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Bolesna podwyżka
Mieszkańcy Otwocka zbulwersowani otrzymanymi niedawno nowymi stawkami opłat za odbiór śmieci,  
nie chcą się z nimi pogodzić. Licznie i w różny sposób protestują. Jak odpowiedzą im władze miasta?
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gu na wyjaśnienie dotyczące 
postawienia tamtego balonu. 
Teraz zostaje kwestia finanso-
wania oraz wynajmu sal lek-
cyjnych. Za postawienie hali 
pneumatycznej, którą miały 
wykorzystywać dzieci na WF, 
podmiot prywatny miał w umo-
wie zapisane możliwości ko-
rzystania z sal wykładowych, 
internetu, tablic multimedial-
nych, sanitariatów, szatni i 
parkingu szkolnego.
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Uważam, że sprawa jest 
istotna. Przecież radni po-
przedniej kadencji już zde-
cydowali pomóc uczniom tej 
szkoły, żeby powstała na-
miastka sali gimnastycznej. 
Rodzice też nie kwestionowa-
li, że to tylko hala pneumatycz-
na, wręcz przeciwnie - cieszyli 
się i z tego.

W związku z tym, że balon 
pękł (jak to powiedział rad-
ny Dousa - „balony pękają”), 
a pieniądze zostały wydane, 
uważam, że tym problemem 
powinniśmy się dalej zająć, 
znaleźć takie rozwiązanie, 
aby dzieci mogły w cywilizo-
wanych warunkach mieć lek-
cje wf-u. Do tej pory musiały 
ćwiczyć cichutko na korytarzu, 
aby nie zakłócać obok odby-
wających się lekcji.

Zaproponowałem, aby 

Radny Ireneusz Paśniczek 
26 marca na IX sesji RM 
zapytał (po raz drugi) o wy-
nagrodzenia nowych wice-
prezydentów i sekretarza 
miasta.

Prezydent Jarosław Mar-
gielski powiedział, że wyna-
grodzenia są ujawnione w 
oświadczeniu majątkowym, 
natomiast nie może podać 
publicznie szczegółów umo-
wy o pracę. - Wynagrodzenie 
wiceprezydentów i sekretarza 

Jakie wynagrodzenia 
wiceprezydentów?

nie jest wyższe od wynagro-
dzenia, które zostało ustalo-
ne przez radę prezydentowi 
- stwierdził tylko.

- Mnie nie chodziło o szcze-
gółowe dane umowy o pracę, 
mnie chodziło o wynagrodze-
nie - mówi radny Paśniczek. 
- To są pieniądze publiczne i 
mieszkańcy powinni znać wy-
sokość tychże wynagrodzeń.

Na jakieś konkrety z 
oświadczeń majątkowych 
trzeba będzie jednak pocze-
kać - wszak urzędnicy są 

zobowiązani do ujawnienia 
swego majątku i dochodów za 
poprzedni rok.

Poza sesją, pisemnie, rad-
ny Ireneusz Paśniczek złożył 
też zapytanie o liczbę osób 
zatrudnionych w OPWiK od 
czasu objęcia stanowiska 
przez nowego prezydenta: ile 
osób zostało zatrudnionych w 
tej spółce miejskiej, na jakie 
stanowiska, za jakie wyna-
grodzenie (skany na portalu 
iOtwock.info).

red.

Zamknięte  
rondo w Świdrze

Jak czytamy w lakonicz-
nym komunikacie opubli-
kowanym na stronie UM 
Otwock, od 11 kwietnia na 
ok. 7-8 tygodni ma być za-
mknięty odcinek ulicy Jana 
Pawła II w Otwocku, na wy-
sokości skrzyżowania z uli-
cą Majową. Przyczyną - pra-
ce prowadzone w związku z 
modernizacją linii kolejowej.

Niestety nic nie wiado-
mo o objazdach, a podana 
osoba do kontaktu (Seba-
stian Michałowski, e-mail: 

sebastian.michalowski@bu-
dimex.pl) nie odpowiada na 
zapytania. Z tego co piszą 
internauci, mijać zamknięcie 
można bocznymi uliczkami.

red.
(Czytaj też s. 6)

Czy dzieci z SP nr 9 dalej będą 
ćwiczyć na korytarzu?

Zainstalowany w grudniu ub. r. w wyniku umowy o współ-
pracy z podmiotem prywatnym tzw. balon, który miał słu-
żyć jako sala gimnastyczna dla dzieci z SP nr 9 w Otwoc-
ku Świerku, nie przetrwał nawet jednego roku szkolnego. 
W wyniku marcowych wichur został uszkodzony i zawalił 
się. Miasto wydało 50 tys. złotych na zapewnienie uczniom 
zastępczej sali gimnastycznej, a po trzech miesiącach pro-
blem wrócił do punktu wyjścia.

Na komisji kultury, sportu 
i turystyki RM Otwocka, któ-
ra odbyła się 28 marca, po 
raz kolejny podniosłem temat 
tegoż substytutu sali gimna-
stycznej. Dwa dni wcześniej 
na moje pytanie dotyczące 
koncepcji rozwiązania tego 
problemu, prezydent odpo-
wiedział ironicznie: ,,Proszę 
znaleźć 3,5 mln,  to będzie 
sala sportowa dla SP9”. Wi-
dzę inne możliwości w zała-
twieniu sprawy.

zrobić kosztorys nowej hali 
pneumatycznej czy innej lek-
kiej konstrukcji z podłożem 
na działce obok, którą można 
by w tym celu wydzierżawić. 
Można postawić taki obiekt, 
który będzie spełniał pożąda-
ne funkcje, miał odpowiedni 
standard, był bezpieczny, a 
nie będzie wymagał wyłożenia 
3,5 mln złotych.

Taki wniosek złożyłem do 
wydziału inwestycji za pośred-
nictwem prezydenta. Ale po 

mnie zabrał głos radny An-
drzej Sałaga, który rozszerzył 
moją propozycję, wnioskując, 
aby prezydent przygotował 
koncepcje wszystkich możli-
wości zapewnienia uczniom 
„dziewiątki” całorocznej sali 
gimnastycznej, w tym wybu-
dowania sali gimnastycznej, 
niekoniecznie pełnowymiaro-
wej, ale „przyzwoitej”. I w re-
zultacie komisja przegłosowa-
ła taki właśnie wniosek.

Czekam w dalszym cią-
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A stało się to w wielu przy-
padkach - jak nawet widać 
z postów na FB - dopiero w 
ostatnich dniach marca lub 
pierwszych kwietnia. 

Inni, którzy wiedzieli wcze-
śniej, też nie chcą pogodzić 
się z sytuacją:  ,,czy to nor-
malne, że koszt tej usługi 
wzrósł o 100%? To już chyba 
lichwa? Lament nie jest z po-
wodu, że ktoś dopiero zauwa-
żył podwyżkę, a dlatego że się 
na rozbój nie godzi” - napisała 
np. forumowiczka Dorota. 

Bo też wydatek na śmie-
ci po podwyżce jest bardzo 
duży: przy deklaracji oddawa-
nia odpadów segregowanych 
(31,50 zł/osobę) 4-osobowa 
rodzina miesięcznie musi  za-
płacić 126 zł. Rocznie śmieci 
wyniosą ich 1512 zł. Poprzed-
nio taka sama rodzina płaciła 
miesięcznie 64 zł, co rocznie 
ją kosztowało 768 zł.

Jeszcze gorzej to wyglą-
da w przypadku oddawania 

Wysokie rachunki za śmieci
W pierwszych dniach kwietnia popłynęła w mediach spo-
łecznościowych kolejna wielka fala niezadowolenia otwoc-
czan z podwyżek stawek za śmieci. Były wcześniej informa-
cje i dyskusje na ten temat, ale do wielu osób dotarło, ile ich 
teraz będą kosztować odpady dopiero, gdy dostali oficjalne 
zawiadomienia o nowych stawkach opłat. 

odpadów zmieszanych (63 zł 
od osoby): 4-osobowa rodzi-
na zapłaci w tym przypadku 
miesięcznie 252 zł, co rocznie 
daje sumę 3024 zł. Wzrost z 
poprzednich stawek (27 zł od 
osoby) - dla takiej samej rodzi-
ny - 108 /msc, 1296 rocznie. 

„Chciałbym serdecznie 
podziękować Panu Prezyden-
towi Margielskiemu i Radzie 
Miasta za podwyżkę opłat za 
wywóz śmieci. Dzięki Pań-
stwu nie muszę się już mar-
twić o nadmiar pieniędzy, 
którymi co miesiąc dysponu-
je moja rodzina” - napisał na 
fanpage’u Otwock p. Antoni, 
uruchamiając lawinę komen-
tarzy w podobnym tonie, choć 
znajdują się tam też posty 
broniące władze miasta. Te z 
kolei się tłumaczą, że podwyż-
ki nie zależą od nich, tylko od 
czynników zewnętrznych i do-
tyczy to wielu gmin, a nie tylko 
Otwocka.

Jak podaje Urząd Miasta 

Józefowa 93% osób płaci w 
tej gminie za odpady segrego-
wane. W Otwocku jest z tym 
znacznie gorzej, zaczynając 
od tego, że np. mieszkańcy 
wielu budynków komunalnych 
nie mają wyboru - mogą wy-
brać tylko deklarację  za od-
pady zmieszane. Trudno się 
dziwić, że są zbulwersowani, 
gdy  zobaczyli podwyżkę. Py-
tanie, dlaczego władze miasta 
ich tak traktują, dlaczego nie 
zorganizowały do tej pory dla 
wszystkich możliwości odda-

wania odpadów segregowa-
nych? (Obecna tzw. ustawa 
śmieciowa przekazująca kon-
trolę nad odpadami samo-
rządom obowiązuje od 2013 
roku).

I jak to jest, że w takich gmi-
nach jak Kołbiel czy Osieck, 
gdzie też od początku roku 
obowiązują nowe stawki, za 
wywożenie odpadów miesz-
kańcy płacą odpowiednio: za 
śmieci segregowane 15/16 zł, 
a za zmieszane 30/32 zł?

11 kwietnia do prezydenta 

i rady miasta złożona zosta-
ła petycja pn. “NIE dla 100% 
podwyżki opłat za śmieci w 
Otwocku” podpisana przez 
349 mieszkańców miasta. 
Jak mówi organizatorka akcji 
zbierania podpisów, Joanna 
Gromadzka, celem jej jest zła-
godzenie opłat i systemowej 
poprawy sytuacji, gdy chodzi 
o oczyszczanie miasta. Jaka 
będzie odpowiedź władz? Po-
informujemy...

Kazimiera Zalewska

Śmieci to teraz największa część rachunku mieszkańca budynku ZGM
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45 placówek oświatowych 
należących do otwockiego 
oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego przy-
stąpiło 8 kwietnia 2019 do 
strajku.

Według informacji, którą 
uzyskaliśmy od szefa ZNP  
oddział Otwock Przemysława 
Gręzaka, łącznie strajkuje tam 
1096 nauczycieli. Dodatkowo 
trzeba pamiętać, że w prote-
ście biorą też udział placówki 
z Kołbieli (oddział miński ZNP) 
oraz Sobieni-Jezior i Osiecka 
(oddział garwoliński).

Mimo że skala protestu na-
uczycieli jest wielka, nie ma 
chaosu. We wszystkich pla-
cówkach komitety strajkowe 
witają wchodzących, choć fak-
tycznie nie ma ich wielu. Szko-
ły są wyjątkowo ciche - odwie-
dziłam kilka z nich pierwszego 
dnia protestu: trzy otwockie 
(SP nr 3, SP nr 5 i SP nr 8) 
oraz SP w Wiązownie i SP nr 
1 w Józefowie -  i wszędzie 
sytuacja była bardzo podob-
na: większość dzieci nie przy-
szła na zajęcia, a tym którzy 
się pojawili (kilka lub najwyżej 
kilkanaście osób na całą szko-
łę), dyrektorzy z łatwością mo-
gli zapewnić opiekę. 

- Jesteśmy bardzo 
wdzięczni rodzicom za to, że 
zrozumieli naszą sytuację i nie 
przysłali dzieci do szkół - pod-
kreślił Przemysław Gręzak.

O co walczą nauczyciele?
Nawet z tych wyrywko-

wych spotkań z komitetami 
strajkowymi w Otwocku, Jó-
zefowie i Wiązownie widać, 
że determinacja nauczycieli 
rośnie i na pewno łatwo nie 
odpuszczą. Jak słyszałam w 
każdej odwiedzonej placów-
ce, w edukacji narosło zbyt 
wiele problemów. Niektóre są 
specyficzne dla danej szko-
ły, ale większość to wspólne 
bolączki całej nauczycielskiej 
grupy zawodowej.

Powszechne jest rozcza-
rowanie i rozgoryczenie po-
dejściem strony rządzącej do 

W komisjach stawili się 
także częściowo nauczy-
ciele, którzy na ten czas 
zrezygnowali z protestu. 
Wywołuje to wielkie emo-

Emocje wokół egzaminów

cje. Poniżej kilka komentarzy 
z fanpage’a Otwock:

-”Podziw dla wszystkich 
nauczycieli, którzy odważyli 
się stanąć w szeregach komi-

sji egzaminacyjnych”.
-”Każdy ma prawo walczyć 

o swoje!”
-”Jestem nauczycielką z 

19-letnim stażem pracy, która 
od początku idei strajku za-
kładała udział w nim jedynie 
w poniedziałek i wtorek, a za-
wieszenie go na czas jakich-
kolwiek egzaminów. Tak też 
zrobiłam, ponieważ kieruje 
mną ogromna pasja do zawo-

du, oddanie moim uczniom, 
ale też to, iż dodatkowo jestem 
licencjonowanym egzamina-
torem matur oraz egzaminu 
8-klasisty, co oznacza, że ni-
gdy nie zrobię nic, co zakłóci 
ich przebieg, bo nie pozwala 
mi na to moja etyka i postrze-
ganie zawodu”.

-”Nauczyciele, którzy prze-
rwali strajk - są łamistrajka-
mi. Byli nauczyciele, którzy 
nie zasiedli w komisjach, ale 
byli ze swoimi uczniami- nie 
przerywając strajku. I nie pi-

sze tego, żeby panią obra-
zić. uważam, że to bardzo 
trudny wybór. Ale wiem, że 
właśnie na to liczy dennie 
zarządzane MEN”.

-”Szacun dla nie strajku-
jących nauczycieli”.

-”Może czasem war-
to myśleć przyszłościowo, 
żeby później nie szukać 
wśród żyjących carycy 
Katarzyny, czy kraju San 
Escobar. Bo na takich nie-
uków wyrośnie kolejne po-
kolenie”.

Strajk nauczycieli w powiecie otwockim

protestujących nauczycieli. 
Jak mówią, wszyscy czeka-
li na rozmowy, które są od-
kładane na ostatni moment. 
Jeszcze gorzej oceniane są 
oficjalne doniesienia mediów 
publicznych na temat wyna-
grodzeń. - Nie godzimy się na 
manipulacje w Telewizji Pol-
skiej, jeśli chodzi o podawa-
ne kwoty naszych zarobków, 
ponieważ nie mają  odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości. To 
kłamstwa bardzo dla nas bole-
sne - podkreślają. 

- Nie jest dla nas proste 
to, że strajkujemy. Myślimy o 
dzieciach, ale ciągle się nas 
łapie na tym, że my mamy 
być odpowiedzialni, a dlacze-
go rząd nie ma być odpowie-
dzialny? Ciągnie się to od lat 
i do czego doprowadziło? Że 
mamy pensje mniejsze niż 
osoby po szkole podstawowej 
wykonujące najprostsze czyn-
ności, a nasza odpowiedzial-
ność jest dużo, dużo większa 
i nikt o tym nie pamięta. Ro-
dzice mają coraz większe wy-
magania, a nasze pensje się 
zmniejszają. Mamy nadzieję, 

że dzięki strajkowi wielu ro-
dziców uświadomi sobie, jak 
naprawdę wygląda sytuacja. 
Bo wielu osobom nie mieści 
się w głowie, że można skoń-
czyć wyższe studia, szkolić 
się przez całe życie i kończyć 
swoją karierę, zarabiając ok. 
3 tysięcy - mówią nauczycie-
le. [Zebrane dane dotyczą-
ce przeciętnych zarobków w 
edukacji w stosunku do reszty 
zawodów, które opublikowała 
8.04. Rzeczpospolita potwier-
dzają powyższą opinię.] 

- Wytyka nam się 18 go-
dzin pracy, ale liczba godzin 
przeprowadzonych lekcji to 
nie cała nasza praca - mówią 
dalej. Dlaczego ci, którzy tak 
liczą, nie chcą zaliczyć do na-
szego czasu pracy dyżurów 
przed lekcjami, wpisywania 
ocen na librusie, kserowania 
testów, sprawdzania klasó-
wek, przygotowywania kon-
kursów, okienek między lek-
cjami, spotkań z rodzicami, 
itp.? Wielu nauczycieli chcia-
łoby mieć określony czas pra-
cy od 8.00 do 16.00 - 40 go-
dzin, ale już nic ponad. 

- Mamy nadzieję, że ten 
strajk to będzie początek 
wielu zmian. Sprawą kluczo-
wą jest odchudzenie podsta-
wy programowej i odejście 
od archaicznej listy lektur, a 
wprowadzenie bardziej współ-
czesnych, ciekawych i zrozu-
miałych dla dzieci. Jak zauwa-
żają, o programie nauczania 
decydują głównie politycy i 
urzędnicy, natomiast nie bie-
rze się pod uwagę zdania 
nauczycieli praktyków. Stąd 
rodzą się ogromne problemy. 
- Już gdy miała być wprowa-
dzona reforma mówiliśmy o 
przeładowanych podstawach 
programowych, o kumulacji w 
szkołach, ale nikt nas nie słu-
chał - mówią. 

