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Arsenał w parku
17 marca otwocka policja poinformowała o wybuchowym znalezisku w parku miejskim. Podczas prac budowlanych wydo-
byto dwa pociski moździerzowe i - jak się okazało - był to wierzchołek góry, ale zupełnie nie lodowej... - czytaj s. 3
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Nowa kadencja ma
charakteryzować
się otwartością i
transparentnością -
deklarował nowy
prezydent na sesji
inauguracyjnej Rady
Miasta Otwocka
kadencji 2018-23.  

Można jednak było nabrać
co do tego sporych wątpliwości,
ponieważ nawet obowiąz-
kowych nagrań transmisji sesji
rady miasta (oprócz 1 i 2 sesji -
od razu dostępnych) nie sposób
było znaleźć na YouTube (ani
linków na stronie głównej urzę-
du). Do środy 27 marca, kiedy
nagle wszystkie stały się dostęp-
ne. Co się stało? Potrzeba było
pytań radnych, żeby coś oczy-
wistego w innych gminach
zostało też zrobione w Otwocku. 

Trzeba mieć ogromnie dużo
wolnego czasu, aby sesje ot-
wockiej rady śledzić na żywo,
bo nie dość, że zawsze zaczy-
nają się z opóźnieniem, to trze-
ba po naście lub więcej razy
słuchać głosowania imiennego,

plus ciągnących się w nieskońc-
zoność wywodów niektórych
mówców... Z całym sza-
cunkiem: flaki z olejem. Takie
więc nagrania dla zaintere-
sowanych sprawami miasta ot-
wocczan to znacznie strawniej-
sza forma uczestnictwa w
sprawach samorządu.   

Na 9. sesji, która odbyła się
26 marca br., o te retransmisje
sesji, a także komisji RM zapytał
radny Przemysław Bogusz. -
Zapytam, bo ja nawet na stronę

nie wchodziłem - odpowiedział

prezydent Jarosław Margielski.
- Od pana się dowiaduję, że

komisje transmitowane nie są. 
Radny Bogusz pytał także

o obiecane tablety do głosowa-
nia dla radnych. Sprawa zakupu
sprzętu dla radnych została
ustalona na sesji 29.11.2018
roku - minęły 4 miesiące, a
systemu do głosowania nie
widać. - Głównym problemem

jest rozwój e-usług - odpo-
wiedział prezydent... Z dalszej
części wywodu wynikało, że
35 laptopów dla radnych ma

być zakupione z dofinansowa-
niem, ale zabezpieczono na
nie za mało środków, do zwięk-
szenia których potrzebny nowy
przetarg... - Głównym proble-

mem było to, że ja nie chciałem

kupować państwu laptopów o

niskich parametrach, które będą

za trzy lata do wymiany albo

ogólnie z początku nie będą

funkcjonować - powiedział
prezydent Margielski. Jak dalej
stwierdził na koniec kwietnia
powinny być!

Radny Ireneusz Paśniczek

z kolei spytał o publikacje za-
pytań i interpelacji radnych. -
W innych gminach jest to łatwo

dostępne - stwierdził - a na

naszej stronie nie mogłem tego

znaleźć. Prezydent odpowiedzi-
ał, że sam był pewny ich  pub-
likowania, ale przekonał się że
nie, bo... [no wiecie, przysło-
wiowa wina Tuska, a na serio
to Szczepaniaka]. Ale obiecał,
że będą i to wkrótce. 

Tak jak system do głosowa-
nia?

Kazimiera Zalewska

Gdzie transmisje i tablety?

Szacunkowa wartość umowy
wykonawczej na 12 ezt wynosi
blisko 405 mln zł . To nie tylko
zakup samych pojazdów, ale
także świadczenie usług ser-
wisowych, dostawa pakietu
pozderzeniowego (napraw-
czego) oraz przeszkolenie pra-
cowników. Koleje Mazowieckie,
w ramach przewidzianego
prawa opcji, będą miały również

możliwość zlecenia wykonania
do dwóch napraw w poziomie
utrzymania P4 każdego z
dostarczonych pojazdów.

Pierwsze pojazdy z tego za-
mówienia wyjadą na tory w
drugim kwartale 2020 r. Po-
zostałe będą odbierane
sukcesywnie aż do końca 2021
r. Projekt „Zakup 12 sztuk
nowych pięcioczłonowych Elek-

trycznych Zespołów Trakcyjnych
I” POIS.05.02.00-00-0014/17,
dofinansowany został z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020
w ramach działania 5.2. Rozwój
transportu kolejowego poza
TEN-T. Projekt uzyskał wsparcie
na poziomie 50% kwoty
wydatków kwalifikowalnych.

Pociągi zamówione przez

Koleje Mazowieckie to elek-
tryczne zespoły trakcyjne typu
FLIRT najnowszej generacji –
nowoczesne, lekkie, ener-
gooszczędne pojazdy z pudłami
wykonanymi ze stopów alumin-
iowych. Będą jednoprzestrzenne,
klimatyzowane, wyposażone w
urządzenia informacji wizualno-
dźwiękowej i bezprzewodowy
dostęp do internetu. Pociągi
będą osiągały prędkość 160
km/h. Będą również wyposażone
w wewnętrzny i zewnętrzy mon-
itoring, platformę dla osób z

niepełnosprawnościami, miejsce
dla wózków inwalidzkich, dziecię-
cych i rowerów, nowoczesne
toalety oraz interkom umożli-
wiający kontakt pasażera z
maszynistą w sytuacji awaryjnej,
a także defibrylatory AED.
Wszystkie zakupione pojazdy
FLIRT będą w pełni zgodne z
Technicznymi Specyfikacjami
Interoperacyjności (TSI). Pon-
adto pojazdy wyposażone będą
w moduły Europejskiego Sys-
temu Kontroli Pociągu poziomu
2 ERTMS.

12 nowych pociągów dla kolei Mazowieckich
Już niebawem 12 nowoczesnych pociągów typu FLIRT wyjedzie na mazowieckie
tory. To efekt umowy wykonawczej, jaką 28 marca br. podpisały Koleje Ma-
zowieckie oraz Stadler Polska Sp. z o.o. Pociągi te będą kursować na trasie
Sochaczew-Warszawa-Celestynów.



KRONIKA29 MARCA 2019 3

W Otwocku trwają prace
związane z rewitalizacją miej-
skiego parku. Jak łatwo się do-
myślić, zadanie to przewiduje
prace ziemne. Niestety, wyko-
paliska co kilka dni przynoszą
kolejne sensacje. 

Najpierw pracownicy firmy
budowlanej natknęli się na wys-
tający w wykopie pocisk. Bezz-
włocznie powiadomiono oficera
dyżurnego otwockiej komendy.
Jak podaje rzecznik prasowy
naszej policji, pierwszej wery-
fikacji zagrożenia dokonali
funkcjonariusze z Nieetatowej
Grupy Rozpoznania Minersko
– Pirotechnicznego. Niewybu-
chem okazał się pocisk moź-
dzierzowy. Prewencyjnie zabez-
pieczyli taśmą znalezisko i teren
wokół. Następnie wezwano pa-
trol saperski z jednostki wojsko-
wej w Wesołej, który wydobył
pocisk i zabrał do neutralizacji.

Po pojedynczych odkryciach
pocisków moździerzowych
natknięto się na prawdziwy  wo-
jenny arsenał. Pracownicy firmy
budowlanej znaleźli pod jedną
z parkowych alejek podejrzany
metalowy przedmiot. Powia-
domili oficera dyżurnego, a ten
znów wezwał wojskowych
saperów. Żołnierze – specjaliści
przybyli na miejsce wyposażeni
w detektor.

Z ziemi wydobyto łącznie 62
sztuki amunicji.  Prawdopodobnie
są to takie same pociski
moździerzowe jak znalezione
wcześniej. Wstępna ich wery-
fikacja wskazała, że to zasób
magazynowy – materiały bez
zapalników. Arsenał został
zabrany do neutralizacji. Żołnierzy
wspomagali otwoccy policjanci,
zabezpieczając teren akcji.

Znalezienie niewybuchu
może zdarzyć się każdemu,

nawet w przydomowym ogród-
ku. Służby przypominają, że w
każdym takim przypadku trzeba
bezzwłocznie powiadomić straż
czy policję bądź dokonać
zgłoszenia pod nr 112 lub  997.
Bezwzględnie należy unikać
samodzielnego działania:
przenoszenia czy demontażu.
Jakakolwiek ingerencja laika
może bowiem być przyczyną
tragedii. SW 

wojenny arsenał w parku miejskim
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Zofiówka - opustoszały kom-
pleks dawnego szpitala psy-
chiatrycznego mógłby posłużyć
za scenerię filmu sensacyjnego.
Tymczasem to życie napisało
krótki, może nie aż tak spek-
takularny scenariusz, jakim
posługują się filmowcy. Pod
numer 112 przyszła informacja
o napaści i kradzieży  zuchwałej
dokonanej na 13-letnim chłop-
cu, uczniu jednej z otwockich
szkół. Zabrano mu przenośny
głośnik, grożąc teleskopową
pałką. Do sytuacji miało dojść
właśnie na terenie starego szpi-
tala. Ponadto mundurowi otrzy-
mali informację, że napastnicy
wciąż mogą przebywać w ru-
inach Zofiówki. Funkcjonariusze
ds. nieletnich wraz z kar-

czewskimi policjantami i dziel-
nicowymi otoczyli cały teren. 

Następnie rozpoczęto
przeszukiwania. Na jednym z
dachów dostrzegli grupę ludzi.
Ci, na widok mundurowych,
rzucili się do ucieczki. Po krót-
kim pościgu zatrzymano 6
osób, a wśród nich dwóch 15-
letnich napastników. Odzyska-
no skradziony głośnik i zabez-
pieczono teleskopową pałkę.

Dwójka chłopców została
przewieziona do otwockiej
komendy, gdzie zostali
przesłuchani. Jeden to miesz-
kaniec Warszawy, drugi -
powiatu nowodworskiego. Ter-
az , jako że są nieletni, staną
przed sądem rodzinnym.

SW  

Młodociani rozbójnicy w Zofiówce
Policja zatrzymała dwóch nastolatków podejrzanych
o napaść na młodszego kolegę i rabunek. Nieletnim
przedstawiono zarzuty popełnienia rozboju z użyciem
niebezpiecznego narzędzia.

17 marca otwocka policja poinformowała po raz pierwszy o wybuchowym
znalezisku w parku miejskim. Podczas prac budowlanych wydobyto najpierw
dwa pociski moździerzowe i - jak się okazało - był to wierzchołek góry, ale zu-
pełnie nie lodowej.
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Autobus wiózł pasażerów z
Ukrainy do Poznania przez
Warszawę. Badanie alkomatem
kierowcy wykazało, że był
trzeźwy. Kontrola zakończyła
się jednak dla niego zatrzy-
maniem prawa jazdy i grzywną
w formie mandatu karnego. Po
prawo jazdy będzie się mógł
zgłosić za 3 miesiące.

To taka przykładowa historia,
którą funkcjonariusze otwarcie
ostrzegają kierowców nieprzes-
trzegających przepisów, że mają
ich na coraz lepszym celowniku.
I faktem jest, że dzięki kierowa-
niu do służby maksymalnej licz-
by patroli i lepszemu wyposaże-
niu w sprzęt, otwocka “dro-

gówka“ jest coraz bardziej efek-
tywna w wyłapywaniu kierow-
ców zagrażających bezpie-
czeństwu na drogach. 

18,5 tys kontroli
Policjanci z otwockiej

drogówki wykorzystują w codzi-
ennej służbie nowoczesne
mierniki prędkości TruCam,
które oprócz dokładnego po-
miaru przy użyciu wiązki
laserowej rejestrują również
obraz pojazdu. Pomiarów takimi
urządzeniami dokonują w
różnych miejscach powiatu ot-
wockiego. Ponadto warto
pamiętać, że patrolują teren
naszego powiatu w nieoz-

nakowanych radiowozach z
wideorejestratorami.

W 2018 roku, według
danych udostępnionych przez
otwocką komendę, każdej doby
na drogi powiatu wyjeżdżało 6
- 7 patroli. Przeprowadzili oni
kontrole 18541 kierowców - o
661 więcej niż rok wcześniej
oraz 1112 pieszych (o 80 więcej
niż w 2017 r.). Z różnych
powodów zatrzymali prawa
jazdy 673 kierowcom (o 83
więcej niż w 2017), z czego aż
360 za przekroczenie prędkości
o 50km/h w terenie zabu-
dowanym! 7450 kierujących
ukarali mandatami. 

Osoby, które “nie mają cier-

pliwości“ do przepisowej jazdy,
powinny pamiętać, że prze-
kraczając dozwoloną prędkość
o co najmniej 50 km/h w terenie
zabudowanym, muszą liczyć
się  z zatrzymaniem  prawa
jazdy na 3 miesiące. W przy-
padku dalszej jazdy bez doku-

mentu, można go stracić na
dodatkowe 3 miesiące. Kolejną
sankcją nierespektowania de-
cyzji administracyjnej jest
cofnięcie uprawnień, co wiąże
się z ponownym zdawaniem
egzaminów.

ZetKa

Wzrost natężenia ruchu
na DW 801 i powtarzające
się wypadki powodują, że
mieszkańcy Dziecinowa
(gm. Sobienie Jeziory) nie
czują się bezpieczni jako
piesi użytkownicy traktu,
który przecina ich miejs-
cowość. 

Poprawę w tej kwestii może
przynieść wybudowanie chod-
nika wzdłuż drogi wojewódzkiej,
o co postanowili sami  walczyć.
Zawiązali w tym celu inicjatywę
obywatelską i postanowili na-
jpierw wywrzeć presję na ad-
ministratorów drogi (Urząd
Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego i MZDW)
poprzez petycję z podpisami
mieszkańców. Podpisy pod
petycją można składać u sołtysa
Dziecinowa Janusza Tolaka.
Akcję informacyjną prowadzi
lokalna strona dziecinow.pl.

Z powodu budowy S17
część ruchu przeniosła się z
DK17 na DW801, a już
wcześniej ruch  był tu duży.
Według badań wykonanych na
zlecenie GDDKiA w 2015 r.
wynosił prawie 9 tys. pojazdów
na dobę. Mimo że Dziecinów
“jest największym obszarem
zabudowanym przy DW801 na
przestrzeni ponad 50 km (od
Józefowa do Maciejowic)” dro-
ga nie ma nawet utwardzonego
pobocza, aby mogli z niego
korzystać piesi czy rowerzyści.

Jak piszą w petycji jej autorzy:
“budowa chodnika pozwoli na
odsunięcie i zabezpieczenie
ruchu pieszego od jezdni, co
niewątpliwie poprawi bez-
pieczeństwo nasze i korzysta-
jących z drogi kierowców“.
Mieszkańcy Dziecinowa apelują
do marszałka województwa
Adama Struzika o jak najszyb-

sze umieszczenie inwestycji w
budżecie i jej realizacji. Obecnie
liczą na pozytywny odzew na
ich apel. Jeśli to zawiedzie,
mogą sięgnąć po środki “mniej
cywilizowane“, czyli blokowanie
drogi.  Trzymajmy więc kciuki,
aby petycja dotarła, gdzie trze-
ba i przyniosła oczekiwany
rezultat w postaci chodnika.

360 zatrzymanych praw jazdy za 50 km ekstra

Policjanci z wydziału ruchu drogowego otwockiej komendy podczas

akcji z wykorzystaniem mierników TruCam (Fot. KPP Otwock)

W ostatnich dniach otwocka policja poinformowała o zatrzymaniu kierowcy au-
tokaru prawa jazdy za podwójne przekroczenie prędkości na DK17. 31-letni
mężczyzna w terenie zabudowanym w miejscowości Ostrów w gminie Celestynów
jechał z prędkością 103 km/h. 

