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zasługuje na godną płacę, 
ponieważ daje ona poczucie 
bezpieczeństwa i wartości. 

Dziękujemy za gesty i sło-
wa, zarówno te wspierające, 
jak i krytyczne, które płyną 
od rodziców i  uczniów. Nie 
pozwólmy, by stanął między 
nami kolejny mur. Płyniemy 
na tym samym okręcie, który 
zaczyna tonąć. Uratujmy go!

Komitety strajkowe szkół pod-
stawowych powiatu otwockiego: 
SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, 
SP7, SP9, SP12 w Otwocku, SP1, 
SP2 w Karczewie, SP3 w Józefowie
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Szanowni Państwo,
mija już kolejny tydzień 

protestu nauczycieli. Nikt z pe-
dagogów, rodziców i uczniów, 
którzy tworzą wspólnotę 
szkolną nie przypuszczał, że 
strajk będzie trwał tak długo i 
że spotkamy się z  obojętno-
ścią ze strony rządzących. 

Zainspirowani listem 
otwartym warszawskich na-
uczycieli, chcemy wyrazić 
nasz niepokój stagnacją i bra-
kiem zainteresowania ze stro-
ny rządu na obecną sytuację.

Chcemy wszystkich poin-
formować, że w tym proteście 
nie chodzi tylko o pieniądze, 
ale przede wszystkim o  zwró-
cenie uwagi na chaos po re-
formie oświaty:
• niedofinansowane szkoły;
• zdublowane roczniki  w szko-
łach średnich;
• przepełniona podstawa pro-
gramowa, którą trudno zreali-
zować w siatce godzin;
• mniej lekcji z bloku przyrod-

6 maja br. z powodu prze-
budowy linii kolejowej nr 
7 do Lublina planowo ma 
zostać zamknięty dla ru-
chu kolejowego odcinek 
Otwock-Pilawa. Zamiast 
pociągów na trasy wyruszą 
autobusy zastępcze. Koleje 
Mazowieckie opublikowa-
ły już rozkłady jazdy ZKA. 
Kursować będą dwa rodzaje 
autobusów - przyspieszone 
i zwykłe. 

ZE-7 - to będą autobusy 
przyspieszone, które pojadą 
bez zatrzymania między sta-
cjami Otwock i Pilawa. 

Z-7 - te autobusy będą tak-
że kursować między stacjami 
Otwock i Pilawa, ale z przystan-
kami po drodze: Śródborów 
PKP, Pogorzel Warsz. PKP, 

List otwarty komitetów strajkowych 
szkół podstawowych powiatu otwockiego

niczego (geografia, chemia, 
fizyka, biologia);
• luka w nauczaniu historii; 
systematyczną naukę historii 
uczeń zaczyna od XIX wieku;
• powrót do lektur z lat sześć-
dziesiątych, nieprzystających 
do wymagań współczesnego 
młodego czytelnika;
• zlikwidowanie pracy metodą 
projektu, która uczy kreatyw-
ności i samodzielności;
• skopiowanie „zreformowa-
nych” podręczników do ma-
tematyki i języka polskiego z  
podręczników gimnazjalnych;
• zmniejszona liczba godzin 
języków obcych, brak podzia-
łu na grupy.

Powinniście Państwo wie-
dzieć, że szkoły są niedofi-
nansowane, że samorządy 
dokładają duże pieniądze do 
ich dobrego funkcjonowania, 
że często kupujemy markery, 
aktywizujące pomoce dydak-
tyczne, magnesy, podręczni-
ki, testy, ponieważ szkoły nie 

stać na takie rzeczy. Rodzice 
kupują papier ksero, by ich 
dzieci mogły pisać sprawdzia-
ny. W szkole, w której uczy się 
około 400 uczniów jest jedna 
kserokopiarka. W dzisiejszych, 
trudnych dla dzieci i młodzieży 
czasach, zmniejsza się wymiar 
godzin dla psychologa szkol-
nego, pedagoga, socjotera-
peuty, logopedy, ponieważ nie 
ma na to pieniędzy. Czy tak 
naprawdę chodzi tu o ucznia?

Chcemy również obalić 
krzywdzący dla nas mit, ze pra-
cujemy 18 godzin tygodniowo. 
Przedstawiane dane z  innych 
europejskich krajów, że nauczy-
ciele pracują dużo więcej, są 
wyliczane w inny sposób. Pol-
skiemu nauczycielowi nie wli-
cza się w pensum np. dyżurów 
międzylekcyjnych, zebrań z  ro-
dzicami, rad pedagogicznych, 
wypełniania dokumentacji, 
jedno lub kilkudniowych wycie-
czek. W wielu krajach istnieje 
funkcja asystenta odpowie-

dzialnego za wyżej wymienione 
działania. Nasze „18 godzin” to 
lekcje przy tablicy. Ponadto pro-
wadzimy koła przedmiotowe, 
fakultety, organizujemy kilkana-
ście wycieczek rocznie, przygo-
towujemy testy, sprawdziany, 
dodatkowe egzaminy próbne, 
konkursy, pikniki, dni otwarte (z 
pomocą rodziców i pracowni-
ków szkoły), realizujemy wiele 
akcji charytatywnych, zawodów 
sportowych i  projektów eduka-
cyjnych. I ciągle słyszymy, że 
pracujemy 18 godzin.  

Mit siłaczki już minął. 
Każdy w każdym zawodzie 

Rozkład autobusów  
zastępczych Otwock-Pilawa

Stara Wieś, Celestynów PKP, 
Człekówka (n/ż), Kołbiel ZKA, 
Chrosna, Zabieżki PKP, Augu-
stówka, Jaźwiny (n/ż). Część 
autobusów będzie dojeżdżała 
tylko do Celestynowa (i stamtąd 
wracała do Otwocka).

ZE-7 - mają być skorelowa-
ne z pociągami do/z Dęblina. 

Z-7 - autobusy zwykłe 
będą kursować z/do Pilawy 
co pół godziny, a w godzinach 
szczytu co 15 minut. Dodatko-
wo ZKA relacji Otwock - Ce-
lestynów - Otwock także ma 
kursować w godzinach szczy-
tu - też co 15 minut (więc do i z 
Celestynowa będzie autobus 
średnio co 7 minut).

Uwaga, pasażerowie: au-
tobusy Z-7 do Otwocka nie 
mają skomunikowania z po-
ciągami do Warszawy. Trzeba 

sobie rezerwować dodatkowy 
czas na całą podróż.

Niektóre autobusy Z-7 do 
Pilawy zostaną skomunikowa-
ne z pociągami do Dęblina, ale 
pociągi w Pilawie będą czekać 
maksymalnie 15 minut.

Powyższe uwagi dotyczą 
rozkładu roboczego. W week-
endy i dni świąteczne kursy 
będą odbywały się rzadziej.

Pełne rozkłady można 
sprawdzić na stronie mazo-
wieckie.com.pl.(zakładka: ta-
bele rozkładów jazdy) lub na 
stronie iOtwock.info.

Jest też dobra wiadomość 
dla pasażerów jadących w 
kierunku Dęblina: jak zapo-
wiada PLK, 6 maja ma być 
wznowiony ruch kolejowy na 
odcinku Garwolin-Dęblin.

Red.

Burmistrz Karczewa Mi-
chał Rudzki poinformował 
o dodatkowym zastrzyku 
gotówki na nowy pojazd 
dla strażaków z Łuków-
ca. Już wkrótce tamtejsza 
Ochotnicza Straż Pożarna 
otrzyma łącznie 458 tys. zł 
dofinansowania. 

Środki na samochód ga-
śniczy, który trafi do miejsco-
wości, w kwocie 300 tys. zł 
zabezpieczyła już wcześniej 
w swoim budżecie gmina 
Karczew. Teraz wsparcie fi-
nansowe zapewniły kolejne 
podmioty. 258 tys. zł przeka-
że na ten cel Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, nato-

Dofinansowanie 
dla OSP Łukówiec

miast 200 tys. zł wyniesie 
dotacja Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego z 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 
Dodatkowo 2 tys. zł prze-
kazane będą z innych źró-
deł niż wymienione. Nowy 
pojazd zastąpi wysłużony i 
aktualnie wykorzystywany 
wóz strażacki. Pod doku-
mentem w tej sprawie pod-
pisali się komendant  główny 
Państwowej Straży Pożarnej 
gen. bryg. Leszek Suski, mi-
nister środowiska Henryk 
Kowalczyk oraz sekretarz 
stanu w MSWiA Jarosław 
Zieliński. 

Sebastian Rębkowski
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Niewiele ponad miesiąc 
minęło od opublikowania 
zarządzenia prezydenta 
Otwocka umożliwiającego 
mieszkańcom miasta, klu-
bom sportowym i stowarzy-
szeniom korzystanie bez-
płatnie z boiska na osiedlu 
Ługi, a już radni obradowali 
nad wprowadzeniem opłat, 
bo okazuje się, że niektó-
rzy korzystają za dużo, a 
poszkodowane są dzieci z 
osiedla. 

Na posiedzenie Komi-
sji Kultury, Sportu i Turystyki 
RM 17 kwietnia br. przyszedł 
specjalnie radny Marcin Kra-

Pokopać - za darmo, trenować - za opłatą
śniewski: - Chciałbym poru-
szyć sprawę wynajmu boiska 
na osiedlu Ługi - zagaił. - W 
momencie jak jest ono za dar-
mo dla wszystkich mieszkań-
ców i stowarzyszeń, wyszedł 
nam problem - stwierdził. 
Jaki? Otóż szkółka piłkarska 
- ta sama, która zajmowała or-
lika w Świerku - rezerwuje te-
raz boisko od 15.00 do 21.00 
„nie płacąc za to ani złotówki”, 
a boisko budowano m.in.po 
to, aby było do wykorzystania 
przez dzieci z osiedla Ługi, 
które przychodząc ze szkoły, 
nie mają gdzie grać. Radny 
zaproponował, aby w piątek 
po południu nie można było 

rezerwować boiska, a w innym 
terminie za rezerwowanie na 
wyłączność pobierać opłaty. 
Ten ostatni sposób chce wy-
korzystać prezydent Margiel-
ski do rozwiązania problemu.  
Wprowadzić trzeba zasadę, 
że każdy może wejść na bo-
isko, aby pograć bezpłatnie, 
(ale musi liczyć się z tym, że 
obok będzie grała inna druży-
na, w innym meczu), ale jeśli 
chce mieć boisko na wyłącz-
ność dla siebie, drużyny lub 
na trening, musi wnieść opłatę 
(jednakową dla wszystkich). 
Wniosek prezydenta zyskał 
poparcie większości komisji. 

Takie rozwiązanie nie było 

przekonujące dla radnego Ire-
neusza Paśniczka. Jak mówił 
boisko powinno być ogólnodo-
stępne, bez opłat dla wszyst-
kich, ponieważ było wybudo-
wane za publiczne pieniądze. 
- Czy w takim razie drużyny 
złożone z okolicznych miesz-
kańców, jeśli się zorganizują i 
będą chciały rozegrać mecz, 
aby nikt im nie przeszkadzał, 
też będą musiały zapłacić 
za wyłączność? - zastana-
wiał się. Podobną wątpliwość 
miał radny Radosław Kałow-
ski, który zauważył, że to bę-
dzie boisko dla pojedynczych 
osób, a nie grup zorganizowa-
nych. A tacy zawodnicy ad hoc 

szybko mogą się znudzić bo-
iskiem i będzie ono znów stało 
pustkami.

Prezydent Margielski choć 
sam przyznał, że nie jest to 
najlepsze i ostateczne rozwią-
zanie, ale mające za zadanie 
wprowadzić poprawę sytuacji 
obecnie, aby uciąć dyskusję, 
uciekł się do dyskredytacji 
radnego Paśniczka:  - Pan 
chyba w piłkę nie grał... - iro-
nizował. - Proponuję przyjść, 
pograć… Może na grę już za 
późno, ale pokopać... (to Pan 
zrozumie proponowane zasa-
dy - w domyśle).

ZetKa

Zarząd Powiatu Otwoc-
kiego zdecydował pod koniec 
ubiegłego roku, że Zarząd 
Dróg Powiatowych nie będzie 
już wytwarzał masy bitumicz-
nej w Taborze na działce po-
łożonej w bliskości drogi kra-
jowej „50”, tym bardziej, iż w 
grudniu 2018 roku wygasa 
umowa dzierżawy działki.

Na działce zostały jednak 
urządzenia należące do po-
wiatu: 2 silosy, otaczarka, 2 
zbiorniki na asfalt, zbiornik go-
towej masy i stary barak, które 
w styczniu powinny być zutyli-
zowane albo odsprzedane.

7 stycznia tego roku hek-
tarową działkę kupił właściciel 
Firmy Handlowo-Usługowej 
„BRUK-BUD” Piotr Skoczek 
z zamysłem produkcji mas 
bitumicznych, mając świado-

Powiat może stracić  
wielomilionową inwestycję.

„Mogło być San Francisco, a pozostanie jak zwykle ściernisko”.

mość, że jest aktualna (do 2022 
roku) decyzja środowiskowa 
zezwalająca na wprowadzenie 
na tej działce gazów i pyłów 
do powietrza, a wymagająca 
jedynie zmiany pozwolenia na 
produkcję masy na firmę p. 
Skoczka. Zwrócił się zatem do 
zarządu o odsprzedanie tzw. 
naniesień, czyli wszystkich 
urządzeń wraz z budynkiem 
na co otrzymał pismo z dnia 26 
lutego, w którym informowano 
Piotra Skoczka, że wyrażona 
zostaje zgoda. Określono tak-
że kwotę zbycia na 62.026,00 
zł netto. Pismo podpisał prze-
wodniczący Zarządu Powiatu 
starosta Cezary Łukaszewski. 
Następnego dnia właściciel 
firmy BRUK-BUD otrzymuje pi-
smo stwierdzające, że wygasa 
zezwolenie, czyli tzw. decyzja 

środowiskowa, a podpisane 
już przez wicestarostę Krzysz-
tofa Kłóska z up. starosty. De-
cyzja wydana niezgodnie z 
prawem przekreśla możliwość 
produkcji masy bitumicznej, a 
przecież wyłącznie w tym celu 
nieruchomość została kupiona.

- Skoro decyzja wyga-
sła - wydana została w 2012 
roku dla tej konkretnej działki 
-  choć ważna była do 2022 
roku, nie jestem już zainte-
resowany kupnem tzw. na-

niesień, które są własnością 
powiatu – stwierdza Piotr 
Skoczek. – Co prawda od-
wołałem się od decyzji pod-
pisanej przez p. Kłóska do 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego i wysłałem je 
do wiadomości Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska i 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckie-
go. Czekam na rozstrzygnię-
cie. Jeśli będzie ono dla mnie 
niekorzystne, zrezygnuję z 
zakupu naniesień, a działkę 
sprzedam, ale po oczyszcze-
niu ją przez powiat z w/w na-
niesień. Z tytułu oczyszczenia 
i rekultywacji gruntu powiat 
poniesie koszty ok. 540 tys. 
zł. Zaznaczam, że ze wzglę-
du na zanieczyszczenia na 
złom ich oddać nie można, a 
jedynie utylizować, więc stąd 
tak wysoka kwota. Ponadto 
już naliczyć mogę powiato-
wi 30 tys. zł za trzy miesiące 
bezumownego korzystania z 
mojej działki. Do tej pory po-
wiat zatrudnia nawet ochronę, 
co też kosztuje – podkreśla 

właściciel firmy BRUK-BUD i 
dodaje , że wyczuwa w całej 
tej sprawie arogancję urzęd-
niczą i niechęć do jego firmy. 
Na zakończenie rozmowy 
rozgoryczony przedsiębiorca 
stwierdza, że jeśli w dalszym 
ciągu będą mu rzucane kłody 
pod nogi przeniesie firmę do 
innego powiatu i tam płacić 
będzie podatki. Czy tego chce 
powiat? Wydaje się, że każ-
demu samorządowi zależeć 
powinno, by przedsiębiorstwa 
na ich terenie rozwijały się 
ekspansywnie oraz płaciły wy-
sokie i coraz wyższe podatki.

