
1 MARCA 2019

• Apteka przy Matejki: mniej dyżurów nocnych  - s. 2
• Komenda stołeczna w ZSEG Otwock - s. 4
• Sezon na kleszcze już się rozpoczął! - s. 5
• Od marca z nowych peronów na stacji Otwock - s. 8
• Chora na raka o pomocy Hospicjum Empatia - s. 14

1 MARCA 2019 NR 5 ISSN 2545-0301 www.iOtwock.info
KARCZEW S. 17 

Rekord  
Guinnessa  
potwierdzony

AKTUALNOŚCI SPORT S. 20

Rekordowy  
39. Półmaraton 
Wiązowski

OTWOCK S. 3

Znane są wyniki otwockiego budżetu obywatelskiego 2019. Tylko dwa projekty spośród 39 - „Leśny park 
Wiejska” oraz „Inwestycje na drogach SP3 (ul. Kościuszki, Leśna, Inwalidów)” -  zdobyły ponad 2 tysiące 
głosów poparcia mieszkańców miasta. Niestety realizowany ma być jedynie pierwszy. Autorka drugiego 
projektu złożyła odwołanie w sprawie głosów uznanych za nieważne.  - czytaj s. - 3

Jedni się cieszą, drudzy odwołują...
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Brat przeciw 
braciom,
czyli awanturnik  
domowy  
z kosą w ręku

Nowe stawki za 
odbiór śmieci: 
oj, będzie drogo!

„Leśny park Wiejska” - zwycięski  
projekt za 600 tys. zł (wizualizacja autorów)
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Apteka przy ul. Matejki 
9 w Otwocku nie będzie 
otwarta w godzinach noc-
nych w marcu, maju i ko-
lejnych miesiącach niepa-
rzystych - wynika z „Listu 
otwartego do radnych Po-
wiatu Otwockiego w spra-
wie rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu” prze-
słanego przez Biuro Apte-
ki Cefarm.

Dalej dowiadujemy się z 
tego dokumentu, że przy-
czyny tkwią w obecnej sy-
tuacji na rynku pracy oraz 
rosnących kosztach prowa-
dzenia działalności gospo-
darczej.

„Nasza placówka od 
2011 roku jest nadmiernie 

Policjanci z komisariatu 
w Józefowie zatrzymali 
awanturnika na jego wła-
snej posesji. O pomoc 
służb poprosili współlo-
katorzy - dwaj jego bracia.

W gminie Józefów funk-
cjonariusze interweniowali 
na prywatnej posesji, we-
zwani przez dwóch braci, 
mieszkających w tym sa-
mym domu.  Ich współloka-
tor, trzeci brat (lat 40), kilka 
dni wcześniej awanturował 
się, niszcząc wspólne mie-
nie i grożąc swoim bliskim. 
Dewastacji miały ulec dwa 
samochody, których karo-
serie zostały powgniatane i 
porysowane ostrym narzę-
dziem. Agresor powybijał 
też szyby w oknach  domu i 
uszkodził drzwi wejściowe. 

Widocznie bracia stwier-
dzili, że miarka się prze-

- Zasadnicza różnica 
między nowym dowodem 
a starym jest taka, że e-do-
wód będzie także nośni-
kiem identyfikacji elektro-
nicznej. Pozostałe funkcje 
pozostają bez zmian – tłu-
maczy szef Ministerstwa 
Cyfryzacji. – W pierwszej 
fazie wdrożenia koncen-
trujemy się na e-usługach 
związanych z samym do-
wodem. W kolejnej – po-
wiążemy go z Profilem Za-
ufanym – dodaje minister 
Marek Zagórski.

Wraz z e-dowodem, na 
stronie www.gov.pl pojawią 
się nie tylko zmodyfikowane, 
ale i nowe e-usługi. Co bę-
dzie można zrobić online?

Po pierwsze – złożyć 
wniosek o dowód. W środę 
(27 lutego) w nocy czasowo 

Z okazji Światowego Dnia 
Zdrowia Jamy Ustnej 20 
marca 2019 roku Funda-
cja „Z uśmiechem przez 
życie” -  we współpracy z 
Przychodnią Stomatolo-
giczno-Lekarską HADENT 
doktor Hanny Chaciewicz 
w Otwocku przy ul. An-
driollego 59A - organizuje 
dzień otwarty „Profilakty-
ka stomatologiczna, pro-
filaktyka przeciwrakowa”.

W tym dniu zostaną 
przeprowadzone badania 
kontrolne stanu uzębienia 
osób zgłaszających się 
do gabinetu oraz badania 

Apteka przy Matejki  
- mniej dyżurów nocnych  

obciążona obowiązkiem 
dyżurów w stosunku do 
pozostałych aptek działa-
jących na terenie Otwocka, 
co rodzi realne problemy 
w prowadzeniu apteki, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem organizacji pracy bez 
możliwych naruszeń Ko-
deksu Pracy. Poza naszą 
apteką taką funkcję w Po-
wiecie Otwockim świadczy 
również druga placówka 
- Apteka Główna, co ozna-
cza, że wyłącznie 2 z 17 
aptek zlokalizowanych w 
Otwocku, zostały obarczo-
ne kosztem prowadzenia 
działalności podczas go-
dzin nocnych i dni świątecz-
nych” - czytamy w liście. 

Przedstawiciele  Przed-
siębiorstwa Zaopatrzenia 

Farmaceutycznego „Ce-
farm-Warszawa” Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Kato-
wicach piszą, że oczekują 
bardziej sprawiedliwego 
podziału obowiązku świad-
czenia usług podczas go-
dzin nocnych i w święta, 
powołując się na przykła-
dy ościennych powiatów 
garwolińskiego, mińskiego 
i grójeckiego, gdzie dy-
żury prowadzą rotacyjnie 
wszystkie lokalne apteki na 
zasadzie ustalonego har-
monogramu.

Jak zdecyduje się roz-
wiązać kwestię nocnych 
i świątecznych dyżurów 
Rada Powiatu Otwockiego 
dowiemy się najpewniej w 
czasie kolejnej sesji rady.

Red.

e-Dowody osobiste  już od 4 marca
Wszyscy, którzy wniosek o nowy dowód osobisty złożą 4 marca lub później, po kil-
kunastu dniach odbiorą dowód z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. . Jeśli Twój 
dowód jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać. 

wyłączyliśmy tę możliwość. 
Ponownie będzie można 
z niej skorzystać 4 marca. 
To wtedy wszyscy zainte-
resowani zobaczą lekko 
zmodyfikowany wniosek o 
dowód. – To drobne zmia-
ny. Dodaliśmy nowe powo-
dy wymiany dokumentu, w 
tym chęć posiadania dowo-
du z warstwą elektronicz-
ną. Nieco zmieni się także 
proces wydawania samego 
dowodu. W przypadku chę-
ci uruchomienia warstwy 
elektronicznej – właściciel 
dokumentu będzie musiał 
nadać kod PIN. Warto wy-
myślić go sobie przed wizy-
tą w urzędzie – mówi mini-
ster Marek Zagórski.

Kolejne e-usługi powią-
zane z e-dowodem, z któ-
rych będzie można korzy-

stać od 4 marca to:
o  Uzyskaj dowód osobisty dla 
dziecka lub podopiecznego
o  Zgłoś lub cofnij zawieszenie 
dowodu osobistego
o  Zgłoś utratę albo uszkodze-
nie swojego dowodu osobiste-
go - unieważnij dowód
o  Zgłoś lub cofnij zawieszenie 
dowodu osobistego dziecka 
lub innej osoby
o  Zgłoś lub cofnij zawieszenie 
swojego dowodu osobistego
8 marca dojdą kolejne:
o  Zgłoś utratę albo uszkodze-
nie dowodu osobistego dziec-
ka lub podopiecznego
o  Sprawdź, czy dowód osobi-
sty jest unieważniony lub za-
wieszony
o  Sprawdź swoje dane w Re-
jestrze Dowodów Osobistych

Wydział Komunikacji  
Ministerstwo Cyfryzacji

Bezpłatne badania jamy ustnej
przesiewowe w kierun-
ku występowania zmian 
patologicznych na błonie 
śluzowej jamy ustnej.

Szczególnie zachęca-
my do przyjścia do gabi-
netu pacjentów z grupy 
wysokiego ryzyka:
- osoby palące,
- osoby nadużywające al-
koholu,
- osoby powyżej 40 roku 
życia,
- osoby uwarunkowane 
genetycznie

Zapisy na badania pod 
numerem telefonu: 22 779 
27 69, 604 21 41 74 

brała i nie są gotowi na 
bezkarne znoszenie wy-
bryków krewniaka. Tym 
bardziej, że ten podczas 
burd używał ręcznej kosy. 
Funkcjonariusze, na proś-
bę braci, ujęli awanturnika 
na zdewastowanej posesji 
i osadzili go w policyjnym 
areszcie. Teraz sprawą zaj-
muje się zespół policji kry-
minalnej. Jak podał oficer 
prasowy KPP Otwock, po-
dejrzanemu przedstawiono 
już trzy zarzuty: podwójny, 
dotyczący gróźb karalnych 
wobec braci oraz umyśl-
ne zniszczenie prywatnej 
własności.  Sąd wydał 
postanowienie o środku 
zapobiegawczym, tj. tym-
czasowym areszcie na trzy 
miesiące. Napastnikowi 
grozi nawet 5 lat więzienia.