Liczenie strajkujących 
Na oficjalnej stronie MEN 

ukazała się 8 kwietnia br. in-
formacja pt „Większość szkół 
i placówek w Polsce bez straj-
ku”. ZNP podało z kolei, że 
na ogólną liczbę 20403 szkół, 
przedszkoli i zespołów szkol-
nych w strajku bierze udział 
15179 placówek (74,29%). 

Jeśli chodzi o powiat otwocki, 
to według danych większość 
strajkuje.

Trzeba zaznaczyć, że w 
wielu miejscach strajk w re-
ferendum wcześniej popierali 
też pracownicy oświatowi, ale 
nie przystąpili do niego, ponie-
waż ZNP lojalnie ich ostrze-
gło, że w tej akcji „nie uda się 
dla nich niczego wywalczyć”. 
Wynika to z dualizmu płaco-
wego - ich pensje są w całości 
pokrywane przez samorządy 
terytorialne i jedyną możliwo-
ścią podwyżki dla nich jest 
zwiększenie płacy minimal-
nej pracowników samorządo-
wych, co nie jest przedmiotem 
obecnego sporu  - tłumaczył 
prezes otwockiego ZNP. 

W trakcie krótkich spotkań 
z nauczycielami w poniedzia-
łek strajkowy zaobserwowa-
łam niemały stres, niepew-
ność, co dalej, ale też wielką 
determinację protestujących, 
aby wreszcie ich głos był usły-
szany - dla dobra ich samych 
oraz w równym stopniu dzieci 
i młodzieży. 

Kazimiera Zalewska

SP nr 1 Józefów SP nr 3 Otwock

SP nr 5 SP Wiązowna

Mimo trwającego strajku i wynikających z tego trudno-
ści dla dyrektorów szkół ze skompletowaniem komisji 
egzaminacyjnych, 10 kwietnia rozpoczęły się egzami-
ny gimnazjalne. Z tego co wiemy na terenie powiatu 
otwockiego odbyły się one we wszystkich szkołach, 
tam gdzie powinny. 



12 KWIETNIA 2019 5KRONIKA

Z rzeki Świder wyłowiono 
zwłoki mężczyzny. Może to 
być ciało poszukiwanego 
od kilku miesięcy mieszkań-
ca Otwocka.

W niedzielę (31.03) oko-
ło południa uczestnik spływu 
kajakowego rzeką  Świder na-
tknął się na ludzkie ciało dry-
fujące w wodzie na wysokości 
jednego z otwockich hoteli. O 
makabrycznym odkryciu po-
wiadomił służby. Na miejsce 
przybyły: policja, straż, pogo-
towie ratunkowe oraz prokura-
tor. Ratownicy, w specjalnych 
skafandrach, wydobyli ciało 
topielca. Lekarz stwierdził 
zgon i znaczny rozkład ciała 

Ostrówiec, Warszówka, 
Duchnów, Kąck, Celesty-
nów... - we wszystkich tych 
miejscowościach w ostat-
nich dniach płonęły trawy. 

To smutne i przerażające, 
że wciąż jest tak wielu ludzi, 
którzy wypalają trawy, którzy 
nie chcą zrozumieć, że jest to 
szkodliwe dla innych i dla nich 
samych. Powoduje niszczenie 
dobytku i roślin, śmierć zwie-
rząt, powstawanie smogu... 

Z dymem na palących się 
łąkach idą miliony - szacowa-
ne straty poniesione w ubie-
głym roku z tej przyczyny to 
blisko 33 mln złotych! Ileż pra-
cy trzeba włożyć w samo tylko 
gaszenie: średnio w ubiegłym 
roku strażacy musieli wyjeż-
dżać do pożarów łąk i nieużyt-
ków rolnych oraz lasów co 10 
min, a gasili je przez 52 minu-
ty. To łącznie aż jedna trzecia 
interwencji przy wszystkich 
pożarach. W bieżącym roku 
nasi strażacy musieli wyjeż-
dżać do palących się traw i 
nieużytków już 130 razy - in-

Topielec w Świdrze
mężczyzny w średnim wieku. 
Zwłoki zostały przewiezione 
do prosektorium, gdzie, jak 
zwykle w takich przypadkach, 
będzie poddane sekcji. Spra-
wą zajmuje się prokuratura.

Jak podaje oficer praso-
wy otwockiej policji nadkom. 
Daniel Niezdropa, topielcem 
może być poszukiwany od 
końca stycznia br. 51-letni 
mieszkaniec Otwocka. Jed-
nak na tym etapie nie można 
jeszcze tego stwierdzić jed-
noznacznie. Obecnie trwają 
jeszcze czynności identyfika-
cyjne. Ostatecznej odpowie-
dzi udzieli toczące się śledz-
two prokuratorskie.

SW

Głupia, wiosenna tradycja - wypalanie traw

formuje komendant powiato-
wy PSP w Otwocku, st. bryg. 
mgr. inż. Mariusz Zabrocki. 
Takie interwencje musieli pod-
jąć w ostatnim czasie:
7 marca: - 20:10, Piotrowice - 
pożar trawy
- 20:50, Glinki - pożar trawy
- 21:25, Sobiekursk - pożar 
trawy
- 22:10, Warszówka - pożar 
trawy
9 marca - Otwock Wielki - po-
żar trawy- 7 jednostek straży 
pożarnej
27 marca - Ostrówiec i War-
szówka - pożar trawy- po 2 
jednostki straży
29 marca Duchnów - pożar tra-
wy- 5 jednostek straży pożarnej

31 marca - Kąck - pożar tra-
wy- 4 jednostki straży
3 kwietnia - Celestynów - po-
żar poszycia leśnego i nie-
użytków - 8 jednostek plus 
samolot gaśniczy

Jak zauważają niektórzy 
internauci trudno dziś zro-
zumieć osoby podpalające 
trawy, dlaczego to robią...
Prawdziwi rolnicy z pewno-
ścią wiedzą, że nie przynosi 
to korzyści, a wręcz przeciw-
nie. Więc co? „Zabawa, nowa 
subkultura” czy jaki inny po-
wód?

Ale jakakolwiek nie byłaby 
przyczyna, to prosimy - prze-
stańcie!

ZetKa
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W trosce o bezpieczeń-
stwo, zdrowie i życie miesz-
kańców, w celu ochrony śro-
dowiska, zmniejszenie ilości 
spalin i poziomu hałasu, przy 
poszanowaniu i ochronie te-
renu i obiektu objętego ochro-
ną zabytków, wójt i Rada 
Gminy Celestynów podjęli 
wszelkie możliwe działania 
zmierzające do wybudowa-
nia na drodze powiatowej ul. 
Jankowskiego bezkolizyjnego 
tunelu pod kolejowym torowi-
skiem. Dzięki ponad 4- let-
nim działaniom gminy i wielu 
mieszkańców PKP PLK S.A. 
wpisała celestynowski tunel 
do planu inwestycji kolejo-
wych i zapewniła dofinanso-
wanie w kwocie 13,3 mln zł 
(środki unijne). Gmina Cele-
stynów zapewni swój wkład 
w kwocie 5,5 mln. zł., co daje 
razem 18,8 mln. zł. Są to już 
realne środki. Jednak koszt 
całości budowy tunelu, któ-
ry musi zostać wykonany do 
końca grudnia 2022 roku, jest 
szacowany na kwotę 24 mln 
zł. Brakująca suma w wyso-
kości 5,5 mln miała być za-
pewniona z budżetu powiatu 
w latach 2020-2022. Tylko w 
takiej wysokości udział po-
wiatu umożliwiał podpisanie 
umowy pomiędzy gminą Ce-
lestynów a PKP PLK S.A., o 
czym wójt Witold Kwiatkowski 
informował i usilnie przekony-
wał -  także na sesji -  władze 
powiatu. Na nadzwyczajnej 
sesji rady powiatu 3 kwiet-
nia, tuż przed głosowaniem 
projektu uchwały o pomocy 
finansowej, radny Dariusz 
Grajda, który jako jedyny 
„walczył” o przyznanie gminie 
Celestynów funduszy, złożył 
wniosek o przyjęcie popraw-

Otwarcie tunelu drogowe-
go pod linią kolejową w Otwoc-
ku nastąpi w III kwartale 2019 
roku - poinformował iOtwock.
info Karol Jakubowski z ze-
społu prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. - Pierwot-
ny termin uległ przesunięciu z 
powodu nieuwzględnionych w 
projekcie kolizji z podziemny-

Tunel w Majowej
Przez kilka dni  - do 13 kwietnia -  w okolicach przejazdu kolejowego w ulicach ul. Że-
romskiego/Filipowicza w Otwocku trwają prace przy przepinaniu wodociągu, których 
wynikiem są utrudnienia w ruchu pojazdów. Takich czasowych zmian i utrudnień będzie 
w najbliższych miesiącach więcej, aż przejazd zostanie zupełnie zamknięty na ok. rok. 
Jednakże zanim to nastąpi, ma być oddany do użytku tunel w ulicy Majowej.

mi sieciami na skrzyżowaniu 
ulic Górnej i  Majowej. Do wy-
konania pozostały nawierzch-
nie dróg dojazdowych, bariery 
zabezpieczające i oznakowa-
nie. Po zakończeniu prac tunel 
pod torami zwiększy poziom 
bezpieczeństwa pasażerów i 
usprawni komunikację w mie-
ście.

Równolegle trwają przy-
gotowania do budowy bez-
kolizyjnego skrzyżowania w 
okolicy przejazdu na ul. Że-
romskiego/Filipowicza. Wy-
konawca (firma Budimex) 
realizuje przebudowę m.in. 
sieci wodociągowej, gazocią-
gowej i kanalizacji. Początek 
prac, które wymuszają za-

mknięcie przejazdu, jest uza-
leżniony od otwarcia tunelu 
na ul. Majowej. Zakończenie 
prac nastąpi w około 12 mie-

sięcy od zamknięcia przejaz-
du - zakomunikował Karol Ja-
kubowski.

ZetKa

Wójt i rada gminy za tunelem
Wiele wskazuje na to, że budowa tunelu w ul. Jankowskiego w Celestynowie, mimo zbyt małych środków finansowych obiecanych przez władze 
powiatu otwockiego, będzie jednak realizowana. Radni gminni na nadzwyczajnej sesji 5 kwietnia większością głosów, przy jednym wstrzymującym, 
wyrazili zgodę na zawarcie umowy z PKP PLK S.A., co obecni na sali mieszkańcy skwitowali brawami na stojąco.

ki zwiększającej kwotę z 2,5 
mln na 5,5 mln. Przewodni-
czący rady powiatu Piotr Ku-
dlicki poddał ten wniosek pod 
głosowanie i za zmianą kwoty 
był jedynie Dariusz Grajda. 
Niestety, rada powiatu zde-
cydowała o wpisaniu jedy-
nie 2,5 mln zł w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, co nie 
daje jeszcze pełnej gwaran-
cji, że te pieniądze na pewno 
zostaną gminie Celestynów 
wypłacone, czyli mówiąc ina-
czej: na dwoje babka wróżyła. 
Niezbędne jest zatem pilne 
podpisanie stosownej umowy 
między powiatem a gminą na 
udzielenie takiej pomocy fi-
nansowej. 

W zaistniałej sytuacji, aby 
Celestynów mógł wykorzystać 
szansę na tunel i zawrzeć 
umowę z PKP, trzeba będzie 
niestety zwiększyć poziom 
zadłużenia. Posiłkowanie się 
kredytem przy realizacji inwe-
stycji w dzisiejszych realiach 
gospodarczych funkcjonowa-
nia podmiotów publicznych 
staje się wręcz koniecznością, 

aby umożliwić zrealizowanie 
ważnych potrzeb społeczno-
ści lokalnej. Warto podkreślić, 
że są też duże szanse na po-
zyskanie na późniejszym eta-
pie jeszcze kolejnych dodat-
kowych środków na realizację 
tego zadania np. z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wy-
sokości 5-8 mln zł – twierdzi 
wójt Witold Kwiatkowski.

Drugim warunkiem prze-
prowadzenia inwestycji było 
również przekazanie gminie 
Celestynów w zarządzanie 
drogi powiatowej - ul. Jan-
kowskiego - na czas reali-
zacji zadania. Rada powiatu 
podjęła taką uchwałę, o co 
wnioskował wójt i Rada Gmi-
ny Celestynów, ale dołożyła 
do ul. Jankowskiego jeszcze 
odcinek ul. Św. Kazimierza 
od ul. Reguckiej do ul. Jan-
kowskiego, co jest zupełnie 
niezrozumiałe, gdyż inwesty-
cja ma być realizowana wy-
łącznie na ul. Jankowskiego. 
Ewentualne przejęcie odcinka 
ul. Św. Kazimierza przez gmi-
nę Celestynów może przekre-

ślić planowaną na ten rok bu-
dowę ronda na skrzyżowaniu 
ulic Reguckiej, Rękasa i Św. 
Kazimierza, na które aktualnie 
jest pozyskiwane zezwolenie, 
a także przyznane są fundu-
sze w budżecie wojewódz-
twa mazowieckiego. Zmiana 
zarządcy ul. Św. Kazimierza 
z powiatu otwockiego na gmi-
nę Celestynów spowodowa-
łaby konieczność uzyskania 
nowych zezwoleń i opinii, co 
trwa zwykle kilka miesięcy lub 
dłużej i utratę funduszy. Budo-
wa zatem ronda oddaliłaby się 
w czasie, a może nawet z po-
wodu braku funduszy nie zo-
stać zbudowana i w dalszych 
latach. Czy tego chce powiat? 
Byłoby to przecież na szkodę 
mieszkańców powiatu i gminy.

- Liczę na to, że i tunel i ron-
do będzie. Aby tak się jednak 
stało, niezwłocznie powinno 
być zawarte porozumienie o 
przejęciu drogi powiatowej, jak 
i umowy o pomocy finansowej 
z zarządem powiatu, gdyż każ-
dy dzień jest bardzo ważny – 
wyraźnie podkreśla wójt.

Słowa podziękowania na-
leżą się  mieszkańcom gmi-
ny, w tym sołtysom, którzy 
wspierali wójta i radnych w tej 
niezwykle ważnej sprawie na 
sesjach i komisjach w Cele-
stynowie i w Otwocku nie tyl-
ko swoją obecnością, ale tak-
że dobrym słowem. Jak przy 
każdej inwestycji, a przy tej w 
szczególności, konieczny jest 
dobry klimat, zrozumienie, 
zgoda i wsparcie wszystkich 
zainteresowanych i zaan-
gażowanych, w tym przede 
wszystkim mieszkańców, któ-
rym ten obiekt będzie służył, 
choć jeszcze jest kilka osób 
nieprzekonanych. Czy śmier-
telny wypadek karetki pogo-
towia, jaki się zdarzył kilka dni 
temu w Puszczykowie w woj. 
wielkopolskim na przejeździe 
kolejowym z rogatkami musi 
się zdarzyć w Celestynowie, 
aby nikt już nie blokował tej 
inwestycji?

Ufam i wierzę w mądrość 
i rozsądek wszystkich miesz-
kańców – podsumował wójt.

Andrzej Kamiński

Historyczne głosowanie celestynowskich radnych. 
Większość za budową tunelu. Jeden radny się wstrzymał.
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Ta informacja - znajdują-
ca się na stronie internetowej 
szkoły i FB - mogła mieć nie-
bagatelny wpływ na frekwen-
cję w dniu otwartych drzwi dla 
potencjalnych uczniów ,,Sło-
waka”.

Wybór szkoły średniej za-
wsze traktuje się jak inwesty-
cję w przyszłość, dlatego też 
z rozwagą podejmowane są 
decyzje, gdzie kontynuować 
swoją edukację. Pomocą słu-
żą młodzieży rozmowy ze 
starszymi kolegami, odwiedzi-
ny w szkołach, które znajdują 
się na terenie powiatu otwoc-
kiego, lektura informatorów 
dotyczących konkretnych pla-
cówek… 

W tym roku zaś wszyscy 
z niepokojem czekają na re-
krutację, ponieważ za sprawą 
reformy oświatowej skumulo-
wały się dwa roczniki: absol-
wenci gimnazjów i szkół pod-
stawowych.

6 kwietnia popularny ,,Sło-
wak” szeroko otworzył swoje 
podwoje, zachęcając do zapo-
znania się z ofertą edukacyjną, 
obejrzenia sal lekcyjnych i po-
rozmawiania z uczniami oraz 
nauczycielami, co pomogłoby 
w rozwianiu wszelkich wątpli-
wości, związanych z wyborem 
dalszej ścieżki życiowej. Po 
wejściu do budynku opiekę 
nad potencjalnymi uczniami ( 
i niejednokrotnie ich rodzica-
mi) sprawowała liczna grupa 

Na początku Renata De-
miańczuk, jedna z trójki osób 
z komitetu organizacyjnego, 
przywitała gości, podziękowa-
ła za okazane wsparcie, a tak-
że opowiedziała o działalności 
Ośrodka i zachęciła do wspól-
nego uczestnictwa w koncer-
cie. Na miejscu byli obecni: 
starosta Cezary Łukaszewski 
i wiceprezydent Otwocka Pa-
weł Walo oraz radni miasta i 
powiatu. Wydarzenie popro-
wadził Maciej Rock, znany 
prezenter telewizyjny (Polsat) 
i radiowy (Rmf Maxxx), który 
pochodzi z Otwocka. 