Wszystko wygląda tak 
jakby u nas w powiecie dzia-
łała stara zasada, że “nie wie 
lewica, co czyni prawica”. 
Możemy też rozważać inną 
teorię, że jeden urzędnik in-
nemu urzędnikowi chce coś 
udowodnić lub się nie lubią, 
a ofiarą tej walki samców alfa 
są obywatele i przedsiębiorcy. 
Niezależnie komu do jakiej 
teorii bliżej to mamy “rzal, bul i 
powiat teoretyczny”.

Andrzej Kamiński

Tak wygląda wytwórnia masy bitumicznej w Taborze obecnie...

Kilka niefortunnych posunięć i nie do końca przemyślanych 
decyzji urzędniczych starosty i wicestarosty powiatu otwoc-
kiego może doprowadzić do wielomilionowych strat w obec-
nej kadencji. Czy mamy powiat teoretyczny?

...a tak może wyglądać po rozbudowie
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Czy to piękna pogoda za-
chęcała kierowców do ryzy-
kownej jazdy? Trudno powie-
dzieć. Faktem jest, że ogólna 
liczba wypadków w okresie 
świątecznym w stosunku do 
ubiegłego roku także znacznie 
wzrosła i wyniosła 281 (o 43 
więcej niż w 2018 r.). 

Jak dowiadujemy się z ko-
munikatu otwockiej komendy, 
większość, bo 4 z 6 wypadków 
na terenie powiatu, zdarzyła 
się w Wielką Sobotę. Kolejno 
były to zdarzenia:

• 19 kwietnia po godzinie 
9 na ulicy Piłsudskiego w Jó-
zefowie opel kierowany przez 
19-latka z powiatu ryckiego 
zderzył się z motocyklem, 
którym jechał 41-letni miesz-
kaniec Otwocka. Starszy męż-
czyzna trafił do szpitala z ura-
zami ręki oraz nogi. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi.

• 20 kwietnia ( po godzi-
nie 7) na ulicy Św. Kazimierza 

6 wypadków w trakcie świąt
Wielkanoc 2019 na polskich drogach była tragiczna: w ciągu czterech dni od piątku zginęło aż 38 osób, czyli o 15 więcej niż w ubiegłym roku w tym 
samym okresie. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, jeśli chodzi o teren powiatu otwockiego. Ale w ruchu lokalnym doszło do 6 wypadków, 
w których obrażenia odniosło 6 osób, w tym jeden nastoletni rowerzysta. 

w Celestynowie 
jadący skuterem 
32-letni mieszka-
niec gminy Cele-
stynów był zmu-
szony gwałtownie 
hamować, ponie-
waż inny nieznany 
pojazd wymusił 
p ie rwszeńs two 
przejazdu. W wy-
niku upadku po-
jazdu mężczyzna 
złamał nadgar-
stek.

• 20 kwietnia ( przed go-
dziną 11)  na ulicy Lotników 
w Karpiskach (gm. Kołbiel) 
29-letni mieszkaniec powiatu 
garwolińskiego stracił pano-
wanie nad volvo, które ude-
rzyło w  ogrodzenie posesji i 
przydrożne drzewo. 29-latka z 
obrażeniami klatki piersiowej i 
nogi zabrali ratownicy do szpi-
tala. 

• 20 kwietnia ( przed go-

dziną 20 ) na ulicy Poniatow-
skiego w Otwocku 24-letniego 
mieszkańca Otwocka potrą-
ciła toyota, którą kierowała 
22-letnia mieszkanka gminy 
Celestynów. Mężczyzna nie 
przechodził po pasach. Kieru-
jąca była trzeźwa. Poszkodo-
wanego pieszego z ogólnymi 
obrażeniami ciała do szpitala 
zabrała karetka.

• 20 kwietnia ( po godzinie 

20 ) na ulicy 
Dobrej w Jó-
zefowie jadą-
cy hyundaiem 
21-letni miesz-
kaniec tego 
miasta stracił 
panowanie nad 
k i e r o w n i c a . 
Auto zjechało 
na pobocze, 
uderzyło w 
słup teleko-
munikacyjny, 
a następnie w 

15-letniego rowerzystę, także 
z Józefowa. Nastolatek z ura-
zami głowy i nogi został za-
brany do szpitala.

• 21 kwietnia ( przed go-
dziną 19 ) w Woli Duckiej 
28-letni Gruzin jadący oplem 
potrącił na przejściu dla pie-
szych swojego krajana. 39-la-
tek z ogólnymi obrażeniami 
ciała został zabrany do szpi-
tala. Kierowca był trzeźwy, po-

trącony również.
Okoliczności powyższych 

wypadków bada teraz policja.
W trakcie akcji wielkanoc-

nej funkcjonariusze otwockiej 
drogówki przeprowadzili łącz-
nie 228 kontroli drogowych. W 
ich wyniku zatrzymali 11 kie-
rowcom prawo jazdy, w tym 3 
za przekroczenie dozwolonej 
prędkości w terenie zabudo-
wanym o 50 km/h, 6 za stwo-
rzenie bezpośredniego zagro-
żenia w ruchu drogowym i 2 
za jazdę po alkoholu. 86 kie-
rowców ukarali mandatami, z 
czego 43 - za przekroczenie 
dozwolonej prędkości. Ponad-
to policjanci ujawnili 13 kieru-
jących po alkoholu, z czego 11 
to byli rowerzyści.

W porównaniu do wielu 
miejsc naszego kraju w po-
wiecie otwockim był to jednak 
stosunkowo spokojny świą-
teczny czas. I oby tak dalej.

Red.

Fot. kppotwock.policja.waw.pl

26-latek z gminy Osieck 
był poszukiwany listem goń-
czym. Mężczyzna został ska-
zany za rozbój na 270 dni w 
więzieniu, ale nie stawił się 
dobrowolnie w zakładzie kar-
nym. Jednak czekający na 
niego wczesnym, wiosennym 
rankiem przed drzwiami jego 
kryjówki policjanci, nie pozo-
stawili mu żadnego wyboru.

Jak informuje KPP 
Otwock, funkcjonariusze z 
grupy poszukiwawczej ustalili 
adres kobiety, prawdopodob-
nie jego konkubiny, miesz-
kającej w gminie Garwolin. 

Świetnymi umiejętnościa-
mi negocjacyjnymi wykazał 
się ostatnio zastępca ko-
mendanta komisariatu Kar-
czewie podkomisarz Paweł 
Lechnik, który przez kilka 
godzin spokojnie przeko-
nywał młodego mężczyznę, 
aby odstąpił od zamiaru zro-
bienia sobie krzywdy, ratu-
jąc w ten sposób jego życie.

Historia wydarzyła się kilka 
tygodni temu, w marcu. Dyżur-
ny z komisariatu  Karczewie 
przyjął zgłoszenie o 26-latku z 
Celestynowa, który poszedł do 

Policjant z Karczewa zapobiegł nieszczęściu
lasu z zamiarem pozbawienia 
się życia. W krótkim czasie jed-
nak podkom. Paweł Lechnik 
ustalił, że mężczyzna wrócił do 
domu, tam się zamknął i nie 
chciał nikogo wpuścić. 

Zastępca komendanta kar-
czewskiego komisariatu zda-
wał sobie sprawę, że czas gra 
tu istotną rolę. Ogłosił alarm 
w całej jednostce. W stan go-
towości postawieni byli także 
funkcjonariusze wydziału kry-
minalnego KPP Otwock, stra-
żacy i ratownicy medyczni. 

Na miejscu okazało się, że 
sytuacja jest rzeczywiście po-

ważna - młody człowiek miał 
w ręku nóż z długim ostrzem 
i cały czas mówił, że skończy 
ze sobą.

Pierwszym krokiem w takim 
przypadku są zawsze negocja-
cje - podjął się ich podkom. 
Paweł Lechnik. Inni funkcjo-
nariusze wycofali się, aby nie 
potęgować zdenerwowania 
mężczyzny. Celem policjanta 
było skłonić 26-latka do otwar-
cia drzwi i wyjścia na zewnątrz. 
Przez trzy godziny utrzymywał 
z nim cały czas kontakt słowny, 
uświadamiając mu skutki za-
powiadanego zachowania i za-

pewniając o pomocy. Nie było 
to łatwe, ale dzięki spokojowi 
i empatii udało mu się przeko-
nać mężczyznę, który zgodził 
się opuścić domostwo. Zajęli 
się nim następnie ratownicy 
medyczni, którzy przewieźli go 
do szpitala na badania.

Jak powiedział nadkom. 
Daniel Niezdropa, oficer pra-
sowy KPP Otwock, przyczyną 
desperacji młodego mężczy-
zny z Celestynowa były pro-
blemy osobiste. 

Na szczęście na jego dro-
dze stanął doświadczony poli-
cjant, który dzięki umiejętności 

prowadzenia negocjacji, chłod-
nej głowie i empatycznemu 
podejściu potrafił zapobiec nie-
szczęściu. Brawa dla podkomi-
sarza Pawła Lechnika. 

red.

Areszt na dzień dobry
Mieszkaniec Osiecka ukrywał się przed odbyciem wyroku za rozbój. Wytropili go jednak 
w sąsiednim powiecie otwoccy policjanci. 

Kryminalni dowiedzieli się, 
że skazany codziennie rano 
wcześnie wychodzi z domu. 

Ponieważ chodziło o prze-
stępcę skazanego za rozbój, 
do akcji jego ujęcia zostało za-
angażowanych 12 funkcjona-
riuszy i pies patrolowo-tropią-
cy na wypadek, gdyby ścigany 
chciał próbować ucieczki.

Aresztowanie odbyło się 
rankiem - jeden z policjantów z 
wydziału kryminalnego schował 
się w pobliżu ganku domu, gdzie 
przebywał ścigany. Pozostali 
czekali w odwodzie przygotowa-
ni, aby odciąć wszystkie drogi 

ewentualnej ucieczki. W akcji 
brało udział 11 policjantów.

Parę minut po godzinie 
szóstej rano operacyjny cze-
kający przed domem usłyszał 
dźwięk otwieranego zamka. 
Kiedy otworzyły się drzwi, sta-
nął na wprost wejścia i błyska-
wicznym ruchem odciągnął 
wychodzącego, aby ten nie 
mógł zawrócić do środka - re-
lacjonuje wydarzenie rzecznik 
otwockiej komendy.

Mężczyzna został już 
przewieziony do zakładu 
karnego.

red.
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Zapraszamy na darmowe 
konsultacje do LAUDAME – 
przedszkola i poradni, które 
odbędą się w dniach 11-12 
maja 2019 r.  w placówce w 
Otwocku przy ul. Radosnej 
2B.
Zapisy pod numerem telefo-
nu lub na mail: 570 122 006 
• biuro.laudame@gmail.com
Konsultacji będą udzielać:
• Psychologowie

/Neuropsychologowie
• Logopedzi/Neurologopedzi
• Terapeuci Integracji 

Sensorycznej (SI)
• Pedagodzy

/Oligofrenopedagodzy
• Terapeuci Treningów 

Umiejętności Społecznych
(TUS)

W środę 17 kwietnia w 
Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści odbyła się konferencja z 
udziałem szefa resortu Zbi-
gniewa Ziobry. Dotyczyła ona 
wsparcia z tzw. Funduszu 
Sprawiedliwości, które zosta-
nie przekazane Centralne-
mu Szpitalowi Klinicznemu 
MSWiA w Warszawie oraz 

Sylwia Król (27 lat) z Józe-
fowa tego dnia nie czuła się 
najlepiej. Bolała ją głowa, była 
osłabiona, ale obowiązki matki 
trójki nieletnich dzieci (2, 3 i 11 
lat) nie pozwalały na rozczula-
nie się nad sobą. Jednak pod 
koniec dnia jej głowę przeszy-
wał ostry ból. Chwilami nie do 
wytrzymania.

Mąż Jacek, widząc jak 
żona się męczy i ma gorączkę 
40 stopni, wezwał ok. 21.00 
karetkę pogotowia. Sanitarka 
zawiozła Sylwię Król na izbę 
przyjęć do otwockiego szpi-
tala przy ul. Batorego. Przyjął 
ją lekarz Eugeniusz S. Zdia-
gnozował zatrucie narkotyka-
mi niepewnego pochodzenia 
i zaordynował kroplówkę z 
solami, ketonal, paracetamol 
oraz zlecił badanie krwi. Kiedy 
po godzinie przybył mąż, zmu-
szony wcześniej do znalezie-
nia opieki nad dziećmi, żona 
spała i słabo reagowała na 
próby jej obudzenia. Lekarz 
widząc to, zgodził się zostawić 
kobietę do rana.

- Następnego dnia (24 
marca) rano zadzwoniłem do 
PCZ i dowiedziałem się, że 
żonę w nocy przewieziono 
do Międzyleskiego Szpitala 
Specjalistycznego. Pojecha-
łem tam i dowiedziałem się, 
że czekają na potwierdzenie 
przyjęcia żony do szpitala przy 
ul. Banacha w Warszawie ce-
lem wykonania operacji mó-
zgu – pisze w ”Zawiadomie-
niu o możliwości popełnienia 
przestępstwa do Prokuratury 

Dni 
świadomości 
autyzmu

Będzie ośrodek replantacyjny u Grucy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy w Otwocku wzbogaci się o ośrodek replantacji kończyn, a 
stanie się tak dzięki wyposażeniu w jeden z najnowocześniejszych na świecie mikroskopów chirurgicznych. Sprzęt ten o 
wartości ok. 1 mln złotych zostanie zakupiony ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

Samodzielnemu Publicznemu 
Szpitalowi Klinicznemu im. 
prof. Adama Grucy w Otwoc-
ku. Stołeczna placówka zyska 
trójwymiarowe urządzenie do 
stosowania implantów kręgo-
słupa, natomiast otwocka zo-
stanie poszerzona o ośrodek 
replantacji kończyn. 

Łączne dofinansowanie 
dla obu szpitali wyniesie ok. 2 
mln 200 tys. zł. Pod dokumen-
tem podpisali się: Zbigniew 
Ziobro, dr n. med. Mieczysław 
Błaszczyk - dyrektor naczel-
ny SPSK im. prof. A. Grucy w 
Otwocku, a także dr n. med. 
Marcin Maruszewski - dyrek-
tor CSK MSWiA w Warszawie. 

Środki zbierane w Fundu-
szu Sprawiedliwości, którego 

dysponentem jest minister 
sprawiedliwości, pochodzą 
od sprawców przestępstw. 
Służyć mają one udzielaniu 
szeroko rozumianej pomoc 
pokrzywdzonym w wyniku 
przestępstw, wypadków dro-
gowych czy zdarzeń loso-
wych.

Wsparcie dla otwockiego 
ośrodka ma wynieść ponad 
milion złotych. Dzięki temu w 
szpitalu klinicznym powstanie 
pierwsze na Mazowszu miej-
sce, gdzie będzie możliwe 
przeprowadzanie replantacji 
oraz bardziej skomplikowa-
nych rekonstrukcji kończyn. 
Obecnie ofiary wypadków wy-
magające takich operacji mu-
szą być przewożone m.in. do 

Gdańska, Elbląga, Krakowa, 
Poznania, Szczecina, Trzeb-
nicy lub Wrocławia, bo tylko 
tamtejsze szpitale posiadają 
konieczne specjalistyczne wy-
posażenie medyczne. 

Zadowolenie z inwestycji 
wyraził m.in. prof. Jarosław 
Czubak - konsultant krajowy w 
dziedzinie ortopedii i trauma-
tologii narządu ruchu oraz 
kierownik Kliniki Ortopedii, Or-
topedii i Traumatologii Dzie-
cięcej w szpitalu w Otwocku. 
Zauważył on, że dzięki nowe-
mu wyposażeniu lekarze będą 
w stanie znacznie rozszerzyć 
zakres świadczeń dla pacjen-
tów.