SW

Awanturnik z kosą w ręku
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Jedni się cieszą, inni odwołują...
3AKTUALNOŚCI

18 lutego br. nastąpiło 
otwarcie ofert w ogłoszo-
nym przez miasto Otwock 
przetargu na odbiór od-
padów od mieszkańców. 
Złożona została tylko jed-
na oferta i na pierwszy 
rzut oka można powie-
dzieć, że nie jest dobrze: 
zamiast ok. 4,2 mln zło-
tych, które były planowa-
ne przez miasto za usłu-
gę, trzeba będzie zapłacić 
ponad 13,5 mln!

20 lutego 2019 roku ko-
misja Gospodarki Miejskiej 
RM Otwocka pozytyw-
nie zaopiniowała projekt 
uchwały „w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustale-
nia stawki takiej opłaty”. Za-
proponowano w nim stawki 
dla mieszkańców: odpady 

Odbiór śmieci w Otwocku: oj, będzie drogo!
segregowane – 31,50 zło-
tych za osobę za miesiąc, 
odpady niesegregowane 
– 63 złote od osoby za 
miesiąc.  

Projekt miał być proce-
dowany na sesji rady mia-
sta 26 lutego, ale z powodu 
zmęczenia radni przerwali 
sesję i na razie nie wia-
domo, kiedy ostatecznie 
uchwała zostanie podjęta 
i czy dokładnie takie staw-
ki będą obowiązywać od 
kwietnia. Ale chyba nie ma 
co liczyć na jakieś znaczą-
ce zmiany.

Obecny przetarg na 
„Odbieranie i zagospodaro-
wanie odpadów komunal-
nych z nieruchomości, na 
których zamieszkują miesz-
kańcy, położonych na tere-
nie miasta Otwocka” doty-
czy niecałych 10 miesięcy 
bieżącego roku (od 23.03 
do 31.12.2019). Ofertę zło-

żyło jedynie obecnie obsłu-
gujące Otwock konsorcjum 
Remondis-Tonsmeier Cen-
trum. Nie zgłosiły się żadne 
małe przedsiębiorstwa, do 
czego zachęcał prezydent 
miasta, konstruując pod 
tego typu firmy specyfika-
cje warunków zamówienia.

Niestety, ponieważ prze-
targ został ogłoszony póź-
no, a obecnie śmieci są 
odbierane na podstawie 
aneksu do umowy z 2018 r. 
- nie ma już czasu na unie-
ważnienie tego i ogłoszenie 
kolejnego przetargu. 

W ubiegłym roku miasto 
Otwock płaciło Remondis-
-Tonsmeier ok. 677 tys. zło-
tych miesięcznie za odbiór 
śmieci. Przez pierwsze nie-
całe trzy miesiące - na pod-
stawie aneksu  - ok. 1 mln 
zł, od kwietnia będzie to ok. 
1 mln 460 tys. złotych.

Trzeba w tym miejscu 

wspomnieć, że według 
ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gmi-
nach system gospodarki 
odpadami ma być samofi-
nansujący się, co znaczy 
że to mieszkańcy muszą 
zapłacić za usługę. Z dru-
giej strony wg prawa co 
roku jest określona maksy-
malna stawka na odbiór od-
padów (2% od przeciętne-
go miesięcznego dochodu, 
którego wysokość podaje 
GUS) - w tym roku wynosi 
ona dla śmieci segregowa-
nych na 31,96 złotych na 
osobę miesięcznie, a za 
zmieszane może wynosić 
dwa razy tyle.

Z powodu rosnących 
kosztów, które ponoszą fir-
my świadczące usługi od-
bioru i zagospodarowania 
śmieci, właściwie każda 
gmina, która musiała mieć 
nową umowę na 2019 r., 

zanotowała wzrost opłat za 
śmieci. Jednakże samorzą-
dy, które do przetargów wy-
startowały wcześniej, wy-
grały mniejsze podwyżki.

W lipcu ub. roku ówcze-
sny wiceprezydent Piotr 
Stefański chciał przepro-
wadzić przetarg na odbiór 
śmieci z Otwocka w 2019 
r.. Przewidywał wtedy 
wzrost kosztów na ten rok 
do poziomu 9 mln 215 tys. 
rocznie. Niestety, radni - na 
czele z  przewodniczącym 
Jarosławem Margielskim - 
nie poparli starań wicepre-
zydenta o ogłoszenie prze-
targu (pisaliśmy o tym w 
tekście: Ile zdrożeją śmieci 
w Otwocku? 200 procent?). 
Dziś wygląda na to, że  w 
2019 roku Otwock wyda na 
opłacenie odbioru śmieci 
łącznie ponad 16 mln zł. 

ZetKa

Jedni mają co święto-
wać, inni składają odwoła-
nia od decyzji dotyczącej 
wyboru projektu. W tego-
rocznej edycji budżetu oby-
watelskiego wzięła uział 
rekordowa liczba osób. W 
trakcie głosowania wrzu-
cono do urn 4744 karty, 
a 3468 osób zagłosowa-
ło elektronicznie. Zareje-
strowano łącznie 33526 
głosów, z czego ok. 10 % 
zostało uznanych za nie-
ważne.

Największa rywaliza-
cja toczyła się o najwięk-

czyli wyniki otwockiego budżet obywatelskiego 2019

sze pieniądze, czyli o 600 
tys. złotych. W tym progu 
jest wyłaniany tylko jeden 
projekt. Według wyników 
głosowania podanych na 
stronie urzędu miasta „Le-
śny Park Wiejska” uzyskał 
2043 głosy, co stanowi tyl-
ko 12 głosów więcej niż „In-
westycje na drogach SP3 
(ul. Kościuszki, Leśna, In-
walidów)”.

Ze względu na tak małą 
liczbę głosów różnicy po-
między tymi dwoma projek-
tami, ogromną liczbę odrzu-
conych przez urzędników 

kart oraz fakt, że autorem 
zwycięskiego projektu jest 
pracownik urzędu miasta, 
autor projektu dla SP 3 zło-
żył do prezydenta wniosek o 
ponowne przeanalizowanie 
odrzuconych głosów. Na ra-
zie nie wiemy, czy wniosek 
ten zostanie przyjęty.

Według informacji  po-
danych na stronie otwock.
pl - spośród 39 projektów 
zakwalifikowanych do gło-
sowania największe popar-
cie uzyskały przedstawione 
poniższe i one zostaną zre-
alizowane w tym roku:

PRÓG KWOTOWY 600 000 ZŁ

TYTUŁ PROJEKTU LOKALIZACJA L. GŁOSÓW

Leśny Park „Wiejska”

PRÓG KWOTOWY 300 000 ZŁ
Park Naukowy na Kresach

Rozbudowa ogólnodostęp-
nej strefy przy SP 3 (bież-
nia, urządzenia sportowe, 
wiaty dla rowerów, zieleń)

PRÓG KWOTOWY 150 000 ZŁ
Ekologiczno-edukacyjna 
ścieżka z placem zabaw  

na terenie Szkoły  
Podstawowej nr 12

Budowa ulicy Ptasiej 
w Otwocku

PRÓG KWOTOWY 50 000 ZŁ

Park gier przy SP4

Bezpieczny plac zabaw

Zajęcia SI (integracji senso-
rycznej) dla najmłodszych - 

usprawnianie małej motoryki

Kampania informacyjna „Czy-
ste powietrze w Otwocku”

Przejście dla pieszych  
w ul. Kościuszki

ulica Kościuszki 1254

pas dróg powiato-
wych, gminnych i 
tereny prywatne

1921

Teren Żłobka  
Miejskiego

1138

PRÓG KWOTOWY 20 000 ZŁ

Teren Przedszkola nr 
15, ul. Majowa 44

1542

Teren Szkoły  
Podstawowej nr 4, 

dz. 71/2 obr. 17 2043

Teren Szkoły Pod-
stawowej nr 6,

1797

Teren Szkoły Pod-
stawowej nr 3

1639

Teren Szkoły Pod-
stawowej nr 12

1222

Ulica Ptasia 1225

1985
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16 lutego rano, na tere-
nie gminy Karczew do-
szło do kolizji drogowej.

Mieszkaniec tejże gmi-
ny, 26 letni mężczyzna, 
prowadząc peugeota, po-
dróżował wraz z dwoma 
kolegami. Nagle stracił 
panowanie nad pojazdem, 
zjechał z drogi i uderzył w 
ogrodzenie prywatnej po-
sesji. Na miejsce przybyli 
funkcjonariusze drogów-
ki. Badanie alkomatem 
wykazało prawie 2,5 pro-

21 lutego w Zespole Szkół 
Ekonomiczno - Gastrono-
micznych im. Stanisława 
Staszica w Otwocku od-
był się „Dzień ze Stołecz-
ną Komendą Policji”. Pro-
jekt ma na celu promocję 
służby w oddziałach poli-
cji oraz zachęcenie poten-
cjalnych kandydatów spo-
śród młodzieży szkolnej. 

