić prawo i być wiążące 
dla władz europejskich i naro-
dowych. Obecnie w procesie 
legislacyjnym dominuje po-
zbawiona legitymacji demokra-
tycznej Komisja Europejska, 
to absurdalne. Wzmocniony 
Parlament Europejski powinien 
dysponować silniejszą inicja-
tywą prawodawczą oraz mieć 
poszerzone funkcje kontrolne 
względem pozostałych orga-
nów UE. To wszystko ma nam 
umożliwić osiągnięcie takich 
celów, jak ograniczenie biuro-
kracji, deregulacji prawa oraz 
obniżki podatków. Kukiz’15 
dąży generalnie do zmniejsze-
nia ucisku biurokratycznego  

i podatkowego w Polsce oraz 
powrotu milionów rodaków do 
kraju, którzy przed tym uci-
skiem uciekli. Oprócz tego 
chcemy wykorzystania orga-
nów unijnych do bezwzględnej 
walki z korupcją oraz przestęp-
czością zorganizowaną, a tak-
że ochrony europejskich granic 
przed niekontrolowanym na-
pływem imigrantów. W skrócie 
naszą wizję integracji europej-
skiej można przedstawić jako: 
„tak dla Europy Ojczyzn, nie 
dla europejskiego superpań-
stwa”. Tożsamość i odrębność 
narodowa musi zostać zacho-
wana w ramach UE. 

Porozmawiajmy teraz o spra-
wach lokalnych. Jest Pan  
posłem na Sejm RP wybranym  
z okręgu podwarszawskie-
go, a więc także z Otwocka  
i okolic. Co przez te prawie 
4 lata zrobił Pan dla swojego 
okręgu, w tym dla powiatu 
otwockiego?

Zajmując się sprawami ogól-
nokrajowymi, staram się nie 
zapominać o swoim okręgu, 
którego mieszkańcy obdarzyli 
mnie zaufaniem. Wystosowa-
łem ponad 200 interpelacji, za-
pytań, interwencji poselskich 
oraz wniosków o informację 
publiczną, dotyczących bezpo-
średnio spraw naszego okręgu. 
Swój mandat poselski staram 
się wykorzystać jako pas trans-
misyjny do interweniowania  
w sprawach, z którymi zgła-
szają się do mnie obywatele. 
Ze spraw dotyczących powia-
tu otwockiego mogę wymienić: 
zapytanie do Ministra Środo-
wiska w sprawie oczyszczalni 

ścieków w Józefowie; trzy inter-
wencje do Starosty Otwockiego:  
w sprawie nadużyć w zatrud-
nianiu w szpitalu powiatowym  
w Otwocku, w sprawie funkcjo-
nowania Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Otwocku oraz w sprawie ekra-
nów akustycznych nad rzeką 
Świder; szereg interwencji do 
Prezydenta Otwocka: w spra-
wie remontu i rozbudowy szkoły 
w Wólce Mlądzkiej, w sprawie 
kanalizacji przeciwdeszczowej 
w Otwocku, w sprawie skutecz-
ności ściągania podatku od 
nieruchomości, w sprawie niele-
galnego składowiska odpadów 
z czyszczenia dróg, w sprawie 
statusu parkingu przy cmentarzu 
komunalnym w Otwocku oraz  
w sprawie słynnej „dziury” przy 
Placu Niepodległości w Otwoc-
ku. Pytałem też Ministra Środo-
wiska oraz Starostę Otwockiego 
o zakład RIPOK Lekaro w Woli 
Duckiej. Domagałem się również 
od Prezydenta m.st. Warszawy 
przywrócenia linii nocnej N75, 
łączącej Warszawę z Otwoc-
kiem. Miasto Otwock oraz powiat 
otwocki są mi zresztą szczegól-
nie bliskie. To stąd pochodzą moi 
najbliżsi współpracownicy. To im  
w dużej zawdzięczam uzyskanie 
mandatu poselskiego, i to oni 
wynajdują tematy ważne dla lo-
kalnych społeczności, w których 
mogę interweniować. 

Panie Marszałku, dziękujemy 
za rozmowę i życzymy powo-
dzenia w nadchodzących wy-
borach!