Sebastian Rębkowski

Sylwia Król nadal jest w 
śpiączce i obecnie przeby-
wa w szpitalu w Międzyle-
siu. Lekarze nie wiedzą, jak 
długo to potrwa. Potrzebuje 
ona rehabilitacji, a także ca-
łodobowej opieki. 
Możesz pomóc wpłacając 
dowolną kwotę na indywidu-
alny numer rachunku banko-
wego: 

Fundacja Drużyna Błażeja, 
Józefów: 

40 1090 1753 0000 0001 
4194 3450 

W tytule: Sylwia Król – 
darowizna na poprawę i 

ochronę zdrowia.

Tragedia Sylwii z Józefowa i jej rodziny.
Czy lekarz PCZ postawił błędną diagnozę?

Rejonowej w Otwocku” mąż 
Jacek K. – Operację wykona-
no ok. 14.30. Lekarz operują-
cy podczas rozmowy stwier-
dził, że żonie pękł naczyniak, 
prawdopodobnie podczas jej 
pobytu w otwockim szpitalu 
i powstał duży wylew krwi do 
mózgu, a ponadto uszkodze-
nia w postaci wodogłowia. 
Żona po operacji nie jest w 
stanie oddychać samodzielnie 
i jest w śpiączce na intensyw-
nej terapii. Ordynator oddziału 
poinformował, że uszkodzenie 
powstało w wyniku wielogo-
dzinnego wylewu i wynikają-
cych z tego powikłań, co daje 
jej 5-6% szans na przeżycie. 
Po tej wstrząsającej i tragicz-
nej w skutkach informacji 
przeczytałem uważnie wypis 
ze szpitala PCZ w Otwocku 
podpisany przez lek. Euge-
niusza S., który określił w nim 
powód pobytu mojej żony w 
szpitalu jako zatrucie narko-
tykami niewiadomego pocho-
dzenia – stwierdza w piśmie 
Jacek K., prosząc prokuraturę 
o podjęcie natychmiastowych 
działań w celu zbadania oko-
liczności sprawy.

W epikryzie medycznej 
lekarz napisał m.in. „W dniu 
4 kwietnia wykonano trache-
ostomię, stopniowo odłączono 
od wspomagania respirato-
rem. Do końca hospitalizacji 
bez istotnej poprawy stanu 
neurologicznego, chora nie-
przytomna, oczy uchyla na 
bodźce, gałki oczne ustawio-
ne w zezie rozbieżnym, źre-

nice szerokie areaktywne, na 
ból prężenia wyprostne, wy-
dolna oddechowo na oddechu 
przez zestaw T i tracheosto-
mię, wydolna krążeniowo. 

Chora przewieziona do Od-
działu Neurologii szpitala w 
Międzylesiu celem dalszego 
leczenia zachowawczego”.

O dalszym zdrowiu Sylwii 

Król  - jak też prokuratorskich 
postępach sprawy -  będzie-
my informować.

Andrzej Kamiński

Pomóż Sylwii i jej rodzinie

Mąż pani Sylwii, ojciec trójki 
nieletnich dzieci, zmuszony 
został do wzięcia urlopu bez-
płatnego do września, aby 

opiekować się dwójką młod-
szych dzieci (2 i 3 lata). Li-
czy na to, że uda mu się od 
września umieścić je w żłob-
ku i przedszkolu w Józefo-
wie. Do tego czasu zostaje 
bez środków do utrzymania 
domu i dzieci. Rodzina po-
trzebuje więc także wsparcia 
finansowego. Możesz wpła-
cić dowolną kwotę na numer 
rachunku bankowego: 

Fundacja Drużyna Błażeja, 
Józefów: 

57 1090 1753 0000 0001 
4194 3435 

W tytule należy wpisać: 
Rodzina Król
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 Na specjalnie utworzo-
ny w tym celu adres e-mail: 
otwockirowermiejski@otwock.
pl przysłano łącznie 90 wia-
domości z 36 propozycjami lo-
kalizacji (pełna tabela stanowi 
załącznik nr 1 do informacji).

Zgłoszone przez mieszkań-
ców propozycje będą stanowi-
ły wskazówki dotyczące lokali-
zacji, które uzupełnią otwocki 

Inwestycja jest kontynu-
owana, mimo niedawnego 
niepowodzenia pierwszego 
przetargu na wyłonienie wy-
konawcy. Przy szkole pla-
nowana była hala sportowa, 
która miała być realizowana 
w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”, ale zabrakło ok. 1,5 mln 
złotych w stosunku do jedynej 
złożonej oferty. 

Zespół Szkół nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej - Curie bardzo 
jednak potrzebuje nowej infra-
struktury sportowej. W placów-
ce obecnie uczy się ok. 650 
uczniów, a w przyszłym roku z 
powodu kumulacji roczników 
w klasie pierwszej będzie ich 
łącznie ok. tysiąca. Tymcza-
sem szkoła posiada jedynie 
boisko zewnętrzne, które ze 
względów pogodowych może 
być wykorzystywane przez 4 
miesiące w roku, oraz małą 
salę gimnastyczną niewystar-
czającą na zajęcia sportowe 
dla tak dużej liczby uczniów. 

Władze powiatu rozumie-
jąc tę potrzebę (i dodatkowo 
drugą, podobną dotyczącą 
znajdującego się w pobliżu 
LO im. Gałczyńskiego), zapi-
sały w tegorocznym budżecie 
na realizację inwestycji prawie 
4 mln zł. Na początku kwietnia 
rada i zarząd powiatu otrzy-
mały jednak propozycję ze 
strony prezydenta Otwocka, 
która wprowadziła  niepew-
ność, co do dalszych losów 
budowy sali dla Nukleonika.

Jedna hala 
powiatowo-miejska

Otóż prezydent Jarosław 
Margielski, w porozumieniu z 
koalicyjnymi radnymi miejski-

Miejska hala obok powiatowej?
Chyba każdy mieszkaniec Otwocka zgodzi się, że w mie-
ście powinna być nowoczesna hala sportowo-widowiskowa 
dostępna dla wszystkich mieszkańców. Obecny prezydent 
wraz z częścią radnych są przekonani, że taki obiekt powi-
nien powstać na tzw. zieleni miejskiej. Szkopuł w tym, że tuż 
obok, czyli w „Nukleoniku”, w trakcie realizacji jest pełno-
wymiarowa sala gimnastyczna.

mi, zaproponował powiatowi 
współpracę przy inwestycji, 
namawiając, aby halę spor-
towo-widowiskową wybudo-
wać na terenie tzw. zieleni 
miejskiej. Wkładem miasta 
byłaby użyczona działka oraz 
środki w wysokości do 5 mln 
zł. Obiekt służyłby przede 
wszystkim pobliskim szkołom, 
a popołudniami i w weekendy 
mógłby być wykorzystywany 
przez wszystkich mieszkań-
ców. Administrować nim miał-
by powiat.

Mimo tej propozycji ani 
radni powiatowi, ani zarząd 
nie zdecydowali się, aby zre-
zygnować z budowy sali gim-
nastycznej przy ZS nr 2. Jak 
poinformował nas starosta 
Cezary Łukaszewski, decyzją 
Zarządu Powiatu Otwockiego 
rozpoczęto projektowanie sali 
sportowej przy Zespole Szkół 
nr 2, tzw. Nukleoniku. Mamy 
nadzieję na rozpoczęcie robót 
budowlanych w tym roku. 

Kontynuację inwestycji po-
twierdziła także dyrektor ZS 
nr 2 Monika Chudek. - Dziś 
(24.04.2019) została podpi-
sana umowa z projektantką 
na przygotowanie projektu bu-
dynku - powiedziała. Według 
jej wiedzy powinien on być go-
towy za 3-4 tygodnie. Kolejne 
3-4 miesiące są potrzebne na 
uzyskanie wymaganych po-
zwoleń. Pani dyrektor sądzi, 
że przetarg może zostać ogło-
szony na przełomie września i 
października. - Myślę, że jest 
duża szansa, aby sala była 
gotowa do użytku na wrzesień 
2020 roku - dodała. Ma to być 
pełnowymiarowa sala gimna-
styczna [nie hala], ponieważ 

tylko taki obiekt spełnia wy-
magania ministerstwa sportu, 
które uruchomiło program do-
finansowań. Z tego źródła po-
wiat ma szansę uzyskać 30% 
środków na budowę sali przy 
Nukleoniku. - To jest bardzo 
dobra decyzja - podsumowa-
ła zdecydowanie sytuację dy-
rektor Monika Chudek  - dla 
naszych uczniów to coś fan-
tastycznego! Będą wreszcie 
mogli się rozwijać pod wzglę-
dem sportowym.

Co w takiej sytuacji z halą 
miejską?

Z pewnością przedstawio-
na wyżej koncepcja współpra-
cy władz miasta i powiatu jest 
korzystna dla tego ostatniego. 
Docenił ją starosta Cezary 
Łukaszewski: - Jeśli chodzi o 
bardzo atrakcyjną propozycję 
pana Prezydenta Jarosława 
Margielskiego, zarząd zade-
klarował wstępnie, że jeśli tyl-
ko pozwolą na to środki finan-
sowe, powiat otwocki będzie 
partycypował w budowie hali 

widowiskowo-sportowej z my-
ślą o użytkowaniu jej przez LO 
im. K. I. Gałczyńskiego, które 
- podobnie jak Nukleonik - nie 
posiada sali gimnastycznej - 
stwierdził. 

Wielu mieszkańców, jak 
również niektórzy radni miejscy 
i powiatowi, popierają budowę 
dwóch obiektów sportowych, 
tyle tylko że nie tak blisko sie-
bie. Jak zauważa np. radny 
Ireneusz Paśniczek nie chodzi 
też o to, aby wybudować szyb-
ko ekonomiczny obiekt - „byle 
był”. - Jestem mieszkańcem 
Otwocka od urodzenia i chciał-
bym, aby w końcu działania 
były realizowane tam, gdzie 
ich miejsce i na lata i tak, aby-
śmy byli z nich dumni - mówi. 
Porównywanie z Józefowem 
i Celestynowem, które mają 
po jednej hali sportowej dla 
wszystkich, jest nietrafione ze 
względu na różnicę w wielko-
ści miejscowości.

Radny Paśniczek jest jed-
ną z rosnącej liczby osób, któ-
re uważają, że teren zieleni 

miejskiej jest nieodpowiedni 
na budowanie miejskiej hali 
widowiskowo-sportowej. Że 
powinien on zostać włączony 
do parku miejskiego. Ta jak 
najbardziej naturalna koncep-
cja nie trafia jednak do rad-
nych koalicyjnych. Jak napisał 
na FB radny Marcin Misiek 
Michalczyk, zwolennik rozsze-
rzenia parku: - Próbowałem 
o tym przekonywać na komi-
sjach. Jest jakiś niezrozumiały 
opór. Ściana po prostu.

Jakie stanowisko zajmie 
prezydent Otwocka, któ-
ry - przedstawiając radnym 
powiatu swoją propozycję 
-  podkreślał, że budowanie 
dwóch hal: powiatowej i miej-
skiej w odległości 200 m jest 
nieekonomiczne i bezsensow-
ne? Będzie trwał przy kon-
cepcji hali miejskiej na zieleni 
miejskiej, czy posłucha tych, 
którzy uważają, że ten teren 
powinien być dołączony do re-
witalizowanego parku?

Kazimiera Zalewska

Gdzie nowe stacje roweru miejskiego?

system rowerów miejskich.
Zgodnie z przedstawiony-

mi wynikami pierwsza piątka 
wygląda następująco:
1. Śródborów w okolicach 
PKP – 23 głosy
2. Na Kresach w okolicach 
Państwowej Straży Pożarnej 
– 20 głosów
3. Na otwockiej części Ługów 
– 13 głosów

4. PKP Otwock – 11 głosów 
(Stacja w tym roku nie może 
powstać ze względu na re-
mont dworca kolejowego). 
5. Liceum Ogólnokształcące 
nr III – 10 głosów

 UM Otwock podaje, że de-
cyzja, gdzie powstaną nowe 
cztery stacje, zostanie ogło-
szona wkrótce.

red.

Miasto Otwock w dniach 4 – 15 kwietnia br. przeprowadziło konsultacje społeczne mające 
na celu poznanie propozycji mieszkańców w sprawie lokalizacji nowych czterech stacji 
Otwockiego Roweru Miejskiego.

Obecne boisko przy „Nukleoniku”
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Na malowniczej szkockiej wyspie mieści się 
szkoła z internatem dla sprawiającej problemy 
wychowawcze młodzieży z bogatych domów. 
Właśnie tam zniecierpliwieni rodzice Amy 
(Phoebe Tonkin) i Kyle’a (Jeremy Sumpter) 
wysyłają swoje dzieci. Pewnego dnia do 
placówki wdziera się grupa uzbrojonych po-
rywaczy. Kapryśni nastolatkowie muszą stawić 
czoła niebezpiecznym przestępcom. Sprawnie 
zrealizowany thriller w reżyserii Jima Gillespiego 
(Koszmar minionego lata).

TVP1 thriller, Wielka Brytania, 2016

Miliardowy okup21:35

Piątek

TVN

21:00

Sobota

Rok 1870. Czternastoletnia Ross wyrusza do Fort 
Smith, by dopilnować sprawiedliwości po śmier-
ci ojca. Zabił go tchórzliwy Chaney, któremu 
wystarczyły dwie sztabki złota był pozbawić 
życia człowieka. Przestępca ukrył się gdzieś 
na ziemiach Indian, a opieszałość wymiaru 
sprawiedliwości na Dzikim Zachodzie działa na 
jego korzyść. Ross jest świadoma tego, że nikt 
nie wyręczy jej w obowiązku pomszczenia ojca. 
Postanawia zaangażować do pomocy szeryfa 
Roostera Cogburna. 

Lata 80. Kardiochirurg Zbigniew Religa toczy 
zmagania o sprzęt i fundusze, by przeprowadzić 
pionierską dla polskiej medycyny operację. Ma 
przeciw sobie nie tylko skostniały system, ale 
i świadomość naruszenia tabu. Transplantacja 
serca w środowisku medycznym wydaje się 
aktem wbrew naturze, a wcześniejsze odważne 
operacje, przeprowadzone przez prof. Jana Mol-
la, się nie powiodły. Ambitny lekarz przyjmuje 
propozycję pokierowania Kliniką Kardiochirurgii 
w Zabrzu.

TVP2 western, USA, 2010dramat biografi czny, Polska, 2014

Prawdziwe męstwoBogowie 21:15

Niedziela

Osiemdziesięcioośmioletnia Martha (Emma-
nuelle Riva) jest byłą kanadyjska tancerką, która 
od dawna mieszka w Paryżu. Mimo że jest pełna 
energii i ma apetyt na dalsze życie, grozi jej 
umieszczenie w domu starców. Zdesperowana 
decyduje się wezwać na pomoc swoją miesz-
kającą w Kanadzie siostrzenicę, bibliotekarkę 
Fionę (Fiona Gordon). Ta, zaniepokojona losem 
ciotki, przybywa do Francji tak szybko, jak to 
tylko możliwe. Niestety, na miejscu odkrywa, że 
Martha zniknęła. 

TVP2 komedia obyczajowa, Belgia, Francja, 2016

Paryż na bosaka00:55

Poniedziałek

Starzejący się weteran wojny wietnamskiej, 
John Rambo, mieszka samotnie w północnej 
Tajlandii. Unika ludzi i nade wszystko ceni sobie 
spokój. Zarabia na utrzymanie rybołówstwem, 
naprawianiem starych łodzi i przeprawianiem 
nimi chętnych przez rzekę. Pewnego dnia 
zgłasza się do niego grupa chrześcijańskich 
misjonarzy, wśród których są Michael Burnett 
i Sarah Miller. Przybysze proszą go, by pomógł 
im przedostać się na drugą stronę rzeki do 
rozdartej wojną Birmy. 