Jednym z powodów or-
ganizacji pokazów w ZSEG 
Otwock jest posiadanie 
przez wspomnianą placów-
kę oświatową klas w zawo-
dzie technik ekonomista 
z innowacją wojskowo – 
sportową (w bieżącym roku 
szkolnym 2018/2019 klas 
jest aż siedem). Oczywiście 
każdy uczeń mógł obejrzeć 
pokazy lub porozmawiać z 
funkcjonariuszami o ewen-
tualnej służbie w policji. Po-
kazom towarzyszył głos lek-
tora - naczelnika Wydziału 
Doskonalenia Zawodowe-
go inspektora Sławomira 
Cisowskiego. Na wstępie 
inspektor Cisowski powitał 
dyrektora szkoły Apolonię 
Żołądek oraz komendanta 
Komendy Powiatowej Po-
licji młodszego inspektora 
Huberta Białogrodzkiego. 

Po części oficjalnej 
przyszedł czas na zapre-
zentowanie umiejętności 
poszczególnych wydzia-
łów policyjnych. Przed bu-
dynkiem szkoły młodzież 
miała okazję zobaczyć 
najszybsze w Polsce ra-
diowozy wykorzystywane 
przez specgrupę „SPE-
ED”. W hali sportowej jako 
pierwszy swoje umiejęt-
ności zaprezentował wy-
dział doskonalenia zawo-
dowego, który przygotował 

W niedzielę (24.02) 
doszło do zderzenia 
dwóch samochodów 
osobowych w Woli Kar-
czewskiej. W wyniku 
wypadku trójka pasaże-
rów trafiła do szpitala.

Sytuacja miała miejsce 
tuż przed godziną 13.00 
na ul. Dolina Świdra. Po-
jazdy, które się zderzyły, 
to niewielki, dostawczy 
volkswagen caddy i toyota 
yaris. Pierwszym kierował 
18-letni mieszkaniec gmi-

Od 20 lutego w każdą 
środę w Osiecku będzie 
otwarty „Dyżurny Punkt 
Przyjęć Dzielnicowego”. 
Inicjatywa ma ułatwić 
mieszkańcom gminy kon-
takt z policją, a tym sa-
mym pomóc wzmacniać 
lokalne bezpieczeństwo.

„Dyżurny Punkt Przyjęć 
Dzielnicowego” w Osiecku 
mieści się w budynku urzę-
du przy ulicy Rynek 1 (sala 
konferencyjna). W godzi-
nach 15.00-18.00 w każdą 
środę na mieszkańców bę-

Kolizja po pijanemu
mila alkoholu u kierowcy. 
Koledzy również nie byli 
trzeźwi. Ponadto u 26-latka 
znaleziono zielony susz. 
Narkotester wskazał na 
marihuanę. I tak podejrza-
ny usłyszał już dwa zarzuty 
karne: prowadzenie pojaz-
du w stanie nietrzeźwości 
oraz posiadanie zabronio-
nej substancji. Grozi mu 
nawet 5 lat pozbawienia 
wolności. Mężczyzna do-
browolnie poddał się karze.

SW

Wypadek  
w Woli Karczewskiej

ny Wiązowna, natomiast 
toyotę prowadziła 49-let-
nia kobieta, mieszkanka 
tej samej gminy. Wraz z 
nią podróżowała trójka jej 
dzieci: 22-letnia córka i 
12-letnie bliźniaki: dziew-
czynka i chłopiec. Wia-
domo, że oboje kierujący 
byli trzeźwi. Do szpitala na 
obserwację trafiły dzieci z 
toyoty. Policjanci badają 
teraz przyczyny i okolicz-
ności tego wypadku.

SW

pokaz samoobrony, tech-
nik obezwładniania oraz 
udzielania pierwszej po-
mocy. Następnie ciekawą 
prezentację zaproponował 
samodzielny pododdział 
antyterrorystyczny - pokaz 
zawierał działania w razie 
sytuacji zlokalizowania nie-
bezpiecznej przesyłki lub 
bagażu. Do zabezpiecze-
nia takiego przedmiotu wy-
korzystane zostały: specja-
listyczny robot i skaner. 

Funkcjonariusze war-
szawskiej drogówki z kolei 
opowiedzieli o procedurach 
podczas zdarzenia drogo-
wego. Policjanci z wydziału 
kryminalistyki zaprezen-
towali sposoby zabezpie-
czenia śladów na miejscu 
zbrodni. Przedostatni po-
kaz dotyczył umiejętności 
tresury i posłuszeństwa 
psów policyjnych prowa-
dzonych przez przewod-

ników z wydziału wywia-
dowczo – patrolowego. Na 
koniec pracownicy wydzia-
łu kadr wyjaśnili, jak wy-
gląda ścieżka rekrutacji do 
służby w policji. 

Na stanowiskach pro-
mocyjnych młodzież mia-
ła okazję do obejrzenia 
broni, jaką posługują się 
poszczególne oddziały, 
sprawdzenia, jak zachowu-
je się organizm po włoże-
niu alkogogli lub przymie-
rzenia stroju saperskiego. 
Ponadto uczniowie mogli 
wsiąść do wozów policyj-
nych, które na co dzień 
służą do ochrony bezpie-
czeństwa obywateli. Warto 
zaznaczyć, że Komenda 
Powiatowa Policji od wielu 
lat wspiera i współpracuje z 
klasami mundurowymi Ze-
społu Szkół Ekonomiczno 
– Gastronomicznych.

Michał Kwiecień

Komenda stołeczna w ZSEG

Osieck: dyżury dzielnicowego
dzie tam czekał dzielnico-
wy - aspirant Artur Mróz.

Kierownictwo otwockiej 
komendy przy współpracy 
samorządów realizuje pro-
gram „Dzielnicowy bliżej 
nas”, który jest jednym z 
inicjatyw mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa. 
Aby ułatwić mieszkańcom 
kontakt z policjantami w 
miejscowościach, gdzie nie 
ma stałych posterunków, 
tworzone są właśnie punk-
ty dyżurów dzielnicowych, 
co ma dawać poczucie, że 

policja to formacja, która 
służy i pomaga społeczeń-
stwu. W ubiegłym roku na 
terenie powiatu otwockiego 
powstały cztery takie punk-
ty - trzy w gminie Wiązowna 
(Glinianka, Żanęcin, Duch-
nów) oraz jeden w Jatnem, 
gm. Celestynów.

Działanie najnowsze-
go punktu ustalili podczas 
spotkania w UG Osieck z 
wójtem Karoliną Zowczak: 
Komendant Powiatowy 
Policji w Otwocku młodszy 
inspektor Hubert Biało-

grodzki, Komendant Komi-
sariatu Policji w Karczewie 
podinspektor Paweł Glinka 
i osiecki dzielnicowy aspi-
rant Artur Mróz.

Zarówno funkcjonariu-
sze z otwockiej komendy, 
jak i wójt gminy Osieck za-
chęcają do spotkań z dziel-
nicowym. Można się z nim 

też kontaktować telefonicz-
nie i elektronicznie:
tel.: komórkowy 600-997-
475 lub stacjonarny (25) 
685-82-29
email na adres: dzielnico-
wy.sobienie-jeziory@ksp.
policja.gov.pl

Red.

fot. kppotwock.policja.waw.pl
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Specjaliści podkre-
ślają, że kalendarzowe 
pory roku nie mają zna-
czenia. Dla kleszczy liczą 
się odpowiednie warunki 
– przede wszystkim od-
powiednia temperatura 
i wilgotność (wystarczą 
4-5º Celsjusza). Ociepla-
jący się klimat sprawia, 
że kleszcze ożywiają się 
coraz wcześniej. Te małe 
pajęczaki z lasów i trawia-
stych łąk przenoszą się 
do obszarów miejskich, 
na trawniki i tereny zielo-
ne. Dlatego przebywając 
w miejscach zwiększone-
go ryzyka, zawsze należy 
pamiętać o odpowiednim 
ubiorze, obejrzeniu ciała i 
stosowaniu repelentów.

Kleszcze są niebez-
piecznymi dla człowieka 
pasożytami zewnętrznymi. 
Przenoszą choroby zakaź-
ne: boreliozę i kleszczowe 
zapalenie mózgu. Są mini-
malnych rozmiarów - doro-
słe samiczki mają długość 
3 - 4 mm, a samce ok. 2,5 
mm. Gdy się patrzy  na 
nie gołym okiem, wyglą-
dają na niegroźne „czarne 
kropeczki”. Kleszcz szuka 
na człowieku miejsca po-
krytego cienką skórą, wil-
gotnego i dobrze ukrwio-
nego. Podczas wkłuwania 
się wydziela substancje 
znieczulające, dlatego 
nawet nie wiemy, że nas 
ukłuł!

Pasożyt może być zaka-
żony bakteriami wywołują-
cymi boreliozę lub wirusami 
powodującymi kleszczowe 
zapalenie mózgu. Obie 
choroby są przyczyną groź-
nych dla zdrowia i życia 
człowieka powikłań, a na-
wet śmierci.

Sposób usuwania klesz-
cza jest niezwykle istotny.

W przypadku zauważe-
nia kleszcza w ciele czło-
wieka należy go jak naj-
szybciej usunąć. Bardzo 
ważny jest sposób jego wy-
jęcia. Lekarze podkreślają, 
że aby wyjąć kleszcza, na-
leży uchwycić go delikatnie 
pęsetą przy samej skórze 
i wyciągnąć zdecydowa-
nym ruchem, nie obracając 
go. Po wyjęciu go miejsce 
ukłucia należy starannie 
zdezynfekować.