Dziękuję bardzo. I będę bar-
dzo wdzięczny za każdy Pań-
stwa głos 26 maja! 
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W trakcie koncertu było 
wiele możliwości wsparcia 
akcji, zaczynając od tego, że 
każda osoba wchodząca do 
hali ofiarowywała datek na 
symboliczną cegiełkę. Przed 
MOSiR-em zaparkowały wozy 
strażackie, policyjne i wojsko-
we, które najwięcej frajdy spra-
wiły dzieciom, a w szczególno-
ści, co zrozumiałe, chłopcom. 
Wewnątrz prowadzona była 
przez uczniów kawiarenka. W 
organizacji wydarzenia poma-
gali wolontariusze. Na miej-
sce przybyli rodzice Maksia, 
którzy gorąco podziękowali 
wszystkim za modlitwę i każ-
dą pomoc. Ponadto obecny 
był burmistrz Karczewa Mi-
chał Rudzki, przewodniczący 
rady miejskiej Piotr Żelazko i 
przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. Przygotowano 
liczne atrakcje: o malowanie 
twarzy najmłodszym uczest-
nikom zadbali przedstawiciele 
Wyższej Szkoły Gospodarki 
Euroregionalnej w Józefowie, 
zajęcia plastyczne, a także z 
ceramiki koordynował Klub 
Kobiet w Karczewie oraz Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry. Pasjonaci najróżniejszej 
literatury mogli nabyć książ-
ki zarówno dla siebie, jak i 
dla rodziny. Na fanów zdjęć 
czekała natomiast fotobudka 
„Uśmiechnij się” wraz z mnó-
stwem akcesoriów do wyboru. 

Koncert dla Maksia w Karczewie
W sobotnie popołudnie 27 kwietnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie 
odbył się Wielki Koncert Charytatywny dla Maksymiliana Bednarczyka. 8-letni chłopiec, 
mieszkaniec miasta, piłkarz miejscowego Mazura choruje na rzadki rodzaj nowotworu- 
neuroblastomę, na który zapadają jedynie dzieci. U niego dotyczy on lewego nadnercza i 
jest w 4. stadium zaawansowania, do tego zajmuje szpik kostny oraz wieloogniskowo także 
kości. Ratunkiem dla Maksia może być immunoterapia, jej koszt szacowany jest nawet na 
2 mln zł. Z tego powodu ludzie o dobrym sercu postanowili zorganizować wydarzenie, z 
którego całkowity dochód zostanie przekazany na leczenie chłopca. 

Poza tymi atrakcjami ak-
cję uświetniły także występy 
artystyczne. W programie 
zaprezentowały się dzieci z 
Przedszkola nr 1 oraz nr 3 w 
Karczewie, które już od naj-
młodszych lat pozbywają się 
tremy i uczą się swobodnych, 
pięknych występów publicz-
nych. Na płycie hali ze swo-
imi układami taneczno-mu-
zycznymi wystąpili uczniowie 
SP1 i SP 2, Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Otwocku 
Wielkim oraz SP w Glinkach. 
Dodatkowo członkowie kół-
ka teatralnego - działającego 
przy karczewskiej „jedynce”, 
a kierowanego przez Urszulę 
Trzaskowską - na zakończe-
nie koncertu zaprezentowali 
się ze specjalnie przygotowa-
nym spektaklem „Gra o punkt”. 
Wszyscy młodzi artyści byli 
wspierani przez rodziców oraz 
licznie zgromadzoną publicz-
ność na sali, która nagradzała 
występy gromkimi oklaskami. 

Akademia Reliese uświet-
niła wydarzenie genialnym wi-
dowiskiem tanecznym. Jej re-
prezentanci, w kilku grupach 
wiekowych oraz w wielu sty-
lach i gatunkach, zademon-
strowali swoje talenty i umie-
jętności. Na scenie wystąpił 
również Marek Maro Jaworski 
z pokazem freestyle football. 
W czasie pokazu trików wy-
konywanych z piłką w rytm 

muzyki udało mu się nawią-
zać kontakt z publicznością, a 
chętni mogli spróbować swo-
ich sił w tej dyscyplinie pod-
czas trwania całego koncertu. 

