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Przedstawiamy 
Projekt Góraszka

Kontrowersyjne TBS-y
Na otwockim osiedlu przy ul. Poniatowskiego, w Soplicowie, ma powstać miejski budynek  
czterokondygnacyjny w systemie TBS. Mieszkańcy są mocno zaniepokojeni tym, że zaplanowany 
moloch, z przyległym parkingiem naziemnym zniszczy charakter miasta-ogrodu. - czytaj s.4-5

OTWOCK S. 3

Nowa szkoła 
w Wólce czy 
podwyżki dla 
urzędników?

• Komisja mieszkaniowa wyręcza prezydenta - s. 2
• Uroczystość ku czci pomordowanych leśników - s. 11
• Wspaniały Otwock Blues Bazar - s. 12
• „Słowak” na wymianie polsko-niemieckiej- s. 14
•  V Celestynowski Bieg Uliczny - s. 16

AKTUALNOŚCI OTWOCK S. 6

SP5 ma nową 
świetlicę 
Mała inwestycja, 
wiele korzyści

Uwaga następny nr iOtwock.info wyjątkowo ukaże się we wtorek 
-  z datą 8.10.2019. Udostępniamy nasze łamy dla kandydatów do 

Sejmu i Senatu - zapraszamy wszystkich do kontaktu.  
Na to wydanie powiększamy też nakład do  18 tys. egzemplarzy, 
którego większość będziemy kolportować wprost do skrzynek.   

Wyborcze wydanie specjalne!
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Podczas obrad jej prze-
wodnicząca Urszula Golińska 

Komisja mieszkaniowa wyręcza prezydenta

Do karygodnej  sytuacji 
tworzącej zły precedens do-
szło na spotkaniu komisji  
mieszkaniowej RM, które 
odbyło się 5 września br.

przedstawiła wniosek o zaopi-
niowanie przez komisję kan-
dydatury Bartłomieja Kozłow-
skiego na prezesa nowego 
Otwockiego Przedsiębiorstwa 
Zarządzania Nieruchomościa-
mi Sp. z o.o. (które ma zastą-
pić ZGM).

Byłem oburzony, że taki 
wniosek został nam przed-
stawiony do głosowania, po-
nieważ zatrudnianie osób w 
spółkach miejskich nie leży w 
kompetencjach komisji miesz-
kaniowej, jest to w kompe-
tencjach prezydenta Miasta 
Otwocka. Stwierdziłem, że 
komisja w ogóle nie powin-
na zajmować stanowiska w 
tej sprawie ani głosować nad 
wnioskiem.

Podobnego zdania była 
radny Przemysław Bogusz, 
który -  jako wieloletni radny 
-  powiedział, że ,,jeszcze 
nie spotkał się z taką pro-
cedurą”. Zauważył także, że 
ani komisja gospodarki miej-
skiej nie składała wniosku na 
kandydaturę prezesa OZEC-
-u lub OPWiK-u, ani komisja 
kultury na kandydaturę dy-
rektora MOKTiS-u.   

Przewodnicząca stwier-
dziła, że komisja ma pra-
wo składać takie wnioski do 
prezydenta oraz, że jest to 
wyjątek, bo sprawa dotyczy 
radnego, a poprzednie wy-
mienione zatrudnienia nie 
dotyczyły radnych. Moim zda-
niem to nieistotne, bo w ge-

stii prezydenta leżą decyzje 
personalne dotyczące spółek 
miejskich. Na nim spoczywa 
odpowiedzialność za te wy-
bory, a stanowiska rady w 
opinii publicznej rozmywają 
tę odpowiedzialność.

Radny Bogusz zauważył 
nawet, że jest to sprzeczne 
ze Statutem Miasta Otwocka.

W związku z wymieniony-
mi zastrzeżeniami, spośród 
9 radnych obecnych na tejże 
komisji 5 września, troje - ja, 
P. Bogusz i Małgorzata Rock 
- odmówiło udziału w głoso-
waniu. Pięcioro radnych z 
koalicji (Urszula Golińska, Ar-
kadiusz Krzyżanowski, Marcin 
Kraśniewski, Jadwiga Czar-
nowska, Jakub Kosiński)  gło-

sowało „za”, zaś obecny Bar-
tłomiej Kozłowski wstrzymał 
się od głosu.

Ireneusz Paśniczek, 
radny RM Otwocka

PS. od redakcji:
19 września br. do biura 

Rady Miasta Otwocka wpły-
nął wniosek radnego Bartło-
mieja Kozłowskiego o wy-
gaszenie jego mandatu  w 
RM Otwocka kadencji 2018-
2023, w którym dziękuje jed-
nocześnie za dotychczasową 
współpracę - dowiedzieliśmy 
się o tym nieoficjalnie. Czy 
rezygnacja z mandatu jest 
związana z ewentualną nową 
funkcją w OPZN? Wiele na to 
wskazuje... 

W ramach inwestycji pla-
nowanej przez Ceetrus Polska 
na działce o powierzchni 28 
hektarów w miejscowości Gó-
raszka, gm. Wiązowna w aglo-
meracji warszawskiej powsta-
nie unikatowy, wielofunkcyjny 
obiekt łączący zróżnicowany 
tenant-mix z możliwością ak-
tywnego spędzenia wolnego 
czasu i z rozrywką. 

Potencjał handlowy  
dzięki unikatowym założe-

niom funkcjonalnym
W ramach planowanej in-

westycji powstanie wielofunk-
cyjny kompleks o powierzchni 
77 tys. mkw. GLA z możliwo-
ścią rozbudowy w przyszłości. 
Główny inwestor zaplanował 
56 tys. mkw. GLA na działal-
ność handlową, gdzie znajdą 
się lokale dla około 120 skle-
pów. Część przeznaczona na 
rozrywkę i odpoczynek zajmie 
21 tys. mkw. GLA, czyli około 

Projekt Góraszka - 77 tys. mkw. handlu i rozrywki
Ceetrus Polska zaprezentował założenia unikatowego Pro-
jektu Góraszka - innowacyjnego obiektu typu retailtainment 
o powierzchni 77 tys. mkw. GLA, który zapewni mieszkań-
com południowo-wschodniej aglomeracji warszawskiej 
możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rodzin-
nej rozrywki oraz wygodnych zakupów. Zakończenie budo-
wy zaplanowano na 2022 rok. Ceetrus zaprasza inwestorów 
do współpracy. 

27 procent powierzchni. Po-
wstaną w niej – przestronna i 
wygodna strefa kulinarna, stre-
fy relaksu, wielosalowe kino, 
nowoczesny klub fitness i wie-
le innych przestrzeni, w któ-
rych klienci będą mogli spędzić 
wolne chwile. Na terenie kom-
pleksu w Góraszce powstaną 
również stacja benzynowa i 
restauracje typu drive-thru. 
Swoją obecność w inwesty-
cji potwierdzili już strategiczni 
partnerzy - Leroy Merlin oraz 
park rozrywki Majaland.

Majaland jest inwestycją 
planowaną przez holender-
skiego inwestora Momentum 
Capital oraz Plopsa Group, 
operatora parku rozrywki Ma-
jaland Kownaty. Wyjątkowy, 
rodzinny park rozrywki będzie 
zaprojektowany w oparciu o 
świat bajkowej Pszczółki Mai. 
Będzie to druga po Kownatach 
w woj. lubuskim lokalizacja 
Majaland w Polsce. 

Zakończona faza 
przygotowawcza

Ceetrus Polska przepro-
wadził do tej pory liczne pra-
ce związane z zapewnieniem 
odpowiedniej infrastruktury 
umożliwiającej rozpoczęcie 
realizacji Projektu Góraszka. 

– Wykonane zostały dro-
gi dojazdowe i bezkolizyjne 
wiadukty. W trakcie realiza-
cji jest budowa podwójnego, 
niezależnego zasilania w 
energię elektryczną, dopro-
wadzenie kanalizacji, rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków, 
gazociągu i stacji uzdatnia-
nia wody. Koniec budowy 
dróg S2 i S17 zaplanowano 

na lata 2020-2021, a Ceetrus 
Polska zależy na tym, żeby 
Projekt Góraszka został 
ukończony w trzecim kwarta-
le 2022 roku – mówi Tomasz 
Marczewski odpowiedzialny 
za projekt Góraszka w Ce-
etrus Polska.   

Innowacyjna, oryginalna 
koncepcja architektoniczna

Zgodnie z założeniami, 
kompleks Góraszka zapewni 
zakupy i rozrywkę w natural-
nym i harmonijnym otoczeniu. 
W projekcie architektonicz-
nym pojawiają się liczne na-
wiązania do zielonego otocze-
nia obiektu i Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego oraz 

rozwiązania przyjazne środo-
wisku naturalnemu. Są wśród 
nich m.in. ekologiczne wyko-
rzystanie zasobów wody oraz 
naturalnych źródeł energii. 
Klienci będą mogli korzystać z 
tarasu widokowego z natural-
ną roślinnością, miejsc wypo-
czynku blisko natury, łącznika 
prowadzącego z obiektu do 
lasu czy ścieżek edukacyj-
nych wokół obiektu. Projekt 
inwestycji przygotowuje pra-
cownia architektoniczna SUD 
Architekt Polska sp. z o.o.

Źródło: Ceetrus Polska 

Więcej na stronie iOtwock.
info
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Otóż prezydent Jarosław 
Margielski zaproponował 
zmniejszenie o 215 tys. zł kwo-
ty zabezpieczonej na projekt i 
budowę nowej SP8 w Wólce 
Mlądzkiej. - Z czego wynika to 
zmniejszenie i jak wpłynie na 
realizację inwestycji  - zapytał 
radny Przemysław Bogusz.

Okazało się, że ponieważ 
wpłynął do prezydenta wnio-
sek związków zawodowych 
UM o uregulowanie spra-
wy wynagrodzeń zgodnie z 
regulaminem pracy, tzn. o 
podwyżkę uposażeń urzęd-
ników o wskaźnik inflacji 
plus 3 pkt. procentowe, musi 
on mieć na ten cel zabez-
pieczone przez radę środki 
w budżecie. I dlatego zapro-
ponował zmniejszenie o ok. 
215 tys. zł kwoty przezna-
czonej na zadanie „Projekt 
i budowa szkoły w Wólce 
Mlądzkiej”. 

Tyle tylko, że akurat to 
zmniejszenie było dla wielu 
radnych, a także mieszkań-
ców Wólki, bardzo kontro-
wersyjne, wręcz nieakcepto-
walne. 

Przewodniczący związków 
zawodowych w UM Grzegorz 
Figat najpierw zwrócił uwagę, 
że wypłata podwyżek dla pra-
cowników jest bardzo spóźnio-

Nowa szkoła czy podwyżki dla urzędników?
Na XVII Sesji Rady Miasta Otwocka w ramach rozpatrzenia 
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale 
Budżetowej na 2019 rok prezydent przedstawił kontrowersyj-
ną autopoprawkę do budżetu miasta, która wywołała długą 
dyskusję i nie przyniosła żadnego pozytywnego rozwiązania. 

na, a następnie zwrócił się do 
zebranych: - Podziwiam talent 
socjotechniczny pana prezy-
denta miasta, bo tak pięknie 
skonstruował to przesunięcie 
w budżecie, że umywa ręce 
od tematu i będzie zwycięz-
cą, i robi to Państwa rękoma 
- mówił. - Składa propozycję, 
której Wy nie możecie przyjąć. 
Zdjąć ze szkoły, a dać na pen-
sje. Czyli jeśli to wykonacie, 
żeby pan prezydent mógł zre-
alizować regulamin wynagro-
dzeń, narazicie się swoim wy-
borcom z Wólki. Nie zrobicie 
tego, to w mniejszym stopniu 
narazicie się urzędnikom. Ale 
czym się przejmować, to tylko 
w końcu urzędnicy, biurokraci, 
kto to jest?! Pan prezydent za-
wsze będzie zwycięzcą. Po-
dziwiam, że zrobił, co mógł, 
żeby skasować własny wnio-
sek, żeby ten wniosek upadł..

Prezydent Margielski mó-
wił, że regulamin pracy UM 
wprowadził na koniec kaden-
cji poprzedni prezydent, ale 
jego zdaniem - choć jest zo-
bligowany, aby go wykonać 
- są w mieście inne, większe 
potrzeby niż podwyżki dla 
urzędników. Sekretarz miasta 
Piotr Bartoszewski też odpo-
wiedział na słowa przewod-
niczącego Figata, twierdząc, 

że urzędnicy otwockiego UM 
zarabiają znacznie lepiej od 
urzędników z sąsiednich gmin, 
że średnia inspektora to 4182 
zł podstawy i jest to bardzo 
dużo, ale żadnych konkret-
nych danych porównawczych 
nie podał. 

Uważając, że regulamin 
pracy powinien być prze-
strzegany, radni: Przemysław 
Bogusz, Ireneusz Paśniczek 
i Marcin Michalczyk pytali 
prezydenta o stan realizacji 
różnych inwestycji miejskich, 
szukając innego źródła finan-
sowania podwyżki niż środki 
przeznaczone na szkołę. 

Prezydent kilkakrotnie 
podkreślał, że każde przesu-
nięcie z inwestycji na pensje, 
to powiększanie deficytu - in-
westycje są finansowane z 
kredytu - kosztem wydatków 
bieżących.

W końcu radny Bogusz 
postawił wniosek, aby środ-
ki na waloryzację pensji dla 
urzędników uzyskać poprzez 

zmniejszenie funduszy prze-
znaczonych na zadanie „Za-
kup oświetlenia świąteczne-
go”, ale w głosowaniu tylko 5 
radnych go poparło, 8 - było 
przeciw, a jeden wstrzymał się 
od głosu. 

Po długich debatach prze-
wodnicząca rady Monika 
Kwiek zaproponowała, aby 
autopoprawkę prezydenta 
odrzucić, czyli aby przesunąć 
rozwiązanie sprawy pensji do 
jakiejś kolejnej sesji, aby pre-
zydent sam poszukał innego 
źródła sfinansowania zobo-
wiązań wobec pracowników.

Nasuwa się tylko pytanie, 
dlaczego prezydent od razu 
nie zaproponował, aby wziąć 
kredyt na sfinansowanie za-
ległych waloryzacji pensji, 
tylko wplątał w tę sprawę 
budowę nowej SP8, wprowa-
dzając tym samym poważny 
niepokój wśród mieszkań-
ców Wólki Mlądzkiej, którzy 
coraz bardziej alergicznie 
reagują na odwlekanie bu-

dowy bardzo potrzebnej pla-
cówki.  Aby zaprotestować 
przeciw temu zmniejszeniu i 
kolejnym zmianom dotyczą-
cym budowy szkoły, pojawiła 
się na sesji przedstawiciel-
ka mieszkańców dzielnicy 
Agnieszka Strużyńska. W 
swoim wystąpieniu przypo-
minała poprzednie obietnice 
prezydenta dotyczące szkoły 
i zauważyła, że obiecana bu-
dowa wcale nie zbliża się, a 
wciąż oddala. 

Przewodnicząca Kwiek 
zdziwiła się po jej wystąpieniu 
- Nie wiem, skąd Państwo ma-
cie takie informacje, że szkoła 
nie będzie wybudowana. Nie 
wiem, dlaczego Państwo po-
wtarzacie takie stwierdzenia, 
bo nigdy tu takie nie padły 
- mówiła. Skąd? No właśnie 
z braku publicznej informacji 
dotyczącej postępu sprawy, a 
jednocześnie z takich wnio-
sków jak omawiany…

Kazimiera Zalewska

?
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Czy Otwock będzie 
 miastem-ogrodem?

Plan zagospodarowania 
przestrzennego z 18 sierpnia 
2010 roku, przygotowany na 
zlecenie miasta przez pracow-
nię projektową mgr inż. Marty 
Filek-Wachnik, uwzględniał 
wybudowanie w tym miej-
scu nowych, wielorodzinnych 
i jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Budynki wielo-
rodzinne miały być wyposażo-
ne w garaże podziemne, a dla 
mieszkańców pozostałych bu-
dynków przewidziano naziem-
ne miejsca postojowe. W opisie 
do projektu zagospodarowania 
osiedla można przeczytać: „Ist-
niejące budynki mają ciekawy 
wygląd i malownicze usytu-
owanie. W związku z tym, w 
celu zachowania tego miejsca, 
nowe budynki powinny nawią-
zywać swoim wyglądem do 
istniejących oraz mieć zbliżone 
gabaryty”.