Na scenie zaprezentowa-
li się nauczyciele, pokazując 

Nauczyciele Dzieciom po raz szósty
W sobotnie popołudnie w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku odbyła się VI edycja wyjątko-
wego koncertu charytatywnego. Został on zorganizowany 
przez Komitet Społeczny Nauczyciele Dzieciom oraz Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Otwocku nr 1, im. Marii Ko-
nopnickiej. Wszelki dochód z akcji, a także ze zbiórek, ce-
giełek czy licytacji odbywających się na miejscu zostanie 
przekazany na zakup sprzętu fitness dla Ośrodka. 

swoje talenty muzyczne i ta-
neczne, nawiązujące stylisty-
ką do czasów PRL-u. 

Oprócz nauczycieli wystą-
pili m.in.: Zespół Muzyczno-
-Teatralny PMDK, amatorska 
grupa taneczna fitness z klubu 
Imperium, grupa taneczna 4R 
Active Studio, Marek Połynko, 
Przemek Skoczek, Aleksan-
dra Domańska, Leszek La-
skowski, duet taneczny Mileny 
Solińskiej i Mateusza Łukasie-
wicza czy zespół „Hit”. Gwiaz-
dą była piosenkarka Ewelina 
Flinta wraz z zespołem pod 
kierownictwem Michała Grot-
ta. 

Warto zwrócić uwagę, że 

przed samym koncertem, 
można było spróbować słod-
kości przygotowanych przez 
organizatorów, a także po-
dziwiać i nabyć najróżniejsze 
prace plastyczne i ozdoby wio-
senne oraz wielkanocne. Dla 
lubiących zdjęcia była również 
fotobudka. Trzeba docenić 

determinację przy organizacji 
wydarzenia przez Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w 
Otwocku i Komitet Nauczycieli 
oraz wsparcie bardzo licznych 
sponsorów, którzy włączyli 
się w akcję i już po raz szósty 
stanęli na wysokości zadania 
i połączyli kulturę z pomocą 

potrzebującym oraz wspólnie. 
Jak podają organizatorzy w 
trakcie wydarzenia udało się 
zebrać 19418,00 zł.

Sebastian Rębkowski

Fot. Maciej Smolarczyk 
em.fotostudio@gmail.com

Ciekawi zalet nauki w ,,Słowaku”
,,Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku jest wśród 1000 najlep-
szych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

przewodników, których zada-
niem było pokazać atuty szko-
ły, opowiedzieć o zaletach 
nauki w ,,Słowaku”, przedsta-
wić nauczycieli, zdradzić cie-
kawostki z życia szkoły. Gim-
nazjaliści i ósmoklasiści oraz 
licznie przybyli rodzice mieli 
możliwość zapoznania się ze 
szczegółową charakterystyką 
poszczególnych profili kształ-
cenia – informacje zostały za-
prezentowane na posterach 
przygotowanych przez lice-
alistów, podręcznikami, siat-
kami godzin przewidzianymi 
w danych klasach. Wszyscy 

pytali o dodatkowe zajęcia 
rozwijające zainteresowania, 
konkursy, progi punktowe na 
rekrutacji, organizację pracy 
od września… 

Zarówno przewodnicy jak 
i nauczyciele twierdzili, że w 
,,Słowaku”, oprócz skupiania 
się na nauce, można spędzić 
czas w przyjaznej atmosferze 
i rozwijać się też w sferach 
pozaszkolnych. A sprzyja 
temu zadbany budynek, ład-
ne, kolorowe sale - niektóre z 
niestandardowym wystrojem, 
np. sala polonistyczna, histo-
ryczna i przedsiębiorczości, 

zachęcające do ćwiczeń za-
plecze sportowe ze ścianką 
wspinaczkową, korytarze z 
wyeksponowanymi pracami 
plastycznymi uczniów, biblio-
teka z ciekawym i obszernym 
księgozbiorem. W czasie wę-
drówki po korytarzach i kla-
sach szkolnych można było 
zdobyć ,,pieczątki” za rozwią-
zanie zagadek polonistycz-
nych czy geograficznych, 
obejrzeć pokazy chemicz-
ne, pograć w badmintona i 
w nagrodę otrzymać długo-
pis z logo szkoły. Rozmowy 
z młodzieżą wskazywały, że 

największe zainteresowanie 
wzbudzają klasy o profilach 
z rozszerzeniami przedmio-
tów ścisłych ( matematyka, 
fizyka, informatyka, chemia 
), ale i klasy humanistyczna/
dziennikarsko - filmowa mia-
ły swoich fanów. Sądzę, że 
wszyscy wychodzili ze szkoły 
przekonani, iż warto zabiegać 
o to, by zostać jej uczniem 
od nowego roku szkolnego. 
,,Słowak” daje bowiem gwa-
rancję skutecznego wykorzy-
stania czasu przeznaczone-
go na przygotowanie się do 
matury, zapewnia wysoki po-
ziom wyników maturalnych, 
co przekłada się na możli-
wość studiowania na dobrych 
uczelniach wyższych, a jed-
nocześnie nie jest korporacją, 
gdzie panuje wyścig szczu-
rów. Przed ósmoklasistami 
i gimnazjalistami w najbliż-
szych dniach ważny egzamin, 
a później zaczyna się rekruta-
cja do szkół średnich.

Informacje uzyskane od 
dyrekcji wskazują, że kadra 
pedagogiczna na przyszły 
rok szkolny jest właściwie 
skompletowana, a rozbudowa 
szkoły ( szatnia, aula, dodat-
kowe pracownie ) rozpocznie 
się, gdy w drodze przetargu 
zostanie wyłoniony wykonaw-
ca tej inwestycji. Oby stało się 
to jak najszybciej.

Wakul
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W tym roku szkolnym w 
ciągu paru miesięcy (w grud-
niu i marcu) doszło na terenie 
szkoły do dwóch poważnych 
incydentów. Pierwszym było 
pobicie ze skutkiem śmiertel-
nym, które wydarzyło się co 
prawda późnym wieczorem, 
ale ogromnie zaniepokoiło 
społeczność szkolną. Z kolei 
na początku marca w czasie 
godzin lekcyjnych na teren 
placówki wszedł mężczyzna z 
dużym psem, który w zuchwały 
sposób dokonał zaboru rowe-
rów i był agresywny w stosun-
ku do usiłujących interwenio-
wać pracowników szkoły. 

Nieustannie powtarzają-
cym się problemem jest też 
zaśmiecanie, m.in. butelkami 
po alkoholu i niszczenie mie-
nia szkolnego przez osoby 
korzystające wieczorami czy 
w weekendy z otwartego bo-
iska przyszkolnego i placu za-
baw. Sprzątanie oraz naprawy 
spadają na barki pracowników 
placówki i obciążają jej bu-
dżet. 

Niepokoją się tą sytuacją 
rodzice (jeden z nich poinfor-
mował redakcję o problemie), 
widząc zagrożenie bezpie-
czeństwa swoich dzieci. Po-
dobnie uważa dyrektor szko-
ły Anna Wasążnik, która w 
związku z tym złożyła 18 mar-
ca br. pismo do rady miasta, 
komisji oświaty oraz budżetu 

W Zespole Szkół Eko-
nomiczno – Gastronomicz-
nych im. Stanisława Staszica 
zgromadzona młodzież i ich 
rodzice mogli zapoznać się 
z szeroką gamą kierunków 
kształcenia proponowanych 
przez szkołę, takich jak: tech-
nik ekonomista, technik ho-
telarstwa, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, 
technik technologii żywności, 
technik kelner, szkoła branżo-
wa  - kucharz oraz klasa wielo-
zawodowa. Po oficjalnym roz-
poczęciu dnia otwartego przez 
dyrektora ZSEG Apolonię Żo-

Jak poprawić bezpieczeństwo w SP nr 5
W Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku mają problem z wchodzącymi na teren placówki 
osobami postronnymi, które nieustannie dewastują mienie szkolne i  - co gorsze -  bywają 
agresywne. Niestety, szkoła nie ma jak się przed ich obecnością odpowiednio zabezpieczyć.

i inwestycji RM oraz  prezy-
denta Otwocka. Dyrektor jest 
przekonana, że w celu popra-
wy bezpieczeństwa koniecz-
na jest wymiana monitoringu 
zewnętrznego i wewnętrzne-
go oraz instalacja lepszego 
oświetlenia okolicy placówki. 
Odpowiednim rozwiązaniem 
byłoby też zainstalowanie 
systemu monitorowania wejść 
osób do budynku i na teren 
szkoły typu Loca. 

- W wielu otwockich szko-
łach nie ma tego typu dozo-
ru - mówi dyrektor Wasążnik 
- co mnie zadziwia. Zupełnie 
inaczej to wygląda w sąsied-
nich gminach, które „szanują 
oświatę” - dodaje. Jak mówi 
zgłaszane do tej pory przez 
nią wnioski dotyczące potrzeb 
szkoły były odrzucane z jed-
nego powodu - braku pienię-
dzy. „Bo miasto musi mieć na 
inne inwestycje” - tak słyszała.

28 marca br. pismo dy-
rektor SP nr 5 było punktem 
obrad komisji oświaty RM, 
ale faktycznie jedynie zostało 
wspomniane. Okazało się, że 
do odpowiedzi na nie została 
zobowiązana dyrektor Oświa-
ty Miejskiej Edyta Rosłaniec, 
która otrzymała je dopiero 
25 marca i obiecała odnieść 
się do niego najpóźniej do 21 
kwietnia. Przy okazji jednak 
radny Ireneusz Wojtasik przy-
pomniał, że sprawa systemu 

kontroli wejść do szkoły była 
niedawno procedowana, ale 
nie dostała zgody na realiza-
cję. 

Lepsze wrogiem dobrego
System Lock mógł być już 

zainstalowany w SP nr 5 na-
wet w grudniu ub. roku. Z in-
nej inwestycji zostały bowiem 
szkole pieniądze (ok. 12 tys. 
zł), pani dyrektor znalazła 
wykonawcę, który był gotowy 
zamontować system przed 
końcem grudnia (co było ko-
niecznością, ponieważ finan-
se pochodziły z kredytu moż-
liwego do wykorzystania do 
końca tamtego roku). Dyrektor 
poprosiła radę miasta o zgodę 
na realizację systemu Lock w 
szkole za ok. 10 tys. zł. Spra-
wa była omawiana na sesji 14 
grudnia 2018 r. Niestety, choć 
wcześniej komisja oświaty 
RM wydała opinię pozytywną, 
przeważyła negatywna opinia 
prezydenta Jarosława Mar-
gielskiego, który zakwestio-
nował możliwość zakończenia 
inwestycji w wymaganym ter-
minie. Ponadto stwierdził, że 
to nie jest efektywne wydawa-
nie pieniędzy, że takie zabez-
pieczenia w szkołach należy 
wprowadzić systemowo, czyli 
we wszystkich, w których ich 
nie ma (systemy wejść na kar-
tę są w szkołach nr, 2,6 i 12). 
Takie stanowisko poparł prze-

wodniczący komisji oświaty 
Andrzej Sałaga. Nie pomogła 
rzeczowa argumentacja za 
realizacją radnej Małgorzaty 
Rock, która wskazywała do-
datkowo, że to w Świdrze „robi 
się niebezpiecznie”. Oprócz 
niej oraz radnych: Marcina 
Michalczyka, Ireneusza Pa-
śniczka i Ireneusza Wojtasika 
wszyscy pozostali poparli po-
mysł prezydenta systemowe-
go rozwiązania do realizacji 
na 2019 rok. Jednak taka in-
westycja w ogóle nie została 
zaproponowana do budżetu 
na 2019 rok. 

28 marca, na wspomnianej 
wyżej komisji, dyrektor Oświa-
ty Miejskiej Edyta Rosłaniec 
powiedziała, że jednak na 
początku roku przygotowa-
ła kosztorys systemu wejść 
i wyjść do szkół. - Jakieś 48 
tys. dla tych wszystkich szkół 
w droższej wersji - poinformo-
wała. Nie jest to porażająca 

suma w skali miasta takiego 
jak Otwock. Dla porównania - 
nie dalej jak na początku mar-
ca do budżetu został wpisany 
monitoring wokół magistratu 
za 50 tys. zł. 

Pytanie teraz, kiedy ten 
system zabezpieczający 
wszystkie szkoły przed wej-
ściami osób nieuprawnionych 
zostanie zrealizowany? Wte-
dy, gdy wydarzy się jakieś nie-
szczęście w SP nr 5 lub innej 
placówce?

Na grudniowej sesji argu-
mentując przeciw zapropono-
wanej przez dyrektor SP nr 5 
inwestycji, prezydent Margiel-
ski przytaczał powiedzenie, że 
kto szybko płaci, ten dwa razy 
płaci. W kontekście sytuacji z 
bezpieczeństwem w szkole w 
Świdrze jednak bardziej ade-
kwatna wydaje się inna mak-
syma: lepsze jest wrogiem 
dobrego.

Kazimiera Zalewska

Dzień otwarty w ZSEG Otwock
Ja co roku na początku 
kwietnia wszystkie otwockie 
szkoły ponadpodstawowe 
otwierają swoje drzwi dla 
potencjalnych kandydatów. 
Rekrutacja na rok szkolny 
2019/2020 będzie szczegól-
na, ponieważ kumulują się 
dwa roczniki absolwentów 
gimnazjum i szkół podsta-
wowych. 

łądek uczniowie poszczegól-
nych kierunków kształcenia 
zaprezentowali krótkie pokazy 
artystyczne i sportowe. Wszy-
scy goście mogli zwiedzić 
klasy i pomieszczenia, w któ-

rych każdego dnia odbywają 
się zajęcia programowe. Do-
datkowymi atrakcjami były: 
doświadczenia chemiczne, 
degustacje potraw i napo-
jów, prezentacja sprzętu woj-

skowego, zabawy językowe, 
pokazy sportowo-obronne, 
musztra paradna, zwiedzanie 
zaplecza hotelowego. Na-
uczyciele i uczniowie ZSEG 
Otwock służą pomocą i radą 

dla przyszłych kandydatów i 
ich rodziców. Dzień otwarty 
w ZSEG można podsumować 
słowami: „dużo się działo”.

Michał Kwiecień
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Główna bohaterka najnowszej komedii Łukasza 
Palkowskiego, Barbara (Sonia Bohosiewicz), to 
bezrobotna dziennikarka. Poznajemy ją w chwi-
li, kiedy traci pracę, a jej książka o “Wojnie 
żeńsko-męskiej” zalega na półkach księgarń, 
przegrywając z poradnikami o zdobywaniu fac-
eta. Jej nastoletnia córka Julka (w tej roli Maja 
Bohosiewicz) prowadzi bujniejsze od matki 
życie towarzyskie i, co gorsza, także... erotyczne. 
Na domiar złego były mąż odnosi spektakularne 
sukcesy zawodowe.

POLSAT komedia, Polska, 2011

Wojna żeńsko-męska22:05

Piątek

TVP1

20:35

Sobota

Sam Witwicky pomimo młodego wieku ma na 
koncie wybitne zasługi. Już dwukrotnie udało mu 
się ocalić Ziemię przed Megatronem i dowodzoną 
przez niego armią bezwzględnych robotów 
Deceptikonów. Został za to uroczyście odznaczony 
przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Teraz 
wchodzący w dorosłość mężczyzna planuje 
w końcu zacząć normalne życie. Okazuje się 
jednak, że nie jest to takie proste. Choć ukończył 
studia i stał się narodowym bohaterem, ma 
poważne problemy ze znalezieniem pracy. 

Agent CIA Ethan Renner (Kevin Costner), 
specjalista od zwalczania terroryzmu, dowia-
duje się, że jest śmiertelnie chory. Mężczyzna 
postanawia wykorzystać ostatnie miesiące życia 
i odbudować zaniedbane relacje z żoną Christine 
i córką Zoey (Hailee Steinfeld), które porzucił 
ze względu na swoje niebezpieczne zajęcie. 
Wkrótce kontaktuje się z nim inna agentka CIA, 
Vivi Delay, która proponuje mu układ. W ciągu 
72 godzin Ethan ma zlikwidować niebezpiecz-
nego przestępcę o pseudonimie ‘Wilk’.

TVN fi lm sf, USA, 2011dramat sensacyjny, Francja, USA, Serbia, 2014

Transformers III72 Godziny 22:30

Niedziela

Po ukrzyżowaniu Chrystusa jego uczniowie znów 
spotykają się w Wieczerniku. Jeszcze wczoraj Piotr 
(Marcin Kwaśny), Tomasz (Radosław Pazura) i Jan 
spożywali wieczerzę ze swoim Mistrzem. Dziś 
wspólnie przeżywają bolesne chwile, pełne smut-
ku, zwątpienia i strachu przed szykanami. Atmos-
ferę napięcia przerywa wieść o niespodziewanym 
zniknięciu ciała Jezusa z grobu. Przygnębienie 
ustępuje miejsca radości ze zmartwychwstania 
Pana. Współczesna inscenizacja dramatu poetyck-
iego Ernesta Brylla.

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2019

Wieczernik21:00

Poniedziałek

Barney Ross dowodzi grupą najemników. Nie-
mający sobie równych ryzykanci wypełniają za 
pieniądze zlecenia, których nie podjąłby się nikt 
inny. Członkami zespołu są: władający bronią 
sieczną Lee Christmas, mistrz wschodnich sztuk 
walki Yin Yang, posługujący się bronią palną 
Hale Caesar, ekspert od ładunków wybu-
chowych Toll Road i nieprzewidywalny snajper 
Gunner Jensen. Ross i jego ekipa właśnie otrzy-
mali kolejne zadanie od agenta CIA, Churcha. 
Niezniszczalni mają udać się do Albanii.