Sezon na kleszcze w tym roku wyjątkowo wcześnie
Choć nadal mamy kalendarzową zimę, kilka ciepłych, wio-
sennych wręcz dni lutego sprawiły, że kleszcze zaczęły się 
budzić do życia i już atakują. Tak naprawdę wystarczy im 
kilka ciepłych dni, aby uaktywniły się.

Borelioza

Najbardziej rozpo-
wszechnioną, przewlekłą 
chorobą roznoszoną przez 
kleszcze jest borelioza. 
Charakterystycznym obja-
wem rozwoju boreliozy jest 
tzw. rumień wędrujący. Na 
początku ma on powierzch-
nię ok. 2 cm. W miarę upły-
wu czasu rozszerza się 
pierścieniowo, w końcu 
blednie pośrodku i zanika. 
Zanik rumienia nie oznacza 
jednak zawsze końca cho-
roby. Dlatego w razie jego 
wystąpienia należy natych-
miast skontaktować się z 
lekarzem dermatologiem.

Nierozpoznana i niele-
czona borelioza zagraża 
licznymi niebezpiecznymi 
powikłaniami. Występują 
wówczas przewlekłe zmia-
ny skórne, ciężkie zmiany 
zapalne stawów, a także 
zapalenia mózgu i opon 
mózgowo-rdzeniowych.

Do tej pory nie wynale-
ziono szczepionki, która 
chroniłaby przed zachoro-
waniem na boreliozę. Je-
dynym skutecznym zabez-
pieczeniem jest stosowanie 
repelentów i zachowanie 
odpowiednich środków 
bezpieczeństwa podczas 
przebywania na terenach 
szczególnie zagrożonych 
kleszczami.

Kleszczowe  
zapalenie mózgu

Ukąszenie kleszcza 
może być przyczyną za-
chorowania na kleszczowe 
zapalenie mózgu. Do za-
każenia dochodzi w czasie 
ukłucia, gdy następuje bez-
pośrednie wprowadzenie 
zarazków do krwi. Można 
też zarazić się spożywa-
jąc niepasteryzowane mle-
ko lub jego przetwory, w 
którym znajduje się wirus 
kleszczowego zapalenia 
mózgu

Choroba atakuje układ 
nerwowy. Początkowo ob-
jawy przypominają grypę: 
po kilkunastu dniach od 
zakażenia pojawia się go-
rączka, bóle głowy, mięśni 
i uczucie ogólnego rozbi-
cia. Pewność, że po ataku 
kleszcza unikniemy zaka-

żenia, daje jedynie szcze-
pienie. Szczepienie powin-
ny szczególnie rozważyć 
osoby, które:

• dużo czasu spędzają na 
świeżym powietrzu – w 
lesie, na łące
• uprawiają turystykę pie-
szą lub rowerową
• zbierają grzyby i jagody
• spędzają weekendy lub 
wakacje na zalesionej 
przestrzeni 
• uprawiają żeglarstwo.

Szczepienie zaleca 
się przeprowadzić jesz-

cze w okresie zimowym 
lub na wiosnę. Szczepie-
nia przeciw kleszczowemu 
zapaleniu mózgu oferują 
punkty szczepień w przy-
chodniach, stacjach sani-
tarno-epidemiologicznych 
oraz centrach medycznych. 
Szczepionkę można nabyć 
także w aptece na podsta-
wie recepty lekarskiej – 
konieczna jest więc wcze-
śniejsza wizyta u lekarza 
pierwszego kontaktu. Cykl 
szczepienia składa się z 3 
dawek w określonych od-
stępach czasu.

Już po przyjęciu dwóch 

dawek preparatu w dwu-
tygodniowym lub mie-
sięcznym odstępie czasu, 
uzyskujemy odporność 
przeciw KZM na cały naj-
bliższy rok. Długotrwałą 
odporność uzyskuje się po 
trzeciej dawce szczepion-
ki, którą należy przyjąć od 
9 do 12 miesięcy po daw-
ce drugiej. Ochrona przed 
zakażeniem po podaniu 3 
dawek utrzymuje się przez 
przynajmniej 3 lata.

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Pro-
mocji Zdrowia Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej
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Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wiązowna

Starosta Otwocki
1. Ustala, że nieruchomość położona w miejscowości Emów, gmina
Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o numer-
ach: dawna działka 85 (odpowiadająca dzisiejszej działce 13 o pow.
0,18 ha), dawna działka 475 (odpowiadająca dzisiejszej działce 81
o pow. 0,17 ha), dawna działka  491 (odpowiadająca dzisiejszej dzi-
ałce 105 o pow. 0,06 ha) dawna działka 477 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 122 o pow. 0,06 ha), dawna działka 478
(odpowiadająca dzisiejszej działce 131 o pow. 0,06 ha), dawna dzi-
ałka 479 (odpowiadająca dzisiejszej działce 140 o pow. 0,06 ha),
dawna działka 33 (odpowiadająca dzisiejszej działce 205 o pow.
0,22 ha), dawna działka 140 (odpowiadająca dzisiejszej działce 306
o pow. 0,18 ha), dawna działka 145 (odpowiadająca dzisiejszej dzi-
ałce 307 o pow. 0,07 ha), dawna działka 221 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 341 o pow. 0,12 ha), dawna działka 502
(odpowiadająca dzisiejszej działce 381 o pow. 0,03 ha), dawna dzi-
ałka 415 (odpowiadająca dzisiejszej działce 405 o pow. 0,03 ha),
dawna działka 248 (odpowiadająca dzisiejszej działce 409 o pow.
0,25 ha), dawna działka 294 (odpowiadająca dzisiejszej działce 420
o pow. 0,09 ha), dawna działka 20 (której odpowiadają dzisiejsze
działki 214 o pow. 0,61ha i 231 o pow. 0,09 ha),dawna działka 19
(której odpowiadają dzisiejsze działki 223 o pow. 0,11 ha i 370 
o pow. 0,53 ha), dawna działka 326/1 (odpowiadająca dzisiejszej
działce 408 o pow. 0,17 ha), dawna działka 327 (oznaczona następ-
nie jako działka 444 której odpowiadają dzisiejsze działki 444/1 o
pow. 0,003ha i 444/2 o pow. 0,08 ha), dawna działka 319/5 ( której
odpowiada dzisiejsza działka 457 o pow. 0,02 ha), część dawnej dzi-
ałki 252/1 ( której odpowiada dzisiejsza działka 529/2 
o pow. 0,8245 ha), część dawnej działki 255 (której odpowiada
dzisiejsza działka 531 o pow. 0,08 ha), dawna działka 248/4 (której
odpowiada dzisiejsza działka 541) część dawnej działki 326/7
(której odpowiada  dzisiejsza działka 592 o pow. 0,23 ha), dawna
działka 243/10 (której odpowiada dzisiejsza działka 252 o pow. 0,08
ha), działka 199/1 o pow. 1,55 ha obr. 7 Emów stanowi mienie gro-
madzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

oraz stwierdza, że
2. Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie
gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także 
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu
oraz w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi na zlece-
nie i koszt wnioskodawcy – Wójta Gminy Wiązowna.

Uzasadnienie
W dniu 3 października 2018r. do Kancelarii tut. Starostwa wpłynął

wniosek Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wydania decyzji w trybie art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych ustalającej, że działki o numerach:  dawna działka 85
(odpowiadająca dzisiejszej działce 13 o pow. 0,18 ha), dawna działka 475
(odpowiadająca dzisiejszej działce 81 o pow. 0,17 ha), dawna działka  491
(odpowiadająca dzisiejszej działce 105 o pow. 0,06 ha) dawna działka 477
(odpowiadająca dzisiejszej działce 122 o pow. 0,06 ha), dawna działka 478
(odpowiadająca dzisiejszej działce 131 o pow. 0,06 ha), dawna działka 479
(odpowiadająca dzisiejszej działce 140 o pow. 0,06 ha), dawna działka 33
(odpowiadająca dzisiejszej działce 205 o pow. 0,22 ha), dawna działka 140
(odpowiadająca dzisiejszej działce 306 o pow. 0,18 ha), dawna działka 145
(odpowiadająca dzisiejszej działce 307 o pow. 0,07 ha), dawna działka 221
(odpowiadająca dzisiejszej działce 341 o pow. 0,12 ha), dawna działka 502
(odpowiadająca dzisiejszej działce 381 o pow. 0,03 ha), dawna działka 415
(odpowiadająca dzisiejszej działce 405 o pow. 0,03 ha), dawna działka 248
(odpowiadająca dzisiejszej działce 409 o pow. 0,25 ha), dawna działka 294
(odpowiadająca dzisiejszej działce 420 o pow. 0,09 ha), dawna działka 20
(której odpowiadają dzisiejsze działki 214 o pow. 0,61ha i 231 o pow. 0,09
ha),dawna działka 19 (której odpowiadają dzisiejsze działki 223 o pow. 0,11
ha i 370 o pow. 0,53 ha), dawna działka 326/1 (odpowiadająca dzisiejszej
działce 408 o pow. 0,17 ha), dawna działka 327 (oznaczona następnie jako
działka 444 której odpowiadają dzisiejsze działki 444/1 o pow. 0,003ha 
i 444/2 o pow. 0,08 ha), dawna działka 319/5 ( której odpowiada dzisiejsza
działka 457 o pow. 0,02 ha), część dawnej działki 252/1 ( której odpowiada
dzisiejsza działka 529/2 o pow. 0,8245 ha), część dawnej działki 255 (której
odpowiada dzisiejsza działka 531 o pow. 0,08 ha), dawna działka 248/4
(której odpowiada dzisiejsza działka 541) część dawnej działki 326/7
(której odpowiada  dzisiejsza działka 592 o pow. 0,23 ha), dawna działka
243/10 (której odpowiada dzisiejsza działka 252 o pow. 0,08 ha), działka
199/1 o pow. 1,55 ha obr. 7 Emów stanowią mienie gromadzkie.