Osiedle przy Poniatowskie-
go należące do dzielnicy Sopli-
cowo, a wybudowane w latach 
50., było jednym z pierwszych, 
które powstało na terenie 
Otwocka. Usytuowane nieco 
dalej od centrum, w pięknym 
sosnowym lesie i odgrodzone 
od głównej ulicy osobnym par-
kanem, przez wiele lat stano-
wiło enklawę spokoju dającą 
żyjącym tutaj mieszkańcom: 
spokój, ciszę i komfort życia. 
Dzisiaj, z racji wieku, jest ele-
mentem planowanej strefy 
ochrony konserwatorskiej „So-
plicowo”, która czeka na wpisa-
nie do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Ta koncepcja urba-
nistyczna oznacza zachowanie 
leśnego charakteru miasta-o-
grodu sprzyjającego tworzeniu 
korzystnych warunków miesz-
kaniowych i wypoczynkowych 
dla całej społeczności miejskiej.

Soplicowo to prawdziwe 
otwockie płuca. Rośnie tu sta-
rodrzew sosnowy i liściasty, 
mieszkają wiewiórki oraz wie-
le gatunków ptaków leśnych, 
a szczególnie upodobały go 
sobie, będące pod ochroną, 
jerzyki. Funkcjonowanie, w 
promieniście rozplanowanej 
siatce ulic, dużych zalesionych 
działek z rozproszoną zabudo-
wą idealnie wpisuje się w le-
śny krajobraz i modernistyczny 
charakter osiedla. W świetle 
ostatnich decyzji dotyczących 
tego terenu podjętych przez 

Miejska inwestycja TBS 
niszczy charakter powojennego osiedla

- „Kiedy ponad rok temu kupowaliśmy razem z moim narze-
czonym - mieszkanie na otwockim osiedlu przy ul. Poniatow-
skiego - opowiada jedna z mieszkanek, wiedzieliśmy, że obok 
działki, na której usytuowane są bloki mieszkalne o numerach: 
33, 35, 37 i 39, miasto planuje nową inwestycję. Nie wiedzieli-
śmy jednak, że sprawy przybiorą taki obrót…”

władze miasta realizacja kon-
cepcji miasta-ogrodu już wcale 
nie jest taka pewna…

W 2011 roku Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, odpo-
wiadając na wniosek czterech 
wspólnot mieszkaniowych 
osiedla przy ul Poniatowskiego 
dotyczący „wyrażenia opinii w 
sprawie przedstawionego pro-
jektu zagospodarowania i zabu-
dowy nieruchomości położonej 
przy ul. Poniatowskiego 33,35, 
37 i 39 w Otwocku”, stwierdził, 
że: „widzi możliwość realizacji 
nowej zabudowy (…), jednak w 
bardziej ograniczonym zakre-
sie niż zakłada (przedstawio-
ny przez miasto - przyp. red.) 
projekt zagospodarowania te-
renu. Projektowana lokalizacja 
dwóch budynków wielorodzin-
nych o gabarytach zbliżonych 
do tych już istniejących na dział-
ce jest dopuszczalna ze wzglę-
dów konserwatorskich, gdyż 
nie zaburza istniejących relacji 
przestrzennych. Nie wydaje się 
jednak zasadne wprowadzenie 
(…) dodatkowych budynków 
jednorodzinnych w głębi działki 
na granicy kompleksu leśne-
go”. Zgodził się też z opinią 
pracowni architektonicznej, że: 
„Właściwe ze względów kon-
serwatorskich jest rozwiązanie 
problemu parkingu w formie ga-
rażu podziemnego w przypadku 
nowych obiektów oraz miejsc 
postojowych dla mieszkańców 
budynków istniejących”.

Miejska inwestycja niszczy 
charakter powojennego osiedla

Kiedy więc w jednej z lokal-
nych gazet ukazała się informa-
cja o planowanej przez miasto 
budowie czterokondygnacyjne-
go budynku w systemie TBS, 
mieszkańcy osiedla poczuli się 
zaniepokojeni. Zaczęliśmy bli-
żej interesować się tą sprawą - 
kontynuuje Adrianna K.  - i słać 
pisma do prezydenta miasta 
oraz konserwatora zabytków 
w celu uzyskania jakichkolwiek 
wyjaśnień na ten temat. W pi-
śmie z maja tego roku skie-
rowanym do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków Jakuba Lewickiego 
pytają m.in., czy „plan zabu-
dowy jest aktualny i czy nie 
podlega zmianie”, prosząc jed-
nocześnie o opinię „czy pla-
nowana nowa zabudowa oraz 
prace budowlane nie wpłyną na 
stan i wartość budynków, w tym 
również roślinności i żyjących 
tam zwierząt. Mieszkańcy osie-

dla obawiają się, że planowa-
ne prace budowlane nie będą 
dotyczyć jedynie sąsiadującej 
działki, ale i przyległego tere-
nu w otulinie lasu, który będąc 
własnością miasta zostanie 
wykorzystany do przechowy-
wania sprzętu budowlanego, 
jako miejsce postoju maszyn i 
droga dojazdowa do budowy, 
co może stwarzać zagrożenie 
zarówno dla mieszkańców, jak 
i bawiących się dzieci.

Nie chcemy być  
„hamulcowymi”

Mieszkańcy Poniatowskie-
go podkreślają, że NIE SĄ i NIE 
CHCĄ być postrzegani jako 
przeciwnicy inwestycji mieszka-
niowych na terenie miasta. Są 
jednak mocno zbulwersowani 
faktem, że nikt z nimi niczego 
nie konsultuje oraz planami bu-
dowy, które w znaczący sposób 
odbiegają od znanego im planu 
zagospodarowania zamieszki-
wanego przez nich osiedla.

Inwestycja w Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego to 
jeden z głównych punktów pro-
gramu prezydenta Margielskie-
go, z którym startował w wybo-
rach samorządowych. Nic więc 
dziwnego, że już w styczniu br. 
zapowiadał, że mieszkania te 
będą wizytówką budownictwa 
wielorodzinnego w Otwocku. 
Ich budowę ma realizować 
Otwocki Zakład Energetyki 
Cieplnej, który na mocy uchwa-
ły rady miasta z 24 kwietnia br. 
przejął na ten cel działkę przy 
ul. Poniatowskiego. Ma na niej 
powstać czterokondygnacyjny 
budynek, w którym będzie kil-
kadziesiąt mieszkań. Moloch, 

z przyległym wybrukowanym 
terenem przeznaczonym na 
parking naziemny, zdolny po-
mieścić 50 samochodów, przy-
tłaczający pobliską rezyden-
cjalną zabudowę. Nie dość, że 
wyższy od budynków stojących 
obok, to jeszcze bez garaży 
podziemnych, których wybudo-
wanie sugerowała pracownia 
architektoniczna oraz woje-
wódzki konserwator zabytków. 
Dlaczego? Bo tak wychodzi ta-
niej! Miasto chce budować eko-
nomicznie, nie oglądając się 
przy tym na jakikolwiek interes 
mieszkańców. A że przy okazji 
zostanie zniszczony sosnowy 
drzewostan zapewniający bez-
pieczeństwo, spokój mieszkań-
com, to już zupełnie inna bajka. 
Pytanie tylko, czy zabetono-
wanie sporej połaci terenu le-
śnego wpisuje się w koncepcję 
urbanistyczną miasta-ogrodu? 
Raczej nie…

Ludzie czy  
środowisko?

Koło „Otwockie Sosny” Pol-
skiego Klubu Ekologicznego 
w piśmie z 13 sierpnia br. tak 
pisze do prezydenta miasta: 
„Działki nr 4/3 i 4/4 okalające 
budynki stanowią integralną 
część osiedla i obiekty tam 
powstające winny być do nich 
dopasowane zarówno kubaturą 
jak i stylem architektonicznym i 
kolorystyką. Niedopuszczalne 
jest aby powstająca inwestycja 
degradowała środowisko przy-
rodnicze i krajobraz miasta, 
zwłaszcza, iż inwestorem ma 
być Urząd Miasta. Inwestycje 
realizowane przez miasto po-
winny być modelowe i stano-

wić wzór do naśladowania dla 
lokalnych deweloperów. Nowe 
budynki, które są oczekiwane 
przez potrzebujących są po-
trzebne ale nie mogą pogar-
szać wizerunku miasta i warun-
ków życia jego mieszkańców. 
(…) Tak duża inwestycja będzie 
miała również wpływ na sąsia-
dujące działki. Osiedle stanowi 
część kompleksu leśnego roz-
ciągającego się aż po ulicę Ar-
mii Krajowej, który ma znacze-
nie nie tylko dla przyrody, ale 
również dla jakości powietrza w 
mieście”.

Zrealizowanie planowanej 
inwestycji polegające na wy-
budowaniu budynku wieloro-
dzinnego wzdłuż działki 4/3, 
parkingu na działce 4/4 oraz 
drogi dojazdowej wzdłuż ogro-
dzenia oznacza zniszczenie 
ok. 85 proc. istniejącego drze-
wostanu, w tym całego staro-
drzewu. Czy naprawdę uważa 
Pan - Panie Prezydencie  takie 
działanie za właściwie pojęty in-
teres społeczny? Jednorazowa 
oszczędność polegająca na za-
mianie parkingu podziemnego 
na naziemny jest niewspółmier-
na do ponoszonych kosztów: 
przyrodniczych, społecznych 
i zdrowotnych, które przecież 
będą trwać nie rok i nie dwa, 
a całe dekady. Czy na tym ma 
polegać ożywienie budownic-
twa mieszkaniowego w Otwoc-
ku, które zapowiadał Pan w 
kampanii?

Mieszkańcy się skarżą

W piśmie skierowanym do 
prezydenta Margielskiego z 11 
sierpnia br. mieszkańcy osiedla 
piszą: „Na swojej stronie inter-
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netowej pisze Pan, że aby mia-
sto dobrze funkcjonowało musi 
być właściwie zarządzane, tak 
jak dobrze prosperujące przed-
siębiorstwo, z taką tylko różni-
cą, że przedsiębiorstwa dzia-
łają dla generowania zysku, a 
rolą miasta jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu usług 
świadczonych jego mieszkań-
com”. Taki powinien być też 
Otwock”. Co do zasady, pełna 
zgoda, dlaczego w takim razie 
kieruje się Pan w tej sprawie 
wyłącznie politycznym i ekono-
micznym interesem?

W kolejnym z 29 sierpnia 
br., którego adresatem jest Mo-
nika Kwiek, przewodnicząca 
rady miasta oraz otwoccy rad-
ni, mieszkańcy Poniatowskie-
go żalą się m.in., że: „czują się 
zbagatelizowani i zignorowani 
przez Prezydenta Miasta oraz 
Zarząd Otwockiego Zakładu 
Energetyki Cieplnej i że mimo 
usilnych prób kontaktu, zarów-
no osobistych jak i listownych z 
prezydentem Jarosławem Mar-
gielskim oraz innymi ważnymi 
osobami (np. konserwatorem 
zabytków - przyp. red.) - nadal 
nie wiedzą, co dokładnie zosta-
ło zaplanowane wobec terenu 
przy ulicy Poniatowskiego 33, 
35, 37, 39. A przekazywana im 

wiedza stanowi jedynie marne 
tło, co do faktycznych decyzji. 
Skarżą się, że uzyskiwane od-
powiedzi są lakoniczne, zdaw-
kowe i niejednokrotnie rozbież-
ne z już posiadanymi i żądają 
przedstawienia planów wobec 
wspomnianej inwestycji.

Kto jest prawdziwym 
gospodarzem?

Mieszkania budowane w 
systemie TBS dla osób prze-
ciętnie zarabiających, które nie 
mogą sobie pozwolić na zakup 
nieruchomości od dewelope-
ra są potrzebne. Tego nikt nie 
neguje. Szkoda tylko, że robiąc 
coś dla jednych, zapomina się o 
drugich. To jakaś pokrętna logi-
ka, która - prawdę powiedziaw-
szy - nie ma nic wspólnego z 
równym traktowaniem. Czym 
bowiem wytłumaczyć fakt, że 
służby miejskie na osiedlu przy 
ul. Poniatowskiego od lat nie 
robią NIC. Nie dbają o teren, 
nie inwestują w drogi i chodni-
ki, nawet zainstalowanie furtki 
w altanie śmietnikowej, by ta 
zamykała się, uniemożliwiając 
podrzucanie śmieci przez oso-
by spoza osiedla, jest sprawą 
przekraczającą ich możliwości. 
Prośby o zainstalowanie na 

osiedlu chociaż jednej latarni od 
lat już trafiają w próżnię. Gdyby 
nie cztery wspólnoty mieszka-
niowe, które na własną rękę 
podejmują niezbędne kroki, by 
ratować wygląd osiedla, skutek 
byłby więcej niż opłakany. Nie 
jest to jednak łatwe. Udało się 
im co prawda zaciągnąć kredyt 
i z pozyskanych środków prze-
prowadzić, zgodnie z zalece-
niami konserwatora zabytków, 
remont dachów, ale już z odno-
wieniem elewacji jest problem, 
bo miasto nie daje zgody na 
postawienie rusztowań wokół 
budynku. A cały teren osiedla, 
za wyjątkiem budynków, to 
przecież własność miasta. Wła-
sność, o który dobry gospodarz 
powinien dbać.

- Mimo że ten teren należy 
do miasta, my staramy się o 
niego jak o swój - mówią miesz-
kańcy osiedla. Pielęgnujemy ro-
ślinność, sadzimy kwiaty, trosz-
czymy się, by wokół budynków 
było ładnie i estetycznie. By 
milej i sympatyczniej się miesz-
kało. Proszę sobie wyobrazić, 
że ostatnio nawet to zaczęło 
władzom miasta… przeszka-
dzać. W piśmie podpisanym 
przez sekretarza miasta Piotra 
Bartoszewskiego wzywa się 
nas do niezwłocznego usunię-

cia na działkach 4/4 i 4/5 z obr. 
147 wygrodzenia i naniesień, 
ponieważ naruszają one prawo 
własności gminy Otwock.

Miasto w tej całej sytuacji 
zachowuje się jak typowy pies 
ogrodnika, który sam nie dba o 
teren i nie pozwala dbać o nie-

go innym. A szkoda, bo miejsce 
jest piękne i ma niesamowity 
potencjał, który przy racjonal-
nym wykorzystaniu mógłby 
spowodować, że to powojenne 
osiedle stałoby się prawdziwą 
wizytówką Otwocka.

Andrzej Idziak

Na sesji rady miejskiej, 
kiedy omawiano inwestycję, 
o której mowa w artykule, 
wszyscy radni głosowali na 
TAK. Stało się tak, ponieważ 
tego typu projekty inwesty-
cyjne są miastu niesłychanie 
potrzebne. W Otwocku wciąż 
brakuje mieszkań, a budynki 
wielorodzinne budowane w 
systemie TBS, to koncep-
cja sprawdzona w praktyce, 
gdzie udziałowcem może być 
także gmina.

To również wygodne roz-
wiązanie dla osób średnio-
zamożnych, które z jakichś 
powodów nie mogą bądź nie 
chcą kupić własnego miesz-
kania. Lokal w systemie TBS 
można wynajmować przez 
wiele lat, nie martwiąc się 
np. tym, że jego właściciel 
niespodziewanie wypowie 
nam umowę najmu. W każ-
dej chwili, kiedy zechcemy 
przeprowadzić się do inne-
go miasta, możemy z nie-
go zrezygnować i odzyskać 
wpłacone pieniądze. Istotna 
korzyść to również wysoki 
standard takiego mieszkania, 
lokal bowiem oddawany jest 
“pod klucz”, a najemca może 
wprowadzić się do niego od 
zaraz. Zupełnie inaczej spra-
wa przedstawia się w przy-
padku mieszkania kupionego 
od dewelopera, gdzie przy-
szły właściciel sam musi za-
dbać o jego wykończenie. W 
przypadku mieszkania z TBS 
koszty jego wykończenia są 
wliczone w opłaty, a przyszli 
lokatorzy sami mogą zdecy-
dować o jego wyglądzie. Wy-
sokość czynszu jest też zna-
cząco niższa od raty kredytu 
hipotecznego.

Jeśli więc chodzi o za-
sadność decyzji podjętej 
przez radnych, to wszystkie 
argumenty przemawiają na 
jej korzyść. Nie może być 
jednak tak, że myśląc o jed-
nej grupie mieszkańców, w 
rażący sposób naruszamy 
interes drugich, a co za tym 

idzie - zakłócamy architek-
toniczną harmonię miejsc 
wpisujących się w urbani-
styczny charakter miasta. 
Realizacja procesu inwe-
stycyjnego na skróty, z po-
minięciem zaleceń zarówno 
pracowni architektonicznej, 
jak i konserwatora zabytków 
nie wróży dobrze temu pro-
jektowi. Może radni powinni 
w tej sytuacji - póki jeszcze 
nie jest za późno - ponownie 
zastanowić się nad lokaliza-
cją TBS-ów? Wybudowanie 
wysokiego, wielorodzinnego 
budynku w miejscu, które 
ma unikalny charakter, po-
zbawionego na domiar złego 
garażu podziemnego, ozna-
cza de facto zdewastowa-
nie koncepcji miasta-ogrodu 
dzielnicy Soplicowo. Jestem 
przekonany, że w obrębie 
granic Otwocka można zna-
leźć równie dobre, a może 
nawet i lepsze tereny inwe-
stycyjne, które można prze-
znaczyć na ten cel.