W trakcie imprezy odby-
wały się także liczne licytacje. 
Pod młotek poszły m.in. zegar-
ki, koszulki czy kubek Polskiej 
Agencji Kosmicznej. Chętnie 
brali w nich udział zarówno 
mieszkańcy, jak i władze gmi-
ny. Całe wydarzenie było bar-
dzo dobrze zorganizowane, 
czego efektem stała się zgro-
madzona kwota. Na leczenie 
8-letniego chłopca podczas 
sobotniego koncertu zebrano 
łącznie ponad 12 tys. zł. Doce-
niamy każdy wkład w akcję, a 
Maksiowi życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia!

Sebastian Rębkowski

Maksymilian Bednarczyk, 
8 – letni mieszkaniec 

Karczewa, piłkarz Mazura 
Karczew, jest  podopiecz-

nym Fundacji 
#DrużynaBłażeja.

Indywidualny numer rachunku 
bankowego Maksymiliana 

Bednarczyka:
Santander Bank Polska S.A

68 1090 1753 0000 0001 
3749 2392

Fundacja #DrużynaBłażeja
ul. Ejsmonda 48 a, 05-420 

Józefów

Stowarzyszenie Plastycy 
Ziemi Otwockiej otworzyło 
kolejną interesującą wysta-
wę w Teatrze Miejskim im. 
Stefana Jaracza w Otwocku. 
Tym razem swoje prace za-
prezentowała Monika Graj-
da-Widulińska - artystka, pe-
dagog oraz animator kultury.

5 maja o godz. 19.00 odby-
ło się uroczyste otwarcie wy-
stawy, które uświetnił koncert 
niezwykle utalentowanej wo-
kalistki Marleny Nieckuły przy 
akompaniamencie niezrówna-
nego Czesława Woszczyka. 
Niedzielny wieczór zgromadził 
wielu miłośników sztuki, któ-
rzy  - podczas koncertu wpro-
wadzeni w nostalgiczny nastrój 
- mogli poczuć tęsknotę za 

Powróćmy do Otwocka z lat 20. 

atmosferą dawnego Otwocka. 
Wyjątkowa oprawa muzyczna 
w połączeniu z wizualną for-
mą wystawy sprawiła, że przez 
moment uczestnicy tego wy-
darzenia mogli przenieść się 

do Otwocka z lat 20. XX wieku.
Prace artystki w większo-

ści zostały przygotowane spe-
cjalnie na tę wystawę, do tego 
konkretnie miejsca ekspozycji 
i miasta, jako że motywem 

przewodnim jest „świderma-
jer” - styl architektury niegdyś 
obecny na każdej otwockiej 
ulicy. Dziś artyści chętnie się 
nim inspirują, co czyni też ar-
tystka - w tym przypadku są to 

głównie bajkowe kafle cera-
miczne i porcelanowe meda-
liony.  

Zapraszamy do obejrzenia 
wystawy do 6 czerwca.

AnKa
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Wiązowna

Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza na wspaniałą mu-
zyczną ucztę w wykonaniu 
„Retro Orchestra” w składzie: 
Anastazja Karolina Lizer – 
wokal, Jarema Jarosiński – in-
strumenty perkusyjne, Michał 
Zuń – kontrabas, Piotr Kopietz 
– akordeon, kierownictwo ar-
tystyczne. 

Wielbicieli filmów krótko-
metrażowych ucieszy fakt, że 
już 12 maja w Józefowie od-
będzie się 27 edycja Między-
narodowego Festiwalu Filmo-
wego Euroshorts. W festiwalu, 
którego premiera odbywa się 
w Gdańsku, wzięło udział 58 
filmów z 29 krajów. Walczyły 

W ramach obchodów roku 
Stanisława Moniuszki pry-
watna szkoła muzyczna z Jó-
zefowa zaprasza na koncert. 
Wystąpią: Kamil Olpiński (ba-
ryton), Piotr Kopczyński (for-
tepian) oraz uczniowie klasy 
śpiewu i soliści. W programie 