Zawiadomieniem z dnia 6 listopada 2018 r. Starosta Otwocki poin-
formował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych doku-
mentów Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, zważył co następuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
703) –zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli
przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspól-
nie przez mieszkańców wsi.

Przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed
1963 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych mieszkańców miejs-
cowości  położonych  w sąsiedztwie Emowa- Wiązowny Kościelnej i Wią-

zowny dołączone do wniosku Wójta Gminy Wiązowna, z których wynika,
że działka była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako
powszechnie dostępna droga wewnętrzna- dojazdowa do pól, domostw
i terenów leśnych.

Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów z roku 1964 
działki stanowiły drogi i nigdy nie stanowiły wspólnoty gruntowej. 

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gromadzkiego,
którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego
zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z późn. zm.). Stosownie do § 1
ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów przez pojęcie mienia gro-
madzkiego rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy
z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi 
i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło
majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromad oraz
inne prawa majątkowe , a przez dawne gromady rozumieć należy gromady
istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z 25 września 1954
r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 738/10). 

Przepis art. 3 uzwg stanowi,  że  nie zalicza się do wspólnot grun-
towych nieruchomości lub ich części, określone w art. 1 ust. 1, jeżeli przed
dniem wyjścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane
na cele publiczne lub społeczne. 

Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie
istotne znaczenie ma okoliczność czy taka nieruchomość należała do
gromad istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed dniem
5 lipca 1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców
wsi. Mienie gromadzkie służyło, i często nadal służy, potrzebom ogółu
mieszkańców dawnej gromady, ale użytek ten ma charakter społeczny.
Mieniem takim są wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne,
piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II
SA/Ke 77/13).

Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość położona w miejs-
cowości Emów, gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako
działki o numerach: dawna działka 85 (odpowiadająca dzisiejszej dzi-
ałce 13 o pow. 0,18 ha), dawna działka 475 (odpowiadająca dzisiejszej
działce 81 o pow. 0,17 ha), dawna działka  491 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 105 o pow. 0,06 ha) dawna działka 477
(odpowiadająca dzisiejszej działce 122 o pow. 0,06 ha), dawna działka
478 (odpowiadająca dzisiejszej działce 131 o pow. 0,06 ha), dawna
działka 479 (odpowiadająca dzisiejszej działce 140 o pow. 0,06 ha),
dawna działka 33 (odpowiadająca dzisiejszej działce 205 o pow. 0,22
ha), dawna działka 140 (odpowiadająca dzisiejszej działce 306 o pow.
0,18 ha), dawna działka 145 (odpowiadająca dzisiejszej działce 307 
o pow. 0,07 ha), dawna działka 221 (odpowiadająca dzisiejszej działce
341 o pow. 0,12 ha), dawna działka 502 (odpowiadająca dzisiejszej
działce 381 o pow. 0,03 ha), dawna działka 415 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 405 o pow. 0,03 ha), dawna działka 248
(odpowiadająca dzisiejszej działce 409 o pow. 0,25 ha), dawna dzi-
ałka 294 (odpowiadająca dzisiejszej działce 420 o pow. 0,09 ha),
dawna działka 20 (której odpowiadają dzisiejsze działki 214 o pow.
0,61ha i 231 o pow. 0,09 ha),dawna działka 19 (której odpowiadają
dzisiejsze działki 223 o pow. 0,11 ha i 370 o pow. 0,53 ha), dawna dzi-
ałka 326/1 (odpowiadająca dzisiejszej działce 408 o pow. 0,17 ha),
dawna działka 327 (oznaczona następnie jako działka 444 której
odpowiadają dzisiejsze działki 444/1 o pow. 0,003ha i 444/2 o pow.
0,08 ha), dawna działka 319/5 ( której odpowiada dzisiejsza działka
457 o pow. 0,02 ha), część dawnej działki 252/1 ( której odpowiada
dzisiejsza działka 529/2 o pow. 0,8245 ha), część dawnej działki 255
(której odpowiada dzisiejsza działka 531 o pow. 0,08 ha), dawna 
działka 248/4 (której odpowiada dzisiejsza działka 541) część dawnej
działki 326/7 (której odpowiada  dzisiejsza działka 592 o pow. 0,23
ha), dawna działka 243/10 (której odpowiada dzisiejsza działka 252
o pow. 0,08 ha), działka 199/1 o pow. 1,55 ha obr. 7 Emów służyła
celom publicznym, a zatem stanowiła majątek gromadzki, który następnie
na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach naro-
dowych (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r. nr 26 poz. 139 z późn. zm.) stał się mie-
niem gminnym. 

Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie
gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie
gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w
danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz w
starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biule-
tynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wo-
jewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w ter-
minie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji pub-
licznej, który wydał decyzję. 

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświad-
czenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przy-
padku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do
odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub 

z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i mate-
riałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania
organowi, który wydał decyzję.
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PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. poinformowały 
15 lutego br. o podpisa-
niu umowy o wartości 32 
mln złotych na opracowa-
nie projektu przebudowy 
160-kilometrowej linii nr 12.

Linia Skierniewice - Łu-
ków jest częścią jednego z 
głównych korytarzy trans-
portowych ze wschodu 
na zachód oraz towarową 
obwodnicą Warszawskie-
go Węzła Kolejowego. Po 
modernizacji w planie jest 
przywrócenie kursowania 
pociągów pasażerskich od 
Skierniewic do Pilawy. Po-
ciągi będą jeździć po tej 
linii znacznie szybciej niż 
to jest obecnie - do 120 
km na godz. (obecnie na 
niektórych odcinkach skła-
dy towarowe nie mogą je-
chać szybciej niż 50-60 km/
godz.).

Co ma być zrobione w 
trakcie modernizacji?

Po pierwsze na 13 sta-
cjach między Skierniewica-
mi a Pilawą, w tym w Gó-
rze Kalwarii, Warszówce 
i Osiecku mają być prze-
budowane perony  - będą 
wyższe, wyposażone w 
nowe ławki, wiaty, informa-
cję pasażerską oraz dosto-
sowane do potrzeb osób 
o ograniczonej mobilno-

Pociągi 
pasażerskie 
Skierniewice 

- Pilawa?

Za trzy lata ma rozpocząć się przebudowa linii kolejowej 
Skierniewice – Łuków, w wyniku której ma zostać przy-
wrócony ruch pasażerski na odcinku Skierniewice - Pilawa. 
Planowana jest  modernizacja 13 stacji i przystanków, w 
tym m.in. w Osiecku i Warszówce (gm. Sobienie-Jeziory). 

ści. Ponadto modernizacji 
zostanie poddanych 100 
obiektów inżynieryjnych, 
w tym 30 mostów. Praw-
dopodobna jest budowa 
drugiego toru na moście 
nad Wisłą w Górze Kalwa-
rii. Wzdłuż trasy bardziej 
bezpieczne mają się stać 
73 skrzyżowania kolejowo-
-drogowe.

PKP PLk planuje, że po 
modernizacji po linii będą 
mogły kursować znacznie 
cięższe i dłuższe składy 
towarowe (do 750 m długo-
ści). 

Projekty przebudowy ma 
przygotować konsorcjum 
firm Systra S.A., Sławomir 
Biegański, Biuro Projekto-
wo-Konsultingowe Mosty 
S.C. Sławomir Biegański, 
Jerzy Broś oraz Jerzy Broś, 
Biuro Projektowo-Konsul-
tingowe Mosty S.C. Sławo-
mir Biegański, Jerzy Broś. 
Wartość umowy to 32,3 mln 
zł netto. Na przygotowanie 
dokumentacji wykonawca 
ma 3 lata. Początek prac 
budowlanych planowany 
jest na 2022 r. a zakończe-
nie w 2025 r. Szacowany 
koszt realizacji inwestycji  
to około dwa miliardy zło-
tych. 

Red.

Przejazd w Warszówce
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Witaj w Boskiej! 9 lutego 2019 odbyło się
Wielkie Otwarcie, które spotkało się z en-

tuzjazmem mieszkańców Józefowa i okolic.
Ponad stu gości tego dnia skorzystało z zi-
mowych zabiegów na dłonie i wieczornego
koncertu półfinalistki The Voice of Poland
(2013), jednej z czołowych wokalistek jaz-
zowych w Polsce - Agi Czyż. Tego dnia ot-
worzyliśmy również wernisaż prac Lecha Batora,
uznanego w Europie artysty młodego pokole-
nia, którego grafiki zdobią wnętrze Boskiej.