Ja rozumiem, że prezy-
dent Margielski chciałby w 
końcu zacząć realizować 
swoje wyborcze obietnice, 
ale w tej konkretnej sytuacji 
pośpiech może tylko po-
gorszyć sytuację. Na razie 
mamy niezadowolonych 
mieszkańców, z którymi nikt 
nie konsultuje podjętych 
decyzji. Za chwilę możemy 
mieć protest i konflikt spo-
łeczny, a chyba nie o takie 
rozwiązywanie problemów 
mieszkańców nam chodzi? 
Przyznanie się do błędu nie 
jest grzechem, wręcz prze-
ciwnie - świadczy o mądrości 
włodarza miasta i społecznej 
wrażliwości. Po raz kolejny 
potwierdza się również fakt, 
że, aby podjąć właściwą de-
cyzję, należy bardzo wnikli-
wie badać każdą sprawę.

Świadczy też o tym, że 
radni nie mogą otrzymywać 
uchwał pod głosowanie w 
ostatniej chwili, a przecież 
to nie pierwszy taki przypa-
dek, z którym mieliśmy do 
czynienia w tej kadencji. Ko-
alicjanci popierający partię 
rządzącą głosują szybko i 
bezrefleksyjnie, co nie za-
wsze jest najlepszym roz-
wiązaniem. Odnoszę wraże-
nie, że byłoby o wiele lepiej, 
gdyby radni pochylając się 
nad problemami, które nale-
ży rozwiązać, kierowali się w 
większym stopniu społecz-
nym, a nie tylko partyjnym, 
interesem.
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     z siedzibą w Otwocku

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

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

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

W lipcu br. pisaliśmy 
(„Otwocka SP5: Prezydent 
„zarządza” całkowitą zmianę 
koncepcji niemal na finiszu 
inwestycji” z 9.07.2019) o pro-
blemie z dokończeniem trwają-
cej od kilku lat na terenie SP5 
adaptacji pomieszczeń po loka-
torach na świetlicę szkolną ze 
względu na brak zgody RM na 
dofinansowanie w wysokości 
50 tys. zł. Wkrótce po naszym 
artykule interwencyjnym doszło 
jednak do porozumienia mię-
dzy władzami miasta i dyrekcją 
szkoły. - Po ostatniej (omawia-
nej w ww. artykule) lipcowej 
komisji RM udało się spotkać 
z prezydentem Margielskim w 
kameralnym gronie. Omówili-
śmy wszystko i postanowiliśmy 
skończyć obecnie inwestycję, 
tak by od września służyła dzie-
ciom - powiedziała dyrektor pla-
cówki Anna Wasążnik. Dostała 
od RM zgodę i potrzebne środki 
pod koniec lipca. 

Tyle, że zostało mało cza-
su na dokończenie prac bu-
dowlanych, w tym ułożenie 
podłóg oraz wyposażenie po-
mieszczeń. - To był karkołom-

Wszystko się da, tylko nam pozwólcie...
Od 1 września br. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku cie-
szy się z nowej świetlicy. Jej oddanie do użytku umożliwiło 
bowiem skrócenie pracy szkoły o średnio 2 godziny, co ma 
wielkie znaczenie, ponieważ w ubiegłym roku dzieci często 
kończyły naukę o godz. 17.30. Sama adaptacja bardzo ocze-
kiwanych pomieszczeń szczęśliwie zakończyła się dosłownie 
dzień przez rozpoczęciem roku, choć jeszcze dwa miesiące 
wcześniej wydawało się, że nie będzie w tym roku w ogóle 
zrealizowana.

ny wyczyn - przyznaje dyrek-
tor Wasążnik - środek sezonu, 
gdzie wszyscy budowlańcy 
są zajęci. Wysłaliśmy w kilka 
miejsc zapytania ofertowe i 
dwie firmy zgodziły się „wci-
snąć” nas do grafiku. Prace 
trwały do ostatnich chwil przed 
rozpoczęciem roku szkolne-
go. W ich wyniku uczniowie 
mają w tej chwili jedną nowo-
czesną świetlicę oraz drugą 
mniejszą -  przeznaczoną do 
zajęć cichych, a między nimi 
jest nowa toaleta oraz malutki 
schowek na przybory szkol-
ne. Toaleta jest dużą wygodą, 
ponieważ świetlica działa (jak 
poprzednio) od 7.30 rano do 
17.30, więc uczniowie, którzy 
tu zostają, nie muszą w razie 
potrzeby nigdzie wychodzić - 
są stale pod okiem opiekunów 
świetlicy.

Kończą naukę o 15.30
Dzięki zakończeniu inwe-

stycji na cele dydaktyczne 
została z kolei przeznaczona 
sala w poprzednich latach wy-
korzystywana jako świetlica. 
Pomogło to zredukować pod-

stawowy czas pracy całej pla-
cówki. - Większość zajęć koń-
czy się o godz. 15.30, tylko 
niektóre o 16.00, a w czwartki 
cała szkoła kończy zajęcia o 
14.30 - podkreślała z zadowo-
leniem pani dyrektor. 

- Zdrowia to kosztowało 
- opowiada. - Z jednej stro-
ny walka o to, aby przeko-
nać tych, którzy zarządzają 
placówkami - radnych, pre-
zydenta - do tego, że warto 
skończyć inwestycję, że to 
jest naprawdę potrzebne. A z 
drugiej strony niektórzy sfru-
strowani rodzice domagali się 
nowej świetlicy, sądząc, że nic 
nie robię. Musiałam im odpi-
sywać, tłumaczyć... Ileż pracy, 
czasu i nerwów, aby to sfina-
lizować!

Ale z pewnością było war-
to. Jak przyznała dyrektor 
Wasążnik, rodzice od razu po 
zakończeniu uroczystego roz-
poczęcia roku przychodzili do 
niej z gratulacjami i podzięko-
waniami za upór i tempo do-
kończenia inwestycji. Zresztą 
znaczna część z nich (szcze-
gólnie rada rodziców) była 
świadoma sytuacji i cały czas 
ją bardzo wspierała.

Pracowite wakacje
Zadań do zrealizowania 

na czas wakacyjny było w tej 
szkole dużo  - dotyczyły ca-
łego zespołu. Wiele z prac 
takich jak  malowanie kilku po-
mieszczeń (m.in. sekretariatu, 
gabinetu wicedyrektora, sali 
po świetlicy, kuchni szkolnej, 

pokoje nauczycieli w-f, logo-
pedy), modernizacja gabinetu 
pedagoga, czy w końcu likwi-
dowanie strat po uderzeniu 
pioruna w budynek (koniec 
lipca) zostało zrobionych si-
łami pracowników szkoły. To 
np. niesamowite, jak ładnie, z 
gustem i w przemyślany spo-
sób został odnowiony gabi-
net pedagoga i psychologa i 
to zaledwie za 4 tys. złotych! 
(Inicjatorką i w dużym stopniu 
wykonawczynią tego zadania 
była szkolna pedagog Violetta 
Sychowiec). - Idziemy w tym 
kierunku: w salach ma być 
jasno i nowocześnie. Stary 
budynek wymaga dużo pracy, 
ale dzięki niesamowitemu za-
angażowaniu całego zespołu 
to jest możliwe - mówiła dy-
rektor Wasążnik. - Wszystko 
się da, tylko nam pozwólcie!

Zajęcia dodatkowe  
i specjalistyczne

Opisaliśmy - w dużym 
skrócie - co zostało zrobione 
w SP5. To jednak jeszcze nie 
wszystkie  pozytywne zmiany 
w tej szkole, które pociągnęła 
za sobą tak niewielka zdawa-
łoby się inwestycja, jak wspo-
mniana świetlica. Po pierw-
sze: już wkrótce rozpoczną 
się w placówce  zajęcia po-
zalekcyjne w ramach projek-
tu „Otwarte Szkoły Otwocka”. 
Gdyby dzieci kończyły tak 
późno naukę jak w ubiegłym 
roku, nie byłoby możliwości w 
tym programie uczestniczyć. 
A tak uczniowie będą mieli do-

datkowe zajęcia z przedmio-
tów przyrodniczych, języko-
wych, wyrównawczych, mając 
do dyspozycji m.in. mobilną 
pracownię komputerową z 
drukarką 3D, pracownię geo-
graficzną, chemiczną i mate-
matyczną. Ponadto będzie re-
alizowanych aż 10 ciekawych 
i atrakcyjnych dla uczniów in-
nowacji, których autorami są 
nauczyciele tej szkoły!

Po drugie: w poprzednim 
roku był ogromny problem, 
by umieścić dzieci na zaję-
cia specjalistyczne w salach 
(szkoła ma największą grupę 
uczniów wymagających re-
walidacji, m.in. z autyzmem, 
upośledzeniami, które potrze-
bują indywidualnych zajęć). 
- W tym roku, już od począt-
ku mamy zaplanowany czas i 
miejsce dla tych dzieci - pod-
kreśla dyrektor placówki.

Po trzecie: zmienił się rów-
nież nastrój w szkole. Pra-
cownicy po kilku tygodniach 
owocnej, letniej współpracy 
okazują nie tylko zadowole-
nie, ale zapał i energię do re-
alizacji kolejnych zadań. - Na 
koniec ubiegłego roku szkol-
nego mieliśmy ciężką atmos-
ferę - zauważyła Anna Wasąż-
nik. - Mam nadzieję, że piorun 
strzelając w nasz budynek, na 
dobre ją oczyścił - zakończyła, 
śmiejąc się. A już po krótkiej 
wizycie można powiedzieć, że 
nie jest to nadzieja płonna, bo 
po prostu czuć tu dobrą ener-
gię.

Kazimiera Zalewska

Od lewej: dyrektor Anna Wasążnik oraz Violetta Sychowiec  
w odnowionym gabinecie pedagoga

Nowa świetlica

Nowa świetlica - drugi pokój do cichej nauki
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Rok 2028. Międzynarodowa korporacja Omni-
Corp staje się wiodącym producentem robotów 
wykorzystywanych do celów militarnych. Sena-
tor Hubert Dreyfuss stoi na straży zakazu wyko-
rzystywania ich w USA. Większość Amerykanów 
nie wyraża bowiem zgody na to, by porządku 
na ulicach strzegły pozbawione uczuć maszyny. 
Zarządzający OmniCorp Raymond Sellars wpada 
na pomysł, jak przeforsować swoje wynalazki 
mimo niechęci społeczeństwa. Postanawia 
zaoferować produkt doskonały.

TVP1 fi lm sf, USA, 2014 

RoboCop22:35

Piątek

TVN

21:45

Sobota

Bohater wojenny Tom Sherbourne zatrudnia się 
jako latarnik na bezludnej wyspie. Niebawem 
dołącza do niego żona. Prowadzą szczęśliwe 
życie, dręczy ich jednak niespełnione marzenie 
o zostaniu rodzicami. Po miesiącach bezow-
ocnych starań i dwóch poronieniach Isabel 
popada w depresję. Wówczas małżonkowie 
stają się świadkami cudu - do wybrzeża przybija 
łódź, w której Tom znajduje niemowlę. Wraz 
z ukochaną postanawia przyjąć maleństwo, by 
wychować je jak własne. 

Grecka wyspa Kalokairi. Przebojowa, wyzwolo-
na Donna Sheridan (Meryl Streep) z trudem rad-
zi sobie z prowadzeniem niewielkiego hoteliku. 
Jej 19-letnia córka Sophie (Amanda Seyfried) 
właśnie planuje ślub z ukochanym Skyem (Dom-
inic Cooper). Marzeniem dziewczyny jest, aby do 
ołtarza poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie 
poznała. Z przypadkowo znalezionego pamięt-
nika matki młodziutka narzeczona dowiaduje 
się, że podczas szalonego lata 1979 roku Donna 
romansowała z trzema mężczyznami.

TVP1 dramat obyczajowy, Nowa Zelandia, USA, Indie, 2016komedia muzyczna, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2008

Światło między oceanamiMamma mia 22:25

Niedziela

Dochodzi do spotkania premiera Eugeniusza 
Kwiatkowskiego (Mariusz Ostrowski) z wybitnym 
pisarzem i reportażystą Melchiorem Wańkow-
iczem (Ireneusz Czop). W gabinecie polityka 
rozmawiającym towarzyszą córka literata Kryśka 
(Helena Englert) oraz bracia Paweł (Bartłomiej 
Błaszczyński) i Władysław (Dariusz Chojnacki) 
Kosieradzcy, twórcy Centralnego Okręgu Przemys-
łowego. Podczas dyskusji poruszany jest temat 
rozwoju i przyszłości Polski, ale obecni nie stronią 
także od zagadnień społeczno-obyczajowych.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2019

Imperium21:00

Poniedziałek

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) jest szczęśli-
wym mężem i ojcem. Razem z ukochaną żoną 
Adrian (Talia Shire) i synkiem mieszka w pięk-
nym domu w rodzinnej Filadelfi i. Nie musi 
martwić się o pieniądze, gdyż dzięki zwycięskim 
walkom zgromadził fortunę. Szanowanym 
i podziwianym bokserem nieustannie interesują 
się media - dziesięciokrotny obrońca tytułu 
mistrza stanowi świetny temat dla szukających 
sensacji fotoreporterów. Rocky’ego wyzywa do 
walki bezwględny Clubber Lang (Mr. T). 

TVP1 dramat obyczajowy, USA, 1982

Rocky 323:55

Wtorek

Rok 1940. Amerykanin Steve Rogers (Chris 
Evans) zgłasza się na ochotnika do wojska, 
ale zostaje odrzucony ze względu na słaby 
stan zdrowia. Nie rezygnuje jednak i fałszując 
wnioski podejmuje kolejne próby dołączenia 
do armii. Jego upór zostaje zauważony przez 
doktora Abrahama Erskine’a (Stanley Tucci), 
który pomaga mu dostać się do jednej z jednos-
tek i rozpocząć ćwiczenia. Tam Steve poznaje 
pułkownika Chestera Phillipsa (Tommy Lee 
Jones) i brytyjską agentkę Peggy Carter.

TVN fi lm sf, USA, 2011 

Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie22:35

Środa

Trzydziestosiedmioletnia Mavis Gray (zdoby-
wczyni Oscara Charlize Theron) jest autorką 
powieściowej serii dla nastolatków. Próbuje 
właśnie dojść do siebie po rozwodzie. Dochodzi 
do wniosku, że miłością jej życia jest chłopak, 
z którym związana była przed laty. Wraca więc 
do rodzinnego miasteczka w Minnesocie, by go 
odzyskać. Fakt, że Buddy Slade (Patrick Wilson) 
jest szczęśliwym mężem i właśnie został ojcem, 
zdaje się zupełnie nie przeszkadzać zdetermi-
nowanej Mavis. 

TVP2 komediodramat, USA, 2011 

Kobieta na skraju dojrzałości23:05

Czwartek
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05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

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

nowela historyczna TVP
09:10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:40 Okrasa łamie przepisy 

- Zapomniany agrest 
i porzeczki - magazyn 

10:20 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:45 A więc wojna
12:50 Natura w Jedynce

- Japonia z góry 

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

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

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

21:30 Krew z krwi 
- serial TVP

22:35 RoboCop
- fi lm science-fi ction

00:35 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci

04:40 Koło fortuny
05:15 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:05 Stany Zjednoczone

z lotu ptaka. Południe
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

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

Start! - magazyn
14:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

17:15 Więzień miłości 
- serial prod. Turcja, 2016

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

gotowania. Start!
- magazyn kulinarny

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

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:50 Czar Par - program 
rozrywkowy

22:40 Muzyka 
na weekend 

23:45 Plan B - komedia 
romantyczna

01:40 Anatomia zemsty
- komedia kryminalna

03:20 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku
- program kulinarny

07:30 Dzień Dobry TVN 
11:00 Cofnij czas - reality show 
12:00 Ukryta prawda

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

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

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

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:50 Uwaga! - magazyn 

20:00 Harry Potter i insygnia 
śmierci Część II
- fi lm przygodowy, 
USA/Wielka Brytania, 
2011, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliff e, 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Ralph Fiennes, 
Alan Rickman, Michael 
Gambon, Helena 
Bonham Carter 

22:25 300 - fi lm przygodowy, 
USA, 2006, reż. Zack Sny-
der, wyk. Gerard Butler, 
Lena Headey, Dominic 
West, David Wenham, 
Vincent Regan, Michael 
Fassbender

00:55 Kuba Wojewódzki
- talk show 

01:55 Uwaga! - magazyn 
02:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
20:05 Taniec z Gwiazdami
22:15 Wyspa miłości

23:25 Ultraviolet
 Grupa ludzi zostaje zarażo-

na tajemniczym wirusem 
Hemophagia, który 
powoduje zwiększenie 
wytrzymałości, szybkości 
i poziomu inteligencji. To 
odróżnienie od “zwykłych” 
ludzi doprowadza do 
wojny domowej, mającej 
na celu unicestwienie 
“zatrutej” części populacji. 
Zainfekowana kobieta - 
Ultaviolet znajduje sens 
swojego istnienia, starając 
się ochronić 9 letniego 
chłopca skazanego przez 
ludzi na śmierć...

01:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:45 Budzik
09:30 Koniec wakacji - fi lm 

obyczajowy
11:00 Dom - Przed miłością nie 

uciekniesz - serial TVP
12:35 Program 

publicystyczny
13:00 Studio Kultura
13:20 Festiwal “Chopin i 

jego Europa” - Andrzej 
Panufnik niepowtarzalny 

14:10 Mój atak serca 
14:30 Wichry Kołymy 

- dramat, prod. Niemcy, 
Polska, 2009

16:30 Hogo Fogo Homolka 
- komedia

18:00 Odyseja fi lmowa
- 1918 - 1935

19:05 Teledyski
19:15 Którędy po sztukę 
19:30 Koło pióra - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Wieczór kinomana 

20:35 Wieczór kinomana 
- Syn Szawła
- dramat, prod. Węgry, 
2015, reż. László Nemes, 
wyk. Géza Röhrig, Levente 
Molnár, Urs Rechn, 
Sándor Zsótér, Uwe 
Lauer

22:30 Świat w piosence 
- Mur Berliński i upadek 
komunizmu 

23:25 Tygodnik Kulturalny
00:10 Teraz animacje!

- Obon - fi lm animowany
00:30 Wstęp do fi lmu 

- Milou w maju
00:40 Milou w maju 

- komedia, prod. Włochy, 
Francja, 1990

02:40 Informacje kulturalne 
03:10 Kino nocne 

- Jej powrót - dramat

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Wielka Zabawa TV Puls 
w Mrągowie

17:00 Gra muzyka
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Potrójne zagrożenie 
22:00 Legionista Maxx 

23:55 W pogoni za zemstą
- fi lm akcji 
prod. USA
Były skazaniec 
planuje pomścić śmierć 
brata, który zginął 
z ręki wspólnika 
w czasie napadu. 
Zadanie utrudniają 
mu doświadczony 
policjant oraz narcy-
styczny płatny zabójca.

02:00 Tajemnice 
medyczne
 - fi lm akcji

03:00 Dyżur
03:35 Na jedwabnym 

szlaku - serial
dokumentalny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital - program 

obyczajowy 
11:25 Big Brother 
12:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:50 19 + - program 

obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother 

Popołudnie
14:25 Sąd rodzinny 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
16:25 Szpital 
17:25 Big Brother

Podwieczorek 

17:30 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

18:30 19 + - obyczajowy
19:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

20:00 Big Brother Arena 
21:30 Big Brother + 
22:05 Sztuka zrywania 

- fi lm komedia, 
USA, 2006, reż. Peyton 
Reed, wyk. Jennifer 
Aniston, Vince Vaughn, 
Joey Lauren Adams, Cole 
Hauser

00:20 Zamiana ciał
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. David Dobkin, wyk. 
Ryan Reynolds, Jason 
Bateman, Leslie Mann, 
Olivia Wilde, Alan Arkin 

02:35 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

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

według Richarda 
Hammonda

11:00 Przeklęta
12:00 Ekstremalny ranking 

zwierząt
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Nasza Klasa
22:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

00:05 Jarhead: Żołnierz 
piechoty morskiej

 - fi lm akcji, USA, Wielka 
Brytania, Niemcy, 2005, 
reż. Mendes Sam

 Swoff , który zaciągnął 
się do armii, po odbyciu 
szkolenia trafi a do Iraku 
w ramach Operacji 
Pustynna Burza. 
Konfrontacja wyobrażeń 
o wojnie z rzeczywistością 
jest dla młodych żołnierzy 
zaskakująca i rodzi poczu-
cie absurdu całej sytuacji.

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

03:40 Top 10 lista
przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 28 września

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
06:55 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
07:05 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Senat
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni
08:25 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
09:55 Małpa w hotelu
11:35 Wojenne dziewczyny 

- serial TVP
12:25 A więc wojna
12:40 Fascynujący świat 

- DNA doskonały śledczy
- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, 2016

13:50 Okrasa łamie przepisy 
14:20 Z pamięci 
14:35 Jak to działa - Dlaczego 

rośliny rosną? - magazyn
15:05 Rolnik szuka żony

16:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Postaw na milion 
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
21:45 Hit na sobotę 

- Casino Royale 
- fi lm sensacyjny

00:15 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci 

00:35 Sezon na zabijanie 
- fi lm akcji

02:15 Jaka to melodia?

04:30 Koło fortuny
05:05 Barwy szczęścia - serial
06:10 Audycje Komitetów 

Wyborczych
06:20 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
07:15 Pytanie na śniadanie
10:40 Pogoda
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Ostoja - magazyn
11:50 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2019 
13:00 O mnie się nie martw
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Audycje Komitetów 

Wyborczych
15:50 Najgorszy Kucharz

- program rozrywkowy
16:55 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę 
17:10 Piłka nożna - PKO 

Ekstraklasa: 10 kolejka: 
Legia Warszawa - Lechia 
Gdańsk

19:35 Lajk!

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

22:15 Wkręceni w randkę
- program rozrywkowy

23:20 Anatomia zemsty 
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2013, reż. 
Daniel Schechter, wyk. 
Jennifer Aniston, Isla 
Fisher, Tim Robbins, John 
Hawkes, Will Forte

01:10 Przed egzekucją
- dramat, prod. USA, 
Wielka Brytania,
1995, reż. Tim Robbins, 
wyk. Susan Sarandon, 
Sean Penn, Robert 
Prosky

03:15 Zakończenie dnia

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

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
12:50 MasterChef - program 

rozrywkowy 
14:20 Top Model - program 

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

świata
- program rozrywkowy
prod. Polska

17:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- magazyn 
20:00 Mam talent

- program rozrywkowy 

21:45 Mamma mia 
- fi lm musical, USA, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
2008, reż. Phyllida Lloyd 
Christine Baranski, wyk. 
Meryl Streep, Pierce Bro-
snan, Colin Firth, Stellan 
Skarsgard, Julie Walters, 
Dominic Cooper, Amanda 
Seyfried 

00:05 Ostatni dom 
po lewej 
- fi lm horror, USA, 2009, 
reż. Dennis Iliadis, wyk. 
Sara Paxton, Garret 
Dillahunt, Spencer Treat 
Clark, Riki Lindhome, 
Monica Potter 

02:20 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

02:40 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo i Król 
Goblinów

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

wszystko
11:45 Dancing with 

the Stars. Taniec z 
Gwiazdami

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

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie
- fi lm animowany

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:25 Księżniczka i żołnierz
 Oparta na faktach 

opowieść o miłości 
Amerykanina i muzułman-
ki. Ich płomienne 
uczucie stało się przyczyną 
ostrego konfl iktu między 
Bahrajnem a Stanami 
Zjednoczonymi w 1999 
roku. Stacjonujący w 
Bahrajnie amerykański 
żołnierz Jason Johnson 
traci głowę dla pięknej 
Meriam Al-Khalifa . Nie 
zdaje sobie sprawy, że 
jego ukochana należy 
do miejscowej rodziny 
królewskiej. 

02:20 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
08:00 Którędy po sztukę 

- Madonna z Krużlowej
- magazyn

08:10 No i jak tu nie śpiewać. 
Piosenki Jerzego 
Wasowskiego - koncert

09:15 Serialowa nostalgia 
- Rodzina Leśniewskich 
- Wywiadówka - serial 
przygodowy TVP

09:50 Serialowa nostalgia 
- Niewiarygodne przygody 
Marka Piegusa 

10:20 Tygodnik Kulturalny
11:15 Dokument tygodnia 

- Artyści antagoniści: Car-
avaggio i Baglione - (The 
Antagonists: Rivalry in Art: 
Caravaggio vs Baglione - 
ep. 4), prod. Niemcy, 2018

12:15 Wydarzenie aktualne
12:35 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 

12:45 Złoto dezerterów 
- komedia

14:55 Szlakiem Kolberga
15:25 One. Kobiety kultury
16:05 Bosonoga Contessa

- fi lm fabularny
18:15 Dranie w kinie 
18:55 Książę i dybuk 

- fi lm dokumentalny
20:30 Bilet do kina 

- Koneser
22:45 Alicia Keys plays 

Baloise Session
- koncert

00:30 Seans kultowy - Nagi 
lunch - fi lm fabularny

02:30 Performance 
03:05 Wieczór kinomana 

- Syn Szawła 
- dramat

05:00 Świat w piosence 
05:50 Zakończenie dnia

05:35 Dyżur
05:55 Pan wzywał, 

Milordzie? 
07:00 Taki jest świat

- program informacyjny
07:50 Górka Dolna 
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.

15:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

19:00 Gra muzyka
20:00 Twierdza 
22:50 Renegaci 

01:00 Operacja „Morze 
Czerwone” 
Grupa do zadań specjal-
nych chińskiej marynarki 
wojennej jest znana ze 
swoich umiejętności 
i skuteczności. Po 
udanym przejęciu statku 
towarowego porwanego 
przez piratów blisko 
somalijskiego wybrzeża, 
grupie zostaje powierzona 
jeszcze bardziej ryzykow-
na misja. Po przewrocie 
politycznym w jednej z 
północnoafrykańskich 
republik, życie chińskich 
rezydentów jest w niebez-
pieczeństwie.

03:50 Taki jest świat
- program informacyjny 
prod. Polska

05:00 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Big Brother
11:05 Niezapomniane lata 

90 - dokument
13:10 Ukryta prawda 
14:15 Miłość jak narkotyk

- fi lm komedia, USA, 
1997, reż. Griffi  n Dunne, 
wyk. Meg Ryan, Matthew 
Broderick, Kelly Preston, 
Tcheky Karyo, Maureen 
Stapleton 

16:30 Mroczny Rycerz pow-
staje - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2012, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Christian 
Bale, Tom Hardy, Marion 
Cotillard, Anne Hathaway, 
Joseph Gordon-Levitt, 
Michael Caine, Gary 
Oldman, Morgan Freeman, 
Matthew Modine 

20:00 Big Brother 

21:00 Sknerus 
- fi lm komedia,
prod. USA, 1994, 
reż. Jonathan Lynn 
Rodzina sędziwego 
milionera planuje dostać 
w spadku cały majątek. 
Gdy dowiadują się, że 
staruszek chce przepisać 
wszystko na pielęgniarkę, 
sprowadzają jego ulubion-
ego siostrzeńca Daniela.

23:30 Rodzinne rewolucje
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2014, 
reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, 
Drew Barrymore, Kevin 
Nealon, Terry Crews, 
Wendi McLendon-Covey 

01:50 Druga strona 
medalu - talk show

06:00 Ekstremalny ranking 
zwierząt

07:05 101 dalmatyńczyków
08:05 Flintstonowie
08:35 Dzielna Mysz
08:50 Pradawny ląd: Pierwsza 

wielka przygoda
10:10 Policjantki i Policjanci 
13:15 STOP Drogówka
14:25 Mali agenci 2:

Wyspa marzeń
 Carmen i Juni są Agentami 

II Stopnia i nie mogą się 
doczekać by rozpocząć 
własną, zupełnie 
samodzielną misję. 

16:30 Kod Karola Wielkiego
 Ike zaprzestał poszuki-

wania skarbów, kiedy 
jego żona zginęła pod 
osuwiskiem. Osiem lat 
po tragicznym wypadku 
Ike dowiaduje się, że ktoś 
wznowił jego poszukiwan-
ia skarbca Nibelungów.

19:00 Galileo

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

22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

00:05 BloodRayne
 Piękna Rayne jest 

pół człowiekiem, pół 
wampirem. Kiedy 
ucieka z obwoźnego 
cyrku, dowiaduje się 
od wróżki, że jest córką 
zwykłej śmiertelniczki i 
króla wampirów, Kagana, 
który zgwałcił, a później 
zamordował jej matkę. By 
ją pomścić Rayne wyrusza 
na poszukiwanie Kagana. 

02:10 Interwencja
02:30 Graffi  ti
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06:30 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Sejm

06:40 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Senat

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Ziarno 
09:40 Las bliżej nas 
10:10 Polskie drogi 

- Na tropie - serial TVP
11:55 Między ziemią

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

a niebem 
- magazyn

12:45 Misja Bangladesz
13:05 A więc wojna
13:20 BBC w Jedynce - Rozbó-

jnicy wśród zwierząt
14:15 Z pamięci
14:30 Weterynarze z sercem
15:05 Komisarz Alex - serial

16:05 Postaw na milion
- teleturniej

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?

- teleturniej muzyczny
18:30 Dziewczyny 

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

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

- serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:10 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
22:25 Zakochana Jedynka

- Światło między 
oceanami - dramat

00:40 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci

01:00 Casino Royale - fi lm

04:15 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę 

04:25 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

06:00 Audycje Komitetów 
Wyborczych

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

07:15 Pytanie na śniadanie
10:20 Pogoda
10:25 Rodzinne oglądanie

- Humbaki 
11:40 The Voice of Poland. 

Przesłuchania 
w ciemno

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny

- teleturniej
15:15 Widowisko 

muzyczne
16:25 Rodzinka.pl - serial
16:55 Audycje Komitetów 

Wyborczych
17:05 Na dobre i na złe 
18:00 Panorama
18:25 Kroniki F1 - felieton

18:25 Czar Par - program 
rozrywkowy

20:05 The Wall. Wygraj 
marzenia
- teleturniej

21:00 Muzyka na bis
- koncert

22:00 Wkręceni w randkę 
- reality show

23:05 Echo serca - serial TVP
00:05 Głośniej od bomb

- fi lm prod. Dania,
Francja, 2015, 
reż. Joachim Trier,
wyk. Jesse Eisenberg

02:00 Wątpliwości 
- dramat, prod. USA, 2012, 
reż. Terrence Malick, 
wyk. Ben Affl  eck, Olga 
Kurylenko, Javier Bardem, 
Rachel McAdams

03:55 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! 
- magazyn 

05:15 Mango 
- telezakupy

07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:00 Kobieta na krańcu 
świata 

11:35 Co za tydzień
- magazyn 

12:20 39 i pół tygodnia - serial
13:20 Mam talent - program 

rozrywkowy 
15:05 Minionki - fi lm komedia, 

USA, 2015, reż. Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n, wyk. Sandra 
Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton, Alison 
Janney, Steve Coogan, 
Geoff rey Rush

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

fi knąć 
19:00 Fakty 
19:25 Sport, Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 

20:00 MasterChef 
- program rozrywkowy 
prod. Polska

21:30 39 i pół tygodnia 
- serial, Polska 

22:35 Pacifi c Rim 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2013, reż. Guillermo 
Del Toro, wyk. Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko 
Kikuchi, Charlie Day, 
Ron Perlman 

01:15 Big Brother 
Tydzień

02:15 Kuchenne 
rewolucje - program 
kulinarno-rozrywkowy 

03:15 Uwaga!
- magazyn 
prod. Polska

03:35 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:00 Wojownicze żółwie 
ninja: Wyjście z cienia

 Cztery wojownicze 
żółwie ninja - Donatello, 
Michaelangelo, Raphael i 
Leonardo - żyją na uboczu 
i mało kto wie o ich 
istnieniu i odwadze. 
Ludzie nie są świadomi, 
że to właśnie one stoją za 
schwytaniem groźnego 
Shreddera . Wojownicy 
nie mogą jednak spać 
spokojnie. Ktoś próbuje 
pomóc mrocznemu 
bohaterowi wydostać się 
na wolność. Po raz kolejny 
żółwie muszą zmierzyć 
się z ogromnym niebez-
pieczeństwem i stanąć 
w obronie miasta...

11:25 Eragon

13:45 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie
- fi lm animowany

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie

- magazyn
prod. Polska

20:05 Kabaret na żywo
22:15 Wyspa miłości
23:20 Następne 48 godzin
 Detektyw Jack Cates musi 

ponownie połączyć siły 
ze swoim czarnoskórym 
kumplem Reggie’em Ham-
mondem, który za kilka 
dni ma wyjść z więzienia. 