„Moherowe Berety” to 
kabaret, który sprawi, że u 
mrzecie ze śmiechu i to w 
przeciągu 90 minut. Nazwa 
dość przewrotna w dzisiej-
szych politycznych czasach, 
ale spokojnie, bo to są mohe-
ry z Podlasia, one nie poli-
tykują. Hodują kury nioski, 
krowy holenderki, indory i 
angory (na berety). Wykonu-
ją m.in. skecz napisany spe-

„Baśniowo 
i filmowo” to 
nie jest zwy-
kły koncert 
dla dzieci… 
To koncert, 
w którym wy-
k o r z y s t u j e 
się elementy 
zajęć umuzy-
kalniających 
prowadzonych zgodnie z 
teorią E. E. Gordona, gdzie 
stymulowany jest słuch ma-
łych dzieci (w wieku od 3. 
miesiąca życia do 5 lat) po-
przez śpiewanie melodii w 
różnych skalach modalnych 
oraz rytmizowanie wierszy-
ków w nietypowych metrach. 
Wasi milusińscy usłyszą 
znane melodie z filmów i 
baśni w autorskich aranża-
cjach. Słuchacze zasiądą na 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Wiązownie serdecznie zapra-
sza na Rodzinny Piknik Pa-
triotyczno-Czytelniczy. Czeka 
Was mnóstwo atrakcji, m.in.: 
promocja baśni Katarzyny Kę-
pińskiej pt. „Baśnią powiązani, 
w baśni zaczytani”, warszta-
ty czytelnicze: z „Kicią Kocią” 
oraz prowadzone na podsta-
wie serii książek „Magiczny do-
mek na drzewie” gry, zabawy, 
animacje dla dzieci, warsztaty 
plastyczne o tematyce pa-
triotycznej, spotkanie autor-
skie, kiermasz książek, pokaz 
umundurowania, stoiska hi-

Patriotyczni czytelnicy
storyczne, projekcja fragmen-
tów filmowych, wykład, żywe 
lekcje historii, dawne zabawy 
dziecięce, gra terenowa „Na 
tropie historii”, rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Czy-
tanie łączy pokolenia”, wysta-
wa plenerowa „Moja Gmina”, 
słodka kawiarenka. Wisienką 
na torcie będzie wernisaż wy-
stawy w Galerii Więzy „Książę 
Józef Poniatowski i kampania 
1809 roku”. Wstęp wolny. 

12 maja (niedziela), 
godz. 13.00

GOK Wiązowna,
 ul. Kościelna 41

Józefów

Wśród publiczności

poduszkach, a artyści będą 
śpiewać i grać, przechadza-
jąc się wśród publiczności. 
Wszystko ubarwią kolorowe 
rekwizyty, bańki mydlane 
oraz instrumenty. Bilety w 
cenie 10 zł (dziecko) oraz 15 
zł (opiekun).

18 maja (sobota), 
godz. 11.00

hol MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Niepolityczne mohery
cjalnie dla nich przez Joannę 
Kołaczkowską. Zapraszamy 
na spotkanie z Helą, Jessicą, 
Anielą i Elbienią, które zapa-
miętacie na zawsze! Wstęp 
wolny. 

19 maja (niedziela), 
godz. 18.00 

Scena plenerowa -  
MOK Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

Moniuszko muzycznie
pieśni i arie Stanisława Mo-
niuszki oraz inne utwory mu-
zyki klasycznej.

Wstęp wolny. 
17 maja (piątek), 

godz. 18.00
MOK Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

Krótka projekcja
one o nagrody w kategoriach: 
dokument, fabuła, animacja, 
film eksperymentalny. W pro-
gramie: ,,Wiosenny romans” 
(Spring Fling), ,,Para z każ-
dego rodzaju” (Two of Every 
Kind), ,,Drzewo mandarynko-
we” (Mandalina Agaci), ,,Gry 
pogrzebowe” (Troc Mort), 

,,Podwórkowy blues” (Skol-
startssorg), ,,Mała” (Malá) 
oraz ,,Dziku” (The Beast). 
Wstęp wolny.