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2012

Niezniszczalni 220:10

Wtorek

Stany Zjednoczone, 2012 rok. Stan gospodarki 
gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do wzrostu 
bezrobocia i skali przestępczości. Jednocześnie do 
władzy dochodzą potężne korporacje, a w kraju 
pojawiają się prywatne więzienia. Trzykrotny 
zwycięzca wyścigów NASCAR, niesłusznie 
oskarżony o zabójstwo żony Jensen Ames (Jason 
Statham) zostaje skierowany do jednej z takich 
placówek. Naczelniczką zakładu karnego Terminal 
Island jest Hennessey (Joan Allen), która organi-
zuje wyjątkowo krwawe wyścigi.

TVN fi lm sensacyjny, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2008

Wyścig śmierci22:30

Środa

Nowy Jork. Kathryn Merteuil (Sarah Michelle 
Gellar) i Sebastian Valmont (Ryan Phillippe) są 
przyrodnim rodzeństwem. Ich rodzice niedawno 
się pobrali. Nastolatki chodzą do tej samej 
szkoły. Podczas wakacji chłopak Kathryn, Court 
Reynolds (Charlie O’Connell), porzuca ją dla 
łatwowiernej Cecile Caldwell (Selma Blair). 
Odtrącona dziewczyna planuje perfi dną zemstę, 
w którą zamierza wciągnąć również Sebastiana. 
Kathryn chce, aby ten uwiódł Cecile. Przyrodni 
brat, jednak to zadanie za zbyt łatwe. 

POLSAT fi lm obyczajowy, USA, 1999 

Szkoła uwodzenia23:20

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY KOMEDIA DRAMAT FILM AKCJI SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI

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

piątek 12 kwietnia

05:00 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz

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

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Wójt roku - 2018 - fi nał 
12:55 Natura w Jedynce 

- Najmłodsi mieszkańcy 
Australii - serial doku-
mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2014

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy 

Anity Gargas - magazyn
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej

21:35 Ocean desperacji
- thriller

23:30 Wiktoria - serial
00:30 El Principe 

- dzielnica zła - serial

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Egzamin z życia 
- serial TVP

06:50 Anna Dymna - spotkajmy 
się - Miszczakowie i 
Pietrowiczowie

07:15 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:10 Miłosne potyczki

- serial obyczajowy
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie! 

Miażdżyca rozsiana 

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

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 

- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 O mnie się nie martw 
21:45 Rodzinka.pl
22:20 La La Poland 
22:50 Mała wielka miłość 

- fi lm obyczajowy
00:55 Niełatwa forsa 

- komedia kryminalna

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
- Sandacz z sosem pa-
prykowo-pieczarkowym 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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 - program 

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

20:00 Ant-Man 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2015, reż. Peyton 
Reed, wyk. Paul Rudd, 
Michael Douglas, Evan-
geline Lilly, Corey Stoll, 
Bobby Cannavale, Anthony 
Mackie 

22:20 Władcy ognia 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
Irlandia, 2002, 
reż. Rob Bowman, 
wyk. Christian Bale, 
Matthew McConaughey, 
Izabella Scorupco, Gerard 
Butler, David Kennedy 

00:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:30 Całe szczęście 
02:00 Uwaga! - magazyn
02:20 Moc Magii

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 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
20:05 Taniec z Gwiazdami

22:05 Wojna żeńsko-męska 
- komedia, Polska, 2011, 
reż. Palkowski Łukasz, 
wyk. Bohosiewicz Maja

 Historia bezrobotnej 
dziennikarki, która walczy 
z nadwagą i brakami na 
koncie skuteczniej niż 
Bridget Jones i choć o 
mężczyznach wie znacznie 
więcej niż wszystkie Lejdis 
razem wzięte, znalezienie 
tego właściwego będzie 
wymagało od niej nie lada 
wysiłku.

00:40 Głupi, głupszy, 
najgłupszy 
- komedia

02:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
08:30 Świteź - fi lm animowany, 

reż. Kamil Polak
08:55 Siódmy pokój - fi lm 

biografi czny, prod. Polska, 
Węgry, Francja, Włochy, 
1995, reż. Marta Meszaros, 
wyk. Maja Morgenstern, 
Elide Melli, Ileana Carini, 
Jan Nowicki, Anna Polony, 
Jerzy Radziwiłowicz, Jerzy 
Bińczycki, 
Giovanni Capalbo, 
Dorota Pomykała

11:00 Lalka - serial TVP
12:35 Gra o wszystko - fi lm 

obyczajowy, reż. Andrzej 
Kotkowski, wyk. Gerard 
Cieślik, Jacek Łapiński, 
Krzysztof Warzycha

13:50 Studio Kultura
14:15 Hollywood in Vienna

16:00 Rok spokojnego słońca 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984

18:00 Świat w dokumencie 
- Mój tata Lazaro - fi lm

18:40 Teledyski
19:30 Koło pióra 

- magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu
- Zaćmienie

20:25 Wieczór kinomana 
- Zaćmienie - dramat

22:40 Brian Johnson: Życie 
w trasie - Nick Mason 

23:35 Tygodnik Kulturalny
00:20 Teraz animacje! 

- Festiwalowa gorączka
00:30 Teraz animacje! - Pieśń 

poranna - fi lm 
00:40 Teraz animacje!

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

pod zastaw - serial 
09:00 Rodzinny interes

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

10:00 Zaklinaczka duchów 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Potrójne zagrożenie 
Córce miliardera grozi 
wielkie niebezpieczeńst-
wo. Profesjonalni zabójcy 
czyhają na jej życie. Pomóc 
może jej tylko trzech 
najemników. 

21:55 Wasabi: Hubert
zawodowiec 

23:50 Bez Litości 
01:45 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze 
02:50 Dyżur
03:15 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
03:55 Menu na miarę 

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

policji 
- fabularny

04:55 Prawo Agaty - serial 
05:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
06:55 Sąd rodzinny

- program sądowy 
07:50 Szpital - program 

obyczajowy 
08:45 Big Brother
09:40 Doradca smaku 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Zakochani po uszy 
10:35 Mango telezakupy
12:10 19 +
12:45 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:45 Big Brother 

Popołudnie 
13:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:50 Szpital - program 
obyczajowy 

16:50 Big Brother Podwiec-
zorek 

16:55 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy, 
Polska 

17:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

18:55 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:00 Big Brother - program 
21:00 Naga broń 33 1/3 - fi lm 

komedia, USA, 1994, reż. 
Peter Segal, wyk. Leslie 
Nielsen, Priscilla Presley

22:50 Kapitan Ameryka: 
Pierwsze starcie
- fi lm przygodowy, USA, 
2011, reż. Joe Johnston, 
wyk. Chris Evans, Hayley 
Atwell, Sebastian Stan, 
Tommy Lee Jones

01:30 Moc Magii  
03:40 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 SuperPies
11:55 Mecenas Lena Barska
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
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

23:15 Czerwony świt
- fi lm akcji

 Akcja rozgrywa się 
w przyszłości, w której Ko-
rea Północna sprzymierza 
się z Rosją, by realizować 
coraz dalej sięgające 
ambicje militarne. Obszar 
Stanów Zjednoczonych, 
które rozmieściły swe wo-
jska w wielu miejscach na 
świecie, sam okazuje się 
niedostatecznie chroniony 
przed inwazją. 

01:10 Zagadkowe zgony
02:05 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 13 kwietnia

05:10 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 
08:00 Pełnosprawni 
08:30 Wojsko - polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
09:50 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

10:20 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

12:25 Fascynujący świat 
- Leonardo - człowiek, 
który ocalił naukę

13:25 Z pamięci - Irena 
Szymańska cz. 1 - felieton

13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:10 Jak to działa - Tajemnice 

serca - magazyn
14:45 Wiktoria - serial
15:45 To był rok!
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
20:35 Hit na sobotę 

- 72 Godziny 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Francja

22:40 Echo serca 
- serial TVP

23:35 Jennifer 8 
- dramat, prod. USA, 1992

01:50 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

02:45 Ocean desperacji 
- thriller, prod. USA, 2016

04:35 Z pamięci 
- Irena Szymańska 
cz. 1 - felieton

04:40 Zakończenie dnia

05:55 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

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

fabularyzowany TVP
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw 

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

komediowy TVP
16:40 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
16:55 Zmiennicy - serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:32 Orlen Warsaw Mara-

thon - kroniki 
18:33 Kroniki F1 - felieton

18:35 Postaw na milion 
- teleturniej

19:35 Lajk!
20:05 Dance Dance Dance
22:10 Sierocki na sobotę 

- program rozrywkowy
prod. Polska

23:05 Pojedynek na pustyni 
- thriller, prod. USA, 
2014, reż. Jean 
- Baptiste Leonetti

00:45 Misja w czasie 
- fi lm science fi ction, 
prod. Luksemburg, Wielka 
Brytania, Włochy, USA

02:30 Mała wielka 
miłość 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Łukasz Karwowski, 
wyk. Agnieszka 
Grochowska

04:25 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 MasterChef Junior 
- program rozrywkowy 

14:25 Agent - Gwiazdy
- program rozrywkowy 

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 
19:45 Uwaga! 

- magazyn
20:00 Chyłka-Zaginięcie 

- serial, Polska 

21:00 Władcy umysłów 
- fi lm melodramat, 
USA, 2011, reż. George 
Nolfi , wyk. Matt Damon, 
Emily Blunt, Anthony 
Mackie, John Slattery, 
Michael Kelly, Terence 
Stamp 

23:10 Koniec przyjaźni 
- fi lm horror, USA, 2014, 
reż. Levan Gabriadze, wyk. 
Heather Sossaman, Shelley 
Hennig, Renee Olstead, 
Jacob Wysocki, Courtney 
Halverson 

01:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:05 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:25 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:35 Karate kid
 Nastoletni Daniel prze-

prowadza się wraz z matką 
Lucille z New Jersey do Los 
Angeles. Zaprzyjaźnia się 
ze swoim rówieśnikiem 
Tommym. 

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

- serial komediowy, prod. 
Polska

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Kraina lodu
22:20 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo

00:20 Lincoln 
- dramat historyczny, USA, 
Indie, 2012, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Daniel 
Day-Lewis, James Spader

 Daniel Day-Lewis 
tworzy znakomitą, 
nagrodzoną Oscarem 
kreację amerykańskiego 
prezydenta Abrahama 
Lincolna. Podczas 
burzliwych ostatnich 
miesięcy sprawowania 
urzędu, przekonywał do 
przyjęcia przez podzielony 
Kongres XIII Poprawki 
do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych znoszącej 
niewolnictwo. 

03:45 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
07:45 Śpiewnik Komedy 

cz. 2 - koncert
08:40 Serialowa nostalgia 

- Klub profesora Tutki
- O słowie drukowanym 
- serial TVP, reż. Andrzej 
Kondratiuk

09:00 Serialowa nostalgia 
- Klub profesora Tutki 
- Opowieść o złodzieju 
- serial TVP, reż. Andrzej 
Kondratiuk

09:15 Serialowa nostalgia
- Klub profesora Tutki 
- O miłym staruszku 
- serial TVP

09:40 Tygodnik Kulturalny
10:30 Dokument 

tygodnia 
- Papa Joe i jego lew 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2016

11:55 Wydarzenie aktualne

12:20 Trędowata 
- melodramat, 
reż. Jerzy Hoff man, 
wyk. Elżbieta Starostecka, 
Leszek Teleszyński, 
Jadwiga Barańska

14:05 Pograbek - fi lm 
obyczajowy

15:25 One. Kobiety kultury 
16:00 Małpia kuracja - kome-

dia, prod. USA, 1952
17:45 Dranie w kinie 
18:30 The Stone Roses: Made 

of Stone
20:20 Bilet do kina - Uciekinier 

- dramat
22:35 Rock en Seine - MØ 

- koncert
23:45 Seans kultowy - Odlot
01:25 Performance 
02:00 Wieczór kinomana 

- Zaćmienie - dramat

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie? 
Akcja tej przezabawnej 
komedii rozgrywa sie w 
rezydencji Lorda Meldeu-
ma w Londynie.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Tajemnice 
medyczne
- fi lm akcji

08:50 13 Posterunek 2 
Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:10 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Rodzinny interes
18:00 Blondynka 

w koszarach 
Gwiazda fi lmowa 
Megan Valentine 
postanawia wstąpić 
do wojska.

20:00 Rambo 3 

22:05 Non stop
- thriller
Agent federalny 
Bill Marks musi uratować 
pasażerów i załogę 
samolotu opanowanego 
przez terrorystów.

00:15 American Pie: 
Naga mila 

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:30 Dyżur
04:00 Menu na miarę 

- fabularny
04:40 Z archiwum 

policji
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji
- fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

- program obyczajowy 
12:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:25 Strachy na psiaki 

- fi lm rodzinny, USA, 
Kanada, 2011, reż. Robert 
Vince, wyk. Harland 
Williams, Elisa Donovan, 
Jennifer Elise Cox

15:10 Przygoda na Alasce 
- fi lm przygodowy, USA, 
1995, reż. Fraser Heston, 
wyk. Thora Birch, Vincent 
Kartheiser, Dirk Benedict, 
Charlton Heston

17:30 Hugo i jego wynalazek 
- fi lm rodzinny, USA, 2011, 
reż. Martin Scorsese, 
wyk. Ben Kingsley, Asa 
Butterfi eld

20:00 Big Brother Raport 

20:35 Batman i Robin 
- fi lm przygodowy, USA, 
1997, reż. Joel Schumach-
er, wyk. George Clooney, 
Arnold Schwarzenegger, 
Chris O’Donnell, Uma 
Thurman, Alicia Silver-
stone, Michael Gough, Pat 
Hingle, John Glover,

23:05 Big Brother Nocą + 
23:40 Druhny 

- fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Paul Feig, 
wyk. Kristen Wiig, Maya 
Rudolph, Rose Byrne, 
Wendi McLendon-Covey, 
Ellie Kemper, Melissa 
McCarthy, Jill Clayburgh 

02:15 Moc Magii  
04:25 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:55 Flintstonowie
09:40 Tom i Jerry: Dziadek 

do orzechów
10:35 Policjantki i Policjanci

 - serial obyczajowy
13:35 STOP Drogówka
14:45 Krokodyl Dundee w Los 

Angeles
 By nie stracić swej uko-

chanej Sue, która dostała 
posadę w Los Angeles, 
Mick Dundee zabiera ich 
dziewięcioletniego syna 
i jedzie za nią w samo 
serce wielkiej metropolii. 
Okazuje się, ze poprzedni 
szef redakcji, po którym 
stanowisko objęła Sue, 
zginął w tajemniczych 
okolicznościach podczas 
pracy nad artykułem 
o pewnej wytwórni 
fi lmowej.

16:45 Pokojówka 
na Manhattanie 
- komedia romantyczna, 
USA, 2002, reż. Wang 
Wayne, wyk. Lopez 
Jennifer, Fiennes Ralph

 Zmagająca się z codzien-
nymi trudnościami Marisa 
Ventura pracuje jako 
pokojówka
w luksusowym hotelu 
na Manhattanie 
- Beresford Hotel.

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:00 VI Batalion
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA KOMEDIA FILM SENSACYJNY FILM PRZYGODOWY DRAMAT
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niedziela 14 kwietnia

06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
08:55 Orlen Warsaw Mara-

thon - felieton
09:05 Ziarno
09:35 Orlen Warsaw 

Marathon - felieton
09:45 Wspaniała obsesja 
11:35 Orlen Warsaw 

Marathon - felieton
11:50 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:45 Misja w Afryce 
13:00 Orlen Warsaw Mara-

thon - felieton
13:05 Z pamięci 
13:15 BBC w Jedynce 
14:10 Orlen Warsaw Mara-

thon - felieton

14:15 Weterynarze 
z sercem

14:45 Orlen Warsaw 
Marathon - felieton

15:00 Pensjonat nad 
rozlewiskiem 
- serial TVP

16:00 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych 
21:15 To był rok!
22:30 Zakochana Jedynka 

- Legalna blondynka 2 
- komedia

00:10 72 Godziny - fi lm 
02:10 Jaka to melodia? 
03:00 Jennifer 8 - dramat
05:00 Z pamięci

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Modlitwa czyli być
albo nie być

05:25 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Szczeniaczki i ich wielki 
świat - fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2017, reż. Kevin 
Keiser

11:40 Gwiazdy w południe 
- El Dorado - western, 
prod. USA, 1967, reż. 
Howard Hawks, wyk. John 
Wayne, Robert Mitchum

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Szanwidowisko 

muzyczne
16:15 Na dobre i na złe 

- serial TVP
17:20 Rodzinka.pl - serial

17:55 Zainwestuj 
w marzenia 
- serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:32 PKO Poznań 

Półmaraton - felieton
18:33 Orlen Warsaw Mara-

thon - kroniki 
18:34 Kroniki F1 - felieton
18:35 Za marzenia serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:05 Dzień Bastylii - fi lm 

sensacyjny, prod. Wielka 
Brytania, Francja

21:45 Kino bez granic 
- Oszukana - dramat

00:15 Syn Szawła - dramat
02:15 Dzień Bastylii 

- fi lm sensacyjny

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 Szóstka - serial, Polska 
14:00 Step Up IV : Rewolucja 

- fi lm musical, USA, 2012, 
reż. Scott Speer, wyk. 
Kathryn McCormick, Ryan 
Guzman, Misha Gabriel 
Hamilton, Cleopatra 
Coleman 

16:05 Minionki rozrabiają
- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Pierre Coffi  n, Chris 
Renaud, wyk. Steve Carell, 
Kristen Wiig, Benjamin 
Bratt, Miranda Cosgrove 

18:00 Big Brother Tydzień 
19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior 

21:30 Szóstka 
- serial, Polska 

22:30 Transformers III 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 2011,
reż. Michael Bay, 
wyk. Shia LaBeouf, 
Rosie Huntington-White-
ley, Josh Duhamel,
John Turturro, Tyrese 
Gibson, Patrick 
Dempsey, Frances 
McDormand, John 
Malkovich 

01:35 Big Brother 
Tydzień 
- program rozrywkowy
prod. Polska

02:40 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:55 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata

09:25 Dawno temu w trawie
11:45 Kevin sam w domu 

- po raz czwarty - komedia 
familijna, USA, 2002

 Rodzice Kevina McCal-
listera rozstali się. Teraz 
Kevin mieszka z mamą, ale 
postanawia święta Bożego 
Narodzenia spędzić z 
ojcem w rezydencji jego 
bogatej dziewczyny, 
Natalie. 