01:35 Uprowadzona 3

07:25 Którędy po sztukę 
07:40 Dranie w kinie 
08:20 Angielskie śniadanie 

- Pan wzywał, Milordzie?
- Trzy Wazony sezon II 

09:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard 
Bernstein 

10:30 Od ucha do ucha 
- Piotruś i wilk

11:15 Książę sezonu
- fi lm TVP, reż. Witold 
Orzechowski

12:20 Chleb, miłość i... 
- komedia

14:00 Chuligan Literacki 
14:30 Międzynarodowy 

Konkurs Muzyki 
Polskiej im. Stanisława 
Moniuszki w Rzeszowie 
- koncert laureatów 

17:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych

17:15 Niedziela z....
rolami Wiesława 
Michnikowskiego

18:10 Niedziela z... 
rolami Wiesława 
Michnikowskiego
- Hydrozagadka - fi lm

19:30 Niedziela z...
rolami Wiesława MIch-
nikowskiego - Kabaret 
Starszych Panów 

20:20 Zulu - dramat, 
prod. Wielka Brytania

22:45 Scena alternatywna 
- Jerzy Mazzoll/Jerzy 
Przeździecki

23:20 Trzeci punkt 
widzenia - program 
publicystyczny

23:50 Dokument.pl
- Z dala od orkiestry 
- fi lm dokumentalny

01:30 Bilet do kina - Koneser
03:50 Teraz animacje! - Obon 

- fi lm animowany

06:00 Tajemnice 
medyczne - fi lm akcji

08:00 Łowcy skarbów 
- serial przygodowy

10:00 Bibliotekarze 
- serial przygodowy
Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

10:55 Gra muzyka
12:00 Ace Ventura:

Zew natury 
14:00 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Księżnicz-
ka Maleen 

15:10 Matylda 
17:25 Gwiezdne wojny: 

część VI - Powrót Jedi 
Luke Skywalker i 
księżniczka Leia wyruszają 
na ratunek porwanemu 
Hanowi Solo. Zbliża się 
ostateczna bitwa rebe-
liantów z Imperium.

20:00 Szybcy i wściekli
- fi lm sensacyjny 
Policjant przenika do 
grupy organizującej 
nielegalne wyścigi 
samochodowe. Sytuacja 
komplikuje się, gdy 
poznaje bliżej siostrę 
lidera przestępców.

22:05 Prześladowca 
- fi lm sensacyjny 

00:05 Szybki szmal 
01:50 Skorpion 

- fabularny
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:15 Na jedwabnym 

szlaku - serial
dokumentalny

04:35 Menu na miarę 
04:55 Z archiwum policji 

- fabularny

05:00 Ukryta prawda 
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Big Brother 
11:05 19 + -obyczajowy
11:40 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:45 Dennis znów rozrabia

- fi lm komedia, USA, 1998, 
reż. Charles T. Kanganis, 
wyk. Don Rickles, George 
Kennedy, Justin Cooper, 
Betty White, Brian 
Doyle-Murray 

15:25 Rodzinne rewolucje 
- fi lm komedia, USA, 
2014, reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, Drew 
Barrymore, Kevin Nealon, 
Terry Crews, Wendi 
McLendon-Covey 

17:50 Nigdy w życiu! - fi lm 
komedia, Polska, 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Danuta Stenka, Artur 
Żmijewski

20:00 Big Brother 

21:00 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 

23:55 R.I.P.D.: Agenci 
z zaświatów
- fi lm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Jeff  
Bridges, Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon, Mary-Louise 
Parker, Stephanie Szostak 

01:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Noc Magii

06:00 Ekstremalny ranking 
zwierząt

07:05 101 dalmatyńczyków
08:55 Sindbad: Legenda 

siedmiu mórz
10:40 Galileo
12:45 Dzikie łowy
 Ricky to wychowany 

na hip-hopie, miejski, 
zbuntowany, krnąbrny 
nastolatek, który 
otrzymuje szansę nowego 
startu, gdy trafi a do 
nowej rodziny zastępczej 
- sympatycznej i czułej 
cioci Belli, zrzędliwego 
wuja Heca i ich psa Tupaca. 
Po śmierci Belli Rickowi 
grozi odesłanie do innego 
domu, więc obaj z wujem 
uciekają i ukrywają się w 
buszu. 

15:00 Nasza Klasa
16:00 Gwiazdy Kabaretu
17:00 Miłość na Zakręcie
19:00 Galileo

20:00 Z podniesionym 
czołem

 Chris, były żołnierz sił 
specjalnych, powraca po 
latach w rodzinne strony, 
by zacząć nowe życie. Szy-
bko przekonuje się jednak, 
że w niegdyś spokojnym 
i dobrze prosperującym 
miasteczku teraz królują 
narkotyki i przemoc, a za 
wszystkim stoi jego dawny 
szkolny rywal, bogaty Jay 
Hamilton.

21:50 Gabinet numer 5
22:50 Narodziny legendy
01:30 STOP Drogówka
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
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04:35 Jeden z dziesięciu
05:10 Jaka to melodia? 
05:40 Przysięga - serial
06:40 Elif - serial, prod. Turcja
07:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
07:45 Audycje Komitetów 

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

- telenowela
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

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

- Rozbójnicy

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:30 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

- Imperium 
- spektakl teatralny

22:30 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Sejm

22:40 Film dokumentalny
23:45 Ekstradycja 

- serial TVP

04:50 Koło fortuny 
- teleturniej

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:15 Coś dla Ciebie
06:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny 
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

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

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie

- Zdrowie Seniora

15:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

15:40 Audycje Komitetów 
Wyborczych

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 

- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Gotowi do gotowania. 

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

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

obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 O mnie się nie martw 

serial komediowy TVP
22:50 Kino bez granic 

- Droga do szczęścia
00:50 Glina - serial kryminalny
01:45 Głośniej od bomb

05:20 Uwaga! - magazyn 
05:45 Mango - telezakupy
06:50 Nowa Maja w ogrodzie
07:20 Akademia ogrodnika 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Cofnij czas 

- reality show 
12:00 Ukryta prawda

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

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

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

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy

21:30 Top Model - program 
rozrywkowy 

23:00 Chłopaki nie płaczą 
- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Cezary Pazura, Michał 
Milowicz, Mirosław 
Zbrojewicz, Anna Mucha, 
Wojciech Klata, Mirosław 
Baka, Bohdan Łazuka 

01:05 Stylowy projekt 
01:35 Co za tydzień

- magazyn 
02:15 Uwaga!

- magazyn 
02:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:00 MEGA HIT 
- Uprowadzona 3

  Były agent służb spec-
jalnych od lat oczyszcza 
świat z najbardziej 
zwyrodniałych szumowin. 
Przestępcy już kilka razy 
próbowali go za to ukarać i 
za każdym razem przypła-
cali to życiem. Tym razem 
zaatakują wyjątkowo 
boleśnie. 

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

23:25 Królowie ulicy 2: 
Motor City

01:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Niezapomniany Leon-
ard Bernstein
- Spotkania z muzyką 
- Młodzi artyści

08:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Tyniec 

08:10 Studio Kultura
08:30 Mysz - fi lm TVP,

prod. Polska, 1979, reż. 
Wiktor Skrzynecki, wyk. 
Zuzanna Antoszkiewicz, 
Sławomir Kozieniec, Piotr 
Łysak, Filip Łobodziński

09:25 Hogo Fogo Homolka
- komedia,
prod. Czechosłowacja

11:00 Dom - Komu gra ta 
orkiestra - serial TVP

12:35 Program 
publicystyczny

12:55 Studio Kultura
13:20 The Beatles
14:20 Niedziela z.... 

rolami Wiesława 
Michnikowskiego

15:10 Porcelana w składzie 
słonia - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1984

16:05 Męskie sprawy
- dramat, prod. Polska, 
1988

18:00 Legendy polskiego 
teatru 

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

polskiego - Wyklęty 
- dramat, prod. Polska

22:35 Kronos - magazyn
23:20 Więcej niż fi kcja

- Niknące światło 
- fi lm dokumentalny

00:25 Żelazna klasyka 
- Dybuk - fi lm fabularny

02:10 Informacje kulturalne 
02:35 Zulu - dramat

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

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

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

14:00 Agenci NCIS:
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

20:00 Ninja
21:50 Szybcy i wściekli 
00:00 Krwawa zemsta 
02:00 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

02:50 Tajemnice 
medyczne
- fi lm akcji

04:00 Na jedwabnym
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Dyżur

04:55 Szkoła 
05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital - program 

obyczajowy 
11:25 Big Brother 
12:20 19 + - obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother 

Popołudnie
14:25 Sąd rodzinny

- program sądowy 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:25 Szpital 
17:25 Big Brother 

Podwieczorek 

17:30 Przepis na życie 
- serial obyczajowy, 
Polska 

18:30 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Nigdy w życiu! 

- fi lm komedia, 
Polska, 2004, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Danuta 
Stenka, Artur Żmijewski, 
Joanna Brodzik, Jan Frycz, 
Marta Lipińska, Krzysztof 
Kowalewski

23:15 Big Brother Nocą 
23:50 Annabelle - fi lm horror, 

USA, 2014, reż. John 
R. Leonetti

01:55 Druga strona medalu 
02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

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

Kryminalny
21:30 Gwiazdy Kabaretu

22:40 Siła taktyczna
 - fi lm sensacyjny

USA, 2011, wyk. Austin 
Steve, Shanks Michael 

 Tate dowodzi czte-
roosobowym oddziałem 
SWAT, który odbywa 
szkolenie w opuszczonej 
fabryce, gdzie pojawia się 
włoska i rosyjska mafi a.

00:25 Galileo
- popularno-naukowy

01:25 Tuż przed tragedią
02:35 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

02:50 Graffi  ti
03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
04:40 Trans World Sport 2019
05:45 Telezakupy TV Okazje
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05:10 Jaka to melodia? 
05:40 Przysięga - serial
06:35 Elif - serial, prod. Turcja
07:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
07:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Senat
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów 
09:20 Ranczo - serial obyczajowy
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 A więc wojna
12:55 Festiwal Niepokorni 

Niezłomni Wyklęci
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Czar Zniewolonej
21:10 Zniewolona - serial
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
23:00 Okupowani - serial
23:55 Rocky 3 - dramat, 

prod. USA, 1982
01:45 Filip i Letycja: miłość 

i obowiązek - fi lm 
obyczajowy

04:50 Koło fortuny 
- teleturniej

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:20 OrthoNet i Kolory 
Prawosławie - reportaż

06:45 Audycje Komitetów 
Wyborczych

07:10 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra4
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

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

Start! - magazyn
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:40 Audycje Komitetów 

Wyborczych

16:00 Koło fortuny
- teleturniej

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

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe.

Kto tu rządzi?
- reality show

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

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

- Wybraniec
24:00 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP
00:55 Rodzinka.pl - serial
01:35 Kino bez granic 

- Droga do szczęścia

04:50 Uwaga! 
- magazyn 

05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne 

rewolucje - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:20 Doradca smaku
- program kulinarny

07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:00 Cofnij czas 
- reality show 

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 Szkoła 
14:00 19 + - program

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

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

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda

19:00 Fakty 
- program informacyjny
prod. Polska

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

- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Pułapka 

- serial, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki

- talk show 
23:30 Superwizjer - magazyn 

reporterów 
00:05 36, 6 
01:05 Porwani - serial, USA 
02:00 Uwaga! - magazyn 
02:25 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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 Ninja Warrior Polska

22:15 Love Island. 
Wyspa miłości

23:20 Cold Creek Manor
 - thriller

USA, Kanada, Wielka 
Brytania, 2003, reż. FIGGIS 
Mike, wyk. Dennis Quaid, 
Sharon Stone, Stephen 
Dorff , Lewis Juliette, 
Stewart Kristen 

 Leah i Cooper Tilsonowie 
są zmęczeni tempem 
życia w Nowym Jorku. 
Postanawiają opuścić 
luksusowy apartament 
i kupić dom na wsi. Jedną 
z oglądanych przez nich 
nieruchomości jest Cold 
Creek Manor. 

01:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura
08:40 Brzemię

- fi lm animowany, 
prod. Szwecja

09:00 Męskie sprawy - dramat, 
prod. Polska, 1988, reż. 
Jan Kidawa Błoński, wyk. 
Karolina Czernicka, Jerzy 
Bińczycki, Maciej Robak-
iewicz, Dorota Stalińska, 
Krzysztof Kowalewski, 
Krzysztof Zaleski, Henryk 
Bista, Andrzej Buszewicz, 
Zdzisław Kuźniar, 
Bronisław Pawlik

11:00 Dom - Trzecie kłamstwo 
12:35 Wydarzenie aktualne
12:55 Studio Kultura 
13:20 Sztuka Francji - Między 

trwaniem a zmianą 
14:15 Szlakiem Kolberga

- Szlakiem Kolberga 
- Rosalie - reportaż

14:50 Człowiek z kamerą 

16:10 Chłopcy
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 1973

17:45 Dokument.pl
- Z dala od orkiestry 
- fi lm dokumentalny

19:20 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

20:00 Informacje kulturalne 
20:30 “Clarissima” - wstęp 

do spektaklu
20:40 Teatr Telewizji 

- Clarissima 
21:40 Lekkie obyczaje

- Siedmiu psychopatów
- komedia, prod. USA

23:40 One. Kobiety kultury 
00:10 Młoda Polska 

- Bogdan i Róża - fi lm
00:35 Nocny dokument

- Ikona 
01:35 Informacje kulturalne

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. 

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

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Niebezpieczna 
dzielnica 

21:30 Potrójne zagrożenie 
23:30 Prześladowca 
01:25 Tajemnice medyczne

- fi lm akcji
02:25 Na jedwabnym

szlaku - serial doku-
mentalny

03:00 Biesiada na cztery
pory roku - serial 
obyczajowy

04:35 Z archiwum 
policji - fabularny

05:00 Dyżur

04:55 Szkoła 
05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital 
11:25 Big Brother 
12:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:50 19 + - program 

obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother 

Popołudnie 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

16:25 Szpital 
17:25 Big Brother 

Podwieczorek 

17:30 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

18:30 39 i pół - serial 
omediowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Pozdrowienia 

z Paryża 
- fi lm sensacyjny, Francja, 
2010, reż. Pierre Morel, 
wyk. John Travolta, Jona-
than Rhys Meyers

23:00 Big Brother Nocą
23:35 Mad Max II - fi lm S-F, 

Australia, 1981, reż. 
George Miller, wyk. Mel 
Gibson, Bruce Spence, 
Vernon Wells, Emil Minty 

01:30 Druga strona medalu
- talk show 

02:05 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

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

Kryminalny
- serial kryminalny

21:30 Nasza Klasa

22:40 Las samobójców
- fi lm sensacyjny

 Młoda Amerykanka, Sarah, 
wyrusza na poszukiwanie 
swojej siostry bliźniaczki, 
która w tajemniczych 
okolicznościach zaginęła 
w Japonii. Jedyny trop 
wiedzie do wyjątkowo 
mrocznego miejsca, jakim 
jest las Aokigahara, mekka 
japońskich samobójców, 
którzy ściągają tam z całe-
go kraju by odebrać sobie 
życie. Mimo ostrzeżeń 
Sarah podąża w głąb lasu, 
który wkrótce odkryje 
przed nią całą swoją grozę.

00:30 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

01:30 Tuż przed tragedią

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:10 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

05:40 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019

06:40 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

07:25 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Sejm

07:45 Audycje Komitetów 
Wyborczych - Senat

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

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:45 A więc wojna
12:55 Natura w Jedynce 

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! 

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

Wyborczych - Sejm
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów

- 2 kolejka: FC Barcelona
- Inter Mediolan, 
prod. Wielka Brytania

23:15 Dotknięcie anioła
01:20 Kompania X - serial

04:45 Koło fortuny 
- teleturniej

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Pożyteczni.pl 
06:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra5
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

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

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

Start! - magazyn
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:40 Audycje Komitetów 

Wyborczych
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada
- teleturniej

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

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi? 
- reality show

19:30 Barwy szczęścia - serial
20:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks - Wszystkie 

drogi prowadzą do Rzymu 
- komedia

00:10 Najgorszy Kucharz
01:25 Świat bez tajemnic 

- Nestorzy narzucają 
tempo - dokumentalny

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

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

- magazyn 
11:00 Cofnij czas 

- reality show 
12:00 Ukryta prawda 

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

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Starsza pani musi 

fi knąć - program 
22:35 Kapitan Ameryka: 

Pierwsze starcie
- fi lm przygodowy,
USA, 2011, reż. Joe John-
ston, wyk. Chris Evans, 
Hayley Atwell, Sebastian 
Stan, Tommy Lee Jones, 
Hugo Weaving, Dominic 
Cooper, Richard Armitage, 
Stanley Tucci, Samuel 
L. Jackson 

01:05 Kości - serial, USA 
02:05 Superwizjer - magazyn 

reporterów 
02:40 Uwaga! - magazyn 
03:05 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

- serial komediowy
20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Zawsze warto
 Rodzice Marty odnawiają 

śluby. W trakcie rodzinnej 
uroczystości, w wyniku 
niewybrednych komen-
tarzy najbliższej rodziny, 
Marta w końcu pozwala 
sobie na szczerość. Pod-
czas rodzinnego wypadu 
do aquaparku Dorota 
robi rodzinne zdjęcia 
telefonem Łukasza. 