To miejsce stworzone z pasji do naturalnego
piękna: tego zewnętrznego, jak i wew-
nętrznego. Tutaj wesprzemy Cię w utrzymaniu
obu wymiarów w harmonii. W samym sercu
Józefowa zaopiekuje się Tobą profesjonalny 
Zespół, który wyróżniają wspólne wartości:

PasJa & entuzJazm: Z wyjątkowym zaan-
gażowaniem i radością tworzymy ofertę usług
i klimat dla indywidualnych potrzeb klientów.

otwartoŚĆ & innowacyJnoŚĆ: Każdy
dzień to dla nas możliwość rozwoju kompetencji.

odPowiedzialnoŚĆ i miŁoŚĆ do klien-
tÓw: Każdy z nas działa jak właściciel firmy.
Opinie naszych klientów mają dla nas
znaczenie, mówi Katarzyna Cieślak, me-
nedżer Boskiej.

Skoro tu jesteś, zapraszamy, pozostań na dłużej
i rozwijaj Boską razem z nami. To początek po-
dróży, podczas której będziemy aktywizować
lokalną społeczność Józefowa i okolic. W naszej
ofercie odnajdziesz m.in. zabiegi kosmetyczne
zbudowane wspólnie ze szwajcarską marką
Selvert Thermal, lifting twarzy i ciała wykonany
za pomocą urządzenia Bloomea, profesjonalny
i jeden z najbardziej precyzyjnych manicure 
i pedicure w Polsce. Od maja zapraszamy na za-
biegi podologiczne, make up, ondulację 
rzęs i inne usługi kosmetyczne dla kobiet 
i mężczyzn. Intymne przestrzenie gabinetów,
strefa chill-out ze świeżo paloną kawą, ale 

i niebanalny kącik dla dzieci znajdą swoich bos-
kich odbiorców. W kameralnej przestrzeni
naszego salonu nieraz usłyszysz boskie dźwięki
muzyki na żywo lub też nacieszysz wzrok in-
spirującą sztuką współczesną. Jeszcze w tym
roku w ofercie odnajdziesz programy rozwoju
osobistego realizowane przez uznanych tre-
nerów i praktyków biznesu.

Wspieraj nas, odwiedzaj i współtwórz Boską 
na Facebooku, Instagramie, a rezerwacji doko-
nuj telefonicznie +48 883 101 012 lub na
Booksy.com. Boskich powrotów do Boskiej dla
ducha i ciała! Boska Team

Jedyny taki salon
kosmetyczno-kulturalny w Polsce

Już otwarty!Boska dla ducha i ciała, Józefów, ul. Piłsudskiego 106



1 MARCA 20198 POWIAT

Zmodernizowana część stacji Otwock 
dostępna dla pasażerów od marca

Wreszcie pasażerowie będą mogli korzystać z nowych peronów w Otwocku. W 
piątek, 1 marca, od godziny 20:00 rozpocznie się przenoszenie ruchu pociągów 
na zmodernizowaną część stacji. Operacja ma według planu PKP PLK trwać 
cały weekend. W związku z tym należy spodziewać się utrudnień w kursowa-
niu pociągów SKM i KM - zarówno ograniczeń w ich liczbie, jak i wydłużonego 
czasu przejazdu. Dla dojeżdżających z kierunku Pilawy utrudnień będzie więcej. 
Z kolei 10 marca nastąpi korekta rozkładu jazdy pociągów KM wszystkich linii.

Według wcześniejszych 
założeń, przełożenie ruchu 
w Otwocku miało nastąpić 
w drugi weekend stycznia, 
ale plany popsuł złodziejski 
wybryk. W końcu jednak 
pasażerowie będą mogli 
korzystać z odnowionych, 
wygodniejszych peronów.

„Już od 2 marca pocią-
gi wjadą na nową, wyre-
montowaną część stacji w 
Otwocku. Niestety, w związ-
ku z etapowym przełącza-
niem czynnych urządzeń 
sterowania ruchem, by za-
chować bezpieczeństwo 
przy wyłączonych niektó-
rych urządzeniach zabez-
pieczenia ruchu, PKP PLK 
zmuszone są prowadzić 
ruch na nadzwyczajnych 
zasadach. A to z kolei wią-
że się z ograniczoną licz-
bą pociągów oraz licznymi 
ograniczeniami prędkości” 
- podaje fanpage „Koleją 
przez Otwock”.

Mimo że planowo prze-
łączanie ruchu powinno 
zostać przeprowadzone 
do końca doby 3 marca, w 
poniedziałek 4 marca lepiej 
wcześniej sprawdzić, czy 
nie ma komunikatów doty-
czących kolejnych utrud-
nień. 

Czasowe wyłączenia 
sygnalizacji świetlnej
Jak dalej informuje po-

wyższe -  dobrze poinfor-
mowane - źródło, przełą-
czanie starych urządzeń 
sterowania ruchem kole-
jowym na nowoczesne, 
komputerowe jest nieła-
twym zadaniem i łączy się 
np. z wyłączeniami sygna-
lizacji świetlnej na trasie, 
co z kolei wymusza ko-
nieczność podporządko-
wania wyjątkowym proce-
durom, jeśli chodzi o ruch 
pociągów. I tak w trakcie 
weekendu na odcinkach 
torów między Falenicą a 
Otwockiem oraz między 
Otwockiem a Celestyno-
wem w danym czasie bę-
dzie mógł znajdować się 
tylko jeden pociąg. Kolejne 
będą musiały czekać, aż 
ten zjedzie z tego odcinka.

Ważne! Na przejazdach 
kolejowo-drogowych z sy-
gnalizacją świetlną między 
Otwockiem a Celestyno-

wem urządzenia te będą 
wyłączone! Pociągi mają  
ograniczać prędkość, ale 
nie zwalnia to kierowców z 
zachowania ostrożności.

Podobne ograniczenia w 
ruchu pociągów będą obo-
wiązywały na tym odcinku 
przez następne dwa mie-
siące, czyli aż do planowa-
nego od 6 maja zupełnego 
zamknięcia torów między 
Otwockiem a Pilawą.

Dodatkowe utrudnienia 
na fragmencie linii nr 7 

Warszawa – Dęblin 
związane są z przebu-

dową wiaduktu w okolicach 
stacji Mińsk Mazowiecki. 
Od 2 do 9 marca pociąg 
przyspieszony Pilawa - 
Warszawa Wschodnia - Pi-
lawa nie będzie kursował: 
pociąg relacji Pilawa (odj. 
5:48) – Warszawa Wschod-
nia (przyj.6:45) – odwoła-
ny w dniach 2 marca oraz 
4-9 marca oraz pociąg re-
lacji Warszawa Wschod-
nia (odj.15:54) – Pilawa 
(przyj.16:50) – odwołany w 
dniach 3-8 marca.

Jak poinformowały KM, 
do 5 maja będzie jeszcze 
kontynuowana przebudo-
wa  odcinka Pilawa – Dę-
blin i w tym czasie rozkład 
jazdy na tej trasie pozosta-
nie bez zmian.

6 maja planowane jest 
natomiast rozpoczęcie ko-
lejnego etapu modernizacji 
linii - tym razem na odcinku 
Otwock – Pilawa. Tego dnia 
na rok „nastąpi całkowita 
przerwa w ruchu pociągów 
i w zamian będzie kurso-
wać zastępcza komunika-
cja autobusowa. Natomiast 
na odcinku Pilawa – Dęblin 
nastąpi wznowienie ruchu 
pociągów. ZKA na odcinku 
Otwock – Pilawa będzie 
kursowała bez zatrzymań 
na stacjach pośrednich – 
dla połączeń w relacji War-
szawa – Dęblin oraz z za-
trzymaniami na wszystkich 
stacjach pośrednich dla 
połączeń do/z st. Pilawy. 
Szczegółowy rozkład jaz-
dy ZKA na odcinku Otwock 
– Pilawa od dnia 6 maja 
znany będzie w terminie 
późniejszym” - informują 
Koleje Mazowieckie.

red.
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Kalina i Fretka niedawno na własnej skórze 
przekonały się, jak boli zdrada partnera. 
Pierwsza planowała ślub, druga także była prze-
konana, że jej związek kwitnie. Sfrustrowane 
postanawiają założyć fi rmę, w której na zlecenie 
kobiet będą prowokować mężczyzn do zdrady 
i zbierać dowody ich niewierności. Wszystko 
idzie dobrze, dopóki nie dostają zlecenia od 
Beaty Woltyńskiej, która posądza męża, Macieja, 
coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich, 
o zdradę. 

TVN komedia romantyczna, Polska, 2017

Porady na zdrady20:00

Piątek

TVN

20:00

Sobota

Ambitna i atrakcyjna Lucy Hill jest menedżerem 
w dużej fi rmie w Miami. Kobieta całkowicie 
poświęciła się pracy, a najważniejszym celem 
w jej życiu są kolejne awanse. Licząc na uznanie 
w fi rmie, przyjmuje następne zadanie, ma 
przeprowadzić restrukturyzację podupadające-
go zakładu. Okazuje się, że przedsiębiorstwo 
znajduje się w małej miejscowości w Minneso-
cie. Lucy jedzie na miejsce i wkrótce przekonuje 
się, że znalazła się w zupełnie nowym świecie, 
rządzącym się odmiennymi prawami.

Doug Billings niebawem poślubi ukochaną. 
Zanim wstąpi na nową drogę życia, zgodnie 
z tradycją postanawia dobrze się zabawić. 
Wieczór kawalerski spędzi w Las Vegas. Przyszły 
pan młody udaje się do osławionego miasta 
grzechu w towarzystwie swoich najlepszych 
kumpli - Phila, Stu i Alana. Podekscytowani 
koledzy przybywają do mekki żądnych wrażeń 
kawalerów i od razu wcielają swój plan w życie. 
Nie żałując sobie alkoholu, odwiedzają kolejne 
miejsca oferujące szaloną rozrywkę. 