Wypadek zdarzył się kilka-
naście minut przed godziną
19.00 w sobotę 23 marca.
Przechodzącego po pasach
na drugą stronę DW801 52-
letniego mieszkańca Dzieci-
nowa potrącił jadący w stronę
Warszawy fiat cinquecento. W
wyniku obrażeń, mimo prób
reanimacji udzielonej przez ra-
towników pogotowia, życia
poszkodowanego nie udało się
uratować.  Sprawcą wypadku
był 82-letni kierowca, który
jechał razem z żoną i wnuczką.
W prowadzonym przez niego
samochodzie nikt nie doznał
obrażeń. 

Nic właściwie nie można
na razie powiedzieć na temat

przyczyn wypadku - jak
powiedział oficer prasowy KPP
Otwock nadkom. Daniel Niez-
dropa, ponieważ dopiero będzie
prowadzone w tej sprawie
śledztwo prokuratorsko-poli-
cyjne. Wiadomo jedynie, że
kierowca był trzeźwy. 

Niestety nie było to jedyne
tego dnia zdarzenie  na drodze
wojewódzkiej 801: w godzinach
porannych na skrzyżowaniu z
DW799 miała miejsce kolizja
także z udziałem fiata, tym
razem - punto. Na szczęście
tu obyło się bez obrażeń
cielesnych uczestników.
Skończyło się na dużych utrud-
nieniach w ruchu drogowym.

Red.

Mieszkańcy Dziecinowa walczą o chodnik 

Tragedia na DW801 
W sobotni wieczór (23.03.2019) na przejściu dla
pieszych przez DW 801 w Dziecinowie, gmina Sobienie
Jeziory, zginął 52-letni mężczyzna. 
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Targowisko Gminne „Mój
Rynek” w Wiązownie będzie
obiektem całorocznym i ogóln-
odostępnym. Sprzedający
otrzymają do wykorzystania 51
miejsc handlowych, w tym 9
pawilonów handlowych z
zapleczem, 10 stanowisk przez-
naczonych do handlu w hali
głównej, 26 stanowisk do hand-
lu pod zadaszeniem, 6
stanowisk przeznaczonych do
handlu z samochodu oraz 15
stanowisk do handlu wolnos-
tojącego bez zadaszenia. Teren
ma być podzielony na dwa sek-
tory: jeden (51%) przeznaczony
do sprzedaży produktów rolno

- spożywczych, a drugi - po-
zostałych. Co istotne, w pier-
wszym sektorze będą gwaran-
towane trzy miejsca na
sprzedaż produktów eko.

Jak informuje UG Wiązow-
na, koszt tej oczekiwanej od
dawna przez wielu
mieszkańców inwestycji to
prawie 3 mln zł, z czego ponad
999 tys. zł stanowi dofinan-
sowanie ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województ-
wa Mazowieckiego w Warsza-
wie.

Na tej samej sesji
(26.03.2019)  wójt Janusz Bud-
ny powiedział, że w związku z

powstaniem targowiska w Wią-
zownie i planami urządzenia
placu targowego w Gliniance,
konieczne stało się ustalenie
nowych stawek opłat tar-
gowych, aby były one zachę-
cające dla przyszłych handlu-
jących. Rada gminy za-
aprobowała propozycje wójta,
uchwalając nowe stawki opłaty
targowej obowiązujące od 1

lipca 2019 r.:
- za sprzedaż na targowisku

„Mój Rynek” w Wiązownie i na
placu targowym przy ul. Koś-
cielnej 3 w Gliniance:

a) przy sprzedaży z samo-
chodu – 20 zł;

b) przy sprzedaży ze stołu
– 7 zł;

c) przy sprzedaży dokony-
wanej w innych formach, w

tym z ręki, z kosza – 5 zł;
- za sprzedaż na pozostałym

terenie gminy Wiązowna:
a) przy sprzedaży z samo-

chodu, stołu, namiotu
przenośnego, przyczepy i
naczepy – 50 zł;

b) przy sprzedaży dokony-
wanej w innych formach, w
tym z ręki, z kosza – 10 zł.

Kazimiera Zalewska

wiązowskie targowisko gminne coraz bliżej

W związku z opub-
likowaniem na łamach
iOtwock.info oraz na portalu
artykułu podpisanego ZetKa pt.
“Stawki za śmieci w górę”, Firma
PPHU Lekaro zaprzecza, aby
zmuszała gminy Józefów i Wia-
zowna do renegocjacji umów.
Firma PPHU Lekaro
wypowiedziała umowy tym gmi-
nom z uwagi na nieoczekiwany
wzrost kosztów świadczenia
usługi (m.in. ponad 5-krotny
wzrost opłaty marszałkowskiej,
wzrost kosztów osobowych) i
w rezultacie brak rentowności
kontraktu. Wypowiedzeń doko-
nano za miesięcznym up-
rzedzeniem, tak aby każda z
tych gmin mogła znaleźć innego

wykonawcę usługi i nie dopuścić
do wstrzymania odbioru
odpadów od mieszkańców. Do-
datkowo sama inicjatywa rene-
gocjacji tych umów wyszła od
obu ww. gmin z uwagi na to,
że gminy te nie znalazły innego
korzystniejszego cenowo pod-
miotu zainteresowanego
odbiorem odpadów z ich terenu.
Co więcej Gmina Wiązowna
do dnia 21 marca 2019 r. nie
podpisała jeszcze jakiegokol-
wiek porozumienia. Nie jest
więc prawdą aby gminy te były
do czegokolwiek zmuszane
przez PPHU Lekaro.

Jolanta Zagórska, Firma PPHU

Lekaro, Wola Ducka 70A, 05-408

Glinianka

Sprostowanie do artykułu “Stawki za śmieci w górę”

Samorząd mazowiecki posta-
nowił pomóc parom, które zma-
gają się z problemem niepłod-
ności, przeznaczając dla nich
ponad 6,6 mln zł na dofinan-
sowanie metody in vitro. 

Według danych Europe-
jskiego Towarzystwa Repro-
dukcji Człowieka i Embriologii
w Polsce problem niepłodności
rośnie i obecnie dotyczy już od
10 proc. do 16 proc. par. Każ-
dego roku na Mazowszu lecze-
nie techniką IVF (in vitro) chci-
ałoby podjąć około 3700 par.

Jednakże jest to metoda dosyć
droga. Dzięki nowemu pro-
gramowi, który ma wystartować
w drugiej połowie tego roku i tr-
wać do 2022 roku, mieszkańcy
województwa pragnący sko-
rzystać z metody in vitro mogą
otrzymać dofinansowanie od 6
do 18 tys. złotych (na 3 próby).
“Chętni będą mogli ubiegać się
o refundację kosztów procedury
zapłodnienia pozaustrojowego
z wykorzystaniem własnych ga-
met pary oraz nadzór nad roz-
wojem zarodków in vitro“. 

Będzie wsparcie na in vitro

Trwają prace przy budowie targowiska
gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie, któ-
re planowo mają zakończyć się w czer-
wcu tego roku. Tymczasem na sesji 26
marca br. rada gminy uchwaliła regulamin
targowiska oraz stawki opłaty targowej.  
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Najpierw członkowie Ot-
wockiego Oddziału Powia-
towego TPD zebrali się  na
“roboczej“ konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej, aby pod-
sumować działania ostatniej
kadencji oraz wybrać nowe wła-
dze. Po głosowaniu kierowanie
Oddziałem powierzono tym sa-
mym, sprawdzonym osobom,
które robiły to w ostatnio

Następnie w sali widowis-
kowej Powiatowego Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Otwocku
odbyła się część oficjalna uro-
czystości, a po niej artystyczna.
Oprócz członków otwockiego
TPD licznie przybyli na nią
przedstawiciele lokalnych sa-
morządów i instytucji wspiera-
jących stowarzyszenie. 

Gości przywitał serdecznie
prezes Oddziału Czesław
Ziemiński, który następnie przy-
pomniał dzieje Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Na terenie
powiatu otwockiego stowarzy-
szenie działa od 1958 roku w
pięciu gminach: Otwock, Józe-
fów, Karczew, Celestynów i
Wiązowna. 

Przez lata podjęto wiele
różnych działań, które mimo
zmian warunków życia wciąż
miały ten sam cel - udzielanie

pomocy dzieciom i rodzicom.
Otwocki Oddział TPD ma na
swoim koncie organizację i
prowadzenie przedszkoli, pla-
ców zabaw, 11 ognisk wycho-
wawczych, wydarzeń sporto-
wych, 68 turnusów kolonii. Wraz
ze sponsorami wspierał mate-
rialnie wiele rodzin mających
trudną sytuację bytową, prze-
kazując żywność, materiały
szkolne i inne potrzebne na co
dzień rzeczy. Dzięki TPD setki
dzieci z niezamożnych rodzin
otrzymały prezenty gwiazd-
kowe...

To tylko bardzo skrótowo
przedstawiony schemat dzia-
łalności stowarzyszenia na
naszym terenie. Cała wykonana
praca warta jest wielkiego uz-
nania i podziękowań.

Temu właśnie została
poświęcona dalsza część
uroczystości 19 marca  - wiele
ciepłych słów i życzeń  trafiło
na ręce Czesława Ziemińskiego
- wieloletniego prezesa, orga-
nizatora i koordynatora pracy
opiekuńczo-wychowawczej
TPD w powiecie otwockim. A
następnie zarząd uhonorował
kilkadziesiąt osób odznakami
Przyjaciel Dziecka oraz Srebrną
odznaką TPD. 

Część artystyczną stanowił
przemiły spektakl tańca  i śpie-
wu w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży z PMDK, pojawił się także
wspaniały jubileuszowy tort. 

Redakcja iOtwock.info życzy
całemu Otwockiemu Oddzi-
ałowi Powiatowemu TPD jesz-
cze wielu równie owocnych i
satysfakcjonujących lat działal-
ności.

Kazimiera Zalewska

otwockie obchody 100-lecia tPD 

Srebrna Odznaka TPD za szczególne zasługi:

Cecylia Domeradzka, Zarząd Powiatowy TPD

Maria Kozłowska, wolontariusz

Mirosław Pszonka, radny powiatu otwockiego

Zbigniew Szczepaniak, radny powiatu otwockiego

Ryszard Myśliwski, prezes TKKF “Apollo“

Mieczysław Kostyra, były prezes OPWiK

Grażyna Osica, była prokurent OPWIK

Iwona Jankowiak, Szkoła Podstawowa Nr 3, Józefów

Katarzyna Stemler-Pleskot, Szkoła Podstawowa Nr 2, Józefów

Wioletta Woźniak, Przedszkole Nr 17, Otwock

Grażyna Dźwigała, Szkoła Podstawowa nr 2, Karczew

Wanda Niemiec,  Szkoła Podstawowa nr 7 Otwock 

Wiesława Niewińska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Mariusz Konowrocki, Szkoła Podstawowa Nr 4, Otwock

Katarzyna Wiśniewska,Szkoła Podstawowa Nr 12, Otwock

Maria Krauze, Szkoła Podstawowa, Wiązowna

Ewa Kołodziejczyk, Przedszkole Gminne Pęclin

Katarzyna Lacka, Szkoła Podstawowa, Wiązowna

Maria Broda, Katolickie Liceum Humanistyczne, Otwock 

Odznakę Przyjaciel Dziecka otrzymali:

Angelika Domańska, Szkoła Podstawowa Nr 1, Otwock

Barbara Leszczuk, Szkoła Podstawowa Nr 6, Otwock

Jolanta Firląg, Szkoła Podstawowa Nr 8, Otwock

Anna Gmur, Szkoła Podstawowa Nr 7, Otwock

Anna Kędziorek, Szkoła Podstawowa, Celestynów

Janina Skrzypiec-Nowak, Szkoła Podstawowa, Celestynów    

Joanna Drozd, Szkoła Podstawowa, Celestynów

Mirosława Guba, Szkoła Podstawowa, Celestynów

Bożena Banulska, Szkoła Podstawowa Nr 1,Józefów

Małgorzata Wargocka, Szkoła Podstawowa Nr 1,Józefów

Barbara Zawada, Szkoła Podstawowa Nr 2,Józefów

Jolanta Kotlińska, Szkoła Podstawowa Nr 2,Józefów

Grażyna Trzaskowska,  Szkoła Podstawowa Nr 1,Karczew

Barbara Czarnocka, Szkoła Podstawowa Nr 2,Józefów

Zarząd Otwockiego Oddziału Powiatowego

TPD wybrany w dniu 19.03. 2019: 

Czesław Ziemiński - prezes 

Katarzyna Stemler-Pleskot - wiceprezes

Cecylia Domeradzka - skarbnik

Monika Podniesińska - sekretarz

Anna Kędziorek - członek

Ewa Kołodziejczyk - członek

Grażyna Dźwigała - członek

Powiatowa Komisja Rewizyjna: 

Maria Krauze - przewodnicząca

Violetta Woźniak - sekretarz

Mirosława Guba - członek
Delegaci wybrani na konferencję sprawozdawczo-

wyborczą Mazowieckiego Oddziału TPD: Czesław

Ziemiński, Wiesława Niewińska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi
w tym roku 100-lecie istnienia. Z tej okazji
19 marca 2019 r. świętował powiatowy
oddział stowarzyszenia.
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Kręcili film o niewielkiej pol-
skiej szkole, która przed laty
gościła trzydzieścioro japońskich
dzieci z opiekunami, poszko-
dowanych w wyniku trzęsienia
ziemi w Kobe w 1995 roku.
Szkole tej  w roku 2018 nadano
imię Polskich Dzieci Syberyjs-
kich na pamiątkę ocalenia przez
Japoński Czerwony Krzyż bez
mała 700 dzieci zabranych w
1918 roku z Syberii do Japonii,
gdzie je odżywiono, ubrano i
zwrócono Polsce. Japońscy re-
porterzy nagrywali lekcję fizyki,
którą prowadził znany w świecie

naukowiec prof. Sylwester
Porowski, jak również krótką
wypowiedź dyrektor szkoły Elż-
biety Osuch i wójta gminy Ce-
lestynów Witolda Kwiatkow-
skiego.

W spotkaniu uczestniczyli
również: prof. Stanisław Filipek,
były pracownik ambasady pol-
skiej w Japonii, kierownik gmin-
nej oświaty Edyta Wrzosek
oraz sekretarz generalny Pol-
skiego Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Języka Japońskiego Ry-
otaro Sakamoto.

AnKa

Czteroosobowa drużyna
ze Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Koł-
bieli okazała się zwycięz-
cą etapu wojewódzkiego
konkursu „Poznajemy Par-
ki Krajobrazowe Polski” i
będzie reprezentować Ma-
zowsze na etapie ogólno-
polskim, który odbędzie
się na początku czerwca.

To już 18. edycja konkursu
„Poznajemy Parki Krajobra-
zowe Polski”. Etap mazowiecki
odbył się 22 marca 2019 r. w
siedzibie Zespołu ds. Nad-
bużańskiego Parku Krajobra-
zowego w Kaliskach, gm.
Łochów. Wzięło w nim udział
pięć drużyn reprezentujących
5 parków krajobrazowych:
Brudzeński, Chojnowski, Ko-
zienicki, Mazowiecki i Nad-
bużański (tworzących razem
Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych).

Drużyna uczniów SP z Koł-

bieli w składzie: Małgorzata
Piętka, Aleksander Perka, Se-
bastian Szostak, Aleksandra
Popis; których opiekunem jest
Małgorzata Michałowicz, repre-
zentowała Mazowiecki Park
Krajobrazowy im. Czesława
Łaszka.