22:15 Love Island.
Wyspa miłości

23:20 Lawstorant
 Bogdan Jaworski tytułowy 

Lawstorant, to drobny 
oszust utrzymujący się 
z naciągania kobiet.

01:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn

03:40 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura 
08:40 Co mówią lekarze 

- fi lm krótkometrażowy
09:20 Chłopcy - obyczajowy
11:00 Dom - Jestem dla Ciebie 

niedzielą - serial TVP
12:35 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura
13:20 Ewolucja hip hopu 
14:20 Rozmowy istotne 

- Marek Edelman
14:50 Szukając Vivian Maier

- fi lm dokumentalny
16:25 Skutki noszenia kape-

lusza w maju
- fi lm obyczajowy

18:00 Ocaleni przez Chopina
- fi lm dokumentalny

19:05 Teledyski
19:30 Nigdy więcej

- reportaż
19:45 Którędy po sztukę

- Madonna z Krużlowej 
20:00 Informacje kulturalne 

20:30 Na wschód od Holly-
wood - Z podniesionym 
czołem - dramat

22:35 Pegaz
23:20 Ziemia, planeta ludzi 

- Indie: ostatnie 
objazdowe kina 

00:25 Ella Fitzgerald
01:50 Lekkie obyczaje 

- Siedmiu psychopatów 
- komedia
Marty właśnie kończy 
swój scenariusz pt. “Sied-
miu psychopatów”, 
kiedy jego przyjaciel 
wpada w poważne 
tarapaty, kradnąc psa 
niebezpiecznego 
gangstera.

03:45 Informacje kulturalne 
04:20 Kino nocne 

- Stracona noc - fi lm TVP

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy patro-
lują autostradę wiodącą 
ze wschodu na zachód 
Europy. W swojej pracy 
spotykają przemytników, 
handlarzy narkotyków i 
wiele innych podejrzanych 
osób. Często muszą 
dokonywać szaleńczych 
pościgów za uciekającymi 
przestępcami. Strzegąc 
porządku na autostradzie, 
codziennie pokonują 
wiele niebezpieczeństw, 
stawiając czoła groźnym 
bandytom.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

12:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Porwany 
21:55 Połączenie 
23:55 Coś 
02:00 Tajemnice medyczne

 - fi lm akcji
03:00 Taki jest świat 
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:55 Szkoła 
05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny

- program sądowy 
08:30 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital 
11:25 Big Brother 
12:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:50 19 + - obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother

Popołudnie 
14:25 Sąd rodzinny 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
16:25 Szpital - program 

obyczajowy 
17:25 Big Brother

Podwieczorek 
17:30 Przepis na życie - serial 

18:30 39 i pół - serial 
komediowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Ostatnia rola 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2013, reż. Richard 
Glatzer, Wash West-
moreland, wyk. Susan 
Sarandon, Kevin Kline, 
Dakota Fanning, Sean 
Flynn, Bryan Batt 

23:00 Big Brother Nocą 
23:35 Wyrolowani - fi lm 

komedia, USA, 2008, 
reż. David Wain, wyk. Sean 
William Scott

01:35 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:10 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

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

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

Kryminalny

21:30 Gabinet numer 5
- serial obyczajowy

22:40 Z podniesionym czołem
- fi lm akcji

 Chris, były żołnierz, pow-
raca po latach w rodzinne 
strony, by zacząć nowe 
życie. Szybko przekonuje 
się jednak, że w niegdyś 
spokojnym i dobrze 
prosperującym miasteczku 
teraz królują narkotyki 
i przemoc, a za wszystkim 
stoi jego dawny 
szkolny rywal, bogaty Jay 
Hamilton, który zamknął 
miejscowy tartak
i otworzył kasyno.

00:25 Kobiety i mafi a
- fi lm sensacyjny

01:25 Transakcje za milion 
dolarów: Nowy Jork
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SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY MAGAZYN SERIAL KOMEDIOWY DRAMAT OBYCZAJOWY KOMEDIA SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA ROMANTYCZNA

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

czwartek 3 października

05:10 Jaka to melodia? 
05:45 Przysięga - serial
06:40 Elif - serial, prod. Turcja
07:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych -Sejm
07:45 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Senat 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów 
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Program rolny
12:45 A więc wojna
12:55 Natura w Jedynce 

- Wielka odwilż
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Audycje Komitetów 

Wyborczych - Sejm
22:45 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:25 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:15 Ocaleni - reality show

04:45 Koło fortuny - teleturniej
05:20 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008

06:15 Operacja Zdrowie - 
Zdrowie Seniora. Leczenie 
uzdrowiskowe - magazyn 
medyczny

06:45 Audycje Komitetów 
Wyborczych

07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Teściowe i synowe.

Kto tu rządzi?
13:35 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

14:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

15:40 Audycje Komitetów 
Wyborczych

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

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. 

Kto tu rządzi?
- reality show

19:35 Barwy szczęścia - serial
20:50 Najgorszy Kucharz 
21:55 Wkręceni w randkę
23:05 Kobieta na skraju 

dojrzałości 
00:45 Bullitt - fi lm kryminalny
02:45 Krąg podejrzanych 

- serial, prod. Hiszpania

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku 
- program kulinarny

07:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Cofnij czas 

- reality show 
12:00 Ukryta prawda 

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

obyczajowy
14:30 Szpital - program 

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

obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 

19:50 Uwaga! 
- magazyn 

20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje

- program kulinarno
-rozrywkowy 

22:35 Zróbmy sobie
wnuka
- fi lm komedia,
Polska, 2003, reż. Piotr 
Wereśniak, wyk. Andrzej 
Grabowski, Małgorzata 
Kożuchowska, Zbigniew 
Zamachowski, Paweł 
Deląg

00:20 Pułapka - serial, Polska 
01:25 Kobieta na krańcu 

świata  
02:00 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, prod. 
Polska

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

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn

21:10 Przyjaciółki
22:15 Love Island. 

Wyspa miłości
23:20 Różyczka
 Opowieść zainspirowana 

prawdziwymi wydarze-
niami. Niebezpieczną gra 
uczuć między cenionym 
pisarzem, jego piękną 
młodą żoną oraz jej 
kochankiem, rozgrywająca 
się w burzliwych latach 
60-tych. 

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

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Studio Kultura

- Rozmowy
08:45 Jutro mnie tu nie 

będzie - etiuda
09:25 Skutki noszenia

kapelusza w maju 
- fi lm obyczajowy

11:00 Dom - Powrót z dalekiej 
podróży - serial TVP

12:35 Wydarzenie aktualne
13:00 Studio Kultura

- Rozmowy
13:20 Mój ojciec Staś 

- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 2014, 
reż. Andrzej Dudziński, 
Magdalena Dygat 
- Dudzińska

14:25 Czy te oczy mogą 
kłamać - piosenki 
Agnieszki Osieckiej śpiewa 
zespół Raz Dwa Trzy

15:20 Błękitny pokój 
- fi lm TVP

15:55 Amator - dramat 
obyczajowy

18:00 Dokument tygodnia 
- Artyści antagoniści: 
Caravaggio i Baglione 

19:05 Teledyski
19:25 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy
20:35 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Gabinet 
doktora Caligari 
- horror

22:00 Koło pióra - magazyn
22:35 Scena Klasyczna 

- 39 Hashtag Ensemble 
23:30 Portrety - Janis 

- fi lm dokumentalny
01:20 Na wschód od Holly-

wood - Z podniesionym 
czołem - dramat

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział
specjalny - fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

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

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Taxi - komedia
Taksówkarz lubiący 
szybką jazdę i pechowy 
funkcjonariusz łączą siły, 
by złapać niemiecki gang 
złodziei. Bandyci zuchwale 
rabują kolejne banki, 
ośmieszając przy tym 
miejscową policję.

21:50 Jeszcze dalej 
niż Północ 

00:00 American Pie: 
Naga mila 

02:05 Ojciec Ted 
03:25 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

04:20 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:55 Z archiwum policji 
05:35 Dyżur

04:55 Szkoła 
05:55 Mango telezakupy
07:30 Sąd rodzinny
08:30 Ukryta prawda 
09:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

10:25 Big Brother Pobudka
10:30 Szpital - program 

obyczajowy 
11:25 Big Brother 
12:20 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
12:50 19 + - obyczajowy
13:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:20 Big Brother 

Popołudnie 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:25 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:25 Szpital 
17:25 Big Brother 

Podwieczorek 

17:30 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

18:30 39 i pół - serial
komediowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Truman Show - fi lm 

obyczajowy, USA, 1998, 
reż. Peter Weir

23:10 Big Brother Nocą 
23:45 Johnny English: 

Reaktywacja 
- fi lm komedia, USA/
Wielka Brytania/Francja, 
2011, reż. Oliver Parker, 
wyk. Rowan Atkinson, 
Gillian Anderson, Rosam-
und Pike, Daniel Kaluuya, 
Richard Schiff  

01:55 Druga strona medalu 
02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczeniak zwany 
Scooby Doo

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

zwierząt
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka

- magazyn
15:00 Policjantki i Policjanci

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

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

Kryminalny

21:40 Ona to on
 - komedia romantyczna
 Viola, by zrealizować 

swoje marzenie, decyduje 
się udawać własnego bra-
ta-bliźniaka, Sebastiana. 
Kiedy chłopak w tajemnicy 
przed wszystkimi 
wyjeżdża na parę tygodni 
do Londynu, przebrana 
za niego siostra zjawia się 
w jego campusie, gdzie 
jej celem jest dostanie 
się do szkolnej drużyny 
futbolowej. 

23:50 Tuż przed tragedią
01:55 Interwencja

- magazyn prod. Polska
02:15 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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hernciszfilm@gmail.com

instagram.com/hernciszfilm

facebook.com/hernciszfilm

youtube.com/hernciszfilm

+ 48 662 24 00 24

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

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

www.hernciszfilm.plJAKOŚĆ KINOWA 

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

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

proj. graf. Grzegorz Winiarczyk

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

Już po raz siódmy Nad-
leśnictwo Celestynów, Re-
gionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Warszawie i 
Klub Twórczego Myślenia za-
prosili na Golgotę Leśników 
do Centrum Edukacji Leśnej 
w Celestynowie uczniów, 
żołnierzy, kombatantów, 
księży, władze samorządo-
we i leśne, by oddać cześć 
leśnikom i ich rodzinom po-
mordowanym w ZSRR w 
latach 1939-1948. Tu, w 
Centrum Edukacji Leśnej, 
w 2010 roku złożono urnę z 
ziemią z cmentarzy Katynia, 
Ostaszkowa, Kozielska, Sta-
robielska i nieludzkiej Sybe-
rii. Postawiono krzyż i głaz z 
wizerunkiem Matki Boskiej, 
a na rozległej polanie posa-
dzono dęby, pod którymi są 
słupki z tabliczkami nagrob-
nymi pomordowanych stu 
leśników.

Odprawiono mszę świę-
tą w intencji tysięcy pomor-
dowanych na Wschodzie, 
koncelebrowaną przez ka-
pelana leśników ks. Wikto-
ra Ojrzyńskiego i wikarego 
celestynowskiej parafii ks. 
Michała Włocha. Kilka osób 
zabrało głos, upominając, by 
nigdy nie zapomnieć o tych, 
co oddali życie za wolną dziś 
ojczyznę. Dyrektor Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Warszawie Marek 
Roman w swoim wystąpieniu 
mówił o trudnym, szczegól-
nie w okresie wojny i okupa-
cji, zawodzie leśników. – To 
oni, choć nie bezpośrednio, 
stali na pierwszej linii frontu. 
Z narażeniem życia ukrywali 
i wspomagali żołnierzy AK, 
a mając doskonałe rozezna-

Spotkanie z licznym udzia-
łem uczniów otworzyła dyrek-
tor szkoły Anna Kędziorek, 
witając poza młodzieżą zapro-
szonych gości i przypomina-
jąc jednocześnie, że Wielkim 
Nieobecnym seminarium jest 
prof. Hilary Koprowski – Kawa-
ler Orderu Uśmiechu Dziec-
ka. Jego życiorys, rodzinne 
powiązania z Celestynowem 
i dokonania naukowe przypo-
mniała była dyrektor szkoły 
oraz założycielka i skarbnik 
Stowarzyszenia „Koprówka” 
Janina Skrzypiec Nowak, a 
uczniowie Iza Chodkiewicz i 
Maciej Bączkowski przedsta-
wili historię Orderu Uśmiechu 
Dziecka i okoliczności przy-
znania tego międzynarodowe-
go odznaczenia profesorowi 
Koprowskiemu.

Następnie dr Bogusława 

Pamięć  
o leśnikach  
w dębach zaklęta

Mazurek Dąbrowskiego w sposób szczególny zabrzmiał 
18 września dla leśników symbolicznie pogrzebanych na 
polanie pod dębami w Centrum Edukacji Leśnej w Ce-
lestynowie. Oni bowiem zostali bestialsko zamordowani 
przez NKWD wyłącznie za to, że byli Polakami i chcieli 
swobodnie słuchać swojego hymnu.

nie w terenie, wyznaczali 
im miejsca do zaczepnych 
działań przeciwko oddzia-
łom sowieckim i niemieckim, 
a po wojnie przeciw nowym 
okupantom. Wielu z nich za-
płaciło za swój patriotyzm 
najwyższą cenę. Zostali za-
mordowani, a często też i ich 
rodziny. Cześć ich pamięci! 
– zakończył wezwaniem dy-
rektor Roman. Były minister 
Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 
płk. Zbigniew Zieliński rów-
nież prosił o pamięć dla be-
stialsko zamordowanych, 
a także opiekę nad żywy-
mi, którzy przeszli okrutne 
przesłuchania, morderczą 
pracę w rosyjskich łagrach 
i następnie powojenne re-
presje. Z kolei radna sejmi-
ku mazowieckiego Bożena 
Żelazowska wyraziła słowa 
potępienia dla oprawców, 
nawołując, szczególnie mło-
dzież, do pamięci o osobach, 
które zginęły.

Żołnierz z oddziału Kom-
panii Reprezentacyjnej WP 
odczytał apel poległych, po 
czym żołnierze oddali salwę 
honorową,  następnie zaś 
delegacje złożyły wiązan-
ki kwiatów pod pomnikiem 
„Golgota Leśników”.

Po części oficjalnej 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej z Wiązowny im. Bohater-
skich Lotników zaprezento-
wali muzyczne widowisko pt: 
,,Prowadź nas lesie po ścież-
kach historii leśników”.

Na koniec organizato-
rzy poczęstowali wszystkich 
uczestników spotkania żoł-
nierską grochówką.

Anka

Uśmiechajmy się
Takie mniej więcej przesła-
nie towarzyszyło semina-
rium naukowemu zorga-
nizowanemu 17 września 
przez Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Batalionu 
Zośka w Celestynowie i Sto-
warzyszenie „Koprówka”.

Filipowicz, pracownik nauko-
wy Uniwersytetu Warszaw-
skiego, sekretarz Stowarzy-
szenia „Koprówka” i prezes 
Celestynowskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego wygłosiła 
niezwykle interesujący wykład 
na temat: „Uśmiech starożyt-
nych kobiet wobec wydarzeń 
prawie niemożliwych”. Uświa-
domiła, że z chwilą wymyśle-
nia przez ludzkość pisma i 
rysunku, obok pełnych chwały 
relacji z polowań i walk męż-
czyzn, pojawiły się wizerunki 
czy opisy uśmiechu kobiet.

W następnej kolejności 
seminarium odbyły się warsz-
taty pt: „Uśmiech zaprosze-
niem do współpracy”, które 
znakomicie poprowadziła dr 
Katarzyna Marszałek z Uni-
wersytetu Kazimierza Wiel-
kiego z Bydgoszczy. Zaba-

wa, w czasie której wszyscy 
uczestnicy spotkania zostali 
podzieleni na sześcioosobo-
we grupy, polegała na wier-
nym odtworzeniu na kartce 
papieru rysunku figury, o któ-
rej w lakonicznie opowiadał 
jeden z uczniów. Po konfron-
tacji tego, co widniało na kart-
kach uczestników warsztatów 
z odpowiednim rysunkiem, 
było wiele śmiechu, bo żad-
nej grupie nie udało się od-
tworzyć oryginału.