TVP1 komedia romantyczna, Kanada, USA, 2009komedia, Niemcy, USA, 2009 

Za jakie grzechyKac Vegas 22:10

Niedziela

W Pittsburghu snajper zabija pięć przypad-
kowych osób. Znalezione przez detektywa 
Emersona i jego współpracowników ślady 
prowadzą ich do byłego strzelca wyborowego 
armii amerykańskiej, Jamesa Barra. Wkrótce 
mężczyzna zostaje zatrzymany. Prokurator 
Alex Rodin proponuje mu układ: jeśli zgodzi 
się zeznawać i przyzna do winy, to uniknie 
kary śmierci. Były żołnierz stanowczo odmawia 
jednak współpracy i chce, by zaaranżowano jego 
spotkanie z Jackiem Reacherem.

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2012

Jack Reacher: Jednym strzałem 23:35

Poniedziałek

Zawodowy zabójca Scaramanga, nazywany 
człowiekiem ze złotym pistoletem, nigdy 
nie chybił. Teraz jego celem jest James Bond. 
Agent w ślad za prześladowcą trafi a kolejno 
do Bejrutu, Makau i Hongkongu. Podczas 
poszukiwań spotyka dawną asystentkę, 
Mary Goodnight. Poznaje też kochankę 
Scaramangi. Ofi arą zabójcy zostaje brytyjski 
specjalista w dziedzinie wykorzystywania 
energii słonecznej, a wynalezione przez 
niego urządzenie, znika..

TVP1 fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, 1974

Człowiek ze złotym pistoletem00:15

Wtorek

Pakistan. Lider terrorystów Aamir Barkawi 
świętuje wraz z rodziną zaślubiny córki. Wesele 
zakłóca pojawienie się dronów. Dochodzi do 
masakry - wyposażone w zabójczą broń masz-
yny zabijają gości. Ciężko ranny Barkawi cudem 
uchodzi z życiem. Planuje krwawą zemstę, która 
ma wstrząsnąć całym Zachodem. Mijają dwa 
lata. W niewyjaśnionych okolicznościach umiera 
premier Wielkiej Brytanii. Na uroczystości 
pogrzebowe przybywają przywódcy państw 
z całego globu. 

TVN fi lm sensacyjny, Bułgaria, Wielka Brytania, USA, 2016

Londyn w ogniu22:30

Środa

Studentka architektury zieleni, Ania (Marta 
Żmuda Trzebiatowska), wychowała się w domu 
dziecka. Mimo bolesnej przeszłości, pozostała 
ufna wobec ludzi. Dziewczyna uwielbia naturę i z 
zamiłowaniem hoduje rośliny. Mieszka z przyja-
ciółką Magdą (Magdalena Schejbal), a utrzymuje 
się pielęgnując rośliny w apartamentowcach 
bogaczy. W jednym z nich Ania spotyka przystoj-
nego, pewnego siebie Marcina (Piotr Adamczyk). 
Od tej chwili jej myśli i uczucia krążą wokół jego 
osoby. On jednak jej nie zauważa.

TVN komedia romantyczna, Polska, 2008

Nie kłam, kochanie22:30

Czwartek

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

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

piątek 1 marca

06:00 Telezakupy
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:40 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 

- Dzika farma - fi lm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Narciarstwo klasyczne 
17:00 Teleexpress
17:10 Narciarstwo klasyczne 

18:30 Korona królów - taka 
historia... - telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:30 Wyklęty - dramat, 

prod. Polska, 2017, reż. 
Konrad Łęcki, wyk. 
Wojciech Niemczyk

23:30 Rok komety 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1992

01:05 El Principe
- dzielnica zła - serial

02:55 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

03:45 Ocaleni - reality show

06:00 Egzamin z życia - serial
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
07:25 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

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

Laryngologia. Migdałki 
- magazyn medyczny

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

komediowy TVP
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki - “Ściernisko”
19:20 Muzeum Polskiej 

Piosenki - “Przeżyj 
to sam”
 - Lombard

19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 O mnie się nie martw 
21:35 Lekkoatletyka 

- Halowe ME Glasgow, 
prod. Szwajcaria, 2019

23:20 Facet - komedia, 
prod. Polska, 2014

00:55 Agent XXL 2 - komedia
02:40 Książę - thriller
04:15 Zakończenie dnia

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
19:49 Raport smogowy 

- poznaj kolory powietrza 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:00 Porady na zdrady 
- fi lm komedia, Polska, 
2016, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Magdalena Lam-
parska, Mikołaj Roznerski, 
Anna Dereszowska

22:10 Bękarty wojny
- fi lm wojenny, 
prod. USA, Niemcy, 
2009, reż. Quentin 
Tarantino, wyk. Brad 
Pitt, Mélanie Laurent, 
Christoph Waltz, Eli Roth, 
Michael Fassbender, 
Diane Kruger, Daniel Brühl, 
Til Schweiger

01:20 Kuba Wojewódzki 
- talk show
prod. Polska

02:20 Uwaga! 
- magazyn

02:40 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
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

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

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Wieczór z Gwiazdami. 

Wiosna 2019
20:05 Taniec z Gwiazdami

22:35 Indiana Jones 
i królestwo kryszta-
lowej czaszki 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Cate 
Blanchett, Harrison
Ford, John Hurt, 
Karen Allen

01:05 Firday Boxing Night: 
Cieślak vs Kalenga

02:10 Zabić, jak to łatwo 
powiedzieć 
- thriller, USA, 2012, 
reż. Andrew Dominik, 
wyk. Ben Mendelsohn, 
Brad Pitt, James 
Gandolfi ni

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:35 Gdzie jesteś, Luizo? 

- fi lm TVP
09:20 Homolkowie na 

urlopie - komedia, prod. 
Czechosłowacja, 1972

11:00 Dorastanie
12:20 Kameleon - fi lm 

sensacyjny
14:20 Fortepian Chopina 

- fi lm dokumentalny, 
reż. Piotr Stasik

14:40 Warszawski Fortepian 
Chopina - koncert 

15:40 Piżama - fi lm TVP
16:20 Odwiedź mnie we śnie 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1996, 
reż. Teresa Kotlarczyk

17:45 Niezłomnym - honor 
18:25 Dziennik z podróży 
19:25 Pojedynki stulecia
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wieczór kinomana 

20:25 Wieczór kinomana 
- Widmo - dramat, 
prod. Francja, 1955, 
reż. Henri-Georges 
Clouzot, wyk. Simone 
Signoret, Vera Clouzot, 
Paul Meurisse

22:30 Świat w piosence 
- Wojna płci 

23:30 Tygodnik Kulturalny
00:20 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... 
00:35 Sensacyjna zima 

- Klan Sycylijczyków 
02:35 Informacje kulturalne 
02:55 Clara 3000 at Sonar 

Festival 2017
- koncert

04:05 Kino nocne 
- Nocne Graffi  ti 
- fi lm sensacyjny

05:50 Zakończenie dnia

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

13:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. 

14:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Idealna 

współlokatorka 

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

20:00 Niebezpieczna 
dzielnica 
Byłemu żołnierzowi 
zostaje porwana córka. 
Mężczyzna rusza w pościg 
za sprawcami.

21:50 Skaza 
23:55 Bez Litości 
01:50 Dyżur
02:25 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

05:00 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:00 Szpital - program 
obyczajowy 

08:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:30 Zakochani po uszy 
- program

10:05 Mango telezakupy
11:45 19 + 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:20 Szpital - program 
obyczajowy 

16:20 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:20 Przyjaciele - serial

18:20 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

19:30 Kulisy sławy extra
 - program lifestylowy

20:00 Muppety: 
Poza prawem 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. James Bobin, wyk. 
Ricky Gervais, Ty Burrell, 
Tina Fey, Steve Whitmire, 
Eric Jacobson, Dave Goelz

22:20 Efekt motyla 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, 2004, 
reż. Eric Bress, J. Mackye 
Gruber, wyk. Ashton 
Kutcher, Melora Walters, 
Amy Smart, Elden 
Henson, William 
Lee Scott

00:40 W garniturach - serial
01:40 Oszuści - serial, USA

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Mecenas Lena 

Barska
13:00 Galileo
14:00 Galileo
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki 

i Policjanci
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy

23:05 Czas śmierci
 Grupa studentów 

koledżu, po wieczorze 
spędzonym na clubbingu, 
zaprawionym alkoholem 
i narkotykami, dla 
zabawy urządza seans 
spirytystyczny. Kiedy na-
czynie, którego używają, 
wskazuje litery układające 
się w złowrogą zapowiedź, 
że wszyscy zginą, 
jedno z nich przerażone 
przerywa seans, tym 
samym uniemożliwiając 
wywołanemu duchowi 
powrót w zaświaty. 