POLSAT fi lm sensacyjny, Niemcy, USA, 2008

John Rambo20:05

Wtorek

Po jest Smoczym Wojownikiem. Razem z przy-
jaciółmi i mistrzami kung-fu, Potężną Piątką, 
chroni Dolinę Spokoju. Mimo sukcesu, panda 
musi kontynuować swój trening, koncentrując 
się na szukaniu wewnętrznego spokoju. Pew-
nego dnia na wioskę leżącą u stóp Jadeitowego 
Pałacu napada wataha wilków. Bandyci kradną 
metal. Po dostrzega na uzbrojeniu jednego z na-
pastników tajemniczy symbol, który na chwilę 
wyłącza go z walki. Ma też wizję, w której 
pojawia się jego matka.

TVN fi lm animowany, USA, 2011 

Kung Fu Panda II14:40

Środa

Jean-Etienne Fouerole jest bogatym pisarzem 
oraz celebrytą. Podczas telewizyjnego programu 
zostaje podniesiona kwestia żyjących na ulicach 
Romów. Sprowokowany w dyskusji Jean-
Etienne zaprasza pod swój dach romską rodzinę. 
Niespodziewanie rodzina, której głową jest 
Babik postanawia skorzystać z oferty i pojawia 
się przed bramą ekskluzywnego domu cele-
bryty. Nagle świat pisarza populisty i jego żony 
artystki (Daphné Fougerole), zostaje zderzony 
z koczowniczym trybem życia Romów.

TVP2 komedia, Belgia, Francja, 2017 

Czym chata bogata!23:05

Czwartek
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piątek 26 kwietnia

05:05 Jeden z dziesięciu
05:40 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
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie - magazyn
12:50 Natura w Jedynce 

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

Gargas - magazyn

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

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

- telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:35 Miliardowy okup 

- thriller, prod. USA, 2016
23:30 Wiktoria - serial
00:30 El Principe - dzielnica 

zła - serial
02:20 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
03:15 Ocaleni - reality show

05:00 Koło fortuny
- teleturniej

05:35 Egzamin z życia 
- serial TVP

06:30 Podróże z historią 
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:30 Ogrodowi - magazyn
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

14:05 Coś dla Ciebie 
- magazyn

14:35 Operacja Zdrowie! 
Naczyniówka 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 

- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:40 Rodzinka.pl - serial
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 O mnie się nie martw 
21:45 Rodzinka.pl - serial
22:20 La La Poland
22:55 Złoto dezerterów 

- komedia
01:05 Strzeż się tych zdjęć 

- thriller, prod. USA, 2015
02:50 Son of a Gun: Młoda 

krew - fi lm sensacyjny
04:40 Zakończenie dnia

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

20:00 Mad Max: 
Na drodze gniewu 
- fi lm przygodowy, USA, 
Australia, 2015, reż. 
George Miller, wyk. Tom 
Hardy, Charlize Theron, 
Nicholas Hoult, Hugh 
Keays-Byrne, Josh Helman, 
Zoe Kravitz 

22:30 Sicario 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2015, reż. Denis 
Villeneuve, wyk. Emily 
Blunt, Benicio Del Toro, 
Josh Brolin, Victor Garber, 
Jon Bernthal 

01:00 Kuba 
Wojewódzki 
- talk show 

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

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

Kiepskich - serial
20:05 Taniec z Gwiazdami

22:05 Kochaj 
- komedia romantyczna,
prod. Polska, 2016, 
reż. Marta Plucińska, 
wyk. Lamparska Magda-
lena, Małgorzata Kożu-
chowska, Olga Bołądź, 
Popławska Aleksandra, 
Roma Gąsiorowska 

 Bohaterką fi lmu jest Sawa. 
Kobieta wkrótce wycho-
dzi za mąż za Jurka, który 
zdaje się być idealnym 
kandydatem na męża. 
Kobietę zaczynają jednak 
ogarniać coraz większe 
wątpliwości. 

00:00 Abraham Lincoln: 
Łowca wampirów

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

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:20 Studio Kultura 
08:30 Legenda Krakowska

- fi lm animowany
09:00 Jutro idziemy do kina 

- fi lm fabularny, prod. 
Polska, 2007, reż. Michał 
Kwieciński, wyk. Mateusz 
Damięcki

11:00 Ród Gąsieniców 
- serial TVP

13:05 Katarynka
13:35 Studio Kultura
13:55 The Deadly Sins

- Angels and Demons 
in the works of Claudio 
Monteverdi - koncert

15:30 Znieważona ziemia 
- dramat

17:30 Świat w dokumencie 
- Alfabet - fi lm 

19:20 Teledyski
19:30 Koło pióra 8 - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

20:25 Wieczór kinomana 
- Z podniesionym 
czołem 
- dramat, 
prod. Francja, 2015, 
reż. Emmanuelle Bercot

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

23:30 Tygodnik Kulturalny
00:20 Teraz animacje! 

- Wieczny ogień - fi lm
00:30 Teraz animacje! 

- Podarunek lustra 
- fi lm animowany

00:45 Wstęp do fi lmu 
- Polowanie na króliki

00:50 Polowanie na króliki 
- dramat

02:30 Informacje kulturalne 
02:45 Kino nocne - Żurek 

- fi lm obyczajowy

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
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel lombardu, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci.

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Twierdza
- fi lm akcji
Generał Hummel zajmuje 
wyspę Alcatraz. Żąda 
wysokiego okupu, w 
przeciwnym razie zrzuci 
na San Francisco rakiety 
wypełnione śmiercionoś-
nym gazem.

22:50 Pan życia i śmierci 
01:05 Bez Litości 
03:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
- serial kryminalny

04:00 Na jedwabnym szlaku - 
serial dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

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

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny

- program sądowy 
07:55 Szpital - program 

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

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie 
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek

17:25 Prawo Agaty - serial 

18:25 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

18:55 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:00 Big Brother  
21:00 Sędzia

- fi lm obyczajowy, USA, 
2014, reż. David Dobkin, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Robert Duvall, Vera Far-
miga, Billy Bob Thornton, 
Vincent D’Onofrio, Jeremy 
Strong 

00:00 Szybcy i wściekli V
- fi lm sensacyjny, USA, 
2011, reż. Justin Lin, wyk. 
Vin Diesel, Paul Walker, 
Jordana Brewster, Tyrese 
Gibson

02:40 Druga strona medalu 
- talk show 

03:10 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów
- serial przygodowy

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

- serial kryminalny 
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny 
prod. Polska

23:00 Redbad
 - fi lm przygodowy, 

Holandia, 2018, 
reż. Roel Reiné, 
wyk. Roel Reiné, Smit Lisa, 
Stapel Huub Film oparty 
na dziejach ostatniego 
króla Fryzów, Redbada, 
który w VIII w. n.e. toczył 
wojny z frankijskim 
przywódcą, Pepinem z 
Heristalu.

02:30 Graffi  ti
02:40 Top 10 lista 

przebojów
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

08:30 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Korona królów - taka 

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

nowela historyczna TVP
12:30 Fascynujący świat - Jak 

zbudować wehikuł czasu? 
13:30 Z pamięci 
13:40 Okrasa łamie przepisy 

- Schabowy z kością na 
grill - magazyn kulinarny

14:10 Jak to działa 
14:45 Wiktoria - serial
15:45 To był rok!
17:00 Teleexpress

17:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:30 Stulecie Winnych 
- serial TVP

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:25 Film fabularny
22:45 Echo serca - serial TVP
23:40 Triumf ducha - dramat, 

prod. USA, 1989, reż. 
Robert M. Young, wyk. 
Willem Dafoe, Edward 
James Olmos

01:50 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

02:45 Miliardowy okup 
- thriller, prod. USA, 2016

04:35 Z pamięci 
- Jerzy Pomianowski 
cz. 1 - felieton

04:40 Zakończenie dnia

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

Extra
11:55 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
12:30 Bake off  - Ale ciacho! 
13:25 Na sygnale - serial 

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

- serial komediowy TVP
16:10 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
16:40 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
- Jezu, ufam Tobie!

16:55 Zmiennicy - Fartowny 
dzień - serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1 - felieton

18:35 Postaw na milion
- teleturniej

19:30 Kulisy - Postaw 
na milion

19:40 Lajk!
20:05 Europa da się lubić 

- 15 lat później 
- program rozrywkowy

21:20 Sierocki na sobotę
22:20 Son of a Gun: 

Młoda krew 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Australia, 2014, 
reż. Julius Avery

00:15 Magic Mike - fi lm obycza-
jowy, prod. USA, 2012, 
reż. Steven Soderbergh

02:15 Złoto dezerterów
- komedia, 
prod. Polska, 1998, 
reż. Janusz Majewski

04:20 Zakończenie dnia

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

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
12:30 MasterChef Junior 
14:00 Agent - Gwiazdy 
15:00 Salon sukien 

ślubnych Goka 
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 Bogowie 

- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2014, reż. Łukasz 
Palkowski, wyk. Tomasz 
Kot, Piotr Głowacki

23:25 Psy - fi lm sensacyjny, 
Polska, 1992, reż. 
Władysław Pasikowski, 
wyk. Bogusław Linda, 
Marek Kondrat, Cezary 
Pazura, Agnieszka Jaskół-
ka, Janusz Gajos, Zbigniew 
Zapasiewicz, Zbigniew 
Bielski 
Franz Maurer, były funkc-
jonariusz Służby Bezpiec-
zeństwa, zaczyna pracę 
w policji. Tymczasem 
jego kolega oferuje swoje 
usługi przestępcom.

01:40 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:45 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

03:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Karate Kid 3 - familijny, 
akcja, USA, 1989, reż. 
Avildsen John G., wyk. 
Macchio Ralph, Morita Pat, 
Lively Robyn, Ian Griffi  th 
Thomas

 Trzecie spotkanie z 
parą sympatycznych 
bohaterów: Danielem, 
amerykańskim nastolatk-
iem o przydomku “Karate 
Kid” i jego nauczycielem 
Miyagim - japońskim 
mistrzem sztuki walki. 

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, Pogoda

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

20:05 KSW 48
00:05 Miasto odkupienia 

- fi lm akcji, USA, 2014, 
reż. Parmer Keith, wyk. 
Alfred Molina, Bowler 
Grant, Henderson Josh, 
James Lennie

 Pięciu zamaskowanych 
mężczyzn napada na 
casino w Las Vegas i 
kranie 10 mln dolarów. 
Wszyscy, poza jednym 
postrzelonym w głowę 
i uznanym za zabitego, 
zostają złapani. 

02:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny
07:45 Błękitny anioł - recital 

Stanisława Soyki
08:25 Serialowa nostalgia

- Przygody psa Cywila 
- serial TVP

09:45 Tygodnik Kulturalny
10:35 Dokument tygodnia 

- Czerwone pudełko
- fi lm dokumentalny, prod. 
Tajwan, 2010

11:35 wydarzenie aktualne
11:55 U Pana Boga za piecem 

- komedia, prod. Polska, 
1998, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Ira Łaczina, Jan 
Wieczorkowski, Krzysztof 
Dzierma, Andrzej Zaborski, 
Ania Janowska

13:45 Na skraju lasu - fi lm 
obyczajowy, prod. 
Czechosłowacja, 1976, reż. 
Jiri Menzel

15:25 One. Kobiety kultury 

15:55 Purpura i czerń 
- dramat wojenny, 
prod. USA, Włochy, 1983

18:30 Dranie w kinie
19:10 Stevie Wonder 

- Geniusz soulu
20:20 Bilet do kina 

- Sierpień w hrabstwie 
Osage - fi lm obyczajowy, 
prod. USA

22:30 Moody Blues na festi-
walu w Montreux 
- koncert

23:35 Seans kultowy - Paprika 
- fi lm animowany

01:10 Performance - Sanatori-
um Dźwięku 2018

01:50 Wieczór kinomana 
- Z podniesionym czołem 
- dramat

03:55 Legendy Rocka - INXS 
- cykl dokumentalny

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie? 

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

15:10 Rodzinny interes
18:20 Jumper

20:00 Sabotaż 
- fi lm akcji
Po okradzeniu kartelu 
narkotykowego członkow-
ie jednostki DEA zaczynają 
ginąć w brutalny sposób. 
“Breacher”, ich dowódca, 
łączy siły z prowadzącą 
śledztwo funkcjonariuszką 
Brentwood.

22:10 Dorwać gringo 
00:05 American Pie: Wakacje 
02:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:50 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:30 Menu na miarę 
- fabularny

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

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

- program obyczajowy 
13:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:35 Granice czasu - fi lm przy-

godowy, USA, 2003, reż. 
Richard Donner, wyk. Paul 
Walker, Frances O’Connor, 
Gerard Butler, Billy 
Connolly, David Thewlis, 
Anna Friel 

15:55 Pluto Nash - fi lm kome-
dia, USA, 2002, reż. Ron 
Underwood, wyk. Eddie 
Murphy, Randy Quaid, 
Rosario Dawson, Joe 
Pantoliano, Jay Mohr, Luis 
Guzman, James Rebhorn, 
Burt Young, Pam Grier

17:55 Wredne dziewczyny 
- fi lm komedia 

20:00 Big Brother Raport 

20:35 Forrest Gump 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 1994, 
reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Tom Hanks, 
Robin Wright Penn, Gary 
Sinise, Sally Field, Mykelti 
Williamson 

23:30 Big Brother Nocą + 
00:05 Zawsze tylko ty 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2009, reż. Richard 
Loncraine, wyk. Renée 
Zellweger, Logan Lerman, 
Kevin Bacon, Nick Stahl

02:20 Jackass: Bezwstydny 
dziadek 0, 5 
- fi lm komedia, USA, 
2014, reż. Jeff  Tremaine, 
wyk. Johnny Knoxville, 
Catherine Keener 

03:55 Moc Magii

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:55 Flintstonowie
09:00 Bambi
10:25 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

13:25 STOP Drogówka
14:30 Wyścig
 Joe Tanto, utalentowany 

kierowca rajdowy, 
który kilka lat wcześniej 
przerwał karierę powraca 
na tor, za sprawą Carla 
Henry’ego, który przyjmu-
je go do swojego zespołu, 
aby pomógł okiełznać 
emocje i dać kilka wska-
zówek nowemu, świetnie 
zapowiadającemu się kier-
owcy Jimmy’emu Blyeowi, 
który ma realne szanse na 
zdobycie tytułu mistrza 
świata i pokonanie swego 
największego rywala.

16:50 Kopalnie króla 
Salomona

 Allan Quatermain jest 
poszukiwaczem skarbów. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
00:00 Wzgórza mają oczy
 Bohaterami fi lmu są człon-

kowie rodziny Carterów, 
którzy wybierają się do 
Kalifornii, by obejrzeć 
odziedziczoną kopalnię 
srebra. W trakcie podróży, 
na pustkowiu psuje im się 
samochód. 

02:10 Benny Hill
- program rozrywkowy

02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
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06:05 Słownik polsko@polski 
- talk - show

06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Historia, której nie 

pamiętam - fi lm
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Ogrody Hortulus 
09:05 Ziarno - Widzieć lepiej
09:40 Spotkanie ze Świętym
10:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:45 Misja w Afryce - Cud 

sakramentów - reportaż
13:00 Z pamięci - Jerzy Pomi-

anowski cz. 2 - felieton
13:15 BBC w Jedynce - Wypra-

wa na Galapagos
14:10 Natura w Jedynce

- Wokół mórz
14:30 Weterynarze z sercem

15:00 Pensjonat nad 
rozlewiskiem 
- serial TVP

16:00 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

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

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

- serial TVP
21:15 To był rok!
22:30 Zakochana Jedynka 

- Prada albo nic 
- komedia

00:25 Zacznijmy od nowa
- fi lm obyczajowy

02:15 Jaka to melodia?
03:05 Znieważona ziemia 

- dramat

05:15 Dla niesłyszących - 
Słowo na niedzielę - Jezu, 
ufam Tobie!