Gwoździem seminarium 
było spotkanie z ambasado-
rem Peru w Polsce Alberto 
Salas Barahoną. Po zapre-
zentowaniu kilku filmów o 
swoim kraju ambasador opo-
wiedział o nim, wyszczegól-
niając udział Polaków w jego 
rozwoju. Młodzież zasypała 
go pytaniami w rodzaju: jakiej 
muzyki słuchają młodzi Pe-
ruwiańczycy, jaki jest system 
nauki, czy są dyskoteki, czy 
lubi polską kuchnię i co naj-
bardziej? Okazało się, że pan 
ambasador lubi zupę pomido-
rową i golonkę.

AnKa
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Otóż na ulicy Batorego, 
na terenie bazaru, odbył się 
w niedzielę 15 września 2019 
koncert nad koncertami. Wy-
jątkowy prezent dla miesz-
kańców Otwocka i pobliskich 
miasteczek. Nie bójmy się po-
wiedzieć, że ta inicjatywa za-
oferowała wszystkim obecnym 
najwyższy poziom kultury świa-
towej, a my Polacy doceniamy 
jakość. Grupa działaczy, miło-
śników muzyki, pasjonatów, lu-
dzi, którym się chce coś robić 
zamiast narzekać, zorganizo-
wała dostępne dla wszystkich 
wydarzenie, które na długo 
pozostanie w naszej pamięci. 
Żadne miasto na świecie takie-
go koncertu by się nie powsty-
dziło. Każdy, kto uczestniczył 
w tym jednodniowym festiwalu 
bluesa, może tylko dziękować 
i chwalić. Świetna robota. Je-
dzonko, napoje, ciasteczka i 
tak wspaniała muzyka, że aż 
trudno było uwierzyć! Niech 
żałują ci, których nie było!

Krótko mówiąc, już późnym 
popołudniem wielu - nawet z 
tych najbardziej opornych na 
relaks - zrzuciło „zbroje“ i do 
późnego wieczoru jedni za-
dowoleni podrygiwali do ryt-
mu, inni tańczyli, śpiewali, nie 
martwiąc się tym, co pomyślą 
sąsiedzi. Po prostu bawili się 
znakomicie. Na scenie po-
jawiły się międzynarodowe 
grupy: Malone Sibun Band ( 
USA/UK), Chuc Frazier Band 

Otwock Blues Bazar  
- koncert nad koncertami

Otwock…. Miasto - dziura… Czyżby? Kto tak twierdzi dzisiaj, 
coś ważnego przespał wczoraj. Plakatami obwieszone było 
całe miasto. Na jeden dzień - i nie pierwszy raz- w ten piękny 
i ciepły jesienny wieczór, oświetlony pełnią księżyca, tłum 
ludzi oderwał się od telewizorów, komputerów i gier kompu-
terowych, by wyjść z domów i spotkać się. Trudno uwierzyć, 
a jednak! Wielu z mieszkańców kocha mieć do tego okazję, 
choć nieczęsto to się zdarza! Narzeka większość, robi coś 
mniejszość. Takie życie! Więc warto było przyjść i docenić 
ogrom pracy, jaki włożyli organizatorzy festiwalu Otwock 
Blues Bazar, by urzeczywistnić swój plan, do którego nie da 
się przypiąć żadnej łatki - nawet nie próbujcie!

( USA/PL) Blues Time ( PL) 
. Wszyscy to świetni, chary-
zmatyczni muzycy. Punktem 
kulminacyjnym okazał się jed-
nak występ grupy The Blues 
Shacks ( RPA/D). Jej woka-
listka wszystkich bez wyjątku 
urzekła nadzwyczajnie wyso-
kim poziomem muzycznego i 
scenicznego talentu.

Występ Bonity to wielkie 
wydarzenie również dla na-
szych serc, bo nie sposób było 
natychmiast nie pokochać tej 
niezwykle utalentowanej, cie-
płej, cudownie poruszającej 
się na scenie w rytm muzyki, 
wypełniającej powietrze hip-
notyzującym fenomenalnym 
głosem, wokalistki z RPA. Ileż 
sexapealu, humoru, wesoło-
ści i potężnego blueasowe-
go głosu podarowała nam ta 
malutka posturą piosenkarka, 
nie oszczędzając się ani na 
chwilkę! Jej wielka muzycz-
na osobowość wzbogaciła 
nas wszystkich niesamowicie 
i pozostawiła coś w naszych 
sercach. Muzycy z którymi 
stworzyła ten niezapomniany 
spektakl, nie pozostawali da-
leko w tyle. Bonita oraz resz-
ta grupy to zgrani artyści. Nie 
można było oderwać uwagi od 
sceny. Oczy nie mogły nacie-
szyć się widokiem, nogi same 
chodziły, uszy chciały więcej 
i więcej - nie spuchły ani nie 
zwiędły, bo to była uczta na 
poziomie światowym. Kolejka 
po autografy nie miała końca. 

Bonita prawdopodobnie zła-
mała serce niejednemu panu 
z publiczności lub chociażby 
przyśniła się tej samej nocy.

Ciekawa rzecz, że wśród 
publiczności dominowała tzw. 
niemłoda część lokalnego, 
choć nie tylko, społeczeń-
stwa. Wiek niektórych ludzi i 
ich chęć do zabawy był wręcz 
wzruszający. Trochę gimna-
styki na świeżym powietrzu, 
miłe towarzystwo i wiele we-
sołości wszystkim wyszło 
na zdrowie. Większość mło-
dzieży tę okazję przegapiła! 
Czyżby młodzi nie chcieli się 
bawić? Gdyby przyszli i zo-
baczyli jak to się robi i to bez 
względu na wiek, myślę, że 
nabraliby wielkiego apetytu. 
Zapraszam do refleksji na ten 
temat. Dziękujemy Urzędowi 
Miasta Otwocka i Starostwu 
za wsparcie oraz sponsorom 
za ich hojność, bez czego to 
wydarzenie nie miałoby miej-
sca. My, publiczność, bawi-
liśmy się za darmo. Dziękuję 
za ten prezent, a gościom za 
przybycie. Dzieci dziękują za 
konkurs rysunkowy. Dziękuje-
my za bardzo sprawną ochro-
nę, a dzięki niej beztroską za-

bawę. Dziękujemy wszystkim 
po stokroć!

Podziękowania 
i refleksja

Na koniec prosze jeszcze 
o chwilę uwagi. Jako miesz-
kanka Świdra uczestnicząca 
w koncercie i lokalna artystka, 
pragnę poruszyć przy tej okazji 
istotny, a najczęściej omijany 
wątek. Zacznę od podzięko-
wania Bogdanowi Lichmirze, 
Iwonie Piszczorowicz oraz 
reszcie fantastycznych ludzi 
z Otwockiego Towarzystwa 
Bluesa i Ballady za olbrzymi 
wkład pracy i wysiłek, który 
ponownie w tym roku włożyli w 
realizację Festiwalu. Czuję się 
w obowiązku zaznaczyć, że 
są to zwyczajni ludzie, których 
mijamy na ulicach, siedzimy 
obok nich w pociągu, autobu-
sie, nasi przyjaciele i sąsiedzi. 
Robią to więc nie przerywając 
regularnej pracy, w nadgodzi-
nach, nie z nudów, lecz z pasji! 
Robią coś ważnego dla nasze-
go miasta, by pozostało żywe 
i by ofiarować jego mieszkań-
com rozrywkę. Gdybyśmy 
wszyscy byli tacy ,,normalni“ i 
szczodrzy, nasze miasto sta-

łoby się rajem. Pracy takich 
ludzi jednak ciągle zbyt często 
nie zauważa się i może nie do-
cenia wystarczająco, a nawet 
czasami ich wykorzystuje. A 
przecież często sięgają oni do 
własnych, najczęściej niezbyt 
głębokich kieszeni, by do koń-
ca realizować swoje szlachet-
ne plany dla  naszego wspól-
nego dobra. Mam nadzieję, że 
nadejdzie taki czas, w którym 
ludzie sztuki działający z ta-
kim samozaparciem zostaną 
docenieni na tyle, że budżety 
przeznaczone na realizację 
tych fantastycznych wydarzeń 
wystarczą na godziwe wy-
nagrodzenia dla wszystkich 
cennych, wybitnie oddanych 
kulturze i jej promocji osób. 
Organizacje działające nie w 
celach zarobkowych mogły-
by natomiast otrzymać choć-
by wsparcie w utrzymywaniu 
sprzętu medialnego, teleko-
munikacyjnego lub mogą być 
premiowane poprzez udostęp-
nienie im lokalu dla ich dalszej 
działalności. Zachęcam do re-
fleksji na ten temat. Dziękuję.

Majka Schabenbeck, 
artystka świderska 

Zdjęcia: Andrzej Idziak
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SKARBY CELESTYNOWA - wystawa

27.09 - 22.10
2019 r.

Galeria PMDK w Otwocku
ul. Poniatowskiego 10

Małgorzata Brudzyńska - malarstwo
Genowefa Galas - szydełkowe serwetki
Helena Kiliszek - malarstwo
Izabela Konofalska - obrazy wyszywane
koralikami
Elżbieta Kręgielewska - malarstwo
Wiktor Piasecki - rzeźba ludowa
Lucyna Rutkowska - malarstwo
Monika Turek - malarstwo
Stanisława Wasążnik - papierowa wiklina
Zofia Wojdowicz - haft krzyżykowy
Monika Grajda-Widulińska - malarstwo 
i ceramika artystyczna

ARTYŚCI

„Niebrzydkie kaczątko 
i magiczna szafa”  to pro-
pozycja Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Józefowie dla 
dzieci w wieku od lat 3. Bę-
dzie to bajka dla najmłod-
szych o przyjaźni, wzajem-
nych relacjach i tolerancji. 
W stawim domu, pośród ka-
czeńców i gęstego tataraku 
kacza mama szykuje obiad 

Klub Hydrofornia zaprasza 
na kolejne już spotkanie cyklu 
„Pokolenia od kuchni”. Tym ra-
zem podczas wydarzenia pt. 
„Bierzemy warzywa do szko-
ły, czyli kolorowe lunchboxy 
na początek roku szkolnego” 
zrobicie kanapki z dwoma ro-
dzajami past roślinnych i wa-

Już 2 października będzie 
mogli zapoznać się z wystawą 
pokonkursową międzynaro-
dowego konkursu na projekt 
ilustrowanej książki dla dzie-
ci „Jasnowidzę 2016”. W jej 
skład wchodzą reprodukcje 
55 ilustracji z najciekawszych 

Pana Janusza Prządkę 
zna niejeden mieszkaniec Jó-
zefowa. Ten zapalony znawca 
miasta kolejny raz podzieli się 
z Wami swoją wiedzą… i nie 
tylko. Miejski Ośrodek Kultury 
właśnie we współpracy z pa-
nem Januszem przygotował 
wspaniałą wystawę plenero-

Józefów

Dla najmłodszych
dla swych ukochanych ka-
czych synów. Jak to cza-
sem bywa, między braćmi 
dochodzi do sprzeczki. Bi-
lety w cenie: 10 zł (dziecko) 
i 15 zł (opiekun).

5 października (sobota), 
godz. 11.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Józefów

Pokolenia od kuchni
rzywami, springrolsy w sosie 
orzechowym oraz owocowe 
szaszłyki. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl.

28 września (sobota), 
godz. 11.00

Klub Hydrofornia, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

7 października, 
godz. 17.00  

- Czas mroku
Winston Churchill zostaje 

premierem Wielkiej Brytanii. 
Jego pierwszym zadaniem 
jest zjednoczenie narodu w 
obliczu groźby inwazji nazi-
stowskich Niemiec.  

14 października, 
godz. 17.00 - Skazani 

na Shawshank
Niesłusznie skazany na 

dożywocie bankier stara się 
przetrwać w brutalnym, wię-
ziennym świecie.

„Jasnowidzę” przysłanych na konkurs pro-
jektów, w tym tych nagrodzo-
nych i wyróżnionych przez 
jury Wydawnictwa Dwie Sio-
stry i jury międzynarodowe. 
Są to prace grafików z Chin, 
Czech, Japonii, Litwy, Polski, 
Słowacji, Słowenii, Stanów 
Zjednoczonych, Turcji i Wiel-
kiej Brytanii. Wydarzeniem 
towarzyszącym będzie projek-

cja krótkometrażowego filmu 
animowanego „Przepowied-
nia”, który łączy wszystkie 
prezentowane projekty w jed-
ną zwariowaną całość. Wstęp 
wolny.

2 października (środa), 
godz. 11.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

 „Ostatnia sesja zdjęciowa”
wą. Pan Prządka udostępnił 
bowiem gromadzoną przez 
długie lata kolekcję przed-
miotów znalezionych na tere-
nie Józefowa i Michalina. Są 
wśród nich związane z przed-
wojenną i powojenną historią 
regionu stare narzędzia cieśli 
i stolarzy, lampy, zamki i klu-

cze, przedmioty codziennego 
użytku. Wstęp wolny.

4 października (piątek)
Galeria PARK, Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

21 października, 
godz. 17.00 - Na granicy
W odciętej od cywilizacji 

bieszczadzkiej chacie dwaj 
bracia i ojciec spotykają ta-
jemniczego nieznajomego, 
który sprowadza na niech nie-
bezpieczeństwo.

28 października, godz. 17.00 
-  Facet na miarę

Młoda prawniczka poznaje 
bardzo przystojnego, ale nie-
zwykle niskiego mężczyznę. 
Początkowo zafascynowana 
nim dziewczyna z czasem za-
czyna mieć wątpliwości. 

Filmowy Klub Seniora

Celestynowskie Koło 
Studenckie dla Seniorów 
- Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Celestyno-
wie zaprasza 30 września 
2019 r. (poniedziałek) na 
wyjazd autokarowy do 
Teatru Miejskiego im. Ste-
fana Jaracza w Otwocku. 

W programie: • wykład 
i szkolenie „Edukacja dla 
bezpieczeństwa”, • debata 
„Bezpieczeństwo wspólną 
sprawą – perspektywy i wy-
zwania” oraz poczęstunek. 
Udział bezpłatny. Liczba 
miejsc ograniczona.  Miej-
sce i godzina zbiórki: Hala 
Sportowa w Celestynowie 
godz. 8.30, powrót około 
godziny 15.30. Zapisy w 
GOKiS w Celestynowie lub 
telefonicznie pod numerem 
22 789 71 02 od pn. do pt. 
w godz. 10.00-18.00. 

Dla  
seniora
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W dniach 1-7 września 
2019 roku uczniowie „Słowa-
ka” uczestniczyli w wymianie 
polsko-niemieckiej. Grupą 
22 uczniów z klas: 2d i 2c 
opiekowały się panie: Edy-
ta Dobrosz i Agata Żuraw-
ska. Wspólnie z niemieckimi 
rówieśnikami z Pestalozzi 
Gymnazjum w Guben gości-
liśmy w Międzynarodowym 
Centrum Spotkań Młodzieży 
w mazurskim siedlisku Ro-
dowo Camp nad jeziorem 
Lampasz. To był wspaniały 
tydzień wypełniony zaję-
ciami integracyjnymi, pro-
jektami, grami terenowymi, 
zabawami językowymi i wy-
cieczkami. Koledzy z Gu-
ben zapoznali nas z kulturą 
niemiecką, życiem codzien-
nym, my przedstawiliśmy im 
polskie tradycje świąteczne, 
zaprezentowaliśmy polskich 
sportowców, sławnych ludzi 
i oczywiście jak zrobić bigos. 
Zwieńczeniem dnia niemiec-
kiego i dnia polskiego była 
nauka ludowych tańców: po-
lki i belgijki. Najtrudniejszy 
był pierwszy dzień, ale gra 
„Jak masz na imię? Jak się 

„Słowak”  
na wymianie 

polsko-niemieckiej

masz?” sprzyjała przełama-
niu barier. Porozumiewali-
śmy się po angielsku, nie-
miecku i po polsku, każdego 
dnia coraz bardziej angażo-
waliśmy się we wspólne dzia-
łania. Wieczory spędzaliśmy 
na dyskotekach, karaoke lub 
przy ognisku, ze śmiechem 
i radością doskonaliliśmy ję-
zyk angielski i niemiecki.

Zwiedziliśmy także Sank-
tuarium Maryjne w Świętej 
Lipce, Wilczy Szaniec w Gier-
łoży, Reszel, Mrągowo i Olsz-
tyn – niewątpliwie atrakcje 
Mazur. Świetnie bawiliśmy się 
podczas spływu kajakowego 
( Jezioro Lampasz, meandry 
Krutyni i Jezioro Białe). Dla 
niektórych z nas było to nie 
lada wyzwanie – pierwszy raz 
na kajakach i od razu tak ma-
lownicza trasa, niezbyt trudna 
dla amatorów.