13:40 Kraina lodu
15:50 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
- program rozrywkowy
prod. Polska

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

23:10 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość 
- komedia sensacyjna, 
USA, 2003, reż. McG, 
wyk. Diaz Cameron, Drew 
Barrymore, Liu Lucy, Mac 
Bernie, Cleese John

 Trzy niezwykle seksowne 
Aniołki: Natalie Cook, 
Dylan Sanders i Alex 
Munday powracają, by 
stawić czoła Madison Lee, 
Aniołkowi, który zaprzedał 
duszę diabłu. 

01:40 Marsjanin
- fi lm sci-fi , USA, Wielka 
Brytania, 2015, reż. Scott 
Ridley, wyk. Jeff  Daniels

04:40 Kabaretowa 
Ekstraklasa

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:35 Którędy po sztukę
07:45 Dranie w kinie 

- magazyn
08:30 Angielskie śniadanie 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, 
prod. Wielka Brytania, 
1978, reż. Peter Grimwade

09:35 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard 
Bernstein - Spotkania z 
muzyką - Młodzi artyści, 
część 1 - cykl dokumen-
talny, prod. Niemcy, USA, 
1970, reż. Roger Englander

10:40 Od ucha do ucha 
- Antoine’s Four Seasons - 
fi lm animowany, 
prod. Francja, 2012, 
reż. Philippe Beziat

11:20 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny

11:50 Awantura o Basię 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Kazimierz Tarnas

13:50 Jak utopić doktora 
Mraczka 
- komedia

15:35 Chuligan Literacki 
16:15 Leonard Bernstein 

- Sibelius Symphony no. 2 
in D major, op. 43 - koncert

17:15 Niedziela ze... 
Skaldami

20:00 Ostatni cesarz - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
Hongkong, Chiny, 1987

22:50 Scena alternatywna 
23:25 Trzeci punkt widzenia 
24:00 Nocny dokument

- Uzdrowisko. Architektura 
Zawodzia - fi lm

00:40 Bilet do kina 
- Uciekinier - dramat

03:00 Teraz animacje! 
- Festiwalowa gorączka 
- fi lm animowany

05:45 Flash 
07:15 Przygody 

Merlina 
08:15 Bibliotekarze 

Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów.

09:10 Żandarm i policjantki 
11:10 Matylda 
13:25 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Żabi Król 

14:35 Obłędny rycerz 
Podszywający się pod 
rycerza giermek William 
bierze udział w turnieju 
rycerskim.

17:20 Hulk 
Młody naukowiec, 
Bruce przyjmuje 
bardzo wysoką dawkę 
promieniowania gamma, 
która powoduje, że pod 
wpływem stresu prze-
mienia się w zielonego 
olbrzyma Hulka.

20:00 Mechanik: 
Konfrontacja 

21:55 9. kompania 
00:45 Skorpion 

- fabularny
01:40 Z archiwum

policji 
- fabularny

02:05 Dyżur
02:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:20 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji

- fabularny

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango 
- telezakupy

08:55 Big Brother 
10:50 Zakochani po uszy 
13:00 Nieugięty Luke - fi lm 

sensacyjny, USA, 1967, reż. 
Stuart Rosenberg, wyk. 
Paul Newman, George 
Kennedy, Jo Van Fleet, 
J.D. Cannon, Lou Antonio, 
Strother Martin 

15:40 Batman i Robin - fi lm 
przygodowy, USA, 1997, 
reż. Joel Schumacher, wyk. 
George Clooney, Arnold 
Schwarzenegger, Chris 
O’Donnell, Uma Thurman, 
Alicia Silverstone, Michael 
Gough, Pat Hingle, John 
Glover, Elle Macpherson

18:20 Rewolwer i melonik 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1998, reż. Jeremiah S.

20:00 Big Brother Arena 

21:30 Kapitan Ameryka: 
Zimowy żołnierz 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2014, reż. Anthony 
Russo, Joe Russo, wyk. 
Chris Evans, Samuel L. 
Jackson, Scarlett Johans-
son, Robert Redford, 
Sebastian Stan, Anthony 
Mackie, Cobie Smulders, 
Hayley Atwell 

00:15 Zapłata 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2003, reż. John Woo, 
wyk. Ben Affl  eck, Uma 
Thurman, Aaron Eckhart, 
Paul Giamatti, Colm Feore, 
Joe Morton, Michael 
C. Hall 

02:40 Moc Magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
 serial przygodowy

07:55 Flintstonowie
08:35 Książę Egiptu
 Obsypana nagrodami 

porywająca animowana 
opowieść oparta na 
biblijnej historii dwóch 
bohaterów, którzy 
wychowywali się jako 
bracia na egipskim dworze 
królewskim: synu faraona, 
Ramzesie i Mojżeszu, 
sierocie, którego prawdzi-
we pochodzenie długo 
pozostawało tajemnicą. 

10:35 Galileo
12:40 Asteriks i Obeliks: 

Osiedle bogów
14:30 Kocur czy kociak?
 Do nie mogącego się prze-

bić aktora przez pomyłkę 
trafi a oferta roli kobiecej 
w głośnej hollywoodzkiej 
produkcji.

16:45 Wciąż ją kocham
 Porywająca historia 

o miłości na przekór 
przeciwnościom losu 
w reżyserii trzykrotnie 
nominowanego do Oscara 
Lasse Hallströma na 
podstawie bestsellerowej 
powieści Nicholasa 
Sparksa. John, przystojny 
i dość zamknięty w sobie 
żołnierz Sił Specjalnych, 
odwiedza na przepustce 
ojca w Karolinie Połud-
niowej.

19:00 Galileo
20:00 Obcy 4 

- horror sci-fi 
22:15 Łowca androidów
00:50 Ameryka 

pod ostrzałem
03:15 Zagadkowe zgony

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

poniedziałek 15 kwietnia

05:10 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny

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

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
12:55 BBC w Jedynce

- Wyprawa na Galapagos 
Tajemnice głębin - esej

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

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

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

- Wieczernik - spektakl
22:20 Ekstradycja - serial
23:25 Współwinny. Historia 

chińskiego dysydenta
00:40 Legalna blondynka 2

- komedia

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

- serial komediowy TVP
06:40 Coś dla Ciebie 

- magazyn
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:30 Ogrodowi
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
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki 
14:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
15:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP
16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada
- teleturniej
prod. Polska

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Za marzenia serial TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP
23:00 Terror w podziemiach 
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 

- serial sensacyjny
00:55 Oszukana - dramat 
03:25 Syn Szawła - dramat
05:05 Zakończenie

05:50 Uwaga! - magazyn
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja 

w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 

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

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Odwróceni. Ojcowie

i córki 
- serial, Polska 

22:30 Chyłka-Zaginięcie 
- serial, Polska 

23:30 Ant-Man - fi lm przy-
godowy, USA, 2015, reż. 
Peyton Reed, wyk. Paul 
Rudd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly, Corey 
Stoll, Bobby Cannavale, 
Anthony Mackie 

01:55 Co za tydzień
- magazyn 

02:25 Uwaga! - magazyn
02:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 MEGA HIT - Marsjanin 
- fi lm sci-fi , 
USA, Wielka Brytania, 
2015, reż. Scott Ridley, 
wyk. Jeff  Daniels, Jessica 
Chastain

23:10 Ślad
00:15 Niezniszczalni 2 

- fi lm akcji, USA, 2012, 
reż. Simon West, wyk. 
Hemsworth Liam, Jean-
Claude Van Damme

 Lider Barney Ross, 
specjalista od walki wręcz 
Yin Yang, nożownik Lee 
Christmas, nieobliczalny 
Gunnar Jensen - otrzymują 
zadanie od agenta CIA, 
Churcha.

02:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

07:35 Rzecz Polska - Skuter 
Osa - cykl dokumentalny

08:00 Studio Kultura 
- rozmowy

08:15 Na kredyt 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2008, reż. Prze-
mysław Nowakowski, wyk. 
Łukasz Garlicki, Magdale-
na Popławska, Magdalena 
Górska, Karolina Gorczyca, 
Sławomir Grzywkowski

08:55 Rok spokojnego słońca 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984, reż. 
Krzysztof Zanussi, wyk. 
Maja Komorowska, Scott 
Wilson, Hanna Skarżanka, 
Ewa Dałkowska, Vadim 
Glovna, Daniel Webb, 
Zbigniew Zapasiewicz, 
Tadeusz Bradecki, Jerzy 
Nowak, Jerzy Stuhr

11:00 Lalka - serial TVP

12:35 Smutne potwory 
- fi lm animowany, 
prod. Polska

13:15 Studio Kultura
13:30 Niezapomniany

Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

14:40 Baczyński - dokument
16:00 Warszawa - fi lm 
18:00 Legendy polskiego 

teatru
19:00 Teledyski
19:30 Którędy po sztukę
19:35 Videofan 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Nocny recepcjonista 
21:15 Panorama kina 

polskiego - Anatomia 
zła - dramat

23:25 Kronos - magazyn
00:05 Żelazna klasyka
01:15 Informacje kulturalne

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

pod zastaw
 - serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
 pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Legionista 
22:00 Rambo 3 
00:05 Czasy ostateczne: 

Pozostawieni 
02:25 Taki jest świat 

03:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- serial kryminalny
prod. Polska
Harmon Rabb, były 
pilot marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych, 
zostaje przeniesiony 
do JAG, gdzie prowadzi 
kolejne sprawy jako 
adwokat.

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny
prod. Polska

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji 
- fabularny

04:55 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy,
Polska 

05:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:55 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

07:50 Szpital - program 
obyczajowy 

08:45 Big Brother Tydzień 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
10:30 Mango telezakupy
12:05 19 +
12:35 Doradca smaku 
12:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:45 Big Brother Popołudnie  
13:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
15:50 Szpital
16:50 Big Brother 

Podwieczorek 

16:55 Prawo Agaty
 - serial obyczajowy, 
Polska 

17:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

18:25 Ugotowani 11
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother
21:00 Karol. Człowiek, który 

został papieżem 
- miniserial obyczajowy, 
Polska, Francja, Kanada, 
Niemcy, Włochy, reż. 
Giacomo Battiato, wyk. 
Ennio Fantastichini

23:10 Big Brother Nocą 
23:40 Ring II - fi lm horror, USA, 

2005, reż. Hideo Nakata, 
wyk. Naomi Watts

01:55 Moc Magii  
04:05 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 Sekrety Sąsiadów
11:55 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

23:00 Królestwo rekinów
- fi lm akcji

 U wybrzeży jednej 
z nadmorskich 
miejscowości zaczynają 
grasować żarłoczne rekiny. 
Miejscowy ratownik, 
Jimmy, który przed laty 
ocalał jako jedyny z 
zaatakowanej przez rekina 
grupy nurków i turystów, 
teraz musi stawić czoła 
dawnej traumie. 

00:55 STOP Drogówka
- magazyn

01:55 Interwencja
02:15 Graffi  ti
02:35 Cafe Futbol
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport
04:40 Trans World Sport
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY MAGAZYN FILM AKCJI KOMEDIODRAMAT FILM AKCJI SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI

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

wtorek 16 kwietnia

05:00 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy 

- Sięgnij po wołowinę
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
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
22:35 Kompania X - serial
23:35 Miasto Gniewu - serial 

fabularyzowany TVP
00:15 Zabójczy widok 

- fi lm sensacyjny
02:35 Syzyfowe prace 
03:40 To nie koniec drogi
04:40 Notacje

06:40 Ekumeniczna Droga 
Krzyżowa - reportaż

07:05 Na sygnale - serial
07:30 Ogrodowi
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki 
14:10 Dla niesłyszących 

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

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

Piosenki 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość 
- serial TVP

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fi kcji 
- Braciszek Karel 
- fi lm dokumentalny,
 prod. Polska, 2016

00:05 Za marzenia 
- serial TVP

00:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

01:35 Terror w podziemiach 
- serial, prod. Dania, 2017

02:35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:35 Brudna gra: Ciemna 
strona sportu 
- fi lm dokumentalny

04:35 Zakończenie

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 

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
19:00 Fakty 

19:50 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy

21:30 Diagnoza 
- serial, Polska 

22:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

23:30 Superwizjer 
- magazyn 
reporterów 

00:05 36, 6 
01:05 Strzelec 

- serial, USA 
02:00 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 komediowy

20:10 Niezniszczalni 2 
- fi lm akcji, USA, 2012, 
reż. Simon West, wyk. 
Hemsworth Liam, Jean-
Claude Van Damme, 
Jet Li, Lundgren Dolph, 
Norris Chuck

 Barney Ross, specjalista 
od walki wręcz Yin 
Yang, nożownik Lee 
Christmas, nieobliczalny 
Gunnar Jensen - otrzymują 
zadanie od agenta CIA, 
Churcha.

22:30 Ślad
23:40 Ogień zwalczaj 

ogniem 
- fi lm akcji

01:45 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy 

TV Okazje

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:30 Płoty - fi lm animowany, 
prod. Polska, 2015,
reż. Natalia Krawczuk

08:35 Mój atak serca 
- fi lm animowany, 
prod. Kanada, 2015, 
reż. Sheldon Cohen

09:00 Warszawa - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 2003, 
reż. Dariusz Gajewski, 
wyk. Łukasz Garlicki, 
Dominika Ostałowska, 
Lech Mackiewicz

11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Kino objazdowe - fi lm
13:35 Studio Kultura
13:55 Niedziela ze...

Skaldami
14:50 Awatar, czyli zamiana 

dusz - fi lm TVP

16:05 Bo oszalałem 
dla niej - komediodra-
mat, prod. Polska, 1980, 
reż. Sylwester Chęciński

18:00 Fabryka hitów 
- Dźwięk i obraz

19:05 Teledysk
19:20 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Porozmawiajmy 

o życiu i śmierci
- spektakl teatralny, 
prod. Polska

21:25 Lekkie obyczaje 
- Hrabina z Hongkongu 

23:20 One. Kobiety kultury 
23:50 Młoda Polska - Zagraj 

ze mną - fi lm
00:15 Młoda Polska
00:35 Nocny dokument

- Mrożek i Baltazar

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

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

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Hulk - fi lm akcji
Młody naukowiec, 
Bruce Banner przyjmuje 
bardzo wysoką dawkę 
promieniowania gamma, 
która powoduje, że pod 
wpływem stresu prze-
mienia się w zielonego 
olbrzyma Hulka.

22:50 Sędzia Dredd 
00:50 Amerykańska 

dziewica 
02:20 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
03:20 Biesiada na cztery 

pory roku - serial
04:40 Z archiwum

policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

04:55 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

05:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:55 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

07:50 Szpital 
08:45 Big Brother  
09:40 Doradca smaku 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Zakochani po uszy 
10:30 Mango telezakupy
12:05 19 +
12:35 Doradca smaku 
12:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:45 Big Brother 

Popołudnie 
13:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
15:50 Szpital - program 

obyczajowy 
16:50 Big Brother 

Podwieczorek 

16:55 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

18:25 Ugotowani 
19:30 Zakochani po uszy
20:00 Big Brother
21:00 Zemsta cieciów 

- fi lm komedia, USA, 
2011, reż. Brett Ratner, 
wyk. Eddie Murphy, 
Ben Stiller, Casey Affl  eck, 
Alan Alda, Matthew 
Broderick, Judd Hirsch, 
Tea Leoni 

23:15 Big Brother Nocą 
23:45 Kolekcjoner - fi lm 

sensacyjny, USA, 1997, 
reż. Gary Fleder

02:05 Moc Magii  
04:15 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 Nokaut
10:00 Hell’s Kitchen 

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

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 Zadyma w Bangkoku 
- fi lm akcji, Tajlandia, 
2009, reż. Huber Raimund, 
wyk. O’Neill Daniel, 
Lundberg Praya 

 Czterech Brytyjczyków 
jedzie do Tajlandii, by 
zaszaleć - imprezując, 
pijąc i grając w kasynach. 
Niestety, noc hazardu 
kończy się sromotną 
przegraną i kolosalnym 
długiem u bardzo niebez-
piecznych ludzi. 

23:00 Obcy 4
01:20 STOP Drogówka

- magazyn
02:20 Zagadkowe zgony
02:50 Graffi  ti
03:00 Magazyn Atleci 

Polsat Sport
03:40 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 17 kwietnia

05:05 Jeden z dziesięciu 
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 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan 

- telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów
00:25 Warto rozmawiać
01:20 Głębia ostrości
01:50 Wojsko - polskie.pl 
02:25 Zabójczy widok - fi lm 

sensacyjny
04:40 Notacje 
04:55 Zakończenie dnia

05:05 Koło fortuny
05:45 M jak miłość - serial TVP
06:40 1000 lat historii Żydów 

Polskich - reportaż
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:30 Ogrodowi
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 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki
19:30 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:50 Na dobre i na złe 

- serial TVP
21:50 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks 

- Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam

00:25 O mnie się nie martw 
01:25 Świat bez tajemnic 
02:20 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 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Agent - Gwiazdy 
- program rozrywkowy

22:30 Wyścig śmierci 
- fi lm sensacyjny, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
2008, reż. Paul W.S. 
Anderson, wyk. Jason 
Statham, Joan Allen, Ian 
McShane, Tyrese Gibson, 
Natalie Martinez 

00:40 American Horror 
Story I: Murder
House 
- serial, USA 

01:40 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:00 Moc Magii 
- program ezoteryczny

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

23:10 Szalony lot 
- fi lm akcji, Wielka 
Brytania/Rumunia, 
2007, reż. Michael Keusch, 
wyk. Steven Seagal, 
Bazeley Mark, David 
Alki, MacInnes Angus, 
Payton Ciera

 John Sands jest tajnym 
agentem specjalnym 
pracującym na zlecenie 
Sił Powietrznych USA. 
Pracując dla agencji już 
dłuższy okres, Sands 
nieświadomie stał się 
poważnym, wewnętrznym 
zagrożeniem.