12 maja (niedziela), 
godz. 18.00

MOK Józefów,
 ul. Wyszyńskiego 1

Swingowa kolacja
Józefów

Czym jest „Swing – Jazz 
– Bossa nova”? To koncert 
niewątpliwie wyjątkowy, na-
wiązujący do standardów 
swingowych lat 30.i 40., do 
współczesnych klimatów swi-
ngowo-jazzowych oraz de-
likatnych i melancholijnych 
brzmień jazzującej bossa 
novy. W programie koncertu 

m.in.: „Strangers in the night”, 
“Summertime”, “Fly me to the 
moon”, “Raindrops keep fal-
ling on my head”, “Autumn le-
aves”. Wstęp wolny. 

11 maja (sobota), 
godz. 18.00,

Scena plenerowa MOK Jó-
zefów, ul. Wyszyńskiego 1
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Hasło krzyżówki panoramicznej z 26 kwietnia 2019: REZERWAT PRZYRODY WYSPY ZAWADOWSKIE

Chodzi oczywiście o naj-
większe zagłębie jabłkowe po 
tej stronie Wisły, czyli gminę 
Sobienie-Jeziory i okolice.

Możliwości wyboru tra-
sy jest tu wiele. Proponuję 
przejażdżkę rowerową od 
miejscowości Kosumce ( gm. 
Karczew), po Wysoczyn ( gm. 
Sobienie-Jeziory ) i z powro-
tem. Razem niecałe 30 km. 
Trasa wiedzie przez urodzajne 
tereny nadwiślańskie, a mija-
ne po drodze wsie mają długą 
tradycję rolniczą. Sady jabło-
niowe, ale także wiśniowe, 
czereśniowe i innych drzew 
owocowych są przy całej tra-
sie, ale największa kumulacja 
znajduje się w okolicach Wy-
soczyna - w zakolu Wisły. Tam 
jeden sad przechodzi w dru-
gi, a tym samym biel jednego 
zmienia się w delikatny, blady 
róż drugiego, brzęczą pszczo-
ły, sypią się płatki na ziemię... 

Kwitnienie jest krótkie (a w 
tym roku zaczęło się wcześnie 
przez ciepły początek wiosny), 
więc jeśli ktoś chce nacieszyć 
oczy kwitnącymi sadami jabło-
niowymi, niech nie zwleka. Na 
kolejny tak piękny i niezwykły 
teatr przyrody trzeba będzie 
znów czekać rok.

TRASA
Start: z drogi nr 799 w Ko-

sumcach  - na zakręcie przed 
figurą Matki Boskiej z Lourdes 
zjeżdżamy na żółty szlak, któ-
ry wiedzie przywiślanym wa-
łem powodziowym. 

Szlakiem kwitnących sadów
Japończycy i Amerykanie świętują kwitnienie wiśni, Niemcy 
- wiśni i czereśni. Polska to przede wszystkim kraina rozle-
głych sadów z jabłoniami, które warto odwiedzić, aby cele-
brować ulotną urodę wiosny. W powiecie otwockim mamy 
takie tereny - wymarzone na majówkową wyprawę pieszą 
lub rowerową - „pod ręką”.

• Jedziemy ok. 2 km przy 
samej Wiśle, mijając po dro-
dze Łużyce, które są częścią 
Dziecinowa. Nazwa miejsca 
wywodzi się od gwarowego 
określenia obszaru Urzecza. 
Docieramy do drogi woje-
wódzkiej 801, w którą skręca-
my w prawo,przecinając Ka-
nał Warszawicki. 

• Tu jest do pokonania je-
dyny odcinek po tej ruchliwej 
drodze - ok. 300 m i  znów  
skręcamy w prawo w dro-
gę lokalną, wiodącą przez 
Radwanków Szlachecki.

• Kierujemy się na południe 
do Sobieni-Jezior - ok. 4 km

• W Sobieniach na rynku 
skręcamy w prawo w ulicę Pi-
wonińską (DW739) i kieruje-
my się w stronę Wysoczyna, 
mijając Piwonin - 2,9 km

• Po przecięciu kanału od 
Jeziora Piwonińskiego skrę-
camy z DW739 w prawo (na 
zachód) w drogę polną, gdzie 
znów wiedzie żółty szlak. Dro-
ga prowadzi przez sady, aż 
dociera znów na wał powo-
dziowy Wisły. Po ok. 2,5 km 
szlak skręca w lewo do Wyso-
czyna - ok. 1 km. Robimy pę-
tlę, kierując się z powrotem na 
północ -  1,6 km.