Zżyliśmy się ze sobą przez 
ten tydzień, nawiązaliśmy 
przyjaźnie i obiecaliśmy sobie, 
że spotkamy się w Rodowie z 
niemieckimi koleżankami i ko-
legami za rok.

Edyta Dobrosz, 
Agata Żurawska

„Słowak” w sali „Multikulti” na wieczorze polskim



27 WRZEŚNIA 2019 15SPORT

Odchodzące do historii lato 
sprzyjało rowerowym sportom. 
Peleton Mazovii wykorzystał 
mijające miesiące, aby w kilku 
urokliwych miejscach walczyć 
o punkty w klasyfikacji gene-
ralnej. Godnym zamknięciem 
letniej części cyklu pod kura-
telą Cezarego Zamany była 
jazda w Józefowie.

Na terenach zielonych tu-
tejszego hotelu Holiday Inn 

Dobry początek 
Pierwszy mecz na wła-

snym boisku z drugą drużyną 
Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go ZPRP z Płocka,15 wrze-
śnia, zakończył się rozczaro-
wującym wynikiem 30 do 25, 
chociaż do przerwy karcze-
wianki prowadziły 15:11.

Przez niespełna 45 minut 
tego spotkania drużyna MKS-
-u Karczew kontrolowała grę, 
a na parkiecie wychodziło jej 
niemal wszystko. Jeszcze w 
dwunastej minucie drugiej po-
łowy podopieczne Grzegorza 
Ankiewicza prowadziły czte-
rema bramkami. Później płoc-
czanki zaczęły odrabiać straty 
i w konsekwencji kwadrans 
przed końcem meczu dopro-

Na turnieju najlepiej za-
prezentował się Kamil Kisiel 
startujący w kat 16-17 lat 
do 65 kg. Wygrał on toczo-
ną w wersji super fight (dwie 
dwuminutowe rundy z trzy-
dziestosekundową przerwą) 
walkę z rosyjskim zawod-
nikiem Maximem Katsiyan 
reprezentującym klub Sa-
murai z Kaliningradu. Pozo-
stali dwaj członkowie ekipy 
klubu Bushi: Wiktor Durel i 
Jan Kacprzak także zmierzy-
li się z gośćmi ze Wschodu, 

Ostatnie spotkanie MTB z latem
Pożegnania są emocjonalne. Nikt nie chce, aby szybko się kończyły. Taki był właśnie mara-
ton MTB w Józefowie, kończący lato AD 2019. Setki zawodniczek oraz zawodników ścigało 
się na lubianej trasie autorstwa Cezarego Zamany.

Warszawa Józefów oraz w 
pobliskich mazowieckich la-
sach wytyczył on trasę, która 
od wielu sezonów plasuje się 
w czołówce najbardziej lubia-
nych, najciekawszych i naj-
bardziej emocjonujących. Na 
każdym z czterech dystansów 
toczyła się zaciekła rywali-
zacja. By dotrzeć do mety, 
trzeba było nie tylko trzymać 
wysokie tempo, ale umiejęt-

nie radzić sobie z licznymi 
przeszkodami. Nierzadki był 
widok rozpędzonego roweru, 
na którym sylwetka kolarza 
ekwilibrystycznie balanso-
wała, by na pełnej prędkości 
mijać kolejne korzenie. Stoją-
cy przy stromych podjazdach 
kibice widzieli, jak kolarze 
wychylają się maksymalnie 
przez kierownicę, byleby tyl-
ko podciągnąć rower te kilka, 
kilkanaście centymetrów za 
sobą. Gdy manewry ciałem 
na nic się już nie zdały, trze-
ba było tu i tam zeskoczyć z 
roweru i energicznie go pod-
prowadzić. 

Podczas zawodów wal-
czono nie tylko o miejsca w 
klasyfikacji generalnej, ale 
również o prestiżowe tytuły 
Najlepszego Mieszkańca Jó-
zefowa na poszczególnych 
dystansach. Na tym najtrud-
niejszym Pro triumfował Ka-
mil Karwat. Na dystansie ½ 
Pro wyróżnienia trafiły do Olgi 

Trudny początek sezonu
Szczypiornistki MKS Kar-
czew na początek nowego 
sezonu rozgrywek I ligi pił-
ki ręcznej kobiet zaliczyły 
dwie przegrane, choć sty-
le gry w obu meczach były 
bardzo różne.

wadziły do wyrównania. Od 
tej chwili losy tego pojedynku 
całkowicie się odwróciły. Am-
bitnie i do końca grające za-
wodniczki SMS ZPRP II Płock 
z każdą upływającą minutą 
zaczęły powiększać swoją 
przewagę. Z tarczą więc wy-
jechały z Karczewa piłkarki 
SMS-u, które odniosły swoje 
pierwsze zwycięstwo w se-
zonie, skutecznie rewanżując 
się karczewiankom za dozna-
ną porażkę na zakończenie 
ubiegłego sezonu, kiedy to 
przegrały w hali karczewskie-
go MOSiR-u 31 do 27 (15:15).

Solidne lanie 
dostały z kolei od swoich 

koleżanek z UKS Varsovia za-
wodniczki MKS-u Karczew 22 
września. W hali przy ul. Kon-
wiktorskiej 5/7 w Warszawie 
przegrały swój drugi mecz w 
rozgrywkach I ligi piłki ręcznej 
kobiet, ulegając warszawian-
kom 41:20 (23:11).

To zdecydowanie nie był 

udany dzień dla naszych 
dziewcząt. Mimo że rozpo-
częły dobrze i otworzyły wy-
nik spotkania, prowadząc do 
niespełna piątej minuty 3:2, 
to nie dane im było długo cie-
szyć się z tego rezultatu, gdyż 
już w szóstej minucie tablica 
świetlna pokazywała remis 4 
do 4. Następnie to gospodynie 
przejęły inicjatywę na boisku i 
wyszły na prowadzenie, które 
zdołały jednak utrzymać tylko 
do dwunastej minuty, bowiem 
ambitnie grające karczewianki 
odrobiły straty, doprowadzając  
do wyrównania 7 do 7.

Za moment na prowadze-
nie znów wyszły warszawianki 
i to one już do końca tej rywa-
lizacji nie oddały palmy pierw-
szeństwa, systematycznie 
powiększając liczbę trafień na 
swoim koncie i udowadniając 
karczewiankom, że tego dnia 
są od nich po prostu lepsze.

Dla drużyny MKS Kar-
czew druga z kolei porażka 
oznacza spadek na jedena-
ste, czyli przedostatnie miej-
sce w tabeli. Na przełamanie 
i pierwszą wygraną w sezo-
nie karczewianki muszą więc 
jeszcze poczekać, chociaż 
nie będzie o nią łatwo, bo w 
najbliższym spotkaniu zmie-
rzą się z drużyną MKS AZS 
UMCS Lublin, która zajmu-
je aktualnie w klasyfikacji 5 
miejsce.

Andrzej Idziak

Niewiarowskiej oraz Michała 
Malickiego. Na dystansie Fit 
bezkonkurencyjni okazali się 
Ania Hłasko i Jan Kielman, a 
na stworzonym dla młodzie-
ży dystansie Hobby najlepsi 
byli Zuzanna Walkiewicz i Le-
onard Dudkowski.

Swoich sił w ściganiu pró-
bowały także przedszkolaki. 
To dla nich do Józefowa przy-
jechała znana z telewizyjnych 
bajek Rybka MiniMini. Dzie-
siątki młodych rowerzystów 
bawiło się na bezpiecznej 
trasie, zdobywając pamiątko-

we dyplomy oraz zdjęcia z tą 
lubianą postacią.

Finałowy maraton lata jest 
przedsmakiem emocji czeka-
jących na peleton Mazovii w 
Piasecznie. To tam, 5 paź-
dziernika odbędzie się ostat-
nie ściganie w tym sezonie. 
Rozstrzygną się wszystkie 
klasyfikacje, w tym puchar 
Continental MTB Mazowsze. 
Wręczone zostaną dziesiątki 
pucharów i medali, a także 
prestiżowe koszulki Finishe-
ra dla najbardziej wytrwałych 
zawodników w sezonie 2019.

Bushi na Gali 
Kyokushin Cup 7
Zawodnicy Klubu Sportów Walki Bushi na początek se-
zonu startowego 2019/2020 wzięli udział w siódmej edycji 
Gali Kyokushin Cup 7, która odbyła się 21 września 2019 
- jak zwykle - w Zielonce. 

których jednak jeszcze nie 
udało im się pokonać.

Jak co roku gala miała 
piękną oprawę. Walki odby-
wały się zaciemnionej hali na 
oświetlonym podeście. Za-
wodnicy otrzymali ogromne 
puchary, a zwycięzcy walk 
seniorów jednorazowe sty-
pendia sportowe.

Sędzią głównym zawodów 
był shihan Paweł Juszczyk, a 
jednym z sędziów maty sen-
sei Agnieszka Winek.

PJ
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Biegowe rywalizacje roz-
poczęły przedszkolaki. Od sa-
mego startu nie oszczędzały 
swoich sił, chcąc jak najszyb-
ciej dobiec do mety. Następ-
nie pobiegły dzieci i młodzież 
szkolna. Młodsi pokonali dy-
stans 300 m, starsi 1000 m. 
Po zakończeniu biegu na 
uczestników czekał medal pa-
miątkowy, woda i jabłka. Każ-
dy mógł też otrzymać ciepłą 
grochówkę. Zmęczeni, ale i 
zadowoleni korzystali ze strefy 
rekreacyjno-sportowej, w któ-
rej wpinali się na ściankę, brali 
udział w grze Cztery Państwa 
– cztery gry, zbierając złote 
żołędzie za wykonane zada-
nia. W polskiej strefie zdoby-
wali punkty rzucając piłkę do 
kosza. Miłośnicy piłki nożnej 
swoje marzenie o grze reali-
zowali w sektorze ukraińskim. 
Stanowisko Japonii przybliży-
ło mało znane w Polsce walki 
sumo. Natomiast francuska 
gra Bule zainteresowała zwo-
lenników gier zręcznościo-
wych. Najmłodsi, na specjal-
nie dla nich przygotowanych 
warsztatach, przygotowywali 
model własnego samolotu, a 
następnie podczas zawodów 
w lotach sprawdzali jak długo 
utrzymuje się on w powietrzu. 
Rodzinnym akcentem spo-

Pobiegli po raz piąty
Ruch to zdrowie. Takie przesłanie niósł ze sobą V Celestynowski Bieg Uliczny. Łącznie, 22 wrze-
śnia, prawie 500 osób wzięło udział w biegach na siedmiu różnych dystansach. Dla tych, któ-
rzy nie zdecydowali się sprawdzić swoich możliwości na trasie przygotowane zostały warsztaty, 
strefa rekreacyjno-sportowa i stoiska prozdrowotne.

tkania była sztafeta, w której 
dzieci wraz z opiekunami, 
przekazując sobie pałeczkę, 
pokonali dystans 1 km. W tym 
roku dla pełnoletnich uczestni-
ków biegu przewidziano dwa 
dystanse: 2500 m oraz 10000 
m. Na nich czekały również 
stoiska pomiaru ciśnienia krwi, 
cukru, porady dietetyczne 
m.in. jak jeść słodko, ale bez 
cukru, jaką formę aktywno-
ści podjąć, aby odpowiadała 
prowadzonemu trybowi życia. 
Na stoisku pierwszej pomocy 
przedmedycznej można było 
nauczyć się od podstaw lub 
przypomnieć sobie zasady 
udzielania pomocy osobom 
nieprzytomnym.

Podczas spotkania prowa-
dzona była również zbiórka 
charytatywna na operację bio-
der Teosia w klinice w USA. 
Teoś na rękach mamy wziął 
udział w jednym z biegów. Tuż 
przed dekoracją zwycięzców 
można było obejrzeć insceni-
zację zderzenia rowerzysty z 
osobą jadącą na hulajnodze 
oraz akcję udzielania pierw-
szej pomocy przez Młodzie-
żowe Drużyny Pożarniczej 
Gminy Celestynów. Młodzi 
druhowie tego dnia mieli także 
swoje stoisko. Można było na 
nim obejrzeć sprzęt ratowni-

czy, którym na co dzień dys-
ponują strażacy. Po niej przy-
szedł czas na pokaz szybkiej 
jazdy na rolkach grupy UKS 
Wilki Otwock, występ tanecz-
ny zespołu Just Breath oraz 
dekorację zwycięzców.
Zwycięzcy biegu:
300 m  - Klasa 0-1 M
1  647 Bąk Kamil
2  934 Cichecki Artur
3  924 Lisak Dawid

300 m - Klasa 0-1 K
1  660 Wojciechowska Julia
2  502 Bąk Nadia
3  638 Morawska Karina

300 m - Klasa 2-3 M
1  692 Hibner Bartłomiej
2  511 Witan Kacper
3  965 Kudlik Bartosz

300 m - Klasa 2-3 K
1  700 Rogowska Iga
2  508 Latuszek Amelia
3  944 Dębowska Blanka

1000 m Klasa 4-5 K
1  920 Komorzycka Julia
2  656 Gajger Barbara
3  772 Mazur Olga

1000 m Klasa 4-5 M
1  646 Straszak Jakub
2  537 Tomaszewski Franciszek
3  772 Kuzioła Mateusz

1000 m Klasa 6-8 K
1  633 Bąk Julia
2  970 Bajer Hanna
3  777 Sychowiec Julia

1000 m Klasa 6-8 M
1  939 Sobków Bartłomiej
2  759 Tomaszewski Olivier
3  959 Wojtas Filip

2,5 km K
1  536 Bąk Zuzanna
2  765 Kalinowska Dominika
3  763 Domżał Barbara

2,5 km M
1  795 Sychowicz Daniel
2  973 Wójcik Robert
3  621 Mikoś Robert
Sztafeta 4x250m
1  Ostatni na mecie
2  Lekkoatleci z Otwocka
3  Wilki

10 km M
1  Krzysztof Lisak
2  Daniel Sujak

3  Daniel Sychowicz

10 km K
1  Agnieszka Wójcik
2  Ania Struska-Gątkowska
3  Sandra Konopacka

Gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za wysiłek włożo-
ny w pokonanie przygotowa-
nych tras i spędzony wspól-
nie czas, a mieszkańcom za 
wyrozumiałość w związku   z 
występującymi utrudnieniami.

Zapraszamy za rok.
Organizatorzy Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Ce-
lestynowie oraz Gmina Celesty-
nów dziękują współorganiza-
torom, sponsorom i patronom 
medialnym za wkład włożony w 
organizację V Celestynowskie-
go Biegu Ulicznego.

Beata Przysowa

GKTS Wiązowna - IKTS Broń
W sobotę, 28 września w ramach rozgrywek I ligi tenisa stoło-
wego mężczyzn drużyna Coccine GKTS Wiązowna rozegra u 
siebie mecz z IKTS Broń Radom. Zapraszamy do kibicowania.

Drużyna wiązowska GKTS 
już drugi rok walczy w roz-
grywkach pierwszoligowych. 
Od tego sezonu występują na 
ogólnopolskiej arenie tenisa 
stołowego pod nazwą swojego 
głównego sponsora jako Coc-
cine GKTS Wiązowna. Obec-
nie w składzie: Paweł Chmiel, 
Tomasz Grzybowski, Mateusz 
Stawikowski, Maciej Chojnicki, 
Przemysław Sałaciński i Kamil 
Sitek.  

W sezonie 2019/2020 w 
ramach I ligi  - grupa północna 
-  będa rywalizować z 9 ze-
społami: ZKS Palmiarnia Zie-
lona Góra,  Morliny Ostróda 
II, IKTS Broń Radom, GKS 
Gorzovia MojeBermudy.pl 
Gorzów Wielkopolski, Morli-
ny Ostróda, Kamix ATS Małe 
Trójmiasto Rumia,  Energa 
Menekin Toruń II, KS AZS 
AWFiS Balta Gdańsk, KS 
Darz Bór Karnieszewice.

Pierwsze dwa mecze ze-
spół Coccine GKTS Wiązow-
na przegrał: z KS AZS AWFiS 
Balta Gdańsk 4:6, a z Energa 
Menekin Toruń II 2:8. 

Tym bardziej potrzebny 
jest wiązowskiej drużynie go-
rący doping. Najbliższy mecz 
z IKTS Broń Radom odbędzie 
się  28.09 o godz. 12.00 w hali 
sportowej SP w Wiązownie, 
ul. Kościelna 20.

ZetKa