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pogoda Flesz niedziela
10:50 Rodzinne oglądanie 

- Najdziwniejsze pyszczki 
świata 1. Brzydkie z natury 
- serial dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania, 
2018

11:55 Gwiazdy w południe 
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny

 - teleturniej
15:15 Szanwidowisko muzy-

czne
17:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
17:55 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP
18:00 Panorama
18:30 Kroniki F1 - felieton

18:35 Za marzenia
- serial TVP

19:30 Rodzinka.pl - serial
20:05 Koncert Wielkanocny 

“Polska Pomaga” 
21:15 Prawdziwe męstwo 

- western, prod. USA
23:15 Kino bez granic 

- Paryż na bosaka 
- komedia, 
prod. Belgia, Francja, 
2016
Fiona dostaje pełen rozpa-
czy list od mieszkającej w 
Paryżu ciotki. Po przylocie 
do Europy dziewczyna 
dowiaduje się, że 88-letnia 
kobieta zniknęła.

00:50 Noc Walpurgi 
- dramat

02:15 Prawdziwe męstwo 
- western, prod. USA

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

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

- magazyn 
11:55 Diagnoza - serial, Polska 
12:55 Szóstka - serial, Polska 
13:55 Richie milioner 

- fi lm komedia, USA, 1994, 
reż. Donald Petrie, wyk. 
Macaulay Culkin, John 
Larroquette, Edward 
Herrmann, Jonathan Hyde, 
Christine Ebersole

15:50 Kopciuszek - fi lm 
melodramat, USA, 
Wielka Brytania, 2015, reż. 
Kenneth Branagh, wyk. 
Cate Blanchett, Lily James, 
Richard Madden, Helena 
Bonham Carter

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

20:00 MasterChef Junior
- program kulinarny
prod. Polska

21:30 Szóstka
- serial, Polska 
Ojciec i córka, mąż i żona, 
chłopak i była dziewczyna 
- trzy nieznane sobie 
pary łączy program łań-
cuchowego przeszczepu 
nerki. 

22:35 Niepamięć 
- fi lm S-F, USA, 
2013, reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Tom Cruise, Morgan 
Freeman, Olga Kurylenko, 
Andrea Riseborough, Niko-
laj Coster-Waldau, 
Melissa Leo 

01:00 Big Brother Tydzień 
02:00 Uwaga! 

- magazyn 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:55 Księżniczka i Żaba
11:15 Fantastyczna 

Czwórka 2: Narodziny 
Srebrnego Surfera 

 Fantastyczna Czwórka sta-
je przed najtrudniejszym 
wyzwaniem, gdy na Ziemi 
pojawia się Srebrny Surfer, 
tajemniczy wysłannik z 
kosmosu z zapowiedzią 
zniszczenia planety. 

13:15 MEGA HIT - Piękna i 
Bestia 

 Dawno temu był sobie 
przystojny, młody Książę. 
Kiedy u bram jego zamku 
stanęła stara żebraczka, 
prosząc o schronienie 
przed burzą i oferując w 
zamian skromny kwiat 
róży, nieczuły młodzieniec 
przegonił ją. 

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 

17:50 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo
23:10 Mexican 

- komedia sensacyjna, 
USA, 2001, reż. Verbinski 
Gore, wyk. Bob Balaban, 
Brad Pitt

 Welbach jest prawdziwym 
pechowcem. Pewnego 
dnia powoduje niegroźny z 
pozoru wypadek drogowy. 

01:55 Spider-Man: 
Homecoming 

04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:35 Którędy po sztukę
07:45 Dranie w kinie
08:30 Angielskie śniadanie 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

09:35 Od ucha do ucha 
- Niezapomniany Leonard 
Bernstein

10:40 Od ucha do ucha 
- Straszny sen 
majsterkowicza - fi lm 
animowany

10:50 Od ucha do ucha - Trąba 
- fi lm animowany

10:55 Od ucha do ucha 
- Uciekł wałek ze stolnicy 
- fi lm animowany

11:05 Od ucha do ucha 
- Warzywa - fi lm

11:10 Od ucha do ucha - Dwa 
wiatry - fi lm animowany

11:15 Od ucha do ucha - Forte-
pian - fi lm animowany

11:35 Trzeci punkt widzenia 
12:15 W domu - fi lm TVP

13:10 Wszyscy mają 
się dobrze 
- dramat, prod. Włochy, 
Francja, 1990

15:20 Chuligan Literacki 
15:55 Fresk - widowisko
17:15 Niedziela z... rolami 

Danuty Szafl arskiej
18:05 Niedziela z.... rolami 

Danuty Szafl arskiej 
- Jeszcze nie wieczór 
- fi lm obyczajowy

20:00 Prawdziwe męstwo 
- western, prod. USA

22:10 Scena alternatywna 
22:40 Trzeci punkt widzenia 
23:15 Dokument.pl
23:40 Kino nocne - Córki 

dancingu - fi lm fabularny
01:20 Teraz animacje! 

- Wieczny ogień 
- fi lm animowany

06:00 Flash 
07:45 Przygody Merlina 

Młody czarodziej ukrywa 
swoje zdolności, gdyż 
bezwzględny król, Uther 
Pendragon, tępi wszelką 
magię.

09:35 Bibliotekarze 
10:35 Trzy życzenia 

Samotna matka dwóch 
chłopców potrąca samo-
chodem tajemniczego 
mężczyznę. Czując się 
odpowiedzialna za 
wypadek, przyjmuje go 
pod swój dach.

12:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Król 
Drozdobrody 

14:05 Księga dżungli 
Wilcza rodzina przygarnia 
chłopca, któremu nadaje 
imię Mowgli. Gdy ten 
podrasta, zaprzyjaźnia się 
z czarną panterą Bagheerą 
i Baloo.

16:25 Ślubne wojny 
- komedia

18:20 Potwory i spółka 
20:00 Igrzyska śmierci: 

Kosogłos. Część 2 
22:50 Połączenie 
00:45 Skorpion

- fabularny
01:40 Biesiada na cztery pory 

roku - serial obyczajowy
02:05 Dyżur
02:40 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:20 Biesiada na cztery

pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji
- fabularny

05:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:35 Mango - telezakupy
08:40 Big Brother 
10:40 Zakochani po uszy 
12:15 Sophia Grace i Rosie: 

Królewska przygoda 
- fi lm rodzinny, USA, 2014, 
reż. Brian Levant, wyk. 
Sophia Grace Brownlee, 
Rosie McClelland, Marga-
ret Clunie, Emma Pierson, 
Anna Skellern 

13:50 Wpuszczony w kanał - 
fi lm komedia, USA, Wielka 
Brytania, 2006, reż. David 
Bowers, Sam Fell, wyk. 
Hugh Jackman, Kate 
Winslet, Ian McKellen, 
Jean Reno, Bill Nighy, Andy 
Serkis 

15:40 Lego przygoda - fi lm 
komedia, USA, Australia, 
Dania, 2014, reż. Phil Lord, 
Christopher Miller, wyk. 
Will Arnett

17:45 Vinci 
- fi lm komedia, 
Polska, 2004, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Robert 
Więckiewicz, Borys Szyc, 
Jan Machulski, Kamilla 
Baar, Marcin Dorociński 

20:00 Big Brother Arena 
21:40 Szybcy i wściekli VI 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Justin Lin, wyk. 
Vin Diesel, Paul Walker, 
Dwayne Johnson

00:20 Sędzia 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2014, reż. David Dobkin, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Robert Duvall, Vera Far-
miga, Billy Bob Thornton, 
Vincent D’Onofrio, Jeremy 
Strong 

03:10 Moc Magii

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata
- serial przygodowy

07:55 Flintstonowie
09:05 Dzielna Mysz
09:25 Tom i Jerry: Robin Hood 

i jego Księżna Mysz
10:30 Galileo
12:40 Nie można pocałować 

panny młodej
 Bryan Lighthouse, przeży-

je przygodę swojego życia, 
gdy zostanie zmuszony do 
poślubienia chorwackiej 
dziewczyny. Swój miesiąc 
miodowy spędzają w 
tropikalnym kurorcie, 
w którym jego nowa 
małżonka, Masha Nikitin, 
zostaje porwana.

14:45 Park jurajski III
16:40 Dzielnica Lakeview
 - fi lm USA, 2008, reż. 

LaBute Neil, wyk. 
L. Jackson Samuel

19:00 Galileo

20:00 Straszny fi lm 5
 - komedia 
 Młode małżeństwo 

adoptuje trójkę dzieci. 
Wkrótce w ich życiu 
następuje szereg coraz 
dziwniejszych zdarzeń. 
Okazuje się, że dom, w 
którym mieszkają opętany 
jest przez demona...

21:50 Rzeka krwi
 Syn szanowanego 

sędziego zostaje 
zastrzelony przez dwóch 
policjantów, w których 
postępowaniu władze 
nie dopatrują się żadnych 
nieprawidłowości. 

23:55 Śmierć na talerzu
01:55 Benny Hill
02:25 Interwencja

- magazyn
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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
09:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 BBC w Jedynce 

- Wyprawa na Galapagos 
Przyszłość archipelagu 

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

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

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

- Aszantka 
- spektakl teatralny

22:35 Ekstradycja I - serial 
kryminalny TVP

23:40 Znikająca wyspa 
- fi lm dokumentalny

00:45 Prada albo nic 
- komedia

02:40 Głębia ostrości

05:05 Koło fortuny 
- teleturniej

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

06:40 Coś dla Ciebie 
- magazyn

07:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Ogrodowi - magazyn
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:30 Wieczernia Paschalna 

2019 - relacja
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP
15:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

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

Piosenki
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 Program rozrywkowy 
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 Paryż na bosaka 

- komedia

05:50 Uwaga! - magazyn 
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarny
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 
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy

21:30 Poranek kojota 
- fi lm komedia, 
prod. Polska, 2001, 
reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Maciej Stuhr, Karoli-
na Rosińska, Tadeusz 
Huk, Janusz Józefowicz, 
Michał Milowicz 
Kuba poznaje młodą 
piosenkarkę i jest nią 
zauroczony. Nie podoba 
się to ojcu dziewczyny, jak 
również jej chłopakowi.

23:30 Chyłka-Zaginięcie 
- serial, Polska 

00:30 Co za tydzień 
- magazyn 

01:05 Efekt Domina 
01:40 Uwaga! 

- magazyn 
prod. Polska

02:00 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

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

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

20:10 MEGA HIT - Spider-Man: 
Homecoming
- fi lm przygodowy,
USA, 2017, reż. Watts Jon, 
wyk. Downey Jr Robert, 
Favreau Jon, Hollander 
Tom, Keaton Michael, 
Paltrow Gwyneth

23:00 Ślad
00:10 John Rambo 

- fi lm akcji, Niemcy, 
USA, 2008, reż. Stallone 
Sylvester, wyk. Stallone 
Sylvester, Benz Julie, Gal-
legos Reynaldo, Matthew 
Marsden

02:10 Tajemnice losu
- program rozrywkowy

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:40 Rzecz Polska
08:00 Studio Kultura - Roz-

mowy - Jagoda Ignaczak
08:15 Kobiela na plaży - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1963
09:00 Znieważona ziemia 

- dramat, prod. Niemcy, 
Francja, 2011, reż. Michale 
Boganim, wyk. Olga 
Kurylenko, Andrzej 
Chyra, Nicolas Wanczycki, 
Vyacheslav Slanko

11:00 Wszystkie pieniądze 
świata - serial TVP, prod. 
Polska, 1999, reż. Andrzej 
Kotkowski, wyk. Maciej 
Stuhr, Radek Elis

13:10 Głos mojej duszy 
- fi lm animowany

13:25 Studio Kultura 
13:45 Niezapomniany Leon-

ard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

14:50 Wstęp do fi lmu 
- Droga młodych

15:00 Droga młodych - fi lm

16:10 Brzezina 
- dramat, prod. Polska, 
1970, reż. Andrzej Wajda

18:00 Legendy polskiego 
teatru

19:25 Którędy po sztukę 
- Volodymyr Kuznetsov

19:35 Videofan
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Nocny recepcjonista 
21:15 Panorama kina 

polskiego 
- Sprawiedliwy 
- dramat

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

Milczenie - fi lm fabularny, 
prod. Szwecja, 1963, reż. 
Ingmar Bergman

01:20 Informacje kulturalne 
01:40 Kino nocne - Prawdziwe 

męstwo - western

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.

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

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Jumper
21:45 Transporter: 

Nowa moc 

23:45 Połączenie 
- thriller
Operatorka linii alarmowej 
odbiera telefon od 
dziewczyny uwięzionej 
w bagażniku samochodu 
porywacza.

01:40 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:20 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

03:20 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

04:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

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

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:55 Szpital - program 

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

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

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie 
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother
Podwieczorek

17:25 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy, 
Polska 

18:25 Ugotowani - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother
21:00 Wkręceni - fi lm komedia, 

Polska, 2014, reż. Piotr 
Wereśniak, wyk. Piotr Ad-
amczyk, Bartosz Opania, 
Paweł Domagała

23:15 Big Brother Nocą 
23:45 Zostań żywy 

- fi lm horror, USA, 2006, 
reż. William Brent Bell, 
wyk. Jon Foster, Samaire 
Armstrong, Frankie Muniz, 
Jimmi Simpson, Wendell 
Pierce 

01:35 Druga strona medalu
02:35 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
- program kulinarny

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

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

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

- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Gwiazdy Kabaretu

22:00 Galileo
- popularno-naukowy

23:00 Nie ma się czego bać
 Pastor Dan w nadziei na 

lepsze życie przeprowadza 
się z żoną i trójką dzieci 
do Stull w stanie Kansas. 
Jednak w sielskim z pozoru 
miasteczku jest coś nie-
pokojącego. Jedną z córek 
duchownego, Rebeccę 
zaczynają prześladować 
dziwne wizje. 

01:05 STOP Drogówka
- magazyn

02:05 Interwencja
- magazyn

02:35 Cafe Futbol
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
04:40 Trans World Sport
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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wtorek 30 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
11:30 Korona królów - tele-

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

- Sięgnij po wołowinę
12:55 Relacja z Liturgii Wiel-

kanocnej w Kościele 
greckokatolickim 

13:50 Kulisy To był rok!
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
17:25 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 Rocznica wejścia do UE

- Gramy dla Europy 
22:40 To był rok! 

- teledysk
22:50 Krew z krwi 

- serial TVP
23:55 Miasto Gniewu - serial
00:35 Licencja na zabijanie

- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania

02:55 Syzyfowe prace
03:55 Anja i mali czarownicy
04:50 Zakończenie dnia

05:05 Koło fortuny 
- teleturniej

05:45 M jak miłość - serial TVP
06:40 Soul fi tness - reportaż
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:30 Ogrodowi - magazyn
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda Flesz
11:15 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 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
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 
00:05 Za marzenia serial TVP
00:55 Rodzinka.pl - serial
01:35 Terror w podziemiach - 

serial, prod. Dania

05:10 Uwaga! 
- magazyn 

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda

- 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 
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 
02:05 Uwaga!

- magazyn 
prod. Polska

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

20:05 John Rambo 
- fi lm akcji, Niemcy, 
USA, 2008, reż. Stallone 
Sylvester

 John Rambo prowadzi 
spokojne życie w okol-
icach Bangkoku, gdzie 
pracuje przy starych 
łodziach. Pewnego dnia 
grupa chrześcijańskich 
misjonarzy zwraca się do 
niego z prośbą o przewiez-
ienie ich do Birmy. 