W trakcie konkursu ucz-
niowie musieli rozwiązać test
składający się z 25 pytań oraz
rozpoznać po 15 chronionych
gatunków roślin oraz zwierząt.

Uczniowie z Kołbieli uzyskali
najwięcej punktów, przed druży-
nami ze szkół w Złotokłosie,
Łochowie, Kozienicach i Sikorzu.
Za zwycięstwo otrzymali na-
grodę w postaci lornetki oraz
książkę “Spotkania z przyrodą
- Drzewa” oraz zaszczyt
reprezentowania Mazowsza na
konkursie ogólnopolskim. 

Gratulacje dla ambitnych
przyrodników z Kołbieli!

red.

uczniowie z kołbieli reprezentacją Mazowsza
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Japońska telewizja
w Starej Wsi
Reporterzy z japońskiej telewizji odwie-
dzili 26 marca Szkołę Podstawową w
Starej Wsi. 

tygodnik i portal  i Otwock.info 

poszukuje do współpracy  

DZIENNIKARZA
zgłoszenia: biuro@iotwock.info
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W klimacie warszawskiej
kawiarni “Ziemiańska“, pośród
stolików z porcelanowa za-
stawą, z widokiem na przed-
wojenną Warszawę gości przy-
witała dyrektor szkoły Monika
Chudek. Następnie Sebastian
Rakowski -  dyrektor Muzeum
Ziemi Otwockiej barwnie
opowiadał o Otwocku w cza-
sach międzywojnia.

Kolejnym punktem progra-
mu był finał Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
“Witaj wolna Polsko“. Po
prezentacjach 5 finalistek jury
udało się na burzliwe obrady,
a goście obejrzeli prezentację
Tomasza Sikorskiego, przed-
stawiciela Instytutu Pamięci
Narodowej na temat roli
młodzieży w walce o odzys-
kanie niepodległości.

Po obradach jury panie po-
etki wraz z Jarosławem
Witaszczykiem zechcieli uświet-
nić wieczór swoim występem,
recytując wiersze. Następnie
wystąpili uczniowie Nukleonika
z przygotowanym  - pod czu-
jnym okiem  Małgorzaty Piwek
i  Agnieszki Malesy - pro-
gramem artystycznym. (...)  Nie
sposób było nie pochylić się z
uśmiechem się nad urokiem i
kompetencją przewodników w
czasie wirtualnego spacerku

po dawnej Warszawie z tek-
stami rodem z Wiecha i przy
piosence Stanisława Grzesiuka
,,W Saskim Ogrodzie”.

Finałem wieczoru było
wręczenie nagród laureatom
konkursów. W konkursie recy-
tatorskim “Witaj wolna Polsko“
jury przyznało:
● miejsce I: Aleksandra Now-
icka z LO im. Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego w Ot-
wocku
● miejsce II: Emilia Bronikows-
ka ze Szkoły Podstawowej im.
Bohaterskich Lotników Polskich
w Wiązownie
● miejsce III: Agata Zgutka ze
Szkoły Podstawowej im. Bo-
haterskich Lotników Polskich
w Wiązownie
● wyróżnienia: Daria Jesiotr z
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku,
Eliza Kobza z LO im. Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Otwocku

Nagrodę specjalną  Anny
Bielickiej - dyrektora Biblioteki
Pedagogicznej w Otwocku
otrzymała Emilia Bronikowska
ze Szkoły Podstawowej im.
Bohaterskich Lotników Polskich
w Wiązownie.

W konkursie plastycznym
“100. ROCZNICA ODZYSKA-
NIA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ POLSKĘ“ :
● miejsce I: Katarzyna Król z
LO Nr III im. J. Słowackiego w
Otwocku
● miejsce II: Natalia Pawlik z
Zespołu Szkół Ekonomiczno -
Gastronomicznych im. St.
Staszica w Otwocku
● miejsce III: Julia Drachel z
Zespołu Szkół Ekonomiczno -
Gastronomicznych im. St.
Staszica w Otwocku
● wyróżnienia: Karolina Korgul
i Wiktor Kizlo z Zespołu Szkół
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Otwocku.
Sponsorami nagród byli:
Starosta Powiatu Otwockiego
i Prezydent Miasta Otwocka,
Podziękowania  należą się
również:
● Rodzicom z rady rodziców
za pomoc w przygotowaniu
tego wieczoru, zwłaszcza prze-
wodniczącej Annie
Markowskiej-Czarneckiej 
● Paniom Annie i Katarzynie
Jędrzejewskim - artystkom plas-
tyczkom 
● aństwu Josefovi Havedalowi
i Grażynie Śliwińskiej z Hotelu
Pod Sosnami w Osiecku 
● Dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 1 w Karczewie 
●Firmie Oskroba Człekówka 

Agnieszka Malesa
(skróty pochodzą od redakcji)

NABÓR 

NA STUDIA MBA
Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku prowadzi
nabór na studia podyplomowe Master of Business Ad-

ministration. Studia te prowadzone są przy ścisłej współpracy
z niemiecką uczelnią z Bielefeld - Fachhochschule des Mit-
telstand (FHM). 

Studia MBA dostarczają  słuchaczom nowoczesnej wiedzy
z szeroko rozumianego obszaru zarządzania, który stanowi
podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżer-
skich. Program studiów  umożliwia zapoznanie słuchaczy z
ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi , społecznymi
oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i
globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma. 

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w

środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców,

potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżer-

skich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

Słuchacze MBA pozyskują i rozwijają wiedzę z obszarów: 
Ekonomia , Organizacja i zarządzanie, Informatyka w  zarządza-
niu, Język angielski w biznesie, Finansowe aspekty integracji
europejskiej, Negocjacje na rynku światowym, Zarządzanie
finansami, Zarządzanie marketingowe, Marketing między-
narodowy, Strategie korporacji międzynarodowej, Kierowanie
ludźmi, Zarządzanie strategiczne, Rachunkowość finansowa
i zarządcza, Prawo gospodarcze i handlowe, Prawo podatkowe,
Analiza i planowanie finansów.   

Z a p r a s z a m y

Wieczornica 
w Nukleoniku

Wieczór 14 marca w Nukleoniku pełen był wiosny, poezji i
muzyki... Kontynuacją jubileuszu odzyskania iepodległości była
wieczornica “Niechaj Polskę... i wiosnę zobaczę“. 

Fot. ZS nr 2, Otwock (4)

ZAPRASZA NA SPOTKANIE
"Znaczenie majowych wyborów do Parlamentu Eu-

ropejskiego i przyszłość Unii Europejskiej ".

W ramach Klubu Trybuny w Otwocku.

9 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 18

Kawiarnia „Klubowa”; ul. Poniatowskiego 1 /róg Andriollego/
WSTĘP WOLNY
Zaproszony gość: Prof. dr hab. inż. Tadeusz IWIŃSKI
poseł na Sejm RP (1991-2015)
członek i wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy w Strasburgu (1992-2016), sekretarz stanu ds.
międzynarodowych w rządach Leszka Millera i Marka Belki
pierwszy Polak występujący jako eurodeputowany w Parla-
mencie Europejskim                        

Warszawska Szkoła Wyższa 

z siedzibą w Otwocku, 

ul. Armii Krajowej 13;   05-400 Otwock,

wsw.edu.pl  mail:  dziekanat

@wsw.edu.pl

Tel.  22 719 52 15
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29 marca - 4 kwietnia 2019

Neuropatolog Bennet Omalu urodził się 
i wychował w Nigerii. Do Stanów Zjednoczonych 
przyleciał na staż. Obecnie pracuje jako koroner 
w Pittsburghu. Pewnego dnia przeprowadza 
sekcję zwłok byłego zawodowego futbolisty 
Mike’a Webstera, który zmarł na zawał serca. 
Przed śmiercią mężczyzna miewał ataki agresji, 
zdradzał również objawy paranoi. Na podstawie 
przeprowadzonych badań lekarz odkrywa 
zaskakującą zależność pomiędzy urazami 
mózgu, a skłonnością do stanów depresyjnych.

TVP1 dramat obyczajowy, Australia, USA, 2015  

Wstrząs22:40

Piątek

TVP1

20:30

Sobota

Nadmorskie miasteczko w północnej Turcji. 
Zbliża się lato. Wracając ze szkoły, nastoletnia 
Lale (Güneş Şensoy) i jej cztery siostry bawią się 
z kolegami. Postronni obserwatorzy uznają ich 
zachowanie za zbyt swobodne. Wybucha skandal 
i niczemu niewinne dziewczynki zostają uwięzi-
one w swoim domu. Kiedy ich opiekunowie 
postanawiają jak najszybciej wydać je za mąż, 
siostry rozpoczynają desperacką walkę o swoją 
niezależność. W niespotykany dotąd sposób fi lm 
opowiada o walce tradycji z nowoczesnością. 

Ziemia 14 tysięcy lat temu. Nękany demonami 
przeszłości Herkules błąka się po świecie. Syn 
potężnego Zeusa i śmiertelniczki w życiu doświ-
adczył tylko cierpienia. Krążą o nim legendy. Po 
wykonaniu dwunastu prac przyjmuje krwawe 
zlecenia, które przynoszą mu ukojenie. Stał się 
najemnikiem opłacanym złotem i musi dbać 
o swoją reputację. Piewcą jego nieziemskich 
wyczynów jest Jolaos. Herosowi towarzyszą inni 
straceńcy, których łączy zamiłowanie do wojny 
oraz stąpania na krawędzi życia i śmierci.

TVP2 dramat obyczajowy, Katar, Francja, Niemcy, 2015fi lm przygodowy, USA, 2014 

MustangHerkules 23:55

Niedziela

Naukowcy odkrywają niepokojące zjawiska na 
Słońcu. W konsultacjach badaczy bierze udział 
miedzy innymi geolog Adrian Helmsley, który 
przewiduje, że wybuchy te będą mieć katast-
rofalne skutki dla przyszłości Ziemi. Swoimi 
prognozami dzieli się z prezydentem USA. 
Najbardziej wpływowi ludzie różnych części 
globu zaczynają wdrażać plan ratunkowy na 
wypadek zagłady. Jednocześnie zatajają prawdę 
przed zwykłymi śmiertelnikami, którzy nie mają 
pojęcia, że czeka ich nieuchronna śmierć.

POLSAT fi lm katastrofi czny, Kanada, USA, 2009

201220:10

Poniedziałek

Tuż przed swoją śmiercią agent 009 dostarcza 
do brytyjskiej ambasady bezcenny klejnot, 
pochodzące z carskiej kolekcji diamentowe jajko. 
Okazuje się, że jest to jedynie dobrze wykonana 
imitacja. Przełożeni zlecają Jamesowi Bondowi 
(Roger Moore) zbadanie sprawy. Okazuje się, 
że prawdziwy eksponat ma zostać wystawiony 
na sprzedaż w londyńskim domu aukcyjnym 
Sotheby. Agentowi udaje się ustalić, że na jego 
kupnie bardzo zależy niejakiemu Kamalowi 
Khanowi (Louis Jourdan). 

TVP1 fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 1983

Ośmiorniczka00:15

Wtorek

W lutym 1997 roku doszło do wielkiej strzelaniny 
między policją a przestępcami w Los Angeles. 
Film odtwarza te wydarzenia. Bohaterami są 
trzej funkcjonariusze, którzy brali udział w tej 
akcji. Są to: Frank McGregor, policjant z wydziału 
zabójstw, Donnie Anderson, ofi cer oddziałów 
specjalnych S.W.A.T. oraz Henry Jones (Mario 
Van Peebles). Dwóch uzbrojonych przestępców, 
Larry (Andrew Bryniarski) i Emil (Oleg Taktarov), 
zamierza właśnie dokonać napadu na furgonetkę 
przewożącą pieniądze z banku. 

POLSAT dramat sensacyjny, USA, 2003

44 minuty23:15

Środa

Śląsk. W wyniku zwolnień grupowych Franek 
Szpak traci pracę w fabryce samochodów. Ma 
wyjątkowego pecha, ponieważ w tym samym 
czasie odchodzi od niego dziewczyna. Grono 
bezrobotnych zasilają także dwaj przyjaciele 
Franka - sympatyczny kucharz Tomek Zarówny 
i porywczy monter Zenobiusz Kozioł. Szpak, 
który dostał najwyższą odprawę, proponuje 
kolegom pożegnalny wypad do Warszawy. 
Panowie liczą na szaloną zabawę, skoro od tej 
chwili w ich życiu będzie już tylko gorzej.

TVN komedia, Polska, 2014
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05:15 Jeden z dziesięciu 
05:50 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie - magazyn
12:50 Natura w Jedynce 

- Nurkowanie wśród 
rekinów - fi lm

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

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

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

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

- taka historia... 
- telenowela

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 To był rok!
21:40 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
22:40 Wstrząs - dramat, 

prod. USA, 2015
00:50 El Principe - dzielnica 

zła - serial
02:40 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn

06:00 Egzamin z życia - serial
06:55 Nabożeństwo Kościoła 

Chrześcijan Baptystów 
w Chełmie - relacja

07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:00 Coś dla Ciebie 
14:35 Operacja Zdrowie! 

Neurochirurgia
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - nowy rozdział 
- Wyczerpanie - serial

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl - serial
22:15 La La Poland
22:50 Żyć nie umierać

- dramat
00:25 Teoria chaosu 

- komedia, prod. USA, 
2008

02:05 Legend - dramat

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango 

- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
- Trecki burek ze 
szpinakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:49 Raport smogowy 

- poznaj kolory powietrza 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Szybcy i wściekli VI 
- fi lm sensacyjny
Grupa świetnie 
wyszkolonych kierowców 
porywa transport wo-
jskowej broni. W zamian 
za całkowitą abolicję 
Dom z przyjaciółmi 
zgadzają się pomóc 
agentowi Hobbsowi 
przy powstrzymaniu 
najemników.

22:40 Wzgórze krwi 
01:05 Kuba Wojewódzki 

- talk show
prod. Polska

02:10 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

02:30 Moc Magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Taniec z Gwiazdami

22:05 U Pana Boga 
w ogródku

 Chociaż od czasu 
pierwszego fi lmu minęło 
już niemal 10 lat, w małej 
mieścinie Królowy Most, 
gdzie życie płynie leniwie 
i spokojnie, niewiele 
się zmieniło: czas 
płynie spokojnie, 
a bieg wydarzeń kontro-
lują wspólnie proboszcz 
i komendant policji. 
Nowinki z wielkiego 
świata docierają tu 
rzadko i zazwyczaj 
w nietypowej postaci. 

00:45 Cienka czerwona linia
04:30 Kabaretowa 

Ekstraklasa
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:30 Fernando i humaniści 

- fi lm TVP, reż. Stanisław 
Kokesz, wyk. Zygmunt 
Zintel, Aleksander Fogiel

09:05 Wielki bieg - dramat, 
prod. Polska, 1987, 
reż. Jerzy Domaradzki, 
wyk. Tadeusz Bradecki, 
Jarosław Kopaczewski, 
Leon Niemczyk, Krzysztof 
Pieczyński, Tadeusz 
Chudecki, Tomasz Dedek, 
Cezary Harasimowicz, 
Ryszard Jabloński, Edward 
Żentara, Piotr Dejmek

11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:10 Studio Kultura
13:25 Koncert Seong - Jin 

Cho zwycięzcy XVII 
Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina

14:20 Wenecja - dramat

16:30 Klucznik 
- dramat, 
prod. Polska, 1979, 
reż. Wojciech Marczewski, 
wyk. Tadeusz Łomnicki, 
Wirgiliusz Gryń

18:00 Świat w dokumencie 
- Kiedy będę ptakiem 
- fi lm dokumentalny

18:40 Teledyski
19:20 Koło pióra 4 - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu - Długie
20:25 Wieczór kinomana 

- Długie pożegnanie 
- dramat, prod. USA, 1973

22:25 Amerykański epos 
- Sesje - fi lm 

00:30 Tygodnik Kulturalny
01:15 Teraz animacje! 