• Powrót tą samą drogą.
Na krótszą wersję wypra-

wy polecam przejażdżkę od 
rynku w Sobieniach-Jeziorach 
do Wysoczyna - nad Wisłę i z 
powrotem.

Kazimiera Zalewska
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Na najwyższym stopniu 
podium stanęli: Monika Po-
lak, Wiktoria Pyra, Aleksan-
der Gut, Mateusz Witkowski 
i Oskar Michałowski. Na dru-
gich miejscach uplasowali się: 
Aleksandra Koch, Wojciech 
Doraczyński, Marcel Sasin, 
Fabian Moskal i Filip Rutkow-
ski. Trzecie miejsca zdoby-
li:Matylda Zielińska i Antoni 
Jeżewski.

Organizatorzy zapowia-
dają udział ponad 400 osób: 
celebrytów, VIP-ów, samo-
rządowców... 

W turnieju piłkarskim 
zmierzą się drużyny złożo-
ne z przedstawicieli różnych 
profesji: prawnicy, archi-
tekci, artyści, informatycy, 
inżynierowie, dziennikarze, 
przedsiębiorcy, nauczyciele 
i uczniowie oraz absolwenci 
Szkoły Żagle.

Rodzinna majówka 
i Puchar Patrii

Fundacja Józefów Patria oraz MLKS Józefovia i UKS 
Żagle zapraszają wszystkich chętnych na imprezę ro-
dzinno-sportową. W niedzielę, 12 maja 2019 r. na tere-
nie Klubu Józefovia, odbędzie się majówka, a w jej ra-
mach rozgrywki piłkarskie o Puchar Patrii.

Organizatorzy zapew-
niają atrakcje dla dzieci i 
dorosłych, oraz poczęstu-
nek z grilla. 

Jest to druga edycja wy-
darzenia - Patronatem Ho-
norowym objął je Burmistrz 
Józefowa.

KIEDY: 
12.05.2019 

godz. 14.00-17.30
Gdzie: Józefów, 

ul. Dolna 19  

Najlepsi drużynowo
Kolejne pokolenie zawodników Klubu Sportów Walki Bushi 
odnosi spektakularne sukcesy. Na rozegranym w 28 kwiet-
nia 2019 r. Turnieju Pomarańczowych Pasów o Karate Ky-
okushin Puchar Burmistrza Góry Kalwarii piętnastooso-
bowa ekipa klubu zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji 
drużynowej.

Organizatorem zawodów 
był klub Fighters Dojo. Sę-
dzią głównym zawodów był 
shihan Paweł Juszczyk, w 
roli sędziów wystąpili: sensei 
Agnieszka Winek i Szymon 
Olpiński oraz senpai Szy-
mon Lechniak i Mateusz Maj-
chrzak, a walczącym sekun-
dował sensei Krystian Witak 
oraz rodzice.

AW, PJ

Fot. KSW Bushi
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Wiadomo nie od dziś, że 
płocczanki to przeciwnik trud-
ny i niewygodny. Pojedynki z 
tą drużyną zawsze wywołują 
wiele emocji… Podobnie było i 
tym razem. W mecz weszły le-
piej jednak karczewianki, które 
do 17. minuty pierwszej odsło-
ny tej rywalizacji utrzymywały 
nad płocczankami na prze-
mian to jedną, to dwubramko-
wą przewagę. W niespełna 19. 
minucie meczu zawodniczki 
SMS-u zdołały jednak odrobić 
straty i doprowadzić do stanu 
10 do 10. Nie cieszyły się jed-
nak długo z tego wyniku, bo 
podopieczne Grzegorza An-
kiewicza, które grały tego dnia 
nie tylko konsekwentnie, ale i 
skutecznie w ataku, ponownie 
wyszły na prowadzenie. Sześć 
minut przed końcem pierwszej 
połowy tablica świetlna znów 
pokazywała wynik remisowy 
12 do 12. Płocczanki zmobili-
zowały siły i w 25. minucie wy-
szły na prowadzenie. Nie były 
jednak w stanie go utrzymać, 
bo karczewianki umiejętnie 
kontrolując grę, nie pozwalały 
rozwinąć skrzydeł rywalkom. 
Kiedy 30. sekund przed koń-
cem regulaminowego czasu 