22:00 Ślad
23:10 Krwawy biznes 

- fi lm akcji
01:20 Lincoln 

- dramat historyczny, USA, 
Indie, 2012, 
lly Field

04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura - Roz-

mowy - Włodek Pawlik
08:35 Casting - fi lm dokumen-

talny, prod. Polska
08:50 Czerwony papierowy 

stateczek - fi lm 
krótkometrażowy

09:15 Brzezina - dramat, 
prod. Polska, 1970

11:00 Wszystkie pieniądze 
świata - serial TVP

13:15 Esterhazy - fi lm 
animowany

13:45 Studio Kultura - Roz-
mowy - Włodek Pawlik

14:00 Niedziela z... rolami 
Danuty Szafl arskiej

14:50 Karczma na bagnach 
- fi lm fabularny

16:15 Pestka - melodramat, 
prod. Polska, 1995

18:00 Ikony muzyki - Abba 
19:20 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Eugeniusz Oniegin 

23:10 Lekkie obyczaje 
- Wszystko będzie 
dobrze - dramat obycza-
jowy, prod. Polska, 2007, 
reż. Tomasz Wiszniewski, 
wyk. Adam Werstak, 
Robert Więckiewicz

01:00 One. Kobiety kultury 
- magazyn kulturalny

01:35 Młoda Polska - Szczeni-
ak, prod. Polska, 2015

02:10 Nocny dokument - 
Kino objazdowe - fi lm 
dokumentalnyr

03:10 Informacje kulturalne 
03:25 Panorama kina 

polskiego 
- Sprawiedliwy
 - dramat

05:10 Taśmy Kultury - Znaki 
czasu - widowisko

05:50 Zakończenie dnia

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

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

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Igrzyska śmierci: 
Kosogłos. Część 2 

22:50 Więzienie w ogniu 
Jack Stone (Matthew 
Reese) organizuje 
sfi ngowany napad na 
bank, by w ten sposób 
trafi ć do więzienia i zdobyć 
zaufanie rosyjskiego 
gangstera Balama (Chuck 
Liddell).

00:25 Czas wymierania 
02:50 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
- serial kryminalny
prod. Polska

04:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

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

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:55 Szpital - program 

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

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek

17:25 Prawo Agaty - serial 

18:25 Ugotowani 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother 
21:00 Dzika rzeka

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1994, 
reż. Curtis Hanson, 
wyk. Meryl Streep, Kevin 
Bacon, David Strathairn, 
John C. Reilly, Joseph 
Mazzello 

23:25 Big Brother Nocą 
23:55 Szybcy i wściekli VI 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Justin 
Lin, wyk. Vin Diesel, Paul 
Walker, Dwayne Johnson, 
Jordana Brewster, Michelle 
Rodriguez, Tyrese Gibson 

02:35 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 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 Paparazzi
 - dramat, USA, 2004,

reż. Abascal Paul, 
wyk. Farina Dennis, Hauser 
Cole, Sizemore Tom

 Bo Laramie to jedna 
z największych gwiazd 
współczesnego kina. 
Jest sławny, przystojny, 
bajecznie bogaty, ma 
piękną żonę i kochanego 
synka. 

22:50 Z podniesionym 
czołem

 Ashley Chris, były żołnierz 
sił specjalnych, powraca 
po latach w rodzinne 
strony, by zacząć nowe 
życie. 

00:45 Zagadkowe zgony
01:45 STOP Drogówka

- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 1 maja

05:50 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

06:20 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:55 Connie i spółka 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Niemcy, 2016, reż. Franzis-
ka Buch, wyk. Iris Berben, 
Emma Schweiger, Oskar 
Keymer, Heino Ferch

08:45 Biegnij, Amelio
 - fi lm obyczajowy, prod. 
Włochy, Niemcy, 2017, reż. 
Tobias Wiemann, wyk. Mia 
Kasalo, Samuel Girardi, 
Jasmin Tabatabai

10:35 Daleko od domu: 
Przygody żółtego psa

12:05 Kulisy paryskiego luk-
susu - fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2017, reż. 
Katia Chapoutier

13:05 Kulisy To był rok!
13:15 Natura w Jedynce - Ta-

jemnicze życie sów - fi lm 
dokumentalny

14:10 Gabinet z widokiem 
na morze - fi lm obycza-
jowy, prod. Niemcy, 2017

15:55 Rolnik szuka żony 
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela historyczna 
prod. TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów - 1/2F
00:05 Bez tożsamości - serial
00:50 Warto rozmawiać
01:50 Wojsko - polskie.pl
02:25 Licencja na zabijanie 

- fi lm sensacyjny
04:40 Notacje 
04:55 Zakończenie dnia

05:20 Koło fortuny - teleturniej
05:55 Wspaniała 

- komedia, prod. Francja, 
2012, reż. Régis Roinsard, 
wyk. Romain Duris, Déb-
orah François, Bérénice 
Bejo, Miou-Miou .

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
12:05 Penelope - komedia
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 SzanOpole 2019
16:25 Czym chata bogata! 

- komedia obyczajowa, 
prod. Belgia, Francja

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl - serial 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:50 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

21:20 Wkręceni 2 
- komedia
prod. Polska, 2015,
reż. Piotr Wereśniak,
wyk. Paweł Domagała, 
Bartosz Opania

23:05 Osaczona 
- thriller
prod. Kanada, 
Francja, USA, 2016, 
reż. Farren Blackburn, 
wyk. Naomi Watts, Oliver 
Platt, Charlie Heaton, 
Jacob Tremblay

00:45 Goryle we mgle
03:00 Zakończenie dnia

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 Pudłaki - fi lm 

przygodowy, USA, 2014, 
reż. Graham Annable, 
Anthony Stacchi, wyk. Ben 
Kingsley, Isaac Hempstead 
Wright, Elle Fanning, Tracy 
Morgan, Toni Collette 

12:55 Scooby-Doo
- fi lm przygodowy, USA, 
Australia, 2002, reż. Raja 
Gosnell, wyk. Raja Gosnell, 
Freddie Prinze Jr., Sarah 
Michelle Gellar, Matthew 
Lillard, Linda Cardellini, 
Rowan Atkinson, Neil 
Fanning 

14:40 Kung Fu Panda II 
- fi lm komedia, USA, 2011

16:30 Legenda Zorro 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2005, reż. Martin 
Campbell, wyk. Antonio 
Banderas, Catherine 
Zeta-Jones, Rufus Sewell, 
Nick Chinlund, Giovanna 
Zacarias 

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 Milionerzy
21:30 Agent - Gwiazdy 
22:35 Miami Vice - fi lm sensa-

cyjny, USA, Niemcy
01:05 American Horror Story: 

Asylum - serial
02:10 Uwaga! - magazyn 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:05 Kung Fu Panda: 
Tajemnice zwoju
- fi lm animowany

09:35 Stuart Malutki 
- fi lm familijne 

 Państwo Eleonor i Fredrick 
Malutcy, którzy mieszkają 
w Nowym Jorku, pragną 
zaadoptować dziecko. 
Jadą do sierocińca i zwra-
cają uwagę na mieszkającą 
tam mysz o imieniu Stuart. 
Zabierają go do domu, 
jednak ich syn George 
nie jest zadowolony z 
obecności Stuarta. 

11:30 Niesamowity 
Spider-Man

 Nastoletni samotnik, 
Peter, całymi dniami 
próbuje odkryć sekret ze 
swojej przeszłości, a także 
zdobyć serce ślicznej Gwen 
Stacy. 

14:20 Faceci w czerni 
- komedia sci-fi , USA, 
1997, reż. Sonnenfeld 
Barry, wyk. Jones Tommy 
Lee, Smith Will

16:30 Kevin sam w domu 
- komedia familijna

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:35 Galimatias, czyli 
kogel - mogel II

22:40 Ślad
23:50 Ballistic 

- fi lm akcji
00:30 Nasz Nowy Dom
03:35 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:35 Jutro mnie tu nie 

będzie - etiuda, 
prod. Polska, 2010, reż. 
Julia Kolberger, wyk. Julia 
Kijowska, Dorota Kolak

09:15 Pestka - melodramat, 
prod. Polska, 1995, 
reż. Krystyna Janda, 
wyk. Krystyna Janda

11:00 Nad Niemnem
- serial TVP, prod. Polska, 
1986, reż. Zbigniew 
Kuźmiński, wyk. Iwona 
Katarzyna Pawlak

13:10 Studio Kultura
13:20 21 Przegląd Piosenki 

Aktorskiej - Zobaczyć 
piosenkę i... Gala

14:25 Wodzirej - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
1977, reż. Feliks Falk, wyk. 
Jerzy Stuhr, Jerzy Kryszak, 
Edward Hulewicz, Tadeusz 
Huk, Renata Kretównz

16:25 Straszne skutki awarii 
telewizora - komedia, 
prod. Czechosłowacja, 
1969

18:00 Portrety - Easy Rider
19:25 Chuligan Literacki 
20:00 Grzesiuk. Życie 

wygrane na bandżoli
20:20 Na wschód

od Hollywood 
- W syberyjskich lasach

22:10 Pegaz
22:45 Ziemia, planeta 

ludzi - Szwedzka
teoria miłości - fi lm 
dokumentalny

00:15 Koncert Marka 
Napiórkowskiego
- WAW - NYC 

01:20 Lekkie obyczaje 
- Wszystko będzie 
dobrze - dramat 

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
07:55 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci, 
którzy pojawiają się w 
lombardzie z powodu 
różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon.

09:00 Rodzinny interes
10:00 Księga dżungli 
12:25 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Złota gęś 
14:05 Robin Hood: Faceci w 

rajtuzach 
16:10 SexiPistols 
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Dorwać gringo 
Przestępca trafi a 
do nietypowego mek-
sykańskiego więzienia, 
które funkcjonuje niczym 
małe miasteczko. Zaprzy-
jaźnia się z dziesięcio-
letnim chłopcem, który 
uczy go zasad życia w 
zamknięciu.

21:55 Twierdza 
00:30 Bez Litości 
02:25 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
- serial kryminalny

03:35 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:10 Dyżur
05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:25 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:30 Mango telezakupy
08:35 Big Brother 
09:35 Big Brother Pobudka 
09:40 Dziewczyny z drużyny II 

- fi lm komedia, USA, 2004
11:35 W krzywym zwiercia-

dle: Strzelając 
śmiechem - fi lm 
komedia, USA, 1993,
reż. Gene Quintano, 
wyk. Emilio Estevez, 
Samuel L. Jackson

13:15 Big Brother 
Popołudnie 

13:20 Trzej muszkieterowie 
- fi lm przygodowy, Hiszpa-
nia, USA, Wielka Brytania, 
1973

15:30 Big Brother Podwiec-
zorek

15:35 Dzika lokatorka - fi lm 
komedia, USA, 1992, reż. 
Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn

17:40 Nieoczekiwana zmiana 
miejsc - fi lm komedia, 
USA, 1983, reż. John 
Landis, wyk. Eddie Mur-
phy, Dan Aykroyd, Ralph 
Bellamy, Don Ameche, 
Denholm Elliott

20:00 Big Brother
21:00 Larry Crowne 

- uśmiech losu
- fi lm komediodramat, 
USA, 2011, reż. Tom Hanks, 
wyk. Tom Hanks, Julia 
Roberts, Sarah Mahoney

23:10 Big Brother Nocą
23:45 Bokser 

- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2011, reż. Tomasz 
Blachnicki

01:45 Druga strona medalu 
- talk show 

02:20 Moc Magii

06:00 Żona dla milionera
07:00 Benny Hill

- serial komediowy
07:45 Tom i Jerry: Robin Hood 

i jego Księżna Mysz
09:00 Droga do El Dorado
10:55 Mustang z Dzikiej 

Doliny
 Dzielny i szlachetny młody 

mustang jest prawdziwym 
wzorem dla swojego 
dzikiego stada.

12:45 Nie można pocałować 
panny młodej

 Skromy fotograf zwierząt 
Bryan Lighthouse, przeży-
je przygodę swojego życia, 
gdy zostanie zmuszony do 
poślubienia chorwackiej 
dziewczyny. Swój miesiąc 
miodowy spędzają w 
tropikalnym kurorcie, 
w którym jego nowa 
małżonka, Masha Nikitin, 
zostaje porwana.

14:45 Król Ralph

16:50 Kuloodporny
 - komedia sensacyjna
 Głównym bohaterem 

fi lmu jest tybetański, 
bezimienny mnich, który 
strzeże starożytnego 
zwoju, źródła niezmier-
zonej mocy. Bezimienny 
wyrusza w podróż, by 
odnaleźć kolejnego 
Strażnika Zwoju. 

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Przepowiednia
 - thriller 
23:35 Gangi Nowego Jorku
03:10 Interwencja
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA

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

czwartek 2 maja

05:25 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

06:00 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:35 Natura w Jedynce
- Między miłkiem 
a dziewięćsiłem - fi lm

07:25 Jak uratować mamę
- baśń, prod. Polska, 
2015, reż. Danil Zduńczyk, 
Marcin Męczkowski

09:05 Długie łodzie Wikingów 
- fi lm przygodowy

11:15 Ja wam pokażę! 
- komedia, prod. Polska, 
2006, reż. Denis Delic, 
wyk. Grażyna Wolszczak

13:25 Natura w Jedynce 
- Tajemnicze życie sów 2

14:15 Kulisy To był rok!
14:25 Jak zostać księżną 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Australia, 2015

16:05 Koncert na rocznicę 
wejścia do UE cz.1

17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

- telenowela historyczna 
prod. TVP

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

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

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

Gargas - magazyn

05:30 Koło fortuny 
06:10 Porwanie na Manhatta-

nie - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2016, reż. Kevin 
Kaufman, wyk. Ripley 
Sobo, Susan Sarandon

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
12:05 Agent Cody Banks 2: 

Cel Londyn - fi lm fabu-
larny, prod. USA, Kanada

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
15:45 Goryle we mgle
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Bieg Konstytucji 3 Maja 

- felieton
18:40 Rodzinka.pl - serial

19:40 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:45 Europa da się lubić 
22:00 Big Music Quiz 

- teleturniej muzyczny
23:05 Czym chata bogata! 

- komedia obyczajowa, 
prod. Belgia, Francja

00:50 Strażnik 
- fi lm sensacyjny, prod. 
USA, 2006, reż. Clark 
Johnson, wyk. Michael 
Douglas, Kiefer Suther-
land, Kim Basinger

02:40 16 przecznic
- fi lm sensacyjny, prod. 
USA, Niemcy, 2006, reż. 
Richard Donner, wyk. 
Bruce Willis, Mos Def, 
David Morse, David Zayas

04:25 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - 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 
19:30 Sport 
19:40 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 Tylko mnie kochaj
- fi lm komedia,
Polska, 2006, reż. Ryszard 
Zatorski, wyk. Maciej 
Zakościelny, Agnieszka 
Grochowska, Julia 
Wróblewska

00:30 Poranek kojota
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Karolina Rosińska

02:30 Uwaga!
- magazyn 

02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Finał Pucharu Polski 

w piłce nożnej
18:00 Finał Pucharu Polski 

w piłce nożnej 
- Ceremonia

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:00 Roztańczony Śląski
00:00 Och, Karol 

- komedia obyczajowa, 
Polska, 1985, reż. Roman 
Załuski, wyk. Danuta 
Kowalska, Dorota Kamińs-
ka, Klubowicz Marta, 
Piechociński

 Karol Górski lubuje 
się w grach i gierkach 
miłosnych. Mimo, że ma 
atrakcyjną żonę Marię, nie 
przepuści żadnej okazji, 
by pójść do łóżka z inną. 
A to rodzi coraz większe 
komplikacje. 

02:10 Chirurdzy
- serial obyczajowy

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Grzesiuk. Życie 
wygrane na bandżoli

08:15 Studio Kultura - Roz-
mowy - Jerzy Miziołek

08:35 Przekładaniec - kome-
dia, prod. Polska, 1968, 
reż. Andrzej Wajda, wyk. 
Bogumił Kobiela, Ryszard 
Filipski, Tadeusz Pluciński, 
Anna Prucnal, Jerzy Zelnik, 
Piotr Wysocki

09:25 Straszne skutki awarii 
telewizora - komedia, 
prod. Czechosłowacja, 
1969, reż. Jaroslav 
Papoušek, wyk. Josef 
Šebánek, Marie Motlová

11:00 Nad Niemnem - serial
13:15 Studio Kultura
13:25 Taśmy Kultury 

- Aktywność psychiczna 
13:35 Taśmy Kultury
13:55 21 Przegląd Piosenki 

Aktorskiej - Zobaczyć 
piosenkę i... Gala 2

15:00 Pan Wołodyjowski

16:30 Hogo Fogo Homolka
- komedia, 
prod. Czechosłowacja, 
1970, reż. Jaroslav 
Papousek

18:00 Arcydzieła 
bez tajemnic: 
Leonardo da Vinci 

19:20 Pegaz
20:00 Reportaż
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Slow West 
- western

21:55 Koło pióra - magazyn
22:30 Scena klasyczna 
23:20 Więcej niż fi kcja 

- Zrobić zdjęcie - fi lm 
dokumentalny

00:45 Na wschód 
od Hollywood 
- W syberyjskich lasach

02:30 Reportaż

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

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

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Notting Hill
Życie rozwiedzionego 
właściciela księgarni zmie-
nia się, gdy do jego sklepu 
wchodzi sławna aktorka 
fi lmowa.