- Papierowa torba - fi lm

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

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

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

15:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Człowiek w ogniu 

22:55 Cena powrotu 
- thriller
Córka teksańskiego 
biznesmena zostaje por-
wana przez gangsterów. 
Na ratunek rusza doświad-
czony ochroniarz. 

00:50 Bez Litości 
02:15 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
03:05 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:30 Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

03:55 Menu na miarę 
- fabularny

04:15 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:40 Dyżur
05:35 Niesamowite!

04:45 Gotowe 
na wszystko 
- serial, USA 

05:45 Ukryta prawda 
06:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:45 Szpital 
08:45 Big Brother 
09:40 Doradca smaku 

- Spaghetti z krewetkami 
i chorizo

09:50 Big Brother 
Pobudka 

09:55 Zakochani po uszy 
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 +
12:35 Ukryta prawda 
13:35 Big Brother Popołudnie 
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:40 Szpital 
16:40 Big Brother 

Podwieczorek

16:45 Gotowe 
na wszystko 
- serial, USA 

17:40 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
prod. USA 
Losy szóstki przyjaciół, 
którzy mieszkają i pracują 
w Nowym Jorku.

18:10 Singielka 
- serial, Polska 

19:20 Numerek 
z Dorotą 

19:30 Program rozrywkowy
20:00 Big Brother 
21:00 Naga broń 
22:45 Niezgodna 
01:35 Moc Magii 

- program ezoteryczny
03:45 Druga strona

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:55 Nasz Nowy Dom
08:55 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia 

głupoty
11:55 Mecenas Lena Barska
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Klątwa laleczki 
Chucky

 Niepełnosprawna Nica 
dostaje paczkę, w której 
znajduje się charaktery-
styczna lalka. Następnego 
dnia okazuje się, że matka 
dziewczyny nie żyje. 
Przyczyny śmierci nie są 
do końca jasne, ale jako 
najbardziej prawdo-
podobne przyjmuje się 
samobójstwo. Kiedy do 
Niki przyjeżdża siostra 
z rodziną w okolicy 
dochodzi do kolejnych 
zagadkowych śmierci.

01:05 Zagadkowe zgony
02:05 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:10 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni 
08:20 To był rok - kulisy
08:30 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres 
09:55 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
10:25 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:35 Fascynujący świat 

- Niewidzialne miasta 
starożytności 3 - fi lm

13:35 Z pamięci - Leopold 
Tyrmand - felieton

13:45 Okrasa łamie przepisy 
14:20 Mistrzowie - Władysław 

Kozakiewicz 
14:55 Wiktoria - serial
16:00 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 

18:30 Stulecie Winnych 
- serial TVP

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Hit na sobotę - Herkules 

- fi lm fantasy, prod. USA, 
2014, reż. Brett Ratner, 
wyk. Dwayne Johnson

22:20 Echo serca - serial TVP
23:20 W przebraniu 

mordercy 
- thriller, prod. USA, 
1980

01:05 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

01:55 Wstrząs - dramat, 
prod. USA, 2017, 
reż. Peter Landesman

05:00 Z pamięci 
05:05 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny 
05:55 Barwy szczęścia - serial
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pogoda Flesz sobota
11:25 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:55 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
12:30 Bake off  - Ale ciacho!
13:25 Na sygnale - serial
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP
16:15 Rodzinka.pl - serial
16:40 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
16:55 Zmiennicy - Safari 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:05 Dance Dance Dance
22:15 Sierocki na sobotę

23:15 Legend 
- dramat, prod. USA, 
Wielka Brytania, 
Francja, 2015, 
wyk. Tom Hardy, 
Emily Browning, 
David Thewlis, Christopher 
Eccleston, Chazz 
Palminteri

01:30 Bestia 
- fi lm akcji, 
prod. Kanada, 
Hongkong, Wielka 
Brytania, 2003, 
reż. Ching Siu Tung, 
wyk. Steven Seagal, 
Sarah Malakul Lane, 
Tom Wu

04:10 The Good Doctor 
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

04:55 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej  
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 MasterChef 
Junior 

14:25 Agent - Gwiazdy 
15:25 Efekt Domina 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Dorota inspiruje 
18:00 36, 6 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy 

- poznaj kolory powietrza 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 Chyłka-Zaginięcie 
21:00 Raj dla par 

23:20 Szybcy i wściekli VI 
- fi lm sensacyjny
Agent Hobbs jest 
na tropie działającej 
w 12 krajach organizacji 
przestępczej. Jedyny 
sposób na powstrzymanie 
gangsterów to pokonanie 
ich w ulicznych wyścigach. 
Hobbs zwraca się 
z propozycją do 
Doma.

01:55 Kuchenne 
rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy, prod. Polska

03:00 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:20 Moc Magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Piotruś Pan: Wielki 
powrót

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

Kiepskich
- serial komediowy

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Smerfy: Poszukiwacze 
zaginionej wioski
Smerfetka wraz z 
kilkoma innym smerfami 
wyrusza na wyprawę aby 
dowiedzieć się, czemu 
jest jedyną dziewczyną 
w wiosce.

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:05 Gliniarze z Brooklynu
 - thriller kryminalny 

Zgorzkniały i zmęczony 
służbą Eddie ma przed 
sobą zaledwie kilka dni 
do emerytury. Tango 
wypełnia śmiertelnie 
niebezpieczną misję 
- rozpracowuje gang 
narkotykowy, któremu 
przewodzi Caz . Marzy o 
powrocie do standardowej 
służby, ale szefowie 
pozostają głusi na jego 
prośby. 

03:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:20 Informacje kulturalne 
07:35 21. Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki 
Sopot 84 
- koncert

08:30 Serialowa
nostalgia - Klub profe-
sora Tutki - Profesor Tutka 
był dziennikarzem 
- serial TVP

08:55 Serialowa nostalgia
- Klub profesora Tutki 
- Okno - serial TVP

09:15 Serialowa nostalgia 
- Klub profesora Tutki 
- Profesor Tutka wśród 
melomanów - serial TVP

09:35 Tygodnik Kulturalny
10:30 Dokument tygodnia 

- Obcy w raju - fi lm doku-
mentalny, prod. Holandia, 
2016

11:40 wydarzenie aktualne
12:20 Ogłoszenie matrymoni-

alne - fi lm obyczajowy

13:25 Portret podwójny 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2000, reż. Mariusz 
Front, wyk. Maciej Adam-
czyk, Elżbieta Piekacz

15:20 One. Kobiety kultury 
- magazyn kulturalny

15:55 Czterysta batów - fi lm 
fabularny, prod. Francja, 
1959, reż. Franois Truff aut

17:45 Dranie w kinie 
18:30 20 000 dni na Ziemi 

- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania

20:20 Bilet do kina 
- Wyprawa Kon - Tiki 
- fi lm fabularny

22:25 Chris Rea
00:05 Seans kultowy - Opęta-

nie - fi lm fabularny
02:15 Performance 

- Konteksty 2018

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie? 

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

07:50 Tajemnice 
medyczne 
- fi lm akcji

08:50 13 Posterunek 2
- serial komediowy
prod. Polska 
Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:10 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Rodzinny interes
20:00 Rambo: Pierwsza krew

John Rambo, były 
komandos, weteran wojny 
w Wietnamie, naraża się 
policjantom z pewnego 
miasteczka. Ci nie wiedzą, 
jak groźnym przeciwniki-
em jest ten włóczęga. 

21:50 Człowiek w ogniu 
- fi lm sensacyjny
Amerykanin po przejściach 
podejmuje się w Meksyku 
ochrony kilkuletniej córki 
bogatego biznesmena.

00:35 Asy bez kasy 
Ekipa nieobliczalnych 
amatorów kradnie 
17 mln dolarów 
z pancernego skarbca. 
Czy “geniusze zbrodni” 
zdołają wymknąć się 
policyjnej obławie?

03:05 Taki jest świat
- program informacyjny

03:55 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:40 Dyżur
05:35 Niesamowite!

- program rozrywkowy

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Dziewczyny 

z Hollywood 3
- Demi Moore 

09:20 Big Brother 
12:30 Ukryta prawda 
13:30 Ukryta prawda 
14:35 Inspektor Gadżet 
16:05 Naga broń 1/2 
17:55 Zaplątani

- fi lm animowany, 
USA, 2010, reż. Nathan 
Greno, Byron Howard, 
wyk. Mandy Moore, Zach-
ary Levi, Donna Murphy, 
Ron Perlman 
Żyjąca na odludziu 
Roszpunka, której 
włosy mają magiczną 
moc, marzy, by poznać 
świat. Jej przepustką do 
wolności jest czarujący 
łotrzyk Flynn.

20:00 Big Brother Raport

20:35 Powrót Batmana 
Gotham zagraża obłąkany 
Pingwin, który łączy siły 
z potentatem przemys-
łowym Maxem Shreckiem 
oraz Kobietą-Kotem. 
Jedynie Batman może ich 
powstrzymać.

23:10 Big Brother Nocą + 
23:45 Pierwsza piątka 

Chris Rock jest sce-
narzystą, reżyserem 
i gwiazdą “Pierwszej 
piątki” opowiadając 
historię Andre Allena, 
nowojorskiego komika,  
który stał się fi lmową 
gwiazdą.

01:55 Moc Magii 
04:05 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
09:15 Tom i Jerry: Magiczna 

fasola
10:20 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
13:20 STOP Drogówka
14:30 Uciekająca panna 

młoda
 Graham jest nowojorskim 

felietonistą. W poszukiwa-
niu weny twórczej wybiera 
się do pobliskiego baru. 
Tam słyszy historię dziew-
czyny, która uwielbia 
stan narzeczeński, ale boi 
się ślubu. Ike pisze o niej 
felieton. Maggie wściekła 
na autora planuje odwet. 
Jednak nie wie jak to się 
dla niej zakończy...

16:50 Krótkie spięcie
 - komedia
19:00 Galileo

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

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:00 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. 

03:10 Interwencja
03:25 Graffi  ti
03:40 Top 10 lista 

przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER FILM SENSACYJNY DRAMAT DRAMAT FILM FANTASY FILM AKCJI

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

niedziela 31 marca

06:05 Słownik polsko@polski 
- talk - show

06:35 Wojsko - polskie.pl 
- reportaż

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Kielce - magazyn
09:05 Ziarno 
09:35 Weterynarze z sercem
10:15 Kowboj - western
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:40 Misja w Afryce 
13:00 Z pamięci 
13:10 Gala wręczenia nagród 

im. Jana Rodowicza 
“Anody” 

14:10 Natura w Jedynce 
14:45 To był rok!

16:00 The Wall. Wygraj 
marzenia
- teleturniej

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

- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych 

- serial TVP
21:15 Sanatorium miłości 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Każdy chce być 
Włochem - komedia

00:05 Herkules - fi lm fantasy, 
prod. USA, 2014

01:55 Jaka to melodia? 
02:50 W przebraniu mordercy 

- thriller
04:35 Z pamięci

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Synowie manotrwani

05:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

06:55 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Rodzinne oglądanie 

- Wydry i ich sekrety 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2017

12:10 Gwiazdy w południe 
- Szlachetna rasa - west-
ern, prod. USA, 1966, reż. 
Ric Hardman, wyk. James 
Stewart, David Brian

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:45 Dance Dance Dance
17:55 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

19:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:05 Poltergeist 
- thriller, prod. USA, 2015, 
reż. Gil Kenan, wyk. Sam 
Rockwell, Rosemarie 
DeWitt

21:45 Kino bez granic 
- Kincsem. Miłość 
i hazard 
- fi lm przygodowy, 
prod. Węgry, 2017,
reż. Gabor Herendi, Buda 
Gulyas, wyk. Ervin Nagy

23:55 Mustang - dramat, prod. 
Francja, Niemcy, Turcja, 
Katar, 2015, reż. Deniz 
Gamze Ergüven

01:45 Poltergeist - thriller
03:20 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango 

- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Efekt Domina 
11:30 Co za tydzień 

- magazyn 
12:00 Diagnoza - serial, Polska 
13:00 Lotnisko 
14:00 Agencie, podaj łapę 
16:00 Odlot - fi lm komedia, 

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

18:00 Big Brother Tydzień 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:44 Raport smogowy 

- poznaj kolory powietrza 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior 
21:30 Szóstka - serial, Polska 

22:30 Tożsamość 
- thriller
Doktor Martin Harris 
budzi się po wypadku 
samochodowym w 
Berlinie i odkrywa, że żona 
go nie rozpoznaje, a jego 
tożsamość przyjął inny 
mężczyzna.

00:55 Big Brother 
Tydzień

01:55 Amok 
- fi lm sensacyjny, 
Polska, 2017,
reż. Katarzyna Adamik, 
wyk. Mateusz Kościukie-
wicz, Łukasz Simlat, Zofi a 
Wichłacz, Zbigniew Stryj, 
Mirosław Haniszewski 

04:00 Uwaga! 
- magazyn

04:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:50 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:20 Asterix i Obelix: 
W służbie Jej Królewsk-
iej Mości
50 r. p.n.e. Cezar 
zmierza w stronę Brytanii, 
zdobywając po drodze 
wszystkie napotkane 
wioski. Przerażona 
królowa Brytów prosi o 
pomoc Galów pojących się 
magiczną miksturą.

11:45 Samoloty
13:45 Smerfy: Poszukiwacze 

zaginionej wioski
15:45 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo

23:05 Ladykillers, czyli 
zabójczy kwintet

 Południe Stanów 
Zjednoczonych. 
Podający się za profesora, 
a w rzeczywistości oszust 
i włamywacz, Goldhwait 
H. Dorr, planuje „skok 
stulecia” na kasyno. 
W tym celu kompletuje 
gang rzekomych 
zawodowców. Wynajmują 
piwnicę w domu naprzeci-
wko banku i zaczynają 
drążyć tunel. 

01:20 2012
04:40 Kabaretowa 

Ekstraklasa
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:35 Którędy po sztukę 

- Joanna Rajkowska 
- magazyn

07:45 Dranie w kinie 
- magazyn

08:30 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Wola życia 

09:35 Od ucha do ucha 
Niezapomniany
 Leonard Bernstein
- Spotkania z muzyką 
- Co to jest koncert? - cykl 
dokumentalny, prod. USA

10:45 Od ucha do ucha
12:05 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny
12:40 Niespotykanie 

spokojny człowiek 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1975, reż. Stanisław Bareja

13:50 Chuligan Literacki 
14:25 Faworyta - opera
17:15 Niedziela z... 

kostiumem

18:05 Niedziela z... - Danton 
- dramat historyczny, 
prod. Polska, Francja, 
1983, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Gerard Depardieu, 
Wojciech Pszoniak, 
Bogusław Linda, Anne 
Alvaro, Emmanuelle 
Debever, Krzysztof Globisz

20:35 Chartum - dramat, prod. 
Wielka Brytania, 1966, reż. 
Basil Dearden

22:50 Scena alternatywna 
23:20 Trzeci punkt widzenia 
23:55 Nocny dokument 

- Oskarowe kostiumy 
Barbary Ptak - fi lm

00:55 Bilet do kina 
- Wyprawa Kon - Tiki 
- fi lm fabularny

03:00 Teraz animacje! 
- Papierowa torba

07:55 Przygody Merlina 
Młody czarodziej przyby-
wa do Camelotu i ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

10:45 Bibliotekarze 
11:30 Żandarm 

na emeryturze 
13:30 Góra Czarownic 

Taksówkarz pomaga 
dwójce pasażerów obdar-
zonych paranormalnymi 
zdolnościami w odkryciu 
sekretu tajemniczej góry.