01:30 Nasz Nowy Dom
03:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:30 Madame Tutli - Putli 

- fi lm animowany
09:00 Bo oszalałem dla niej 

- komediodramat
11:00 Lalka - serial TVP
12:25 Studio Kultura
12:40 Blues minus. Jonasz 

Kofta - największe 
przeboje - widowisko 
muzyczne

13:40 Parę osób, mały 
czas - dramat, prod. 
Polska, 2005, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Krystyna 
Janda, Andrzej Hudziak, 
Igor Przegrodzki, Monika 
Obara

15:35 Nasza ulica - fi lm 
krótkometrażowy, prod. 
Polska, 2004, reż. Łukasz 
Palkowski, wyk. Daniel 
Rawicz, Anna Dymna

16:30 Ostatnie uderzenie 
młotem - dramat, 
prod. Francja, 2014

18:00 Portrety
19:05 Teledyski
19:25 Chuligan Literacki 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Nawet góry 
przeminą 
- dramat

22:35 Pegaz
23:15 Ziemia, planeta ludzi 

- Wyjście przez sklep 
z pamiątkami 

01:00 Koncert muzyki 
Krzysztofa Komedy

02:05 Lekkie obyczaje 
- Hrabina z Hongkongu

04:05 Informacje kulturalne 
04:25 Kino nocne - Dzieci 

śmieci - dramat

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

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

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

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Replikant 
22:00 Potrójne 

zagrożenie 
00:00 Legionista 
01:55 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
- serial kryminalny

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

04:55 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

05:55 Ukryta prawda 
06:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:50 Szpital - program 

obyczajowy 
08:45 Big Brother
09:40 Doradca smaku 
09:50 Big Brother 

Pobudka 
09:55 Zakochani po uszy
10:30 Mango telezakupy
12:05 19 +
12:35 Doradca smaku 
12:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:45 Big Brother 

Popołudnie 
13:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
14:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
15:50 Szpital 
16:50 Big Brother 

Podwieczorek 

16:55 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

18:25 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

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

- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, 2013, reż. Rich-
ard Curtis, wyk. Domhnall 
Gleeson, Rachel McAdams, 
Bill Nighy, Lydia Wilson

23:35 Big Brother Nocą 
00:10 Hedy Lamarr: 

Genialna i piękna 
- fi lm dokument, USA, 
2017

02:00 Moc Magii  
04:10 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 Sekrety Sąsiadów
11:55 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

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

21:05 Wykonać wyrok 
- fi lm akcji, USA, Kanada, 
1990, reż. Sarafi an Deran

 Jean-Claude Van Damme 
w roli detektywa, Louisa 
Burke’a, który został 
wyznaczony do wykonania 
zadania specjalnego 
w środku więzienia o 
zaostrzonym rygorze. 

23:00 Wściekła Pięść 
- powrót Chen Zhena

 Mija siedem lat odkąd 
w okupowanym przez 
Japonię Hong Kongu 
został zastrzelony Chen 
Zhen, po tym, jak odkrył, 
kto odpowiada za śmierć 
jego mistrza. 

01:15 Żona dla milionera
02:15 Interwencja

- magazyn
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czwartek 18 kwietnia

05:05 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 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Wielka wyprawa żenety
- fi lm dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

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

nowela 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 Kompania X - serial
02:35 Sprawa dla reportera

04:55 Koło fortuny 
- teleturniej

05:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

06:35 Operacja Zdrowie! 
Neotechmed 
- magazyn medyczny

07:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Ogrodowi
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, 
prod. Turcja, 2016

14:10 Na dobre i na złe 

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

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

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 Dance Dance Dance
23:00 Big Music Quiz 
24:00 Na sygnale - serial
00:30 Wyszłam za mąż,

zaraz wracam
- komedia 

02:20 La La Poland 
02:55 Riviera - serial

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 

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport, 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 Nad życie - fi lm obycza-
jowy, Polska, 2012, reż. 
Anna Plutecka-Mesjasz, 
wyk. Michał Żebrowski, 
Olga Bołądź, Danuta 
Stenka, Andrzej Mastalerz, 
Marek Kasprzyk, Hanna 
Konarowska 

00:30 Odwróceni. 
Ojcowie i córki 
- serial, Polska 

01:35 Uwaga!

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

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

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
22:15 Ślad

23:20 Szkoła uwodzenia
- fi lm obyczajowy

 Sebastian jest typowym 
podrywaczem, który 
uważa, że może mieć 
każdą kobietę. Jego 
przyrodnią siostrę Kathryn 
niedawno rzucił chłopak. 
Knuje ona spisek przeci-
wko Cecile, dziewczynie, 
dla której ją zostawił. 
Jednak dla Sebastiana 
Cecile to nie jest żadne 
wyzwanie. Postanawia 
zaciągnąć do łóźka 
córkę nowego dyrektora 
Annette.

01:25 Chirurdzy
03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:35 Czy można się przysiąść 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Tomasz Tryzna, 
wyk. Stanisław Tym

09:25 Ostatnie uderzenie 
młotem - dramat, 
prod. Francja, 2014

11:00 Lalka - Dusza w letargu 
- serial TVP

12:25 Studio Kultura 
- rozmowy

12:45 Taśmy Kultury 
- Filmologia stosowana 

12:55 Taśmy Kultury - Granice 
podróży - widowisko 
artystyczne

13:20 Życie jako śmiertelna 
choroba przenoszona 
drogą płciową - dramat

15:05 Kaprysy Łazarza 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1972, reż. Janusz Zaorski

16:00 Mała Apokalipsa
18:00 Nadal wracam. Portret 

Ryszarda Krynickiego 
19:00 Teledysk
19:20 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Ostatnia fala

20:25 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Ostatnia fala 

22:10 Koło pióra - magazyn
22:35 Scena Klasyczna
23:25 Więcej niż fi kcja 

- Citizenfour 
- dokumentalny

01:25 Na wschód od 
Hollywood - Nawet góry 
przeminą - dramat

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

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

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Taxi 2
21:45 Latynoski ogier 

25 lat temu Maximo 
był playboyem, któremu 
nie oparła się żadna. 
Z uwodzenia kobiet 
uczynił sposób na życie,
by ostatecznie poślubić 
dużo starszą od siebie 
milionerkę. Żył przy 
niej jak król. Gdy jednak 
pewnego dnia odkrył, 
że ta nie była mu wierna, 
postanowił zacząć życie 
od nowa.

00:05 Chłopcy pani Brown 
02:40 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze

04:55 Prawo Agaty - serial 
05:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
06:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:50 Szpital - program 

obyczajowy 
08:45 Big Brother 
09:40 Doradca smaku
09:50 Big Brother Pobudka
09:55 Zakochani po uszy 
10:30 Mango telezakupy
12:05 19 +
12:35 Doradca smaku - Indyk 

w panko z sałatka włoską 
12:45 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
13:45 Big Brother 

Popołudnie 
13:50 Sąd rodzinny 
14:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
15:50 Szpital 
16:50 Big Brother 

Podwieczorek 
16:55 Prawo Agaty - serial 

17:55 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

18:25 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother 
21:00 Charlie St. Cloud

- fi lm obyczajowy,
USA, 2010, reż. Burr 
Steers, wyk. Kim Basinger, 
Zac Efron, Charlie Tahan, 
Amanda Crew, Ray 
Liotta 

23:10 Big Brother Nocą 
23:45 Zemsta cieciów 

- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Brett Ratner

01:55 The Dog: Historia 
prawdziwa - fi lm 
dokumentalny

04:00 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 Sekrety Sąsiadów
11:55 Mecenas Lena 

Barska
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
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 Zwierzak
- komedia, USA, 2001

 Nieudacznik Marvin 
Mange ma małe szanse, by 
spełnić swoje marzenia o 
pracy w policji. Wszystko 
zmienia się, gdy pewnej 
nocy, zostaje ciężko ranny 
w wypadku samocho-
dowym. Uratowany przez 
szalonego naukowca, 
odzyskuje sprawność, 
dzięki zabiegowi 
wszczepienia zwierzęcych 
organów.

22:50 Ameryka pod
ostrzałem

01:15 Żona dla milionera
02:15 Interwencja
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Otwockie Forum Kobiet 
to inicjatywa wspierająca i 
promująca kobiety aktywne. 
Celem jest integracja lokalnej 
społeczności, szerzenie idei 
odpowiedzialności w biznesie 
i przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu. Poprzez to 
wydarzenie organizatorzy za-
chęcają kobiety do aktywno-
ści społecznej, zwiększają ich 
świadomość oraz poczucie 
własnej wartości i przekonu-
ją, że zawsze mogą rozwijać 
i realizować własne pasje. 
Program forum to ciekawe 
prelekcje dotyczące przedsię-
biorczych kobiet, działających 
na terenie powiatu otwockiego 
i nie tylko. Organizatorami wy-
darzenia byli: Stowarzyszenie 
Forum Tu i Teraz na czele z 
prezes Barbarą Stocką oraz 
Łukasz Płaczek – przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Rozwoju 
Mazowsza INNOMAZ.

Forum rozpoczęło się od 
pokazu mody kolekcji Patrycji 
Plesiak - Stones.

Dalsza część spotkania 
podzielona została na 2 pa-
nele. Pierwszy z nich zatytu-
łowany był „Życie w podróży”. 
Udział w nim wzięli podróżni-
cy, którzy opowiedzieli o swo-
jej pasji: 
• Tatiana Pałucka, która jest 
mieszanką kultur i krwi ka-
zachskiej, rosyjskiej, ukra-
ińskiej, ekspert w fotogra-
fii wizerunkowej i kobiecej. 
współzałożycielka i właściciel-
ka firmy “Twoja sesja”,
 • Patrycja Plesiak, absolwent-
ka Akademii Sztuk Pięknych, 
laureatka międzynarodowych 
konkursów dla projektantów 
m.in Textile Salon w Moskwie- 
złoty medal i certyfikat Slavy 
Zaitseva, jako jedyna polska 
projektantka mody, Premio 

Nazywali siebie bojownikami, rewolucjonistami. Dzisiaj nazywalibyśmy 
ich terrorystami. Działali w tajemnicy, wtapiali się w tłum. Działali z zasko-
czenia, przeprowadzali zamachy na carskich urzędników, strzelali do poli-
cji. Wieczorami w domach produkowali bomby, ukrywali broń i spiskowali 
pod nosem zaborcy. Porywali się na najbardziej awanturnicze akcje. W 
zamachu na pociąg w Bezdanach udział bierze Józef Piłsudski i trzech 
późniejszych premierów. W Otwocku zamachu na szefa żandarmerii doko-
nał przyszły premier Polski Tomasz Arciszewski. Przyszły profesor chemii 
i prezydent II Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki konstruował bomby. To od 
nich się zaczęła walka zakończona sukcesem w 1918 roku. To oni tworzyli 
zręby II Rzeczpospolitej i jej przyszłe kadry kierownicze.

Robert Beller

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku poleca
Wojciech Lada, ,,Polscy terroryści:  

ludzie którzy wywalczyli nam niepodległość”, Kraków 2018

Kobieca podróż przez życie
5 kwietnia w restauracji hotelu Maranello odbyło się III Otwoc-
kie Forum Kobiet objęte honorowym patronatem przez mar-
szałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i wójta 
gminy Wiązowna Janusza Budnego

Internazionale Grandi Artisti 
Luigi Centra- nagroda, którą 
otrzymała w Wenecji w 2016 
roku w dziedzinie rozwoju 
światowej mody w Łodzi,
 • Andrzej Wójcikiewicz, psy-
cholog sportu, podróżnik, pre-
zes Fundacji Wspierania Ba-
dań nad Ujawnianiem Wiedzy 
Starożytnej i Współczesnej: 
Mądrość Narodów,  
 •  Tomasz Białkowski, przed-
siębiorca, który pół życia spę-
dził w Kanadzie.

Tematyka drugiego panelu 
pt: „Podróż przez życie” doty-
czyła kobiet, które podzieliły 
się swoimi życiowymi historia-
mi. Udział w nim wzięły: 
• Karolina Jakobsche - mama 
dwójki dzieci, z wykształce-
nia dziennikarka. Przez 10 lat 
pracowała jako prezenterka i 
reporterka programów infor-
macyjnych Telewizji Polskiej. 
Obecnie wydawca strony 
głównej Wirtualnej Polski. 
• Ania Wycisk (Ania Sool) 
- mama dwóch synów, z wy-
kształcenia specjalista PR, 
z zamiłowania fotografka, 
pomysłodawczyni ogólnopol-
skiej akcji społecznej „Jestem 
Mamą”. Raperka, autorka pio-
senki „Jestem Mamą”,
• Magdalena Wojtasiewicz - 
stworzyła grupę Rowerowy 
Otwock, gdzie stara się propa-
gować zdrowy, rowerowy tryb 
życia i promować przy okazji 
Otwock. Ponadto jest pilotem 
tandemów i jeździ razem z 
niewidomymi. Działa też w 
uczniowskim klubie sporto-
wym SP 8. 
• Małgorzata Smolak - otwoc-
czanka, właścicielka piekarni 
Soplicowo w Otwocku, po-
dróżniczka. 
• Dr Helena Pyz -naczelny i 
jedyny lekarz w Jeevodaya, 

skarbnik, nazywana Mami 
(Mama); misjonarka świecka 
lecząca ludzi chorych na trąd. 
• Krystyna Motyka -  specjali-
sta psychoterapii uzależnień, 
terapeuta poznawczo – beha-
wioralny, dyrektor Dziennego 
Domu „ Senior+” w Woli Kar-
czewskiej w gminie Wiązow-
na.

Po drugim panelu odbył się 
pokaz najnowszej kolekcji Pa-
trycji Plesiak pt. “OFF Spirit” 
„ inspirowany Irlandią. Na za-
kończenie forum wystąpił Mar-

cin Jajkiewicz, aktor Teatru 
Muzycznego w Łodzi znany z 
programu „Jaka to melodia”, 
który przeniósł uczestników 
w muzyczną podróż przez 
znane światowe utwory. Po 
występie wszystkie przybyłe 
na forum panie otrzymały po-
dziękowania oraz kwiaty od 
koordynatora forum Łukasza 
Płaczka, któremu asystowali: 
wójt gminy Wiązowna Janusz 
Budny, właściciel Mandryk Ho-
use - Marcin Mandryk, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Kar-

czewa Tomasz Wojciechowski 
oraz Jakub Stefaniak.

Organizatorzy zaprosili na 
kolejne forum za rok. Gratulu-
jemy ciekawego wydarzenia 
i cieszymy się, że na terenie 
powiatu otwockiego rozwija 
się inicjatywa, dająca inspira-
cję i umożliwiająca wymianę 
doświadczeń.

AnKa

Patronat medialny - redak-
cja iOtwock.info

Wyjątkowa, bardzo wartościowa pozycja przeznaczona dla 
starszych dzieci i nastolatków.

Autorami książki są najwybitniejsi norwescy pisarze: Klaus 
Hagerup i Lisa Aisto, a jej ciekawa fabuła z pewnością zaintere-
suje nie tylko młodszych czytelników. Główna bohaterka Anna 
postanawia zająć się książkami, których nikt nie czyta w bibliote-
ce. Okazuje się, że niewypożyczane książki są niszczone, dlate-
go Anna musi szybko wymyślić, jak temu zaradzić. Dziewczynka 
pragnie za wszelką cenę ratować, ocalić zapomniane książki.

To fantastyczna opowieść o miłości do świata książek. Gorą-
co wszystkim polecam !

Agnieszka Zaleska 

Klaus Hagerup, Lisa Aisato,  
,,O dziewczynce, która chciała ocalić książki”
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W Kościele katolickim 
przeżywamy okres Wielkie-
go Postu, który przygoto-
wuje wiernych do należyte-
go przeżycia Wielkanocy. 
W tym duchu wybrzmiała 
muzyka sakralna, która wy-
pełniła otwocką świątynię 
św. Wincentego a’Paulo w 
Otwocku. Koncert otworzył 
ks. prałat Bogdan Sankow-
ski – gospodarz parafii. W 
kilku zdaniach przypomniał 
zgromadzonym charakter 
okresu liturgicznego, który 
właśnie stał się przyczyn-
kiem do zorganizowania 
koncertu pieśni pasyjnych. 
Jako pierwszy wystąpił chór 
Caelestis z parafii w Celesty-
nowie, który prowadzi Sła-
womir Wąsowski. Następnie 
zaprezentowały się cztery 
chóry otwockie: Concordia 
przy OCK, którym dyrygu-
je Jerzy Łysiak, śpiewająca 
„u siebie” Lira pod dyrek-
cją Czesława Woszczyka, 
Melodeus z par. Zesłania 
Ducha Świętego wraz z Pa-
trykiem Sławińskim, który 
nie tylko dyryguje, ale też 
wspiera partię basu w swo-
im zespole oraz Cantores 
Reginae Poloniae z par. MB 
Królowej Polski na Kresach 
pod „ostrym palcem” Domi-
nika Kozery. Ten ostatni po-
prowadził połączone chóry 
(ok. 100 śpiewaków), które 
w finale wykonały „U stóp 
krzyża” – tytułową pieśń na 
motywach Preludium c-moll 
F. Chopina w opracowaniu 
Wacława Janiszewskiego.