22:25 Kabaretowe 
Gogle i Boks
- program rozrywkowy

23:25 Polowanie 
na drużbów 

01:25 Chłopcy pani 
Brown 

03:55 JAG - Wojskowe
Biuro Śledcze 
- serial kryminalny
prod. Polska

05:00 Menu na miarę 
- fabularny

05:25 Z archiwum
policji 
- fabularny

04:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:45 Mango telezakupy
08:50 Big Brother 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
11:00 Dzika lokatorka - fi lm 

komedia, USA, 1992, reż. 
Frank Oz, wyk. Steve 
Martin, Goldie Hawn, 
Dana Delany, Julie Harris, 
Donald Moff at

13:10 Big Brother 
Popołudnie 

13:15 Czterej muszkieterow-
ie - fi lm przygodowy, 
Hiszpania, 1974, reż. 
Richard Lester, wyk. 
Oliver Reed, Raquel Welch, 
Richard Chamberlain, 
Michael York, Frank Finlay, 
Geraldine Chaplin

15:25 Big Brother 
Podwieczorek 

15:30 Córeczka - fi lm

17:45 Zawsze tylko ty 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2009, reż. Richard 
Loncraine, wyk. Renée 
Zellweger, Logan Lerman, 
Kevin Bacon, Nick Stahl, 
Troy Garity 

20:00 Big Brother 
21:00 Nadchodzi Polly 

- fi lm komedia, USA, 
2004, reż. John Hamburg, 
wyk. Ben StillerJennifer 
Aniston, Philip Seymour 
Hoff man, Debra Messing

23:05 Big Brother Nocą 
23:40 Oczy węża 

- fi lm sensacyjny, USA/
Kanada, 1998, reż. Brian 
De Palma

01:45 Druga strona medalu 
- talk show 

02:20 Moc Magii

06:00 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

08:00 Nasz nowy dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen

- Piekielna Kuchnia
- program kulinarny

11:30 Sekrety Sąsiadów
12:00 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

- serial kryminalny
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Ścigany
 Światowej sławy skrzypek, 

Harrison, zakochuje się 
w pięknej kobiecie, która 
zamordowała swojego 
męża. Mężczyzna zostaje 
uznany za sprawcę tego 
czynu i skazany na śmierć, 
jednak los zsyła mu szansę 
ucieczki. Szalona komedia 
oparta na parodii znanych 
fi lmowych hitów, jak 
“Braveheart”, “Ścigany” 
czy “Titanic”.

22:50 Śmierć na talerzu
00:50 Żona dla milionera
01:50 Polityka na ostro
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Zawody odbyły się 16 
kwietnia w Pułku Reprezen-
tacyjnym Wojska Polskiego 
w Warszawie - w konkursie 
wzięło udział osiem repre-
zentacji szkół, w których 
skład wchodzą klasy mundu-
rowe. Przegląd składał się z 
trzech konkurencji: piosenki 
żołnierskiej, musztry podsta-
wowej oraz prezentacji musz-
try paradnej. W skład jury 
wchodzili żołnierze służący 
w Kompanii Reprezentacyj-
nej Wojska Polskiego oraz 
przedstawiciel Mazowieckie-
go Kuratorium Oświaty.

 
Już po pierwszych wystę-

pach poszczególnych drużyn 
można było zaobserwować 
wysoki poziom wyszkolenia 
uczniów. Dodatkową moty-
wacją dla uczestników za-
wodów była świadomość, 
że zwycięski zespół będzie 
reprezentował województwo 
mazowieckie na ogólnopol-
skim przeglądzie musztry 
w Zakopanem. Po ostatniej 
prezentacji musztry paradnej 
komisja sędziowska zarzą-
dziła przerwę i udała się na 
obrady, które miały zadecy-
dować o tym, kto zwycięży. 

Nerwowość wśród uczest-
ników była bardzo mocno 
wyczuwalna i z każdą minutą 
oczekiwania na wynik nara-
stała, aż w końcu po kilkuna-
stu minutach organizatorzy 

Złota musztra uczniów ZSEG Otwock

Sukcesem dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół 
Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 
w Otwocku zakończył się VII Mazowiecki Przegląd Musztry 
Klas Mundurowych. 

przeglądu zaprosili uczniów 
na podsumowanie i podanie 
wyników zawodów. Komen-
dant Pułku Reprezentacyjne-
go Wojska Polskiego podzię-
kował wszystkim uczniom 
za udział w przeglądzie oraz 
wzorowe przygotowanie do 
poszczególnych konkurencji. 
Trzecie miejsce w konkursie 
zajęła drużyna Liceum Ogól-
nokształcącego im. Walde-
mara Milewicza z Warszawy, 
drugie miejsce przypadło 
Niepublicznej Szkole ZDZ w 
Radomiu. Pierwsze miejsce i 
zarazem wygraną w VII Ma-
zowieckim Przeglądzie Musz-
try Klas Mundurowych zdobył 
Zespół Szkół Ekonomiczno 
– Gastronomicznych im. Sta-
nisława Staszica w Otwocku. 

Uczniom ZSEG gratulu-
jemy i życzymy takiego sa-
mego sukcesu na konkursie 
ogólnopolskim w Zakopa-
nem! W skład zwycięskiego 
zespołu wchodzili: dowódca 
drużyny - Krystian Książek, 
Kacper Matosek, Grzegorz 
Gradus, Natan Kachniarz, 
Eryk Świńczak, Artur Bąk, 
Grzegorz Nafalski , Eryk Fi-
lipiak, Bartosz Grzelak, Kac-
per Paniec, Bartosz Jawo-
rowski, Klaudia Morochow, 
Adrian Kąkol, Piotr Pyza, Ja-
kub Kaźmierczak. 

Michał Kwiecień
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Po pierwsze: zachwycił ze-
spół dziecięcy Andromeda ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Otwocku prowadzony przez 
Annę Ćwiklińską. W istnieją-
cym od 1994 roku chórze wy-
stępują już dzieci pierwszych 
jego członków. Andromeda 
nieustannie uświetnia wyda-
rzenia powiatowe, szkolne 
i nie tylko. Zapraszając ich, 
można być pewnym, że oży-
wią i rozweselą publiczność - 
tak też było i tym razem. 

Po drugie: bardzo podo-
bał się zebranym widzom 
rozgrzewający występ młodej 
wokalistki Julii Węgrowicz, 
której akompaniował na gi-
tarze Marek Połynko. To był 
repertuar w sam raz na taki 
dzień i okazję - komentowała 
publika.

Było też do śmiechu: kró-
liki wyciągał z kapelusza ilu-
zjonista Arex (vel Arkadiusz 
Cywiński), co dzieci kwitowały 
gromadnym radosnym aplau-
zem. Dorosłych bawił z kolei 
satyryk Krzysztof Piasecki.

Dużo typowych wielkanoc-
nych atrakcji - smakołyków, 

Jarmark wielkanocny w zimowej aurze
Gdyby pogodę można było posądzać o złośliwość, to trze-
ba by uznać, że w sobotę 13 kwietnia pokazała wyjątkowo 
paskudne oblicze. Akurat gdy otwocczanie mieli zaplano-
waną zabawę na Jarmarku Wielkanocnym, wróciła chwilo-
wo zima ze śniegiem i deszczem. Szczęśliwie przygotowa-
ne atrakcje umilały i ocieplały atmosferę.

dekoracji, itp. - przygotowa-
li i oferowali przedsiębiorcy, 
rzemieślnicy, artyści, a także 
uczniowie z otwockich szkół 
(SP nr 8 i Medyk)... I wszystko 
byłoby cudownie, gdyby nie ta 
pogoda…

Organizatorami byli: Top 
Market, Galeria Kupiecka, 
OCK

Partnerzy wydarzenia: 
• Izba Przedsiębiorców Po-

wiatu Otwockiego, 
• Cech Rzemiosł Różnych 

i Przedsiębiorczości w Otwoc-
ku, którego przedstawiciele 
zapowiedzieli już obchody 
100-lecia swojej organizacji. 
(Główna uroczystość odbę-
dzie się 7 czerwca br.) 

• Fundacja #Drużyna Bła-
żeja, która w trakcie wydarze-
nia przeprowadzała zbiórkę 
na rzecz 8-letniego Maksia 
Bednarczyka z Karczewa.

Sponsorzy: Budimex, 
PrintMedia24.pl , Maranello, 
Misior, PMDigital, Delikatesy 
Adria, Oscar, Bruk-Bud Piotr 
Skoczek, Avocado.

ZetKa

„Cymanowski Młyn” zo-
stał napisany przez dwoje 
autorów, których powieści 
zaliczają się do kompletnie 
różnych gatunków. Magda-
lena Witkiewicz - autorka 
książek z dobrym zakończe-
niem, Stefan Darda - mistrz 
grozy. Ich wspólna książka 
stanowi połączenie obu tych 
gatunków. Czytając opis, 
nastawiamy się na mocne i 
pełne grozy wrażenia i sporo 
emocji.

Monika i Maciej są mał-
żeństwem, w którym od pew-
nego czasu coś szwankuje. 
Para spędza ze sobą coraz 
mniej czasu, a ich życie pry-
watne podporządkowane 
jest zawodowemu. Liczy się 
kariera i wspinanie się po 
drabinie sukcesu. Brakuje 

Powiatowa Biblioteka  
Publiczna w Otwocku poleca
Witkiewicz, M. Darda, S., Cymanowski „Młyn”, 2019 r.

chwil na rozmowę, wspólny 
posiłek czy życie intymne. 
Kryzys wzmaga się z każdym 
dniem. By ratować związek, 
postanawiają wyjechać do 
pensjonatu na Kaszubach. 
Wykorzystują voucher od 
anonimowego darczyńcy i 
zamierzają spędzić ze sobą 
dwa tygodnie. Daleko od pra-
cy, znajomych, wirtualnego 
świata i zabieganej codzien-
ności. Zapowiada się roman-
tycznie, ale szybko okazuje 
się, że los brutalnie weryfiku-
je ich plany. Maciej niedługo 
po przyjeździe musi wracać 
do domu po otrzymanym te-
lefonie…

„Cymanowski Młyn” to cie-
kawa propozycja dla fanów 
prozy Witkiewicz i Dardy, a 
także książka dla wszystkich 

Stefan Darda i Magdalena Witkiewicz to istne połącze-
nie ognia z wodą. Autor książek grozy i autorka powie-
ści obyczajowych. Cóż zatem może wyjść z tak nie-
zwykłego mariażu autorskiego?

tych, którzy lubią literackie 
eksperymenty i nietuzinkowe 
rozwiązania. Polecam czytać 
ją wieczorem, aby silnie po-
czuć jej klimat.

Już dostępna w Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w 
Otwocku.
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Celem zajęć było tym ra-
zem, rozpoznawanie, nazy-
wanie i wyrażanie podstawo-
wych uczuć i emocji, takich 
jak: radość, smutek, złość, 
zazdrość, gniew, lęk, wstyd, 
a w szczególności poznawa-
nie sposobu radzenia sobie 
z nimi. Inspiracją do prze-
prowadzenia zajęć stała się 
książka „Kolorowy potwór”, 
to wyjątkowa pozycja, która 
w sposób przystępny wpro-
wadza najmłodszych w świat 
emocji. Książka ma niezwy-
kły potencjał warsztatowy, 
dlatego zachęcamy do się-
gnięcia po nią nauczycieli i 
rodziców.

Poznajemy emocje - przedszkolaki w PBP
W ramach współpracy z Przedszkolem Nr 4 w Otwocku, 16 kwietnia przeprowadziliśmy dla 
grupy starszaków specjalne zajęcia dotyczące emocji.

Przedszkolaki z zaintere-
sowaniem wysłuchały czytanej 
im wspaniałej książki Anny Al-
lenas, a następnie w formie za-
bawy określały swoje emocje.

Kolejnym zadaniem malu-
chów było wyrażanie emocji 
w formie plastycznej, przed-
szkolaki rysowały swoje wła-
sne potwory. Bardzo przypa-
dła im też do gustu zabawa, 
w której losowały karteczki 
z nazwą emocji. Zadaniem 
dziecka było przedstawienie 
wylosowanej emocji mimiką 
tak, aby grupa przedszkolna 
je odgadła. Dzieci chętnie roz-
poznawały i nazywały swoje 
uczucia. Pod koniec zajęć 

starszaki wyraziły z kolei swo-
je emocje wrzucając do słoja 
karteczkę wybranego koloru, 
określając jednocześnie stan 
swoich uczuć po zajęciach 
bibliotecznych. Przeważa-
ły kolory zielone określające 
spokój, oraz żółte określające 
radość. Dziękujemy dzieciom i 
Paniom za aktywność i zaan-
gażowanie podczas zajęć.

Przedszkolaki wyszły z 
biblioteki w doskonałym na-
stroju, radosne, zadowolone 
i szczęśliwe, a za wspaniałą 
pracę otrzymały słodkości i 
zakładki do książek. Zapra-
szamy ponownie !

Agnieszka Zaleska

Wielbiciele jednośla-
dów napędzanych siłą 
mięśni będą zadowoleni, 
bowiem już 4 maja czeka 
ich kolejna wycieczka ro-
werowa z józefowianistą, 
miłośnikiem i pasjonatem 
Józefowa – Januszem 
Prządką. Trasa ok. 20 km 

Szlakiem  
nadwiślańskim

(przybliżony czas trwania 
wycieczki to 3 godziny). 
Start: godz. 10:00 przed 
Urzędem Miasta w Józe-
fowie. Udział w wycieczce 
jest bezpłatny. Obowią-
zują zapisy. agnieszka.
jung@mokjozefow lub tel.  
22 789 22 84.

4 maja (sobota), godz. 10.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

JózefówOtwock

15 października 2003 r. po-
seł Edward Płonka z Platfor-
my Obywatelskiej postulował 
o zmiany ustawy o godle, bar-
wach i hymnie RP oraz usta-
nowienie Dnia Flagi RP. W 
toku prac legislacyjnych Senat 
w uchwale z dnia 12 lutego 
2004 r. zaproponował popraw-
ki m.in.: zastąpienie Dnia Flagi 
RP Dniem Orła Białego, uzna-
jąc godło za naczelne spośród 
symboli RP. Ostatecznie Sejm 
odrzucił ww. poprawkę i 20 
lutego tegoż roku ustanowił 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. 2 maja Dniem Fla-
gi RP… również z  powodów 
czysto praktycznych - zgodnie 
z polskim prawem flagi pań-

Warsztaty z flagą w tle

stwowe nie mogą wisieć na 
budynkach bez powodu. W 
związku z tym 2 maja powinno 
się je było zdejmować po ob-
chodach 1 Maja, by znów wy-
wiesić 3 maja. Ustawodawca 
usankcjonował więc ten stan 
rzeczy.

Z okazji Dnia Flagi zapra-
szamy najmłodszych wraz 
z rodzicami i opiekunami do 
wspólnego wykonywania bia-
ło-czerwonych dekoracji. W 
planach są m.in.: papierowe 
godła Polski, kotyliony, opaski 
do włosów, wstążki do rowe-
rów i tiulowe pompony. Wstęp 
wolny, obowiązują zapisy.