W dniu 28.04.2019 r. w Górze 
Kalwarii odbył się turniej ka-
rate dla pomarańczowych pa-
sów, tj. dla zawodników bez 
dużego doświadczenia, bo-
wiem pomarańczowy pas to 
jeden z pierwszych dla osób 
rozpoczynających przygodę 
z tą sztuką walki. W turnieju 
brało udział około 140 za-
wodników, w tym 15 osobo-
wa ekipa Klubu Kazoku. 

Tym razem zawodnicy Ka-
zoku zdobyli 7 medali. Pierw-
sze miejsce wywalczyła Maja 
Matla, która pewnie wygrała 
wszystkie swoje walki, spoty-
kając się w finale z koleżanką 
klubową Anielką Cywińską. 
Dziewczynki w finale walczyły 
bardzo ładnie, skupiając się 
zamiast na mocnych ciosach, 

Zwycięstwo na zakończenie sezonu
Mocną kropką nad i karczewskie szczypiornistki zakończyły swój pierwszy sezon w I lidze piłki ręcznej kobiet. W piątkowy wieczór, czyli 26 kwietnia, po za-
ciętym i emocjonującym spotkaniu pokonały na własnym parkiecie dziewczyny ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP II Płock 31:27 (15:15).

gry na prowadzenie ponownie 
wyszły szczypiornistki SMS-
-u, wydawało się, że wynik 
pierwszej połowy meczu jest 
już przesądzony. Karczewian-
ki zdołały jednak wyrównać i 
ostatecznie obie ekipy scho-
dziły do szatni, gdy na tablicy 
widniał wynik 15:15.

Druga połowa rozpoczęła 
się pod dyktando dziewczyn 
z Karczewa, które z każdą mi-
nutą meczu nabierały tempa 
i czuły się pod własnym da-
chem coraz pewniej. I to one 
podwyższyły wynik spotkania, 
wychodząc na prowadze-
nie. W 10. minucie po prze-
rwie miały na swoim koncie 
już o cztery bramki więcej od 

swoich rywalek. Pięć minut 
później przewaga ta jeszcze 
wzrosła. Zawodniczki Płoc-
ka próbowały co prawda am-
bitnie odrabiać straty, ale to 
było zdecydowanie za mało 
na wyśmienicie dysponowa-
ne tego dnia szczypiornistki 
Karczewa. Nie ułatwiały za-
dania płocczankom dosko-
nale spisujące się w bramce 
goalkiperki - Natalia Popis 
i Gabriela Wojewódzka, jak 
również twarda, zdecydowana 
gra karczewianek w formacji 
defensywnej. A jeżeli jeszcze 
weźmiemy pod uwagę fakt, 
że karczewskie rozgrywające: 
Asia Wójcik i Wiktoria Trze-
pałka oraz skrzydłowe: Julka 

Zagrajek i Dominika Baran 
odnotowały niemal stuprocen-
tową skuteczność w rzutach 
na bramkę, to wynik mógł być 
tylko jeden. Płocczanki dwoiły 
się i troiły na parkiecie, ale nie 
były w stanie przechylić szali 
zwycięstwa na swoją korzyść. 
Ostatecznie mecz zakończył 
się wygraną karczewianek 31 
do 27 i to one mogły dopisać 
sobie kolejne trzy punkty na 
koncie.

Tegoroczne zmagania ligo-
we MKS Karczew zakończył na 
9. miejscu w tabeli z dorobkiem 
24 punktów zdobytych w 8 zwy-
cięskich meczach. Wygraną tą 
podopieczne Grzegorza Ankie-
wicza i Tomasza Lubasa przy-

pieczętowały zrealizowanie 
sportowego celu zakładanego 
na ten sezon, jakim było utrzy-
manie się w I lidze.