15:30 Najpiękniejsze baśnie: 
Kraina obfi tości 

16:40 Syn prezydenta 
18:40 Sezon na misia 3 

Niedźwiedź Boguś 
wyrusza samotnie na 
wyprawę samców. Podc-
zas podróży spotyka cyrk, 
w którym poznaje piękną 
niedźwiedzicę, Ursę.

20:00 Furia 
- dramat

22:20 Akt odwagi 
00:25 Skorpion 

- fabularny
01:20 Dyżur
02:20 Biesiada 

na cztery pory roku 
- serial obyczajowy

02:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:25 Biesiada 
na cztery pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:25 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:10 Dyżur
05:35 Niesamowite!

- program rozrywkowy

05:30 Ukryta prawda 
06:30 Mango - telezakupy
08:35 Big Brother 
10:25 Zakochani po uszy 
12:30 Zaplątani 

- fi lm animowany, 
USA, 2010, reż. Nathan 
Greno, Byron Howard, 
wyk. Mandy Moore, Zach-
ary Levi, Donna Murphy, 
Ron Perlman 

14:35 Powrót Batmana 
Gotham zagraża obłąkany 
Pingwin, który łączy siły 
z potentatem przemys-
łowym Maxem Shreckiem 
oraz Kobietą-Kotem. 
Jedynie Batman może ich 
powstrzymać.

17:10 Niezgodna 
Przyszłość, w której 
społeczność składa się 
z pięciu frakcji na podst-
awie cech charakteru. 

20:00 Big Brother Arena
- program rozrywkowy 

21:30 47 roninów 
- fi lm fantasy
Grupa samurajów 
występuje przeciw 
okrutnemu wysłannikowi 
szoguna. Wojownicy za 
wszelką cenę chcą pomścić 
śmierć swojego mistrza.

23:55 Mr. Brooks
 - thriller
Po jednym 
z zabójstw dokonanych 
za namową mrocznego 
alter ego szanowany 
biznesmen, Earl Brooks, 
zaczyna być szantażowany 
przez człowieka, który 
sfotografował jego 
zbrodnię

02:30 Moc Magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
09:15 Tom i Jerry i Sherlock 

Holmes
 Wybitny detektyw łączy 

tę sprawę z serią kradzieży 
brylantów. Holmes, Doktor 
Watson oraz Tom i Jerry 
muszą znaleźć winnego, 
co nie jest prostym 
zadaniem, szczególnie gdy 
Tom i Jerry nie potrafi ą się 
powstrzymać od swoich 
zwariowanych harców.

10:05 Dzielna Mysz
10:35 Galileo
12:40 Gliniarz 

w przedszkolu 2
 Gburowaty twardziel, 

agent Reed z FBI, by 
odzyskać skradzione dane 
musi działać pod przykry-
wką, jako nauczyciel w 
przedszkolu. 

14:50 Quest
 Nowy Jork, lata 20. 

ubiegłego wieku. Historia 
Chrisa Dubois, młodego 
chłopaka, który uciekając 
przed gangsterami dostaje 
się na statek płynący do 
Hong Kongu. 

16:50 Ja Cię Kręcę
19:00 Galileo
20:00 Obcy - decydujące 

starcie - horror sci-fi  
22:55 Klątwa laleczki

Chucky
 Niepełnosprawna Nica 

dostaje paczkę, w której 
znajduje się charaktery-
styczna lalka. 

00:55 Ameryka pod 
ostrzałem

03:15 Zagadkowe zgony
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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poniedziałek 1 kwietnia

05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
 - teleturniej muzyczny

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy - Eu-

ropejskie Forum Rolnicze
13:00 Natura w Jedynce - Las 

Bawarski - rozległy, 
mroczny, czarodziejski 

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

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

- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Znaki
22:10 Ekstradycja - serial 

kryminalny TVP
23:20 Indie - Nowi 

maharadżowie 
00:25 Sanatorium miłości

05:20 Koło fortuny - teleturniej
05:55 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
06:50 Coś dla Ciebie 
07:15 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
15:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - nowy rozdział 
- Walka o dzieci - serial, 
prod. Niemcy, 2008

15:50 Zainwestuj 
w marzenia 
- serial TVP

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Za marzenia serial TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP
22:55 Terror w podziemiach 
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 

- serial sensacyjny
00:55 Kincsem. Miłość 

i hazard - przygodowy

05:50 Uwaga! 
- magazyn

06:20 Mango 
- telezakupy

07:25 Nowa Maja 
w ogrodzie

07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN - 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Odwróceni. 
Ojcowie i córki 
Blacha i Sikora nie 
utrzymują już ze sobą 
kontaktu. “Pruszkowscy” 
gangsterzy są na wolności, 
odsiedzieli swoje wyroki 
i stali się legalni. Stary 
“Pruszków” nie istnieje. 
Ten, który go zlikwidował 
- komisarz Paweł Sikora 
- jest emerytowanym 
policjantem.

22:30 Chyłka-Zaginięcie 
23:30 Ostrza chwały 
01:25 Co za tydzień 
02:05 Uwaga! 

- magazyn
02:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 MEGA HIT - 2012
 - fi lm prod. USA, 2009,

reż. Roland Emmerich, 
wyk. John Cusack, 
Ejiofor Chiwetel, Newton 
Thandie, Peet Amanda, 
Platt Oliver, Woody 
Harrelson

23:35 Ślad
00:45 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. 

03:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski 
07:40 Rzecz Polska - Meble dla 

Ignacego Mościckiego 
08:00 Studio Kultura 
08:20 Kamizelka - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1971
09:20 Klucznik - dramat, prod. 

Polska, 1979, reż. Wojciech 
Marczewski

11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:05 Pies na środku drogi 

- fi lm krótkometrażowy 
TVP, prod. Polska, 1986

13:55 Studio Kultura
14:20 Niezapomniany Leon-

ard Bernstein 
- Spotkania z muzyką - Co 
to jest koncert? 

15:25 Nos - fi lm TVP, prod. Pols-
ka, 1971, reż. Stanisław Le-
nartowicz, wyk. Zdzisław 
Maklakiewicz, Elżbieta 
Góralczyk, Kalina Jędrusik, 
Ryszard Kotys, Ferdynand 
Matysiak, Paweł Galia, 
Igor Przegrodzki

16:05 Weiser 
- dramat psychologiczny, 
prod. Polska, Niemcy, 
Dania

18:00 Legendy polskiego 
teatru - Omnia mea... 
omnia mea mecum porto
- wszystko moje niosę 
z sobą... 

19:05 Teledyski
19:30 Którędy po sztukę
19:40 Marina Abramović
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Nocny recepcjonista 
21:15 Panorama kina 

polskiego - Warsaw By 
Night - fi lm obyczajowy

23:05 Kronos - magazyn
23:40 Żelazna klasyka - M 

- Morderca - dramat
01:40 Informacje kulturalne 
02:00 Kino nocne - Wirus

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Dziedzictwo krwi 
21:45 Rambo: 

Pierwsza krew 
23:40 Krwawa rozgrywka 
01:50 Taki jest świat

02:30 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- fi lm sensacyjny
Harmon Rabb, 
były pilot marynarki 
wojennej Stanów 
Zjednoczonych, zostaje 
przeniesiony do JAG, 
gdzie prowadzi 
kolejne sprawy jako 
adwokat.

03:30 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
- program obyczajowy

05:25 Niesamowite!
- program rozrywkowy
prod. Polska

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

05:45 Ukryta prawda 
06:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:45 Szpital 
08:45 Big Brother Tydzień 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Program rozrywkowy
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 +
12:35 Ukryta prawda 
13:35 Big Brother 

Popołudnie
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:40 Szpital 
16:40 Big Brother 

Podwieczorek 
16:45 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 
17:40 Przyjaciele 

- serial komediowy

18:15 Singielka 
- serial, Polska 

19:20 Doradca smaku 
- Chiccken butter 
z chlebkami naan 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial obyczajowy

20:00 Big Brother 
21:00 Kochaj i tańcz 

- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2009, 
reż. Bruce Parramore, 
wyk. Izabella Miko, 
Mateusz Damięcki, 
Rafał Królikowski, 
Katarzyna Figura, 
Krzysztof Globisz 

23:35 Big Brother Nocą 
- program rozrywkowy
prod. Polska

00:05 Sygnał 
02:10 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia głupoty
11:55 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

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

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

23:00 Tylko jeden
 Gabriel Yulaw, agent 

MVA przemierzył 123 
wszechświaty, wyłapując 
i zabijając swoje alternat-
ywne istnienia. Likwidując 
je, przejmował ich moce, 
zyskując nadludzkie 
możliwości. Teraz, aby 
zostać tytułowym „Tylko 
jednym”, musi jeszcze 
wyeliminować swoje 
ostatnie wcielenie. Nie 
spodziewa się jednak, że 
trafi  na tak niebezpieczne-
go przeciwnika...

00:50 STOP Drogówka
- magazyn

01:50 Interwencja
02:35 Cafe Futbol
04:05 Magazyn Atleci
04:40 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY DRAMAT FILM AKCJI SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY

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

wtorek 2 kwietnia

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 

- Sięgnij po wołowinę
12:55 Natura w Jedynce - Na-

jmłodsi mieszkańcy lasów 
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

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

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

- telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Głębia ostrości 
21:40 Echo serca - serial TVP
22:30 To był rok! - teledysk
22:35 Kompania X - serial
23:30 Miasto Gniewu - serial
00:15 Ośmiorniczka - fi lm

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:50 Prawosławni Grecy w 

Polsce - reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących 

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

wioski 
16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość

- serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Nieznane życie Jana 

Pawła II - fi lm
23:50 Za marzenia serial TVP
00:40 Rodzinka.pl - serial
01:20 Terror w podziemiach 

- serial, prod. Dania

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital 
13:00 Szkoła 
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 
Losy siedmiu byłych wy-
chowanków domu dziecka 
oraz ich najbliższych.

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza 

- serial, Polska 
Annę Nowak, główną 
bohaterkę serialu (Maja 
Ostaszewska), poznamy na 
katowickim lotnisku.

22:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show

23:30 Superwizjer 
- magazyn 

00:05 36, 6 
01:05 Strzelec 
02:00 Uwaga! 

- magazyn
02:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 Uprowadzona 3
- fi lm sensacyjny

22:30 Ślad
23:40 Skazany na piekło
 Kyle LeBlanc to 

Amerykanin pracujący 
na kontrakcie w Rosji. 
Jego żona Grey nie jest 
co prawda zadowolona 
z przeprowadzki, ale ma 
nadzieję, że wszystko 
wynagrodzi jej fakt, że 
jest razem z mężem. 
Sprawy przybierają jednak 
tragiczny obrót. Gdy Kyle’a 
nie ma w domu, wdziera 
się do niego przestępca. 

01:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:35 Muszla - fi lm animowany, 
prod. Polska, 1975,
reż. Jerzy Kalina

08:45 Polska Kronika Non 
- Camerowa nr 4 
- fi lm animowany

09:05 Weiser - dramat psycho-
logiczny, prod. Polska, 
Niemcy, Dania, 2000, 
reż. Wojciech Marczewski, 
wyk. Marek Kondrat, 
Krystyna Janda, Juliane 
Kohler

11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:10 Otello z M - fi lm TVP
13:40 Studio Kultura 
13:55 Niedziela z... kos-

tiumem
14:50 Wędrujący cień - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1979

16:10 Wróżby kumaka 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, 2005

18:00 Fabryka Hitów: 
Rytm 4/4 - cykl 
dokumentalny

19:05 Teledysk
19:20 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wstęp do spektaklu 

“Jednocześnie”
20:30 Jednocześnie

 - spektakl teatralny
21:35 Lekkie obyczaje 

- Wszystko co kocham 
- fi lm obyczajowy

23:15 One. Kobiety kultury 
23:50 Młoda Polska 

- Kulturysta 
00:20 Nocny dokument 

- One man show - fi lm

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:00 Rodzinny interes
Podstarzały złodziej, jego 
syn i wnuk planują skok, 
dzięki któremu zarobią 
milion dolarów.

10:00 Zaklinaczka duchów 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 W pogoni za zemstą 

22:00 Likwidator 
- fi lm akcji
Narkotykowy boss ucieka z 
konwoju i zmierza wprost 
ku granicy Meksyku. 
Jednak na drodze do 
upragnionej wolności 
staje szeryf oraz grupa 
jego niedoświadczonych 
zastępców.

00:10 Nikomu ani słowa 
02:20 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
03:20 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

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

04:45 Gotowe 
na wszystko 
- serial, USA 

05:45 Ukryta prawda 
06:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:45 Szpital 
08:45 Big Brother 
09:40 Doradca smaku 

- Chiccken butter 
z chlebkami naan

09:50 Big Brother Pobudka
09:55 Zakochani po uszy
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 +
12:35 Ukryta prawda 
13:35 Big Brother 

Popołudnie
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:40 Szpital 
16:40 Big Brother 

Podwieczorek 

16:45 Gotowe na wszystko
- serial, USA 
Na przedmieściach 
Fairview każda z gospodyń 
domowych coś ukrywa. 
Gdy jedna z nich popełni 
samobójstwo, na jaw 
zaczną wychodzić mroczne 
sekrety mieszkańców ulicy 
Wisteria Lane.

17:40 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
prod. USA 

18:15 Singielka
- serial, Polska 

19:20 Doradca smaku 
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother 
21:00 Wykidajło 
23:25 Big Brother Nocą 
23:55 47 roninów 
02:30 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia głupoty
11:55 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Gliniarz 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Wściekły pies
 Indochiny, rok 1959. 

W mieście, opanowanym 
przez wietnamskich 
watażków i zbrod-
niarzy wojennych z 
Europy króluje bezprawie, 
przemoc i okrucieństwo. 
W miejscowym więzieniu 
były mistrz bokserski 
Martin Tillman walczy w 
turniejach, obstawianych 
na wysokie stawki przez 
bogatych przestępców. 

23:00 Obcy - decydujące 
starcie

01:55 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

02:55 Interwencja
03:40 Trans World Sport
04:35 SuperLudzie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI DRAMAT FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI

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

środa 3 kwietnia

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
 - teleturniej muzyczny

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

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

- magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Najmłodsi mieszkańcy 
plaży - serial dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Film fabularny
22:25 Na własne oczy - Mała 

Zagłada - fi lm 
23:40 Bez tożsamości - serial
00:30 Warto rozmawiać

05:15 Koło fortuny - teleturniej
05:55 M jak miłość - serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl - magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących 

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

wioski - Pożegnanie z 
marzeniami 

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada

- teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
20:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks 

- Uziemieni 
- komedia

00:15 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

01:10 Świat bez tajemnic
02:10 Codzienna 2 m. 3

05:10 Uwaga! -
 magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN - 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Agent - Gwiazdy
22:30 Dziewczyna 

z tatuażem 
01:40 American Horror 

Story I: Murder 
House
- dramat 
Harmonowie postanawia-
ją przeprowadzić się, nie 
mając pojęcia o tym, co 
miało miejsce w nowym 
domu. Po czasie odkry-
wają krwawą i mroczną 
historię rezydencji.

02:40 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

03:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
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
20:30 Śpiewajmy razem
22:05 Ślad

23:15 44 minuty
 Oparta na auten-

tycznych wydarzeniach 
historia napadu na bank 
w Hollywood, którego 
28 lutego 1997 roku 
dokonali dwaj uzbrojeni 
po zęby mężczyźni. Doszło 
wówczas do najbardziej 
gwałtownej, trwającej 
44 minuty, wymiany ognia 
pomiędzy przestępcami, 
a oddziałami policji w Los 
Angeles wspomaganymi 
przez jednostki specjalne 
S.W.A.T. i służby ochrony.

01:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:30 Zdarzenie 
- fi lm animowany, 
prod. Polska, 1987,
 reż. Hieronim Neumann

08:45 Polska Kronika Non 
- Camerowa nr 2
- fi lm animowany

09:10 Wróżby kumaka 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, 2005, reż. Robert 
Gliński, wyk. Krystyna 
Janda, Matthias Habich, 
Dorothea Walda, Bhasker 
Patel, Udo Samel

11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:10 Studio Kultura
13:25 Konie narowiste

- piosenki Włodzimierza 
Wysockiego - koncert

14:30 Przypadki Piotra S.

16:15 W sumie rodzina
- dramat, prod. Meksyk, 
2013

18:00 Portrety - Ziggy Dust
- fi lm dokumentalny

18:55 Teledyski
19:25 Chuligan Literacki
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Park - fi lm
22:10 Pegaz
22:45 Ziemia, planeta ludzi 

- Pod opieką wiecznego 
słońca - dokumentalny

00:45 Litania - muzyka 
Krzysztofa Komedy
- koncert

01:40 Lekkie obyczaje 
- Wszystko co kocham

03:20 Informacje kulturalne 
03:40 Kino nocne - Bez 

wstydu - dramat

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Zaklinaczka duchów 
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

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

22:15 Akt odwagi 
00:20 Code Black: Stan 

krytyczny 
01:15 Flash 
02:10 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
03:05 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

04:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

05:45 Ukryta prawda 
06:45 Sąd rodzinny 
07:45 Szpital 
08:45 Big Brother 
09:40 Doradca smaku 

- Risotto z portobello 
i parmezanem 

09:50 Big Brother 
Pobudka 

09:55 Zakochani po uszy 
10:30 Mango

Telezakupy
12:05 19 +
12:35 Ukryta prawda 
13:35 Big Brother 

Popołudnie 
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:40 Szpital 
16:40 Big Brother 

Podwieczorek

16:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

17:40 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
prod. USA 

18:15 Singielka 
- serial, Polska 

19:20 Doradca smaku
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother 
21:00 Uczciwa gra 

- fi lm obyczajowy, 
USA, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 2010, 
reż. Doug Liman, wyk. 
Naomi Watts, Sean Penn, 
Sam Shepard, Noah 
Emmerich 

23:15 Big Brother Nocą 
- program rozrywkowy

23:50 Wpadka 
02:30 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom

- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia głupoty
11:55 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Uciekający pociąg
 Alaska, Stoneheaven

- więzienie o zaostrzonym 
rygorze. Skazany na 
dożywocie Manny i jego 
młodszy kolega z celi Buck 
dokonują brawurowej 
ucieczki. Ich śladem rusza 
naczelnik więzienia . Ucie-
kinierom udaje się dotrzeć 
do stacji kolejowej, gdzie 
ukrywają się w jednym z 
pociągów. Pociąg rusza, 
wioząc ich ku wolności... 

23:15 Traffi  k
01:25 Żona dla milionera
02:25 Interwencja

- magazyn
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL KOMEDIOWY KOMEDIA

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

czwartek 4 kwietnia

05:00 Jeden z dziesięciu 
05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce - 

Najmłodsi mieszkańcy 
afrykańskiej sawanny 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie 
01:40 Bez tożsamości - serial
02:30 Kompania X - serial
03:25 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

05:10 Koło fortuny 
05:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP
06:45 Operacja Zdrowie! 

Geriatria
- magazyn medyczny

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada
- teleturniej

17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 The Good Doctor 
21:40 Duff  ta brzydka

i gruba
23:25 Na sygnale - serial
23:55 Uziemieni - komedia
01:35 La La Poland 
02:15 Riviera - serial
03:10 Art Noc

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango 
- telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital 
13:00 Szkoła 
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 +
17:00 Szpital 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Wkręceni 
- fi lm komedia,
Polska, 2014, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Bartosz Opania, Paweł 
Domagała, Krzysztof 
Stelmaszyk, Dominika 
Kluźniak, Kamilla Baar 

00:30 Odwróceni. Ojcowie 
i córki 

01:40 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
22:15 Ślad

23:20 Mój chłopak się żeni
 - komedia romantyczna 
 Julianne Potter i Michael 

O’Neal byli kilka lat temu 
parą. Ich związek nie był 
udany, mimo to jednak 
pozostali najlepszymi 
przyjaciółmi. Obiecali so-
bie, że jeżeli do 28 urodzin 
nie znajdą sobie partnera, 
pobiorą się. Na krótko 
przed wyznaczonym 
terminem Michael dzwoni 
do Julianne i informuje ją, 
iż za kilka dni się żeni. 

01:40 Chirurdzy
- serial obyczajowy

03:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- Rozmowy

08:40 Listy naszych 
czytelników - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1974, 
reż. Stanisław Latałło, 
wyk. Tadeusz Łomnicki, 
Stanisław Jaroszyński, 
Andrzej Jurczak, Jan Orse, 
Grzegorz Dudek

09:15 W sumie rodzina - dra-
mat, prod. Meksyk, 2013, 
reż. Claudia Sainte - Luce, 
wyk. Ximena Ayala, Lisa 
Owen, Sonia Franco

11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:10 Studio Kultura 

- Rozmowy - Lechosław 
Lameński

13:25 Taśmy Kultury - Kobiece 
inspiracje - widowisko

13:35 Taśmy Kultury 

14:00 Kontrakt 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1980

16:05 Nadzieja - dramat
18:00 Mały lalkarz - fi lm 

dokumentalny
19:00 Teledyski
19:20 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Sprawa Moranta

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Sprawa 
Moranta - fi lm fabularny, 
prod. Australia, 1980

22:20 Koło pióra 5 - magazyn
22:50 Więcej niż fi kcja 

- Świątynie kultury 
23:30 Scena Klasyczna 
00:25 Na wschód 

od Hollywood - Park

06:00 Słodka miłość 
07:05 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Gorąca laska 

22:05 Twarda laska 
- komedia
Dwóch kumpli planuje 
powstrzymać swojego 
przyjaciela przed poślu-
bieniem niewłaściwej 
kobiety.

00:05 American Pie: 
Księga miłości 
Dziesięć lat po ukazaniu 
się pierwszej części serii 
“American Pie” trzech 
nieszczęśliwych praw-
iczków znajduje księgę, 
zwaną biblią miłości, 
w szkolnej bibliotece East 
Great Falls High.

02:00 Chłopcy pani Brown 
04:35 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
- serial kryminalny

05:25 Dyżur

04:45 Gotowe 
na wszystko - serial, USA 

05:45 Ukryta prawda 
06:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:45 Szpital 
08:45 Big Brother 
09:40 Doradca smaku - Trecki 

burek ze szpinakiem 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Zakochani po uszy 
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 +
12:35 Ukryta prawda 
13:35 Big Brother 

Popołudnie 
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:40 Szpital 
16:40 Big Brother 

Podwieczorek 
16:45 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 

17:40 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
prod. USA 

18:15 Singielka 
- serial, Polska 

19:20 Doradca smaku 
- Ciasto kokosowe 
z orzechami 
- program rozrywkowy
prod. Polska

19:30 Zakochani po uszy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:00 Big Brother 
21:00 Failure to Launch 
23:05 Big Brother Nocą 

- program rozrywkowy
23:40 Wyrolowani 
01:45 Moc Magii 
03:55 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia głupoty
11:55 Mecenas Lena 

Barska
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Nasza niania jest 
agentem - komedia

 Chan w pełnym przygód, 
humoru i popisów kaskad-
erskich fi lmie akcji. Bob 
Ho, szpieg CIA, pracując 
pod przykrywką nad 
ujęciem niebezpiecznego 
terrorysty, zakochuje 
się w mieszkającej w 
okolicy Gillian, samotnej 
matce trójki dzieci. Po 
wypełnieniu misji odcho-
dzi ze służby i pragnie się 
związać z ukochaną, choć 
jej pociechy nie wydają się 
tym zachwycone.

23:00 Ameryka 
pod ostrzałem

01:10 Żona dla milionera
- program rozrywkowy

02:15 Zagadkowe zgony

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



KULTURA29 MARCA 2019 13

Architekt z zawodu, a artysta
z zamiłowania Paweł Rup-
niewski od lat maluje i rysuje.
Głównie znane i mniej znane
obiekty otwockiej i nie tylko,
architektury. Mnie utkwił w pa-
mięci obraz budynku otwockie-
go dworca kolejowego, ukazany
z innej niż zwykle przedstawiają
to zdjęcia, perspektywy. Będąc
redaktorem jednego z lokalnych
tygodników nabyłem od Pawła
w drodze barteru ową akwarelę,
a redakcja zamówiła w drukarni
kilka tysięcy kalendarzy. Ro-
zeszły się niczym przysłowiowe
ciepłe bułeczki natychmiast.
Widziałem też inne akwarele
Pawła, które będąc wicestaros-
tą powiatu otwockiego wręczał
różnym osobom w prezencie.
Idąc na wystawę spodziewałem
się zobaczyć obrazy właśnie
w tej technice. Jakież było moje
zdziwienie, kiedy zamiast ak-
warel ujrzałem rysunki wyko-
nane piórkiem, a obrazujące
budynki świdermajerowskie.

Wystawę otworzyła dyrektor
PMDK Ewa Musiejko, witając
autora i licznie przybyłe osoby.
Zacytowała też słowa Pawła
Rupniewskiego, wypowiedziane
przy jakiejś innej okazji, a
doskonale odnoszące się do
tematu kilkudziesięciu wystaw-

ionych obrazów. „Zachowanie
architektury drewnianej, zapo-
czątkowanej przez M.E. Andri-
ollego, szczególnie jej pięknego
detalu, ornamentyki, nierozer-
walnie związanej z sosnowym
krajobrazem nadświdrzańskich
lasów, jest szansą, by nasz
powiat uczynić wyjątkowym
miejscem na Ziemi. Na co dzień
nie zauważamy już piękna tej
architektury skrytego często
pod grubą warstwą starej farby,
nadgryzionego zębem czasu.
Ale jeżeli tylko zwrócimy więk-
szą uwagę na estetykę spow-
szednionego świdermajera i
spróbujemy poszukać dawnej
świetności, zdamy sobie spra-
wę, co tak naprawdę tracimy
bezpowrotnie! Póki jeszcze
czas ratujmy co się da. Ocalmy
od zapomnienia, by nie zostały
tylko korniki”.

Głos zabrał także Robert
Lewandowski - znany józefow-
ski działacz i społecznik, za-
łożyciel Fundacji i Muzeum An-
driollego, wielbiciel drewnianej
architektury świdermajer, przy-
pominając wspólne z Pawłem
działania na rzecz ocalenia
resztek zachowanych świder-
majerów. Natomiast Roman
Zdunik, artysta ceramik wyraził
nadzieję, że rysunki Pawła zos-

taną wydane w formie albumu,
co obecni przyjęli z aplauzem.

Cóż, też tak uważam, a do
obejrzenia wystawy szczerze
zachęcam. Warto! Warto też
zastanowić się, jak przepiękną
architekturę świdermajerowską
zachować.

Andrzej Kamiński

Publikacja unikatowa, wręcz
rewolucyjna. Opisana została w
niej przez Krzysztofa Garbacza
– dra archeologii i regionalisty -
eksperymentalna szkoła dla
chłopców, prowadzona obok
pałacu w latach 1907-1915, o
której nikt już nie pamięta (w
pamięci pozostaje tylko szkoła
dla dzieci fornali, ale to inna
placówka). Do tego dochodzą
nieznane zdjęcia pałacu wraz
z budynkami obok, po których
nie pozostał już żaden ślad,
zdjęcia klas lekcyjnych i zdjęcia
znanych wówczas powszechnie

w kraju wykładowców. W książ-
ce znajduje się też historia
parafii kołbielskiej i samej Koł-
bieli. Słowem każdy miłośnik
historii naszego regionu powi-
nien się w tę książeczkę zao-
patrzyć i dokładnie ją przestu-
diować. Gorąco POLECAM!

Po ukazaniu się publikacji
Andrzej Kamiński skontaktował
się z potomkiem ordynata Mau-
rycego hrabiego Zamoyskiego
- Marcinem Zamoyskim, byłym
prezydentem, a wcześniej prze-
wodniczącym Rady Miasta Za-
mościa. Pan Marcin, szkolny

kolega Andrzeja Kamińskiego,
przyjechał do Kołbieli i w urzę-
dzie spotkał się z wójtem Ada-
mem Budytą i Andrzejem
Kamińskim. Rozmawiano głów-
nie o książce i opisie szkoły,
która przestała istnieć w 1915
roku, ponieważ została spalona
przez żołnierzy rosyjskich.
Marcin Zamoyski opowiedział,
że kiedy po wojnie rząd PRL
zabrał ziemianom i tzw. kuła-
kom majątki ziemskie, nakazał
ojcu Marcina Janowi opuścić
Zamość wraz z żoną i pięcior-
giem dzieci (syn i cztery córki)

i nie zbliżać się do miasta na
odległość 150 km. Rodzina za-
mieszkała zatem w Warszawie,
a jedynego syna Marcina wysła-
no do liceum na prowincję,
czyli do Celestynowa, by nie
kusiła młodzieńca Warszawa i
jej kawiarnie, kluby… 

Niedoszły ordynat Marcin

Zamoyski obiecał, że będzie
odwiedzał Kołbiel i dawny ma-
jątek rodu Zamoyskich, który
jest aktualnie restaurowany
przez Tomasza Karaszew-
skiego zgodnie z zaleceniami
Mazowieckiego Konserwatora
Zabytków.

AnKa

ocalić od zapomnienia
Taki tytuł najbardziej pasuje do wystawy rysunków architektury
świdermajerowskiej Pawła Rupniewskiego, której uroczyste
otwarcie miało miejsce 22 marca w Powiatowym Młodzieżo-
wym Domu Kultury im. Michała elwira Andriollego w Otwocku.

Europejska szkoła hrabiego Maurycego
Nakładem gminy Kołbiel i właściciela pałacu w Kołbieli Tomasza Kamaszewskiego
ukazała się ciekawa publikacja o zespole pałacowym pt.”Europejska Szkoła Hra-
biego Zamoyskiego w Kołbieli“ pod redakcjąAndrzeja Kamińskiego, znanego pub-
licysty i regionalisty. 
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Połączyło ono pasjonatów
lokalnej historii, genealogii,
muzyki ludowej, a  także kuli-
nariów. Na spotkaniu mieszkań-
cy wsi i goście mogli dowiedzieć
się więcej o losach ludzi Urze-
cza, pochodzeniu tutejszych
nazwisk i skosztować tradycyj-

nych dań urzyckich przygoto-
wanych przez Grażynę Leśniak.
Warto powiedzieć, że na miejs-
cu oprócz sołtysa Ryszarda
Lesiaka był także prezes Zarzą-
du OSP Łukówiec Tomasz
Rosłonek oraz karczewski rad-
ny Piotr Żelazko. Gości powitała

Anna Lewandowska, jedna z
Piskorek, która opowiedziała o
działalności łukówieckiego ze-
społu i zachęciła do dołączenia
do grupy składającej się obec-
nie z 15 pań i 10 panów. Nas-
tępnie wykład wygłosił dr Łu-
kasz Maurycy Stanaszek, który
jest znanym antropologiem i
archeologiem oraz dyplomo-
wanym kustoszem, a także kie-
rownikiem Pracowni Antropo-
logicznej w Państwowym Muze-
um Archeologicznym w War-
szawie. Rozpoczął od wyjaśnie-
nia, co nazywamy Urzeczem-
jest to wąski pas urodzajnej
ziemi, który ciągnie się po obu
stronach Wisły od dawnych
ujść Pilicy i Wilgi aż po moko-
towskie Siekierki i prawobrzeż-
ną Saską Kępę. Z wykładu moż-
na było dowiedzieć się, że
Urzeczanami nie nazywano
tylko mieszkańców doliny rzecz-
nej, ale także bliskich „górnych
pól” (posiadaczy ziemi uczest-
niczących w handlu rzecznym).
Autor wyjaśnił, jakich działań i
analiz należy dokonać w celu
odkrywania pochodzenia da-
nych nazwisk czy rodów. Cho-
dzi tu o skonfrontowanie doku-
mentów, metryk parafialnych z
wynikami badań biometrycznych.