Bliższe informacje: 22 788 
15 45 www.muzeum.otwock.
pl muzeum@otwock.pl  

27 kwietnia (sobota), 
godz. 11.00

Muzeum Ziemi 
Otwockiej, 

Gabriela Narutowicza 2

Józefów

Jednym z ciekawszych te-
renów fotograficznych jest nie-
wątpliwie Wisła… Tym razem 
Miejski Ośrodek Kultury za-
prasza na plener fotograficzny 
na Wyspy Zawadowskie, skąd 
będziecie mogli ujrzeć rów-
nież Warszawę. Prowadzenie: 
Zofia i Mirosław Nowaczyko-
wie. Zbiórka: przed mapą Jó-

Zachód słońca i gwiazdy
zefowa na skrzyżowaniu ulic: 
Wyszyńskiego i Alei Nadwi-
ślańskiej, następnie uczest-
nicy udadzą się własnymi 
samochodami na Wyspy Za-
wadowskie. Udział w plene-
rze jest bezpłatny. Obowiązu-
ją zapisy. agnieszka.jung@
mokjozefow.pl lub pod tel. 22 
789 22 84  

4 maja (sobota),  
godz. 18.00 

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

 The best of O!pla 2019 
to dwa wyjątkowe programy 
(godz. 11.00 przedszkolny, 

 „Teraz dzieci mają głos!”
godz. 12.00 wczesnoszkol-
ny) prezentujące najnowsze 
polskie filmy animowane skie-
rowane do dzieci w różnym 
wieku. Wszystkie tytuły brały 
udział w 7. Ogólnopolskim 
Festiwalu Animacji O!PLA. 
Wśród nich znalazły się filmy 
wyróżnione przez „największe 
Jury na świecie” – młodą ogól-

nopolską publiczność z ponad 
100 miejscowości. Filmy po-
dzielone są na dwa programy, 
zróżnicowane ze względu na 
wiek widzów. Wstęp wolny.

11 maja (sobota), godz. 
10.00, 11.00 

MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1
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Józefów

 Maria Polkowska to absol-
wentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, a jej talent 
i kunszt malarski będziecie 
mogli poznać już 10 maja. 
„Nastroje” to wystawa dzieł 
sztalugowych i olejnych, na 
której wernisaż zapraszamy. 
Wstęp wolny.

10 maja (piątek),  
godz. 11.00

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

 „Nastroje”

Czy są tu fani gier plan-
szowych? Mamy dla Was 
wspaniałą wiadomość – otóż 
odbędzie się wystawa przed-
stawiająca historię gier, po-
czynając od tych najstarszych, 
znanych ludom łowiecko-zbie-
rackim. Czy łowcy mamutów 
znali gry? Jakie gry odkrywają 
archeolodzy w egipskich pi-
ramidach? Czy Grecy oprócz 
zawodów na olimpiadach mie-

Świadectwo cywilizacji
li czas na gry? W jakie gry 
grali legioniści rzymscy? Czy 
szachy były najpopularniejszą 
grą w średniowieczu? Na te i 
inne pytania odpowiedzi znaj-
dziecie podczas wystawy pt. 
„Gry planszowe – świadectwo 
cywilizacji”.  Wystawa jest też 
próbą poszukania odpowiedzi 
na pytania: czy gry zawsze 
towarzyszyły człowiekowi, a 
jeśli tak - to jakie? Czy każda 

cywilizacja miała swój 
charakterystyczny ro-
dzaj gry? Jakie gry cie-
szyły się popularnością 
przez wieki? Wystawa 
przygotowana przez 
Grodzisko w Sopocie – 
oddział Muzeum Arche-
ologicznego w Gdań-
sku. Wstęp wolny.
6 maja (poniedziałek), 
godz. 18.00
MOK Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

Hasło krzyżówki panoramicznej z 12 kwietnia 2019 WIELKANOCNE PISANKI NA STOLE

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zachęca 

do adopcji jego podopiecznych. 
GRAFKA Coś poszło nie tak 
i Grafka utknęła za kratami! 
Młodziutka i energiczna sunia 
ma dla Was wyjątkową propo-
zycję: za miłość i ciepły kąt w 
domku zostanie Waszą wiel-
bicielką! Uwielbia pieszczo-
ty, chętna do zabaw z innymi 
psiakami, sięga prawie do ko-
lana. Czego chcieć więcej?! 
Grafka ma ok 1,5 roku. Jest 
wysterylizowana, zaszczepio-
na, ma czipa.

HAGRID Chodzą pogłoski, 
że to husky z rodowodem. 
Tylko że nasz malutki Hagrid 
pewnie go zjadł! Mimo licz-
nych smutków, jakie spotkały 
go w życiu, jest najszczęśliw-
szym psiakiem pod słońcem. 
Hagrid ma ok 3 lat, lubi się 
z innymi pieskami i uwielbia 
mizianko! Dużo puszystego 
ciałka do kochania!!

SANA Porwaliśmy Corgi 
królowej! Okup wynosi ka-
napę i tonę miłości! Sana na 
widok człowieka nawołuje 
głośniej niż wszystkie psy 
razem wzięte. Tak bardzo 
kocha ludzi, mimo że tak zo-
stała skrzywdzona. Sana ma 
ok 1 roku i jak na młodziaka 
przystało jest roześmiana, 
rozbiegana i pozytywna.

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, ul. Prosta 3. 

Kontakt: tel. 22 789 70 61, e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl
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Zapraszamy serdecznie 
do udziału w trzeciej edycji 
Nocnego Rajdu Nawigacyj-
nego po Powiecie Otwockim, 
który organizuje Klub Batory 
Otwockiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Impreza odbędzie 
się w nocy z 8 na 9 czerwca, a 
dla uczestników przygotowa-
ne zostały 4 trasy do wyboru: 
2 piesze i 2 rowerowe o różnej 
długości.

» TP 20 – trasa piesza, 
ok. 20-25 km.

» TR 20 – trasa rowerowa, 
ok. 20-25 km.

» TP 30 – trasa piesza, 
ok. 30-35 km.

» TR 30 – trasa rowerowa, 
ok. 30-35 km.

Startować można indywi-
dualnie lub w drużynach li-
czących do 6 osób, a każdy 
uczestnik w ramach wpisowe-
go otrzyma znaczek rajdowy, 
opaskę odblaskową i poczę-
stunek na mecie.

Informacje i regula-
min:www.klub-batory.pl

Zgłoszenia przyjmowane 
są do środy 5 czerwca, do 
godz. 19.00 lub do wyczer-
pania limitu miejsc (120 dla 
wszystkich tras) Obecnie za-
jętych jest około 70 miejsc. 
W przypadku wolnych miejsc 
istnieje możliwość zgłoszenia 
się w dniu imprezy w trakcie 
rejestracji, jednakże wiąże się 
to z umieszczeniem na końcu 
listy startowej.
Zgłoszenia zawierające:
- trasę, - nazwę drużyny, 
- imiona i nazwiska zawod-
ników, - numer telefonu do 
kapitana przyjmowane są na 
adres email: klub.batory@
otwockasm.com.pl
UWAGA! Zgłoszenia dokona-
ne po 5 czerwca nie gwaran-
tują pełnych świadczeń!

Patryk Popis
Klub Batory OSM

ul. Batorego 34, Otwock

Podróż promem jest bar-
dzo dobrym sposobem komu-
nikacji pomiędzy karczewską 
gminą a Konstancinem-Je-
ziorną. Po około półrocznej 
przerwie przeprawa będzie 
funkcjonowała przez wiosnę, 
lato, aż do późnej jesieni. 
Można również zabierać ze 
sobą rower, motocykl oraz 
samochód w celu wybrania 
się na dłuższą, wspólną wy-
cieczkę. W zależności od pory 
roku, natężenia ruchu czy sta-
nu i poziomu wody, godziny 
otwarcia będą modyfikowane 
i dostosowywane do potrzeb. 
Należy jednak sprawdzać 
na bieżąco jego kursowanie. 

Wraca prom  
Karczew - Gassy

Kolejny rok z rzędu prom kursuje przez Wisłę między Kar-
czewem a Gassami. Wystartował w połowie kwietnia, nie-
stety z powodu niskiego stanu wody transport został tym-
czasowo zawieszony.

Koszt przejazdu pozostaje na 
takim samym poziomie, jak w 
ubiegłym sezonie:
● od osoby- 3 zł
● od roweru- 2 zł
● od motocyklu i pojazdów 

do 550 kg dmc.- 5 zł
● od samochodu 

osobowego- 9 zł
● od samochodu dostawczego, 

busa do 3,5 t- 12 zł
● od samochodu dostawczego, 

busa od 3,5 t do 6 t- 15 zł
● od przyczepy 

do 750 kg dmc.- 5 zł
● od przyczepy powyżej 

750 kg dmc.- 9 zł

Sebastian Rębkowski
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W pierwszym meczu półfi-
nałowym faworyt rozgrywek- 
zespół „Paraliż”  zmierzył się 
z drużyną „For Fun”. Mecz był 
bardzo jednostronny i zakoń-
czył się pewnym zwycięstwem 
„Paraliżu”. 

Drugi półfinał to zupełnie 
inna historia - po przeciwnych 
stronach siatki stanęły zespo-
ły „RKS Bór Regut” i „Wczoraj-
si”. Początek pierwszego seta 
to bardzo dobra gra w obronie 
i w kontrataku zawodników z 
Reguta, która dała kilkupunk-
tową  przewagę. W drugiej 
połowie pierwszego seta do 
głosu doszli gracze „Wczoraj-
szych”, którzy kilkoma świet-
nymi blokami na siatce zbliżyli 
się na jeden punkt do prze-

Finał wojewódzki odbył 
się w dniach 15-17 kwietnia 
w Miętnem (pow. garwoliń-
ski). Wzięło w nim udział 756 
uczestników: 594 chłopców i 
162 dziewczyny, którzy zostali 
podzieleni dodatkowo na trzy 
kategorie wiekowe: • do lat 8, 
•  9-10 lat oraz •  11-12 lat. W 
te trzy dni padło aż 901 goli!

W najmłodszej kategorii, 
która rywalizowała w ostatni 
dzień rozgrywek, najlepsi oka-
zali się chłopcy z UKS Cham-
pion Otwock. 

Najmłodsi zawodnicy za-
ciekle walczyli, po drodze 
rozgrywając kilka konkursów 
rzutów karnych. Wspomniane 
„jedenastki” oglądaliśmy już w 
ćwierćfinale, w meczu pomię-
dzy Legią Soccer Schools a 
Progresem Garwolin. Z tego 

,,Paraliż” zwycięzcą ligi w Celestynowie

W niedzielę, 14 kwietnia, w hali sportowej w Celestynowie 
odbyły się finały III Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów. O zwycięstwo w rozgrywkach ry-
walizowały cztery najlepsze zespoły rundy zasadniczej ligi. 

ciwników. Jednak zimna krew 
i dobra zagrywka pozwoliła 
dowieźć zwycięstwo w pierw-
szym secie RKS-owi. Druga 
partia spotkania to odwró-
cenie ról: świetna zagrywka 
„Wczorajszych” i błędy własne 
przeciwników spowodowały, 
że na tablicy świetlnej mieli-
śmy wynik 5-0 dla wcześniej-
szych przegranych. Dalsza 
część meczu była gonitwą za 
wynikiem zespołu z Reguta, 
jednak tym razem chłodny 
umysł zachowali rywale, wy-
grywając drugą partię 25:21. 
O zwycięstwie i awansie do 
wielkiego finału miał zadecy-
dować trzeci set. Rozdraż-
nieni porażką w drugiej partii 
gracze RKS-u zaczęli mecz 

od mocnego uderzenia, a po-
prawa w przyjęciu i skuteczne 
bloki pozwoliły im na kilku-
punktową przewagę. Rywale 
nie zamierzali składać broni 
i za wszelką cenę próbowali 
wyrównać stan meczu. Spo-
tkanie było zacięte do same-
go końca, jednakże końców-
ka seta należała do RKS Bór 
Regut, który wygrał tie-break 
15:12. 

W meczu o trzecie miejsce 
spotkały się dwie drużyny, któ-
re przegrały swoje mecze pół-
finałowe -  oba zespoły miały 
wielkie aspiracje i chęć wygra-
nej po porażkach w półfinale. 
Zespół „Wczorajszych” zmo-
tywowany dobrym meczem 
półfinałowym postawił wysoko 
poprzeczkę przeciwnikom i 
pewnie wygrał całe spotka-
nie wynikiem 2:0, zdobywając 
przy tym brązowy medal roz-
grywek. 

Po meczu o brąz przyszedł 
czas na długo oczekiwany fi-
nał ligi. Na zwycięstwo i pu-
char miały ochotę oba zespo-
ły. Pierwsza partia spotkania 
zaczęła się od bardzo mocnej 
zagrywki jednego z graczy 
„Paraliżu”, co dało aż cztery 
bezpośrednie punkty. Dalsza 
część meczu to mozolna, ale 
skuteczna gonitwa za wyni-
kiem graczy z Reguta, która 
doprowadziła do remisu w 
pierwszym secie. Jednak po 
raz kolejny „Paraliż” udowod-
nił, że nie na darmo stawiano 
go w roli faworyta i zwyciężył w 
pierwszym secie 25:22. Drugi 
set spotkania finałowego to ko-
pia pierwszej partii, gdzie po-
nownie końcówka seta należa-
ła do zawodników „Paraliża”, 
którzy dzięki wygranej 2:0 zdo-
byli mistrzostwo III Amatorskiej 
Ligi Siatkówki o Puchar Wójta 
Gminy Celestynów.

W rozgrywkach wzięło 
udział osiem zespołów rywa-
lizujących ze sobą w każdą 
niedzielę od 17 lutego aż do 
14 kwietnia. Puchary, medale 
i podziękowania za udział w 
lidze wręczył wójt gminy Ce-
lestynów Witold Kwiatkowski. 
Organizatorem rozgrywek 
był Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Celestynowie, zaś 
patronami medialnymi ligi: 
,,Celestynka” i ,,iOtwock.info”.

Michał Kwiecień

Klasyfikacja końcowa ligi:

1.Paraliż
2.RKS Bór Regut
3.Wczorajsi
4.For Fun
5.Dora
6. „AS” Celestynów
7. Później się Dopisze
8.Dobry Polski Skład

UKS Champion Otwock mistrzem
Kończy się XIX edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o 
Puchar Tymbarku”. W ostatnich dniach poznaliśmy wresz-
cie najlepszych młodych piłkarzy i piłkarki województwa 
mazowieckiego. W najmłodszej kategorii - do lat 8 - mistrza-
mi Mazowsza zostali chłopcy z UKS-u Champion Otwock. 

pojedynku zwycięsko wyszli 
zawodnicy z podwarszawskiej 
miejscowości, którzy ostatecz-
nie zostali wicemistrzami wo-
jewództwa kategorii U-8, prze-
grywając w finale ze świetnie 
dysponowanym UKS-em 
Champion Otwock, który – jak 
sama nazwa wskazuje – po 
mistrzowsku przeszedł przez 
całe rozgrywki. 

Warto dodać, że najlep-
szym zawodnikiem kategorii 
U-8 i królem strzelców zo-
stał Kajetan Polszakiewicz z 
otwockiego klubu.

Triumfatorów XIX edycji 
Turnieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” po-
znamy po Wielkim Finale na 
PGE Narodowym. Decydują-
ce mecze zostaną rozegrane 
2 maja, na kilka godzin przed 

finałem Pucharu Polski.
Organizatorem wydarzenia 

jest Polski Związek Piłki Noż-
nej, głównym sponsorem od 13 
lat firma Tymbark, a sponsorem 
brązowym od dwóch edycji – 

Electrolux. XIX edycja rozgry-
wek została objęta Patronatem 
Honorowym Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, a także wspar-
ciem Komitetu Honorowego, na 
który składają się patronaty Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Ministerstwa Zdrowia.

Partnerem Turnieju w wo-
jewództwie mazowieckim była 
Kompania Dystrybucyjna.