Podsumowując pierwszy 
rok gry Karczewa w I lidze, 
można powiedzieć jedno: 
ogólnie był to udany sezon. 
Młode zawodniczki mające 
po 17, 18 lat i będące prawie 
w większości wychowankami 
klubu, nabrały boiskowego 
doświadczenia, pokazując, że 
swoją pracą, ambicją i wolą 
walki są w stanie mierzyć się 
z najlepszymi. Duża w tym za-
sługa trenerów karczewskiego 
zespołu - Grzegorza Ankiewi-
cza i Tomasza Lubasa, którzy 
w tak małym prowincjonal-
nym miasteczku jak Karczew 
potrafili zbudować piłkarski 
team z prawdziwego zdarze-
nia. Słowa uznania należą się 
również władzom gminy, które 
wspierają rozwój karczewskiej 
piłki ręcznej oraz wiernemu 
gronu rodziców i kibiców, do-
pingujących swoją drużynę 
nie tylko w hali karczewskiego 
MOSiR-u, ale i na wyjazdach. 
Oni też dołożyli swoją małą 
cegiełkę do tego sukcesu.

Andrzej Idziak

Rosną kolejni 
mistrzowie karate…

na technicznych elementach 
walki (kumite). 

Drugie miejsca zajęli także 
- oprócz wcześniej wspomnia-
nej Anielki - Julka Iwanicka, 
Natalia Gwiazdowicz oraz 
Alicja Kuśmierz. Dziewczynki 
walczyły bardzo ambitnie, co 
pozwoliło im dojść do finału. 
Jednakże w finale musiały 
uznać wyższość rywalek. 

Na najniższym stopniu po-
dium stanęli: Kuba Lisowski 
oraz Antek Kurek. Wymienie-
ni powyżej zawodnicy bardzo 
dzielnie walczyli, pewnie wy-
grywając walki eliminacyjne. 
Niestety w półfinale musieli 
uznać wyższość przeciwników. 

Zawodników wspierali ro-
dzice oraz opiekunowie grupy: 
sempai Paweł oraz Artur.

MM

Mistrzostwa Polski PZK 
odbyły się 27.04.2019 w 
Lipnie. Walczyło w nich 125 
zawodników z 58 klubów 
karate. Turniej ten ma wy-
soką rangę w polskim karate 
kontaktowym. W ramach ky-
okushin działa wiele różnych 
organizacji, a każda organi-
zuje własne mistrzostwa Eu-
ropy czy świata, stąd jest ich 
wiele. Natomiast w mistrzo-
stwach Polski PZK uczest-
niczą zawodnicy z prawie 
wszystkich działających w 
Polsce grup kyokushin, które 
liczą się w rywalizacji sporto-
wej na światowym poziomie. 
Tym bardziej są cenne wy-
walczone tu medale. 

Na zawodach w Lipnie 
było do zdobycia 10 złotych 
medali. 8 z nich zdobyli za-
wodnicy WKO (Shinkyoku-
shin), a 2 reprezentujący 
organizację WKB zawodnicy 
KSW Bushi. Na najwyższym 

Winek i Olpiński mistrzami Polski
Agnieszka Winek i Szymon Olpiński z Klubu Sportów Walki Bushi podczas 46 Wagowych 
Mistrzostw Polski Seniorów Karate Kyokushin Polskiego Związku Karate 27 kwietnia br. 
odnieśli zwycięstwa, które z pewnością zapiszą się w sposób szczególny zarówno w 
karierze sportowej każdego z nich, jak i w historii Klubu. Pokonując po drodze całą ple-
jadę utytułowanych zawodników polskiego kyokushin, Winek po raz dziesiąty została 
mistrzynią. Z kolei Olpiński, startując dopiero drugi rok wśród seniorów, w świetnym 
stylu obronił tytuł, który zdobył jako nowicjusz.

podium nie stanął nikt z wiel-
kich organizacji IKO i KWF.

Tegoroczna impreza, mimo 
wielu odbywających się w tym 
samym okresie światowych 
turniejów karate, była bar-
dzo mocno obsadzona. Złota  
Agnieszki Winek, która star-

towała w kategorii kobiet do 
55 kg i Szymona Olpińskie-
go - kategoria mężczyzn do 
80 kg  - dały KSW Bushi 4 
miejsce w klasyfikacji druży-
nowej.

Red./PJ, AW

Fot. KSW Bushi