Obok pieśni typowo 
pasyjnych, czyli traktujących 
o męce Pańskiej, wybrzmia-
ły również śpiewy pokut-
ne, wpisujące się pierwszą 
część Wielkiego Postu, 
który Kościół rzym. – kat. 
przeżywa obecnie. W swej 
mądrości magisterium KK 
zachęca najpierw do podję-
cia pokuty, która ma dopro-
wadzić do należnego odda-
nia czci krzyżowi w drugiej 
części WP, tzw. pasyjnej. 
Sztandarowym, lirycznym 
tekstem tego przygotowa-
nia jest biblijny psalm 51(50) 
„Miserere mei Deus” (Zmiłuj 
się nade mną, Boże), który 
podczas koncertu wybrzmiał 
dwukrotnie w różnych wer-
sjach (Lotti, Miśkiewicz). 
Pokutny tekst autorstwa 
króla Dawida, napisany po 
grzechu cudzołóstwa z Bat-

IV Otwocki Koncert Pieśni Pasyjnych
W niedzielę (31.03) w kościele św. Wincentego a’Paulo odbył 
się koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu chórów powiatu 
otwockiego. W ramach tegorocznej, czwartej już, edycji wy-
stąpiło pięć chórów z naszego terenu.

szebą i zabójstwa jej męża 
Uriasza, inspirował na prze-
strzeni wieków wielu wiel-
kich kompozytorów. I tak jest 
po dziś dzień. Ponadto usły-
szeliśmy, m.in.: Jezusa Ju-
dasz przedał – Władysława 
z Gielniowa, Popule meus – 
M. Sawy,  Najdroższy Jezu 
– J. Crugera w opr. J.S. Ba-
cha, Lament Matki Boskiej w 
opr. S. Stuligrosza – łącznie 
15 pieśni + finał. Zabrzmiało 
również kilka pieśni-opra-
cowań kompozytorów zwią-
zanych ze środowiskiem 
dominikańskiego ośrodka li-
turgicznego o „muzycznych” 
nazwiskach: Pałka czy Bę-
benek.

Wielkopostny koncert 
chóralny zorganizowały wła-
dze Otwocka wraz z parafią 
św. Wincentego a’Paulo w 
Otwocku i przy udziale spi-
ritus movens –  Czesława 
Woszczyka, który nie tylko 
dyryguje otwockiemu chóro-
wi Lira, ale też dba o wysoką 
kulturę muzyczną, koordy-
nując kilka projektów zwią-
zanych z muzyką chóralną w 
naszym mieście. Szkoda tyl-
ko, że tak niewiele powiato-
wych chórów odpowiedziało 
na zaproszenie (tylko jeden 
spoza Otwocka!) i chyba 
jeszcze większa szkoda, że 
tak niewielkim zaintereso-
waniem odbiorców cieszą 
się tego typu koncerty - nie-
dzielnego wysłuchało ok. 
100 osób. To liczba zbliżo-
na do liczby występujących 
artystów. Szkoda tym bar-
dziej, że w naszym powiecie 
działa kilkanaście chórów 
miejskich i parafialnych, 
co może świadczyć jednak 
o dużym zainteresowaniu 
tego typu działalnością kul-
turalno - religijną. Cóż, pole 
do ewentualnych refleksji 
i wniosków pozostawiamy 
Czytelnikom. I oczywiście 
już dzisiaj zapraszamy na 
koncerty w wykonaniu chó-
rów powiatu otwockiego. 
Najbliższy, maryjny, już w 
maju. Liczymy na znacznie 
wyższą frekwencję.

Sławomir Wąsowski

P.S. Jeszcze jedno po-
dziękowanie dla Jerzego 
Żaczka (Tel-Vid), który chęt-
nie dzieli się owocami swojej 
pasji, a my możemy cieszyć 
się wspaniałą galerią zdjęć. 
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Józefów

Wiązowski Teatr Muzyczny 
zaprasza na familijną bajkę 
muzyczną „Świniopas”. Tekst: 
Rafał Wejner wg H.Ch. An-
dersena, muzyka: Radosław 
Laddy, reżyseria: Bożena Ba-
naszek, Małgorzata Borkow-
ska-Koczyk, opracowanie mu-
zyczne: Malwina Borkowicz, 
choreografia: Marta Dwornik, 

Serce oddane
Bożena Banaszek oraz akto-
rzy, scenografia: Małgorzata 
Borkowska-Koczyk. W rolach 
głównych wystąpią:  Gabrysia 
Pielak, Weronika Nieć, Mikołaj 
Banaszek, Oliwia Szczęsna, 
Marysia Muszyńska, Marta 
Dwornik, Małgosia Mądra, 
Weronika Hardek, Zosia Be-
kalska. Jest to bajka muzycz-

na przeznaczona dla małych i 
dużych widzów. Opowiada hi-
storię księcia, który oddał swe 
serce nieznajomej, pięknej 
królewnie. Bilety w cenie 10 zł.

14 kwietnia (niedziela), 
godz. 18.00 

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

O tym, że wiosną zdjęcia 
wychodzą pięknie, wiedzą 
chyba wszyscy. Warto zatem 
wziąć udział w plenerze fo-
tograficznym pt. „Kładka nad 
Świdrem”, aby sprawdzić i 
uwiecznić, jak natura szykuje 
się na jej powitanie. Start: pod 
Urzędem Miasta w Józefowie, 
własny transport do Wiązow-
ny. Wstęp wolny, obowiązu-
ją zapisy. agnieszka.jung@
mokjozefow.pl

13 kwietnia (sobota), 
godz. 10.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

„Kładka nad Świdrem”

Miejski Ośrodek Kultury w 
Józefowie zaprasza na coś, 
czego jeszcze nie było - zu-
pełnie nowy, łączący różne 
pokolenia projekt kulinarny. 
Każde spotkanie to inne zde-
rzenia pokoleniowe i… sma-
kowe. „Kopytka czy leniwe? 
Pojedynek gigantów” to temat 
przewodni pierwszego spo-
tkania i już chyba wiecie, co 
Was czeka. Przygotujecie ko-
pytka w sosie szpinakowym z 
suszonymi pomidorami oraz 

Pokolenia od kuchni
leniwe z pokruszonymi orze-
chami i sosem malinowym.  
Warsztaty zaplanowane są 
dla maksymalnie sześciu 
dwuosobowych grup, w któ-
rych każda z osób pochodzi 
z innego pokolenia np. tata i 
córka albo babcia i wnuczek. 
Prowadzenie: Tomasz Podla-
siewski – działacz organizacji 
Slow Food Youth Warszawa, 
edukator kulinarny w Fundacji 
Szkoła na Widelcu. Prowadzi 
autorskie zajęcia kulinarne z 

podopiecznymi Polskiego To-
warzystwa Stwardnienia Roz-
sianego oraz kółko kulinarne 
„Kuchnia Akwinaty” w Szkole 
Podstawowej św. Tomasza z 
Akwinu w Józefowie. Wielbi-
ciel smacznego i zdrowego 
jedzenia. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy. Miejsce: Klub 
Hydrofornia.

13 kwietnia (sobota), 
godz. 11.00 

Klub Hydrofornia, 
ul. Wyszyńskiego 1

„Świat włoskich melodii” 
to wyjątkowy koncert w wy-
konaniu „Retro Orchestra” 
w składzie: Joanna Hort – 
wokal , Rafał Kozyra – in-
strumenty perkusyjne– in-
strumenty perkusyjne, Piotr 
Kopietz – akordeon, kierow-
nictwo artystyczne.

Tradycja włoskiej piosen-
ki od lat wzbogaca muzyczne 
dziedzictwo Europy i świata. 
Natomiast w historię polskiej 
sceny muzycznej na stałe już 
wpisały się takie nazwiska 
jak Marino Marini czy Dome-
nico Modugno oraz znane 
wszystkim melodie „Volare” 

Włoskie bicie
i „Miłość w Portofino”. Po 
piosenkę neapolitańską oraz 
przeboje z legendarnego fe-
stiwalu w San Remo sięgało 
wiele polskich gwiazd, takich 
jak Anna German, Sława 
Przybylska, Rena Rolska 
czy Natasza Zylska. W pro-
gramie m.in.: „Volare”, „Gigi 
L’amoroso”, „Lasciate mi 
cantare”, „Miłość w Portofi-
no”, „Wróć do Sorrento”. Bi-
lety w cenie 20 zł.

13 kwietnia (sobota), 
godz. 18.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

„Halka” Stanisława Mo-
niuszki uważana jest za 
pierwszą operę narodową. 
Po premierze w Teatrze 
Wielkim w 1858 roku od razu 
uznano ją za arcydzieło. Ak-
cja ma miejsce na Podhalu 
pod koniec XVIII wieku. Hal-
ka to wiejska dziewczyna, 
która zostaje uwiedziona 
przez majętnego panicza 
Janusza. Zachodzi w ciążę 
i rodzi jego dziecko. Jed-
nak Janusz porzuca młodą 
dziewczynę, aby ożenić się 
ze szlachcianką. Zrozpa-
czona Halka przybywa na 

Arcydzieło Moniuszki
ich ślub z zamiarem pod-
palenia kościoła, jednak nie 
jest do tego zdolna. W przy-
drożnej kapliczce zostawia 
swoje małe dziecko, a na-
stępnie popełnia samobój-
stwo, rzucając się do rzeki.

Filmową wersję tego 
arcydzieła będziecie mogli 
zobaczyć już 28 kwietnia w 
Miejskim Ośrodku Kultury, 
wstęp wolny.

28 kwietnia (niedziela), 
godz. 18.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Mario Szaban to jeden z 
najbardziej charakterystycz-
nych i rozpoznawalnych gło-
sów soulowych w Polsce, 
uczestnika 9. edycji progra-
mu The Voice of Poland. 
Jego artystyczny kunszt po-
znacie podczas koncertu ja-
zzowo – soulowego z akom-
paniamentem fortepianu. 
Wstęp wolny. 

 
27 kwietnia (sobota), 

godz. 18.00 
MOK Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

Jazzowo-soulowa uczta
Po raz pierwszy w historii 

na terenie naszych „Zielonych 
Ogrodów” zapłonęło ognisko. 
Nie przez przypadek, tego 
dnia bowiem zorganizowana 
została wieczornica, na któ-
rą zaproszono gości, uczest-
ników harcerskiej Operacji 
Bieszczady 40. Wśród nich 
-  harcmistrz Joannę Skrzy-
piec-Nowak. Wieczornicę 
poprowadził znany w Otwoc-
ku harcmistrz Jerzy Kudlicki. 
Niezwykle barwnie opowia-
dał o swojej działalności w 
otwockich i mazowieckich 

Promocja książki przy ognisku
Dzień 6 kwietnia roku 2019 przeszedł do historii Powiatowej Biblioteki Publicznej (PBP) w 
Otwocku jako zupełnie nietypowy, chociaż początkowo na taki się wcale nie zapowiadał.

strukturach ZHP. Na kanwie 
spotkania, przy migocących 
płomieniach ogniska, odbyła 
się prezentacja książki au-
torstwa Jerzego Kudlickiego 
i Jacka Wachnickiego pod 
tytułem „Harcerze Warszawy 
i Mazowsza w operacji Biesz-
czady 40”. W  nastrojowym 
wydarzeniu wzięła udział 
młodzież ze Szczepu „Świ-
der” oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Otwoc-
ku. Do wspólnego śpiewa-
nia, bardziej i mniej znanych 
piosenek, na gitarze akom-

paniował Łukasz Kudlicki, 
syn Jerzego. Wśród nich były 
utwory oparte na tekstach 
Wojtka Bellona, barda prze-
łomu lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych. Na koniec 
wszyscy uczestnicy zosta-
li zaproszeni na kiełbaski z 
grilla. Po spotkaniu pomoc-
ni okazali się harcerze ze 
Szczepu „Świder”, którzy za-
angażowali się w posprząta-
nie„Zielonych Ogrodów” PBP, 
wykonując cięższe prace.

Robert Beller
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W tym roku, 9 kwietnia, 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Dzieci Syberyj-
skich w Starej Wsi zastąpili 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Bohaterskich Lotni-
ków Polskich w Wiązownie. 
Stu uczniów z legitymacją 
opiekuna grobu i czerwonym 
goździkiem oraz życiorysem 
poległego bohatera stanę-
ło przy słupku z jego nazwi-
skiem, by wysłuchać apelu 
poległych.

Wcześniej, po mszy polo-
wej, której przewodniczył ka-
pelan leśników mazowieckich 
ks. Wiktor Ojrzyński, nadle-
śniczy Nadleśnictwa Celesty-
nów Artur Dawidziuk witając 
uczniów z Wiązowny i Starej 

Zmiana warty na Golgocie Leśników

Obaj zginęli z rąk hitlerow-
ców tego dnia w 1944 roku za 
udział w zniszczeniu doku-
mentów Arbeitsamtu. W 75. 
rocznicę tamtych wydarzeń 
bohaterów uczcili przedstawi-
ciele Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych- koło Otwock, którzy 
w mundurach i z biało-czer-
wonymi opaskami na ramie-
niu złożyli pod pomnikiem pa-
miątkowe wieńce. Obecny na 
uroczystości wiceprezydent 
Otwocka Paweł Walo wraz 
z radnym Andrzejem Sałagą 
złożyli kwiaty i znicze. 

Bohaterów Armii Krajowej 
upamiętnili także uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Gastronomicznych w Otwoc-
ku. Członkowie klasy mundu-
rowej wystawili swoją liczną 
reprezentację i poprowadzili 
uroczystość, włącznie z od-
czytaniem apelu pamięci. 

Warto przypomnieć, jak 

Pamięć o poległych żołnierzach AK w Otwocku
W środę 3 kwietnia przy Urzędzie Miasta Otwocka, w obecności pocztów sztandarowych, odbyły się uroczystości upamiętniające dwóch żołnierzy AK - pchor. 
Apolinara Akajewicza ps.„San” oraz pchor. Ryszarda Barańskiego ps. „Okrzeja”. 

wyglądała akcja bohaterów 
AK. Grupa dywersyjna kiero-
wana przez pchor. Apolinara 
Akajewicza 1 kwietnia 1944 
roku zniszczyła dokumenty 
dotyczące kontyngentów żyw-
nościowych w urzędzie pracy 
w Otwocku. Kierownik tego 
urzędu dwa dni później przy-
padkowo spotkał i rozpoznał 
dowódcę pchor. Akajewicza 
ps.„San” oraz jego zastępcę 
pchor. Barańskiego ps.„Okrze-
ja”. Obaj zostali zastrzeleni. 
Jednakże tej samej nocy z 
miejskiej kostnicy w Otwocku 
żołnierze AK zabrali ich ciała i 
przetransportowali do Faleni-
cy, aby godnie pochować na 
tamtejszym cmentarzu. 

Od 17 lat kamień -pomnik 
przy UM Otwocka upamiętnia 
to dramatyczne wydarzenie z 
czasów wojny. Cześć ich pa-
mięci!

Sebastian Rębkowski

Wsi, poczty sztandarowe i 
przybyłych gości z Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, sąsiednich nadleśnictw, 
przedstawicieli samorządów 
przypomniał:

Okres okupacji przyniósł 
niewyobrażalne straty. W wal-
ce zbrojnej, jak i w wyniku 
prowadzonej przez najeźdź-
ców polityki, śmierć poniosło 
prawie 6 milionów polskich 
obywateli. Wywózki i prześla-
dowania dotknęły ponad 312 
tysięcy osób zamieszkujących 
na wschodzie, w tym 45,5 tys. 
leśników. W tym roku mija 79 
lat od czasu, kiedy miała miej-
sce jedna z najokrutniejszych 
zbrodni, zapisanych pośród 
krwawych kart historii naro-
du polskiego. Wiosną 1940 r. 

na rozkaz Stalina dokonano 
mordu na tysiącach oficerów 
Wojska Polskiego i Korpusu 
Ochrony Pogranicza, funkcjo-
nariuszach Policji Państwo-
wej, Straży Więziennej i Straży 
Granicznej, pracownikach wy-
miaru sprawiedliwości, urzęd-
nikach administracji rządowej 
i samorządowej, a także oso-
bach cywilnych. Wymordowa-
no blisko 22 tysiące Polaków. 
Było wśród nich 14,5 tysiąca 
jeńców wojennych z obozów 
w Kozielsku, Starobielsku i  
Ostaszkowie oraz 7,3 tysią-
ca więźniów aresztowanych 
w okupowanej przez Związek 
Sowiecki wschodniej części 
Polski. W obozach jenieckich 
i więzieniach znajdowało się 
również wielu leśników. Stano-
wili część polskiej inteligencji. 
Dobrze wyszkoleni, znający 
doskonale teren, przygotowani 

do działań wojennych, posia-
dający wysoką pozycję w lokal-
nej społeczności uznani zostali 
za nieprzejednanych wrogów 
Związku Sowieckiego. Ponieśli 
najwyższą ofiarę za Ojczyznę. 
Zostali pochowani na Polskich 
Cmentarzach Wojennych w 
Katyniu, Charkowie, Miedno-
je i Kijowie-Bykowni. Wielu do 
dnia dzisiejszego nie odnale-
ziono. Spoczywają w Kuropa-
tach i wielu innych nieznanych 
miejscach. Tragedia katyń-
ska nie skończyła się wiosną 
1940 r. Zsyłki rodzin leśników 
do Kazachstanu i na Syberię, 
aresztowania i prześladowa-
nia, zbierały krwawe żniwo 
jeszcze przez długie lata. Na-
szą powinnością jest sprawić, 
by pamięć o tych krwawych 
wydarzeniach, będących na-
szą narodową tragedią, stała 
się częścią historii. Tylko wte-

dy zbrodnie te mogą stać się 
przestrogą dla przyszłych po-
koleń. Szum dębowego lasu 
przypominać nam będzie o 
poświęceniu naszych rodaków 
– podkreślił nadleśniczy Artur 
Dawidziuk.