Urzeczanie wywodzą się z
osadnictwa średniowiecznego
ludności Księstwa Mazowiec-
kiego, osadnictwa olęderskiego
z Północy oraz flisackiego z
Południa. 

Podczas niedzielnego spot-

kania nie zabrakło odniesień
do efektów prac innych histo-
rycznych twórców, jak np. Os-
kara Kolberga. Na odnotowanie
zasługuje również interesujący
sposób badań, który pozwala
na oznaczenie tzw. haplogrupy,
czyli grupy genetycznej charak-
terystycznej dla danej ludności
i terenu, np. Germanie, Słowian-
ie (na portalu iOtwock.info pełna
lista nazwisk i grup). 

Po części wykładowej
przyszła pora na występ artysty-
czny. Na scenie w strojach lu-
dowych zaprezentowali się
Piskorze. Grupa, ktora powstała
w sierpniu ubiegłego roku,
pięknie wykonała kilka trady-
cyjnych pieśni ludowych, co
zebrani goście nagrodzili grom-
kimi brawami. 

Skoro była uczta dla ducha,
nie zabrakło także tej dla ciała.
Wszyscy uczestnicy spotkania
mogli spróbować pysznych dań
urzyckich, wśród których znalazł
się m.in. wywar z buraków z
chrzanem. Był także słodki
poczęstunek. Orga-nizatorzy
podkreślają, że nie-dzielne
wydarzenie nie mogłoby się
odbyć bez wsparcia finan-
sowego mieszkańców Janowa,
zaprzyjaźnionych z Łukówcem,
tj: radnego Radosława Ko-
ciszewskiego, Ludwika Książka,
Teresy Milczarskiej (z domu
Niziołek), Zofii Jałoszyńskiej (z
domu Przybysz) oraz Mirosławy
Jobdy (z domu Wawer).

Sebastian Rębkowski

o historii urzecza i nie tylko
W niedzielne popo-
łudnie 24 marca w
strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożar-
nej Łukówiec miało
miejsce wyjątkowe
wydarzenie. 

tygodnik i portal  i Otwock.info 

poszukuje do współpracy  HANDLOWCA

zgłoszenia: biuro@iotwock.info
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Poetycka Inka
Miejsko-Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Karczewie zaprasza
na wieczór poetycko –muzy-
czny, podczas którego własne
wiersze recytować będzie Inka
Molak. Oprawę muzyczną za-
pewni Michał Roman, który na
gitarze wykona utwory muzyki
klasycznej. Wstę wolny.
30 marca (sobota), godz. 17.00

Miejsko-Gminna Biblioteka Pub-

liczna w Karczewie, ul. Widok 2

Idźcie na film
Miejski Ośrodek Kultury za-

prasza na kolejny miesią z Fil-
mowym Klubem Seniora.
Spotkania odbywająsięw józe-
fowskim MOK-u przy ul.
Wyszyńskiego 1, start godzina
17.00.  Poniżej prezentujemy
harmonogram. Wstęp wolny.
1 kwietnia 

Gdy w obozie jenieckim zostaje
zamordowany jeden z oficerów,
władze organizująsą wojskowy.
Obrońcąoskarżonych mianują
nowo osadzonego więznia. Jak
się skończy ta historia dowiecie
się z filmu „Wojna Harta”–w
rolach głównych Bruce Willis i
Colin Farrell.
8 kwietnia

„Nietykalni” to opowieść o spara-
liżowanym milionerze, który za-
trudnia do opieki młodego chłopa-
ka z przedmieścia. Wyszedł on
właśnie z więzienia…
15 kwietnia

Truman Burbank odkrywa, że
jest głównym bohaterem reality
show nadawanego 24 godziny
na dobę. Czeka Was zatem
porządna dawka zabawy z
filmem „Truman Show”- w roli
głównej Jim Carey.

Po lecie
Miejski Ośrodek Kultury w Józe-
fowie zaprasza na wernisaż
wystawy „Lato, lato i już jesień”
Bożeny Stawikowskiej. Prace
to zapis letnich pejzaży i letnich
kwiatów w trudnej technice ak-
wareli. Bożena Stawikowska
jest absolwentką Akademii Sz-
tuk Pięknych w Warszawie. Ry-
suje i maluje portrety, kwiaty,
pejzaże w technice olejnej i ak-
warelowej, a także zajmuje się

projektowaniem opakowań dla
przemysłu kosmetycznego.
Twórczyni wielu plakatów, fold-
erów i ilustracji. Miłośniczka i
kolekcjonerka roślin, pasjonatka
ogrodów. Autorka artykułów i
programów telewizyjnych na
tematy botaniczne. Wstęp wol-
ny.
5 kwietnia (piąek), godz. 18.00

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

zbójna góra i okolice 
Fanów jednośladów napę-
dzanych siłą mięśni zaprasza-
my na wycieczkę rowerową z
józefowianistą miłośnikiem i
pasjonatem Józefowa –
Januszem Prządką. Trasa ok.
20 km (przybliżony czas trwania
wycieczki to 3 godziny). Start:
godz. 10:00 pod Urzęem Mi-
asta w Józefowie. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy: agniesz-
ka.jung@mokjozefow.pl

6 kwietnia (piąek), godz. 10.00

UM Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Powrót Basi
Przygody Basi ponownie na
dużym ekranie. Pamiętacie
przygody Basi? Rezolutnej 5-
latki, znanej wielbicielom
książek Zofii Staneckiej i Mari-
anny Oklejak. Mamy dla Was
świetną wiadomość - jej przy-
gody ponownie zawitają na
duży ekran. Basia to pięcioletnia
bohaterka każdego przedszko-
laka. Ma charakterek, pluszo-
wego przyjaciela Miśka Zdziśka,
uwielbia żelki i ubrania w paski.
Codziennie wymyśla coś nowe-
go - dziś chce zostać baletnicą
a jutro treserką dzikich zwierząt. Hasło krzyżówki panoramicznej  z 15 marca 2019: .MUZEUM ZIEMI OTWOCKIEJ

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

W świecie Basi wszystko jest
przygodą–nauka piruetów,
wspólne gotowanie czy zakupy
w supermarkecie. Z Basią nie
można się nudzić Reżyseria:
Marcin Wasilewski, Łukasz
Kacprowicz. Wstęp wolny,
odbiór bezpłatnych wejściówek
w kasie MOK od 1 kwietnia.
6 kwietnia (sobota), godz. 11.00

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Portret ojczyzny
Zapraszamy na wyjątkowy kon-
cert pt. „Znasz-li ten kraj – Mo-
niuszki portret ojczyzny” – w
200 – lecie urodzin „Ojca polskiej
opery narodowej” w wykonaniu
Zespołu „IMPRESSJA” w
składzie: Katarzyna Plewniak-
mezzosopran, Tomasz Furman
– tenor, Joanna Błażej Łukasik
– fortepian, słowo wiążące. W
programie: najpiękniejsze pieśni

ze śpiewników domowych oraz
wybrane arie z oper „Straszny
dwór” i „Halka”. Wstęp 20 zł.
6 kwietnia (sobota), godz. 18.00

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Wielkanocny kiermasz
Wójt gminy Sobienie-Jeziory,
Gminna Biblioteka Publiczna,
Klub Kobiet Kreatywnych oraz
OSP Sobienie – Jeziory za-
praszają na wielkanocny kier-
masz rękodzieła. O godzinie

13.00 wystąpi zespół Piskorze
z Łukowca, a o 14.00 nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu na
najładniejszą palmę wielkanoc-
ną. Ponadto w programie m.in.:
pokaz rękodzieła artystycznego
z możliwością zakupu oraz de-
gustacja potraw i wypieków
wielkanocnych. Wstęp wolny.   
7 kwietnia (niedziela), godz. 10.00

Świetlica w Sobieniach-Jezio-

rach, ul. Duży Rynek 25

Przygotował: Wakul

cO, gDzIe, kIeDy...
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Po tygodniowym wysiłku w
pracy lub szkole każdy szuka
trochę wytchnienia i spokoju.
By nabrać sił na następne dni
efektywnego działania, warto
udać się w piękne, urokliwe
miejsce. Jednym z takich punk-
tów w naszej okolicy jest bez
wątpienia długi pas terenu leżą-
cy wzdłuż Wisły od kar-
czewskiej tamy, przez kolejne
wsie: Nadbrzeż, Glinki, Os-
trówek, aż do Kosumiec. Ob-
szar ten należy do Natury 2000-
unijnego programu szczególnej
ochrony przyrody. Powyższe
miejscowości, znajdujące się
w gminie Karczew, stanowią
idealną przestrzeń do pieszych
i rowerowych wędrówek lub
spotkań na łonie natury. Można
tam wypocząć, wpatrując się
w bieg płynącej rzeki, obser-
wując nadbrzeżną przyrodę, a
w słoneczne dni podziwiając

zachody słońca. Warto wspom-
nieć, że po rozpoczęciu wiosen-
nego sezonu otwarta zostanie
przeprawa między Karczewem
a położonymi po przeciwległej
stronie Wisły- Gassami. Kur-
sujący między miejscowościami
prom zapewni możliwość
łatwego pokonania rzeki i
łączność pomiędzy gminami,
a co za tym idzie - ułatwi
planowanie rodzinnych
wycieczek. Na przeprawę moż-
na wjechać rowerem, a także
samochodem. 

Nad Wisłę udamy się także
do Nadbrzeża. Wystarczy
wyjechać z Karczewa ulicą
Częstochowską, kierować się
w stronę ronda im. Jana Pawła
II i na nim pojechać prosto.
Mijając Lipowy Gościniec, koś-
ciół pw. Matki Bożej Ostro-
bramskiej i bramę pałacu w
Otwocku Wielkim, znajdziemy

się na miejscu. Tuż za Szkołą
Podstawową im. S. Mikołajczy-
ka ujrzymy szeroki brzeg Wisły.
Często wędkarze łowią tam
ryby, latem to miejsce idealne
do wypoczynku. Dawniej istni-
ało kilka tam wybudowanych
w latach siedemdziesiątych XX
w., obecnie najbardziej wyróżnia
się jedna z nich. Kierując się
dalej brzegiem Wisły,
przemierzając po drodze
Dworek i Patio na Wodoktach,
znajdziemy się w Glinkach.
Tam oprócz urokliwej przyrody,
wśród której warto zwrócić
uwagę na wiekowe i bardzo
rozgałęzione topole, widoczne
są również dzikie, długie plaże.
W tej miejscowości jest także
znany most kolejowy, bowiem
to na nim - oprócz przeprawy
pociągów - rozgrywały się też

sceny filmowe. W 2007 roku
na moście w Glinkach nagry-
wano sceny do filmu wojennego
„Jutro idziemy do kina”, w
którym zagrali m.in. Mateusz
Damięcki i Jakub Wesołowski. 

Wędrując szlakiem królowej
polskich rzek, po pokonaniu
drogi krajowej nr 50, trafimy
do Ostrówka. Gdy miniemy
kościół pw. św. Izydora i leżącą
obok świetlicę wiejską, po
prawej stronie jezdni ukaże się
wysoki wał, za którym dalej
rozciąga się długi, wąski teren
środowiska przyrodniczego.
Nieopodal widoczna jest także
tama, na którą często wybierają
się wszyscy ci, którzy lubią
piesze bądź rowerowe wyciecz-
ki. Stojąc na niej, po prawej
stronie zauważymy most i bieg-
nącą nim DK 50, natomiast

naprzeciwko dostrzeżemy drugi
brzeg Wisły, leżący po stronie
sąsiedniej Góry Kalwarii.
Szczególnie warto wybrać się
tam w wolne, pogodne popołud-
nia i wieczory, by w gronie
rodziny czy przyjaciół razem
podziwiać wyjątkowe widoki,
chociażby słońca odbijającego
się w tafli wody w otoczeniu
pięknego krajobrazu.

Odpoczynek nad Wisłą to
najlepsza propozycja dla tych,
którzy w natłoku obowiązków,
wydarzeń i kłopotów potrzebują
miejsc, gdzie można się odsep-
arować od nękających na co
dzień problemów, a także dla
ludzi szukających terenów na
aktywne spędzenie wolnego
czasu. Słowem, każdy znajdzie
coś dla siebie.

Sebastian Rębkowski

Na odpoczynek nad Wisłę...

Dzięki świetnej i bardzo
sprawnej współpracy z lokalny-
mi władzami Wilki Otwock, a
konkretnie młodsze dziecko
klubu, czyli Wilcze Studio
Sportu i Tańca (WSSiT),
uruchamia swoją działalność
w sąsiednich gminach. Od
kwietnia, właśnie w Karczewie
i Celestynowie, będą się odby-
wały regularne zajęcia z gim-
nastyki artystycznej. Aby za-
poznać się z ofertą WSSiT, już
4 kwietnia wszystkie osoby
zainteresowane gimnastyką
będą mogły wziąć udział w
dniu otwartym. W Karczewie

spotkanie odbędzie się o godz.

17:30 w sali 44 MOSiR, przy

ulicy Boh.Westerplatte 55, a w
Celestynowie, o godzinie

19:00, w Hali Widowiskowo

Sporto-wej przy ul. H. Ko-
prowskiego 2. Wstęp na zajęcia
tego dnia jest bezpłatny.

W ramach dnia otwartego
zaprezentują się uczestniczki
Wilczego Studio Sportu i Tańca
z Otwocka, a po nim swoje
umiejętności pokaże trenerka
Studio – Anzhelika Murzaliyeva
– wielokrotna mistrzyni i
wicemistrzyni Kazachstanu.
Następnie odbędzie się trening
otwarty, podczas którego będzie
można dowiedzieć się wszyst-
kich szczegółów. Na treningi z
gimnastyki zapraszamy przede

wszystkim dziewczynki w wieku
od 5 do 10 lat.  

Przypominamy, że w Kar-
czewie organizowane są także
zajęcia z tańca klasycznego.
W każdą środę, o godzinie
18:15 zarówno dziewczynki,
jak i chłopcy mogą dołączyć
do funkcjonującej już grupy
Wilczego Studio Sportu i Tańca.
Wszelkie informacje dodatkowe
na temat zajęć z gimnastyki
oraz tańca, są dostępne na
stronie WSSiT, pod adresem
www.facebook.com/wssit/

Ponieważ Wilki Otwock
rozpoczynały swoją działalność
od nauki jazdy na rolkach, w
ofercie dla mieszkańców Kar-

czewa i Celestynowa nie może
zabraknąć również tej dyscy-
pliny. Już wkrótce w obu gmi-
nach ruszy Wilcza Akademia
Rolkowa (WAR), w ramach
której będą prowadzone zajęcia
rolkowe zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych. Szczegóły będą
dostępne niedługo na profilu
Akademii, a już dziś można

zgłosić swoje zainteresowanie
poprzez formularz na stronie.
Terminy i lokalizacje zajęć będą
dostosowywane do preferencji
zainteresowanych osób.

Z tego jak Celestynów i Kar-
czew dbają o swoich
mieszkańców widać, że „chcieć,
to móc”.

Agnieszka Zyśk-Pożoga

wilcze studio sportu i tańca w celestynowie i karczewie
Już od kwietnia mieszkańcy Celestynowa i Karczewa będą mogli zapisać się na
zajęcia z gimnastyki artystycznej na swoim terenie. UKS Wilki Otwock rusza
właśnie z nową, sportową propozycją dla mieszkańców obu gmin.

Mamy już oficjalnie wiosnę. Warto zastanowić się, jak
spędzić miłe chwile i wykorzystać je na świeżym
powietrzu. Proponujemy czas spędzony nad Wisłą. 
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FelCZi to żywe sreberko.
Młodziutki, bo ok. 1 roczny,
wesoły, radosny, wdzięczny i
kochany. Tuli się i wskakuje
na kolana, gdy tylko nadarzy
się okazja. Bardzo lubi spacery
i zabawę. Kocha ludzi! Z innymi
psami nie ma problemu. Ładnie
chodzi na smyczy. Waży ok
10 kg. Więcej już nie urośnie.
Jest wykastrowany, zaszczepi-
ony, ma czipa.

TiTO to duży puchaty miś,
który zupełnie nie zdaje sobie
sprawy z własnych gabarytów.
Aż trudno się powstrzymać, by
go nie głaskać i nie przytulać.
Ma ok 1,5 roku. Potrzebuje
dużo ruchu i mądrego
prowadzenia. Ludzi kocha
ogromnie. Szybko się uczy. Z
innymi psami dogaduje się gen-

eralnie bez problemu, jednakże
zdarzają się przypadki, które
nie przypadają mu do gustu.
Ładnie chodzi na smyczy, ale
zdarza się mu ciągnąć,
zwłaszcza w pierwszej części
spaceru, dlatego tak ważne
dla niego są regularne wyjścia
i zabawa. Nie przejawia agresji.
Jest gotowy do adopcji.

DAKOTA to ok 6-7 letnia sunia
w typie owczarka niemieckiego.
Typowa wilczyca - mądra, zde-
cydowana, błyskotliwa i
niezwykle czarująca. Jest do-
brze wychowana i taktowna.
Pięknie chodzi na smyczy. Z
psami raczej nie wchodzi w
konflikty, no chyba, że trafi się
jakiś dominujący typ, wówczas
nie ma wyjścia ;). (boks 38).

W celu adopcji należy pobrać
ankietę przedadopcyjną ze
strony (zakładka NASZE
ZWIERZĘTA -> ZWIERZĘTA
DO ADOPCJI) i wypełnioną
odesłać na: adopcje@ce-
lestynow.toz.pl

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-

nych Zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3. Kontakt: tel.

22 789 70 61, e-mail: adopc-
je@celestynow.toz.pl

PrzygarNIj MNIe!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zachęca do adopcji jego podopiecznych. 
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Dwa turnieje wiosenne z
cz te ro tyg odn ioweg o
maratonu już za zawod-
nikami Klubu Karate
Shinkyokushin Kazoku. Z
obydwu przywieźli
medale i wiele satysfakcji.

W dniu 16 marca 2019 r. w
Rembertowie odbyła się kolejna
edycja Mazowieckiej Ligi Karate
dla dzieci z roczników 2008-
2010. W zawodach wzięło udzi-
ał 280 zawodników z 17 klubów
z Mazowsza. Drużyna klubu
Kazoku, składająca się z dzieci
trenujących na co dzień w Ot-
wocku i Falenicy, zdobyła
łącznie 5 medali.

Na najwyższym stopniu
podium stanęły dziewczynki
Maja Matla i Helena Głębicka,
które pewnie wygrały wszystkie
walki. Dominowały w swoich
walkach, wykazując dużą
przewagę nad zawodniczkami
z innych klubów.

Nieco mniej szczęścia miała
Julia Celińska, która
bezkonkurencyjnie przeszła
eliminacje i pewnie weszła do
finału. W finale, po dogrywce,
niestety przegrała, choć trzeba
powiedzieć, że walka była bard-
zo wyrównana, a o zwycięstwie
zdecydowały małe punkty.

Trzecie miejsca zajęli tym
razem Krzysztof Semik oraz
Paweł Walczak. Krzyś startu-
jący w kategorii plus 45 kg był
chyba najmniejszym zawod-
nikiem, co nie stanowiło dla
niego żadnej przeszkody, żeby
zdobyć 3 miejsce. Paweł, dla
którego był to pierwszy turniej,

wygrał dwie walki i dopiero w
półfinale uległ późniejszemu
zwycięzcy swojej kategorii.  

23 marca 2019 r. odbyły
się  Otwarte Mistrzostwa
Wielkopolski w Malanowie, w
których wystartowało 230 za-
wodników z 26 klubów. W za-
wodach wzięło udział 6 zawod-
ników Klubu Karate
Shinkyokushin Kazoku. Zawody
odbywały się w dwóch
konkurencjach kata i kumite w
kategoriach wiekowych i wag-
owych. Kata, czyli wykonywanie
technik połączonych w układ
oraz kumite, czyli walka
sportowa.

Najlepszą zawodniczką w
formule kata, a zarazem
zwyciężczynią swojej kategorii
wiekowej została Helena
Głębicka, wygrywając zdecy-
dowaną przewaga punktową

nad kolejnymi zawodniczkami. 
W konkurencji kumite klub

Kazoku reprezentowało 6 osób.
Wszyscy walczyli bardzo do-
brze, reprezentując wysoki
poziom. Na najwyższym stop-
niu podium uplasowała się Na-
talia Bieńkowska. Dla Natalii
były to kolejne dobre zawody,
gdzie konsekwentnie reali-
zowała założenia taktyczne i
tym razem udało się zwyciężyć.
W Malanowie udany debiut na
zawodach rangi mistrzostw wo-
jewództwa zaliczył Antoni
Kurek, który zdobył drugie
miejsce. Mistrzostwa Wielkopol-
ski były drugimi zawodami z
czterotygodniowego maratonu
zawodników Kazoku. Kolejne
starty odbędą się w Starachow-
icach, a następnie w Kobierzy-
cach.

Michał Malesa 

9 marca 2019 r. zawodnicy
KSW SOKUDO wzięli udział
w ogólnopolskim turnieju karate
Awar Cup pod Toruniem. Tym
razem rekordowa liczba za-
wodników  KSW SOKUDO
uczestniczyła w zawodach wy-
jazdowych. 31 zawodników
walczyło w konkurencjach in-
dywidualnych i drużynowych.
Kolejny rekord to liczba wywal-
czonych medali. Sokudziaki
łącznie zdobyły w swoich kat-
egoriach wiekowych w kon-
kurencjach indywidualnych: 17

złotych, 17 srebrnych i 26 brą-
zowych medali.  W konkurenc-
jach drużynowych: 2 złote
medale, 1 srebrny medal oraz
1 brązowy. Dodatkowo Maciek
i Kacper wywalczyli tytuł na-
jlepszego zawodnika w swojej
grupie wiekowej. Część
Sokudziaków po raz pierwszy
wzięła udział w takim turnieju i
od razu z tak ogromnym sukce-
sem.  Gratulujemy wszystkim
odwagi i zaciętej walki na mat-
ach.

Waldemar Mazurek

W tym sezonie awansowal-
iśmy do elitarnego grona 1 ligi
mężczyzn grupy północnej.
6 kwietnia o godz.16.00 gramy
najważniejszy mecz sezonu z
ENERGA KTS II Toruń we
własnej hali w Wiązownie ul.
Kościelna 20. 

Zdecyduje on o spadku lub
barażach i utrzymaniu się w 1
lidze mężczyzn w tenisie
stołowym. Wydarzenie to na
pewno jest jedno z na-
jważniejszych w naszej gminie
Wiązowna i powiecie otwockim.
W składzie drużyny gości wys-
tąpi ćwierćfinalista Młodzieżo-
wych Mistrzostw Europy z 2019
roku oraz aktualny mistrz Polski
w deblu Tomasz Kotowski. 

Chcielibyśmy, aby to
wydarzenie było również
wydarzeniem medialnymi, tak
jak stało się, gdy byliśmy w
Gorzowie Wielkopolski. 

Serdecznie zapraszamy na
fantastyczną imprezę sportowa
w Wiązownie - zapewniamy
pełną halę kibiców i “tzw. bęben
GKTS-u“ oraz dużo emocji.

Przypominamy, że 31 marca
rozegrany zostanie w wią-
zowskiej hali turniej „Grand
Prix Wiązowny 2019”, na który
otrzymaliśmy dotację z Minis-
terstwa Sportu i Turystyki
(początek godz. 10.00).

Trzymajcie za nas kciuki! 
Tomasz Grzybowski, 

GKTS Wiązowna

kazoku w maratonie
turniejów

Absolutny rekord
Sokudziaków 

Najważniejszy mecz sezonu
gkTS Wiązowna 
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Ostatnie mecze za-
powiadały się bardzo ciekawie.
Zawodniczki z ZSEG podej-
mowały LO nr 1 w Otwocku.
Od samego początku gospo-
dynie postawiły trudne warunki
swoim przeciwniczkom, które
w żaden sposób nie potrafiły
zmienić przebiegu spotkania:
wynik końcowy meczu 3-0 dla
popularnego „Ekonoma”. 

Po dziewczętach przyszedł
czas na mecz chłopców. To
spotkanie zapowiadało się

jeszcze ciekawiej, ponieważ
obie drużyny zaliczyły po dwa
zwycięstwa i to właśnie ostatni
mecz miał zdecydować o tym,
kto zdobędzie pierwsze
miejsce. 

W pierwszym secie goście
z LO nr 1 zaskoczyli gospo-
darzy skutecznymi obronami i
pewnymi atakami, tym samym
wygrali pierwszego seta. 

Podrażnieni gospodarze
poprawili swoją grę w drugim
secie i wyrównali stan meczu

na 1-1. Kolejne sety to zacięta
walka pod siatką, jednak w de-
cydujących momentach więcej
zimnej krwi zachowali uczniowie
ZSEG, którzy wygrali całe
spotkanie 3-1! 

Puchary, medale i dyplomy
wręczyła Beata Ćwiek, wice-
dyrektor ZSEG Otwock.  Jak
co roku nauczyciele wychowania
fizycznego i sędziowie wspólnie
wybierali najlepszą zawodniczkę
i zawodnika turnieju. Również
w tej klasyfikacji gospodarze
zgarnęli pełną pulę, ponieważ
MVP wśród dziewcząt została
Klaudia Morochów, a wśród
chłopców statuetkę MVP otrzy-
mał Krzysztof Bogdanowicz.
Dla uczniów i uczennic
„Ekonomika” jest to czwarty tytuł
mistrzowski z rzędu! Przed
zwycięzcami turnieju kolejne
wyzwania, bowiem w na-
jbliższym czasie uczniowie i
uczennice ZSEG będą
reprezentować powiat otwocki
na międzypowiatowych za-

wodach, które odbędą się w
Wołominie i Legionowie. 

Michał Kwiecień

Klasyfikacja końcowa mistrzostw

i wyniki ostatniej kolejki 

Dziewczęta

ZSEG – LO nr 1 3:0

LO nr III – ZS nr 2 3:0

Chłopcy

ZSEG – LO nr 1 3:1

LO nr III – ZS nr 2 3:1

Kategoria dziewcząt

1.      ZSEG Otwock

2.    LO nr III w Otwocku

3.    LO nr 1 w Otwocku

4.    ZS nr 2 w Otwocku

Kategoria chłopców:

1.      ZSEG Otwock

2.    LO nr 1 w Otwocku

3.    LO nr III w Otwocku

4.    ZS nr 2 w Otwocku

Siatkarze ZSEG znów najmocniejsi

Czwarte z rzędu zwycięstwo
podopiecznych Grzegorza
Ankiewicza w tym roku było
też w pełni udanym rewanżem
na łodziankach za przegrane
różnicą dwóch bramek
spotkanie, którym karczewianki
zainaugurowały swoją przygodę
w tej klasie rozgrywek.

Mecz z łódzkimi aka-
demiczkami miał symboliczny
wymiar dla karczewskiej skrzy-
dłowej Oli Gałązki, która po
ponad półrocznej przerwie
spowodowanej kontuzją, jakiej
doznała właśnie podczas
meczu otwierającego sezon w
Łodzi, zaliczyła udany powrót
na karczewski parkiet. Siłą kar-
czewskiej drużyny podczas
tego pojedynku było zgranie i

zespołowość, które to atuty za-
wodniczki z powodzeniem ek-
sponowały zarówno w grze
obronnej, jak i w ataku. A wszys-
tko to przy ogłuszającym dopin-
gu karczewskiej „żylety”. Trady-
cyjnie już hala karczewskiego
MOSiR-u pękała w szwach, a
naszym dziewczynom tym
razem kibicował z trybun sam
burmistrz Karczewa Michał
Rudzki. Warto odnotować ten
gest. To dobrze, że przedstaw-
iciele władzy samorządowej in-
teresują się losami swojej na-
jlepszej drużyny sportowej,
która dzisiaj jest prawdziwą
wizytówką miasta.

Niesłychanie zacięty i
emocjonujący mecz z drużyną
z Gniezna także karczewianki

rozegrały u siebie. Powiedzieć,
że to był kolejny przegrany
mecz, to tak jakby nie
powiedzieć… nic. Kto oglądał
go na żywo, z pewnością zgodzi
się ze mną, że dla tak
ciekawego, sportowego wid-
owiska warto było poświęcić
piękne, słoneczne popołudnie.
Takie mecze, jak ten niedzielny,
piszą historię klubu, hartują i
wykuwają ducha zespołu. Do
remisu i… sensacji zabrakło
naprawdę niewiele, bo raptem
jednej bramki, ale dla kibiców
MKS-u Karczew, licznie zgro-
madzonych w hali miejscowego
MOSiR-u, wynik, jakim za-
kończyło się spotkanie, jest
sprawą drugorzędną. Liczy się
przede wszystkim to, że ich

ukochana drużyna potrafiła pod-
jąć rywalizację z o wiele sil-
niejszym przeciwnikiem, że po-
trafiła przeciwstawić mu się na
tyle skutecznie, że od
niespodzianki było o krok i że
zagrała kolejny dobry mecz,
walcząc bez żadnych komplek-
sów - jak równy z równym. A
trzeba dodać, że rywalem kar-
czewianek był tym razem zespół
z czołówki tabeli, zajmujący ak-
tualnie trzecie miejsce na podi-
um - MKS PR URBIS Gniezno,
aspirujący i mający realne
szanse na awans do Superligi.

Karczewski klub po siedem-
nastu kolejkach, z dorobkiem
21 punktów zajmuje 9. miejsce
w tabeli. Zespół ma taką samą
liczbę punktów na koncie, co
Sparta Oborniki, ustępując jej
tylko nieznacznie bilansem
trafień (różnica 3 bramek). W
kolejnym spotkaniu nasza
drużyna podejmie u siebie
K.S.AP POZNAŃ, który w os-
tatniej kolejce poniósł porażkę
z ChKS PŁ 23:18  (8:7).

Andrzej Idziak

(pełne relacje z meczów na

portalu iOtwock.info)

21 marca 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół
Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława
Staszica w Otwocku odbyła się ostatnia kolejka
meczów o Mistrzostwo Powiatu Otwockiego w
siatkówce dziewcząt i chłopców szkół ponadpod-
stawowych.

Po zwycięstwie przegrana
14 marca br. szczypiornistki MKS-u Karczew odnotowały kolejną wygraną na
własnym parkiecie, pokonując Chojeński Klub Sportowy Politechnika Łódzka 22:17
(12:9). Z kolei 17 marca uległy MKS PR URBIS Gniezno 29:30 (10:15), przerywając
tym samym passę zwycięstw w rozgrywkach 1. ligi kobiet w piłce ręcznej.
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