Do pamiętania o tamtych 
tragicznych latach nawoły-
wał też w swojej niezwykle 
osobistej i emocjonującej wy-
powiedzi płk. Zbigniew Zie-
liński – harcerz, żołnierz AK, 
leśnik. Następnie delegacje 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, nadleśnictw, 
samorządów i szkół złożyły 
wiązanki pod pomnikiem Gol-
goty Leśników. Na zakończe-
nie uroczystości uczniowie 
z Wiązowny zaprezentowali 
program artystyczny, śpiewa-
jąc kilka patriotycznych pieśni 
i recytując wiersze.

AnKa

Tradycją stało się już, że podczas uroczystości obchodów ko-
lejnej rocznicy mordu katyńskiego na symbolicznym cmenta-
rzu Golgoty Leśników w Centrum Edukacji Leśnej w Celesty-
nowie zmieniają się opiekunowie grobów.
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Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt zachęca do adopcji jego  
podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789 70 61, 
e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl

BRYLANT to typowy foksterier. Cie-
kawski, uparty, energiczny, wesoły, mą-
dry i sprytny. Ładnie chodzi na smyczy. 
Z innymi psami dogaduje się różnie. 
Konieczne będzie zapoznanie przed 
ewentualną adopcją z psem rezyden-
tem. Ma ok. 4 lat. Jest wykastrowany, 
zaczipowany, zaszczepiony. Potrzebu-
je zdecydowanych, konsekwentnych i 
aktywnych ludzi.

MELA to ok. 8 letnia, średniej wielko-
ści dziewczyna. Jest bardzo energicz-
na i wesoła. Ma śmieszny rekini zgryz. 
Bardzo pozytywna i radosna, lubi spa-
cery i zabawę. Kocha pieszczoty i przy-
tulanie. Na inne psy w zasadzie nie 
zwraca uwagi. Na smyczy początkowo 
ciągnie, ale po dłuższej chwili nieco to-
nuje. Jest naprawdę bardzo sympatyczną suczką w średnim 
wieku. Wysterylizowana, zaczipowana, zaszczepiona.

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

Hasło krzyżówki panoramicznej z 29 marca 2019 KAZIMIERZ MLECZKO-KORCZAK, MALARZ

Wyruszając  spod otwoc-
kiego ronda im. Z. Herberta 
(w pobliżu Sosenki i LO im. 
K.I. Gałczyńskiego ) należy 
kierować się ul. M.E. Andriol-
lego, mijając SP nr 12 im. K. 
Makuszyńskiego. Za chwilę 
znajdziemy się w pobliżu od-
słoniętego w ubiegłym roku 
pomnika im. rtm. Witolda. 
Pileckiego oraz skweru jego 
imienia. Następnie, porusza-
jąc się chodnikiem lub ścieżką 
rowerową, miniemy cmentarz 
parafialny i rozwidlenie, skrę-
cimy w lewo ul. G.Narutowi-
cza, gdzie niedaleko także 
do Muzeum Ziemi Otwockiej. 
Tym razem udamy się na 
wprost, dalej ul. Andriollego. 
Jest to jeszcze miejsce bar-
dziej spokojne, zaciszne - las 
należący do Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego. Prze-

Wędrówki szlakiem leśnym
Z każdym dniem robi się coraz cieplej, przyjemniej... Warto wykorzystać dobrą aurę na wędrówki w miejsca, gdzie będzie można znaleźć spokój, ciszę i bli-
ski kontakt z naturą. Tym razem proponujemy wyprawę szlakiem leśnym. Ta opcja jest zarówno dla tych, którzy lubią aktywnie spędzić wolny czas, jeżdżąc 
rowerem, ale też może spodobać się tym, którzy wolą spacery bądź nordic-walking. 

mierzając kolejne metry, po 
lewej stronie znajdziemy bu-
dynek leśniczówki i wiele tere-
nów do spacerowania. 

Na fanów solidnych wycie-
czek czeka znacznie dłuższy 
dystans. Kolejnymi punktami 
mijanymi po drodze będzie 

Zespół Szkół Policealnych 
(„Medyk”) oraz Dom Pomocy 
Społecznej „Anielin” miesz-
czący się już w Karczewie. 
Jadąc dalej, znajdziemy się 
na terenie należącym do nad-
leśnictwa Celestynów. Są tu 
znaki informujące o tym, jak 

dostać się na Dąbrowiecką 
Górę, czyli popularne bunkry. 
Dalej jedziemy kilka kilome-
trów drogą z cegieł, zrobioną 
przez Niemców podczas II 
wojny światowej. Prowadzi 
ona przez gęsty sosnowy 
las. Pośród drzew żyje tam 

mnóstwo gatunków owadów, 
m.in. brudnica mniszka czy 
boreczniki. W końcu ukaże się 
nam skrzyżowanie leśnych 
ulic, przy którym znajduje się 
pomnik postawiony w latach 
30. XX w. przez leśników i 
im poświęcony. Kierując się 
w lewo, można znaleźć się 
na bunkrach, a gdy pójdzie 
się prosto, można dostać się 
do Pogorzeli. Natomiast po 
skręcie w prawo, idzie się 
bardziej wyboistą drogą, ale 
wśród urokliwych terenów 
leśnych i  jeziora -  aż do Ja-
nowa. Najwytrwalsi amatorzy 
dwóch kółek mogą jechać w 
stronę Karczewa i znaleźć 
się z powrotem w Otwocku, 
urządzając sobie tym samym 
atrakcyjną wycieczkę rekre-
acyjno-historyczną.

Sebastian Rębkowski 
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Po zakończonych meczach 
ostatniej kolejki poznaliśmy 
pary rundy play – off. Runda 
ćwierćfinałowa odbyła się 7 
kwietnia. W pierwszym meczu 
pewny awans zapewniła so-
bie drużyna RKS Bór Regut, 
która w dwóch setach poko-
nała zespół „Później się Dopi-
sze”. Drugi mecz to pojedynek 
„Wczorajszych” i uczniow-
skiego zespołu „AS Celesty-
nów”. Pomimo starań i walki 
do samego końca uczniów z 
Celestynowa drużyna „Wczo-
rajszych” pewnie wygrywa 2:0 
i tym samym uzyskuje awans 
do finałowej czwórki ligi. W 
ostatnim spotkaniu ćwierćfina-
łowym zmierzyły się zespoły 

Drugie miejsce w swojej 
kategorii zajęła Lena Gmi-
trzak, która trzy walki skoń-
czyła w pięknym stylu, po-
konując swoje przeciwniczki 
albo przed czasem, albo ze 
znaczącą przewagą. W wal-
ce finałowej pomimo dużej 
przewagi nad rywalką, stra-
ciła pół punktu, ponieważ zo-
stała celnie trafiona  w kask. 
Niestety, pomimo dobrej 
walki Lenie zabrakło czasu, 
żeby odrobić stratę.

Trzecie miejsce zajęły w 
swoich kategoriach: Iga Ro-
gowska, Helena Głębicka 
oraz Natalia Bieńkowska. Iga 
wspaniale przeszła fazę eli-
minacyjną, wygrywając przed 
czasem wszystkie walki. W 
walce o wejście do finału  
punktowała swoją przeciw-
niczkę celnymi kopnięciami 
na tułów, jednak sędziowie 
tego nie dostrzegli i nieznacz-
nie, ale wskazali na zwycię-
stwo rywalki. Helena dwie 
walki eliminacyjne wygrała w 
znakomitym stylu. W walce o 
finał na początku straciła pół 
punktu, co jeszcze bardziej ją 
zmotywowało. Atakowała nie-

W Szachowym Turnieju 
Młodych Talentów, który odbył 
się 30 marca w Klubie Batory 
w Otwocku wzięło udział 38 
zawodników z Otwocka, Kar-
czewa, Józefowa, Wiązow-
ny, Glinianki, Leśniakowizny 
i Warszawy. Chętnych było 
zdecydowanie więcej, jednak-
że ograniczeniem były skrom-
ne warunki lokalowe.

Zwyciężył Tomasz Skow-
roński z Falenicy przed Ery-
kiem Beroud (Sternik Józe-
fów) i Szymonem Groszyk 
(SP Leśniakowizna). Najlep-
szy z zawodników Klubu Ba-
tory Adrian Markowski uplaso-

Szachowy  
Turniej Młodych 

Talentów
wał się na V pozycji (II miejsce 
w swojej kategorii wiekowej).

Zwycięzca całego turnieju 
zdobył puchar, a zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc w 
każdej z 3 kategorii wiekowych 
oraz 3 najlepsze dziewczynki 
otrzymali nagrody rzeczowe. 
Każdy uczestnik turnieju do-
stał także czekoladowego, 
wielkanocnego zajączka wraz 
z życzeniami dobrych świąt 
Wielkiej Nocy.

Nagrody rzeczowe sfinan-
sowane zostały z budżetu 
Urzędu Miasta Otwocka.

Patryk Popis
Klub Batory OSM

Sukcesy Klubu Karate Kazoku 
na turnieju w Kobierzycach

W dniu 6 kwietnia 2019 r. odbył się międzynarodowy turniej Kobierzyce Cup 2019. W tego-
rocznej edycji wzięło udział ponad 600 zawodników z 4 krajów z 49 klubów. W turnieju wy-
startowali również zawodnicy Klubu Karate Shinkyokushin Kazoku, zdobywając 4 medale.

ustannie, aż w końcu udało jej 
się odrobić stratę. Niestety, tak-
że i w tym przypadku sędzio-
wie wskazali na przeciwnicz-
kę. Najstarsza z zawodniczek 
klubu Natalia gładko przeszła 
do półfinałów, pokonując swo-
je konkurentki. W walce półfi-
nałowej, pomimo wyrównanej 
walki, przegrała. Werdykt był 
o tyle niesprawiedliwy, że jej 
przeciwniczka po walce półfi-
nałowej nie była w stanie wyjść 
do finału, a Natalia z chęcią by 
jeszcze powalczyła.

W zawodach brali także 
udział Krzyś Semik i Maja 

Matla, którzy wygrali jedną 
walkę, ale niestety trochę 
zabrakło tym razem do me-
dalu. Wszyscy zawodnicy 
klubu Karate Shinkyokushin 
Kazoku pokazali dużego 
ducha walki i nie bali się ry-
walizować z przeciwnikami z 
całej Polski i innych krajów. 
Jest to duży sukces zawod-
ników, który jest też wyni-
kiem ich ciężkiej pracy. Te-
raz chwila odpoczynku i już 
niebawem kolejne zawody.

Michał Malesa 
Klub Karate Shinkyokushin 

KAZOKU

III Amatorska Liga Siatkówki na finiszu
Jak co tydzień w niedzielę, zaczynając od 14 lutego, społecz-
ność gminy Celestynów mogła w hali sportowej obserwować 
zmagania drużyn siatkarskich. Ostatnia kolejka fazy zasadni-
czej ligi odbyła się 31 marca. Dla niektórych drużyn ewentu-
alna porażka oznaczała spadek w tabeli, a co za tym idzie grę 
w meczu ćwierćfinałowym z silniejszym przeciwnikiem. Naj-
ciekawiej zapowiadało się spotkanie lidera rozgrywek drużyny 
„Wczorajszych” i trzeciej drużyny w tabeli zespołu „Paraliżu”, 
który miał trudniejsze zadanie, ponieważ jeden z graczy przed 
meczem doznał kontuzji. Dobra gra na siatce i dobre przyjęcie 
zaowocowało wygraną z liderem rozgrywek 2:0. 

„For Fun” i „Dora” -  zajęły ko-
lejno 4 i 5 miejsce po rundzie 
zasadniczej ligi. Ich pojedynek 
zapowiadał się bardzo cieka-
wie. Dodatkowo dla zawodni-
ków „For Fun” była to okazja 
na rewanż za porażkę w pierw-
szej kolejce spotkań. Pierwszy 
set rozpoczął się od wyrówna-
nej walki punkt za punkt, do-
piero kilka dobrych zagrywek 
pozwoliło na odskoczenie od 
rywali graczom „For Fun”, któ-
rzy nie oddali zdobytej przewa-
gi do końca seta. Drugi set miał 
podobny scenariusz, jednak 
przy stanie 18:11 dla „For Fun” 
podrażniony zespół „Dory” za-
czął odrabiać straty i wszystko 
wskazywało na to, że za chwi-

lę będziemy mieli remis, gdy 
nagle - tak jak w pierwszym 
secie - zagrywka graczy „For 
Fun” zrobiła różnicę na boisku. 
Cztery bezpośrednie punkty 
z serwisu pozwoliły spokojnie 
dokończyć seta i wygrać całe 
spotkanie: „For Fun” – „Dora” 
2:0.

Finały III Amatorskiej Ligi 

Siatkówki o Puchar Wójta 
Gminy Celestynów odbędą się 
14 kwietnia od godziny 15:00 
w hali sportowej w Celestyno-
wie przy ulicy prof. Hilarego 
Koprowskiego 2. Zaprasza-
my do wspólnego oglądania i 
kibicowania podczas meczów 
finałowych!

Michał Kwiecień

RUNDA 
ĆWIERĆFINAŁOWA

PLAY-OFF 
7 KWIETNIA (NIEDZIELA)

RKS Bór Regut 
– Później się Dopisze 

2:0 (25:15;25:16)

Wczorajsi – AS Celestynów
2:0 (25:13;25:10)

For Fun – Dora 
2:0 (25:17;25:16)

Paraliż – Dobry Polski Skład 
2:0 (25:0;25:0) V.O

FINAŁOWA CZWÓRKA
 14 KWIETNIA (NIEDZIELA)

1. pierwszy półfinał 15:00 
Paraliż – For Fun

2. drugi półfinał 16:00 
RKS Bór Regut – Wczorajsi
3. mecz o 3 miejsce 17:30

4. mecz finałowy 18:30

DEKORACJA 
ZWYCIĘZCÓW 

OKOŁO GODZINY 
19:30 
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W mistrzostwach wzięło 
udział 380 zawodników re-
prezentujących 21 krajów 
– od ośmiolatków do senio-
rów (40+). Rywalizowali w 
konkurencjach kata i kumite. 
Szczególnie w tej drugiej po-
ziom walk był bardzo wysoki – 
na matach spotkało się wielu 
aktualnych i byłych mistrzów 
świata i Europy, którzy stoczy-
li efektowne pojedynki. Walki 
odbywały się w wszystkich ka-
tegoriach wiekowych według 
japońskich, pełno kontakto-
wych przepisów karate kyoku-
shin. Zarówno seniorzy, jak 
też wszyscy młodsi zawodnicy 
nie używali ochraniaczy tuło-
wia czyli tzw. hogo.

W zawodach bardzo do-
brze zaprezentowali się za-
wodnicy otwocko-józefow-
skiego KSW Bushi. Srebrne 
medale zdobyli: Jan Fila (kat. 

Bushi w Hiszpanii
Siedem medali – 4 srebrne i 3 brązowe - przywieźli zawod-
nicy Klubu Sportów Walki Bushi z III Mistrzostw Europy 
Karate Kyokushin organizacji WKB, które odbyły się 23 
marca br. w Lorca, w Hiszpanii. Mają powód do zadowo-
lenia i dumy, szczególnie, że konkurencja była mocna, a 
turniej stał na wysokim poziomie.

kumite chłopców 8-9 lat do 25 
kg), Błażej Polak (kat. kumite 
chłopców 8-9 lat do 30 kg), Zu-
zanna Dąbrowska (kat. kumite 
dziewcząt 14-15 lat do 55 kg) 
i Jan Lewon (kat. kata chłop-
ców 10-11 lat). Z brązowymi 
medalami wrócili Jan Kac-
przak (kat. kumite chłopców 
10-11 lat do 35 kg), Natalia 
Such (kat. kumite dziewcząt 
14-15 lat do 55 kg) i Mateusz 
Majchrzak (kat. kumite męż-
czyzn 16-17 lat do 60 kg)

Ponadto KSW Bushi repre-
zentowali Szymon Olpiński, 
Aleks Wadych, Antoni Saw-
ka, Borys Zabłocki. Kierowni-
kiem grupy był shihan Paweł 
Juszczyk, a w roli sekundan-
tów wystąpili Mikołaj Pałyska, 
Agnieszka Winek, Malwina 
Jerzak i Wiktor Bidas.

AW, PJ/red.

Najpierw były miłe pamiątki 
po niezwykle udanym zeszło-
rocznym biegu charytatywnym. 
Następnie poczyniono wstępne 
ustalenia: termin biegu to 15 
września 2019 r - data nawią-
zuje do maratońskiej tradycji 
biegów w Otwocku. Zgodnie z 

Przygotowania 
do półmaratonu

W toku są przygotowania do półmaratonu w Otwocku. 
Parę dni temu IPPO poinformowało o spotkaniu roboczym 
dot. wydarzenia. 

pomysłem Ireneusza Paśnicz-
ka, część trasy półmaratonu po-
krywać się będzie z trasą ostat-
niego maratonu rozgrywanego 
w Otwocku w XX wieku. Prze-
widziano również szereg imprez 
towarzyszących m. in. biegi im. 
Ireny Sendlerowej dla dzieci.
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