01:15 Zagadkowe zgony
02:10 Interwencja
02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



1 MARCA 201910 PROGRAM TELEWIZYJNY

TELETURNIEJ THRILLER KOMEDIA FILM PRZYGODOWY DRAMAT KOMEDIA KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY

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

sobota 2 marca

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
08:30 Wojsko - polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:55 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
10:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:35 Fascynujący świat 

- Uratować Wenecję 
- fi lm dokumentalny

13:30 Spis treści - felieton
13:40 Okrasa łamie przepisy - 

Zimowe grzybobranie 
14:15 Mistrzowie - Wojciech 

Fortuna 
14:45 Sanatorium miłości 
15:40 Narciarstwo klasyczne 
17:00 Teleexpress
17:10 Narciarstwo klasyczne 

18:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny
prod. Polska

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Lekkoatletyka

- Halowe ME Glasgow, 
prod. Szwajcaria, 2019

22:20 Echo serca - serial TVP
23:15 Park Gorkiego 

- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 1983, 
reż. Michael Apted, 
wyk. William Hurt, Lee 
Marvin, Brian Dennehy, 
Joanna Pacuła

01:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

02:30 Wyklęty - dramat
04:20 Spis treści - felieton
04:25 Zakończenie dnia

05:15 Koło fortuny 
05:55 Barwy szczęścia - serial
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pogoda Flesz sobota
11:24 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:50 To je Borowicz. 

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

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

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

 - Słowo na niedzielę 
16:55 Zmiennicy - Ceny 

umowne - serial TVP
18:00 Panorama
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:05 Dance Dance Dance
22:00 Sierocki na sobotę

22:55 Książę 
- thriller, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2014, reż. Brian A. 
Miller, wyk. Jason Patric, 
Bruce Willis, John Cusack, 
Din Harvey

00:35 Naznaczony: 
rozdział 2 - horror, 
prod. USA, Kanada, 2013, 
reż. James Wan

02:30 Facet - komedia, prod. 
Polska, 2014, reż. Weroni-
ka Migoń, wyk. Katarzyna 
Maciąg, Joanna Kulisy 
- Postaw na miliong, 
Krzysztof Globisz, Łukasz 
Garlicki

04:00 The Good Doctor
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

04:45 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska
12:50 Mój przyjaciel delfi n 

II: Ocalić Mandy - fi lm 
przygodowy, USA, 2014, 
reż. Charles Martin Smith, 
wyk. Morgan Freeman, 
Ashley Judd, Harry Connick 
Jr., Juliana Harkavy, Kris 
Kristoff erson

15:00 Agent - Gwiazdy
16:00 Odjazdowe bryki braci 

Collins - program
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

18:00 36,6 
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda
19:40 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Kac Vegas 
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2009, reż. Todd 
Phillips, wyk. Bradley 
Cooper, Ed Helms, Zach 
Galifi anakis, Justin Bartha, 
Heather Graham, Sasha 
Barrese, Jeff rey Tambor, 
Mike Tyson

22:15 Chłopaki też płaczą 
- fi lm komedia,
USA, 2008, reż. Nicholas 
Stoller, wyk. Jason Segel, 
Kristen Bell

00:45 Ostatni dom po lewej
- fi lm horror, USA, 2009, 
reż. Dennis Iliadis, wyk. 
Sara Paxton, Garret 
Dillahunt

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:50 Mulan
09:55 Ewa gotuje
10:30 Indiana Jones 

i królestwo kryszta-
lowej czaszki 
- fi lm przygodowy

 Indiana i jego towarzysz 
Mac (Ray Winstone) 
właśnie wymknęli się 
z rąk sowieckich agentów 
i wracają do domu. 
Wkrótce potem Indiana 
Jones dowiaduje się od 
dziekana swojej macier-
zystej uczelni - Marshall 
College - i bliskiego 
przyjaciela (Jim Broad-
bent), że jego ostatnie 
wyczyny nie spodobały się 
przedstawicielom rządu, 
którzy naciskają na władze 
uniwersytetu, aby te 
usunęły profesora Jonesa 
z uczelni.

13:10 Sahara 
- fi lm przygodowy, 
Hiszpania, USA, 2005, 
reż. Eisner Breck, wyk. 
Matthew McConaughey, 
Steve Zahn, Cruz Penélope, 
William H. Macy, Wilson 
Rainn 

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

- serial komediowy, 
prod. Polska

20:10 Shrek
22:00 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
00:05 Sabotaż
02:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

07:00 Szlakiem Kolberga 
07:35 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne 
08:30 Animama - Ktoś i Coś - 

Rower - serial animowany
08:40 Animama - Kowalski przy 

tablicy - Pusty basen
08:45 Animama - Malowane 

wakacje - animowany
09:00 Serialowa nostalgia 

- Karino - serial TVP
10:15 Dzień się budzi 
11:20 Dokument tygodnia 

- Kino kontra potwory 
12:25 Którędy po sztukę 

- Alina Szapocznikow
12:35 Dokąd człowieku 

- fi lm fabularny, prod. 
Polska, 1984, reż. Jerzy 
Kołodziejczyk, wyk. Gust-
aw Lutkiewicz

13:50 Jestem - fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2005

15:40 Wydarzenie aktualne
16:10 Szczęśliwy naród, który 

ma poetę... 

16:30 Łódź ratunkowa 
- dramat, 
prod. USA, 1944, 
reż. Alfred Hitchcock, 
wyk. Tallulah Bankhead, 
William Bendix, 
Walter Slezak

18:15 Tygodnik Kulturalny
19:05 Elvis Presley: ‘56 

Special, prod. Wielka 
Brytania, 1987

20:20 Bilet do kina
- Droga do szczęścia, 
prod. Wielka Brytania, USA

22:25 Eric Clapton: 
Live in San Diego 2007 
- koncert

00:05 Seans kultowy
- Dotyk zła

01:50 Taśmy Kultury
02:20 Wieczór kinomana 

- Widmo - dramat

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.

09:55 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:45 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa

16:25 Alvin i wiewiórki 3 
18:00 Elektra

Przywrócona do życia 
Elektra staje się płatną za-
bójczynią. Zamiast jednak 
zabić ostatnie dwa cele, 
mężczyznę i jego córkę, 
zaczyna ich chronić.

20:00 Champion 4: 
Walka o honor 

21:50 Armageddon

00:55 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość 
- komedia sensacyjna
Aniołki Charliego 
otrzymują zadanie 
powstrzymania złoczyńcy, 
który chce wejść w 
posiadanie danych osób 
objętych programem 
ochrony świadków.

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny
prod. Polska

05:00 Niesamowite!
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:40 Mango - telezakupy
08:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:45 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:05 Miś Yogi - fi lm rodzinny, 

USA, Nowa Zelandia, 
2010, reż. Eric Brevig, 
wyk. Dan Aykroyd, Justin 
Timberlake, Anna Faris, 
Tom Cavanagh, T.J. Miller

14:35 Ostatni władca wiatru 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. M. Night 
Shyamalan, wyk. Noah 
Ringer, Dev Patel, Nicola 
Peltz, Jackson Rathbone, 
Shaun Toub

16:50 Na ratunek wielorybom 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2012, reż. 
Ken Kwapis, wyk. Drew 
Barrymore, John Krasinski, 
Kristen Bell

19:00 Poznaj mojego tatę 
- fi lm komedia, USA, 
2000, reż. Jay Roach, 
wyk. Robert De Niro, Ben 
Stiller, Teri Polo, Blythe 
Danner, Nicole De Huff , Jon 
Abrahams, Owen Wilson, 
James Rebhorn

21:20 Sex Story 
- fi lm komedia, 
USA, 2011, reż. Ivan 
Reitman, wyk. Natalie 
Portman, Ashton Kutcher, 
Kevin Kline, Cary Elwes, 
Greta Gerwig

23:40 Na krawędzi - fi lm 
sensacyjny, USA, 1993, 
reż. Renny Harlin, wyk. 
Sylvester Stallone, Michael 
Rooker, John Lithgow, 
Janine Turner

02:05 Moc Magii

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

08:05 Flintstonowie
08:40 Dzielna Mysz
09:00 Tom i Jerry: Misja 

na Marsa
10:35 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
13:35 STOP Drogówka
14:40 Młodzi gniewni
 Louanne Johnson, po 

zakończeniu służby 
wojskowej w oddziale ma-
rines, za namową swojego 
przyjaciela, postanawia 
spełnić swoje wieloletnie 
marzenie i obejmuje 
posadę nauczycielki 
angielskiego w jednej 
ze szkół w Los Angeles. 
Zostaje przydzielona do 
nauczania wyjątkowo 
trudnej młodzieży. 

16:45 Cars 2
19:00 Galileo

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

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:20 Larwa
 W małym miasteczku 

w Missouri lokalny 
weterynarz, podczas 
rutynowego badania 
zwierząt, odkrywa 
nietypowego pasożyta. 
Wkrótce podobne pasoży-
ty dziesiątkują zwierzęta 
okolicznych hodowców. 

02:10 Interwencja
02:25 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT FILM PRZYGODOWY KOMEDIA DRAMAT FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA HORROR

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

niedziela 3 marca

06:05 Słownik polsko@polski 
- talk - show

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Konin - magazyn
09:05 Ziarno - Dzień Kobiet
09:35 Weterynarze z sercem
10:10 Pasterz ze wzgórz - 

western, prod. USA, 1941, 
reż. Henry Hathaway, wyk. 
John Wayne

11:55 Między ziemią 
a niebem - magazyn

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:40 Misja w Afryce
13:00 Z pamięci - felieton
13:05 Lekkoatletyka 
14:35 Natura w Jedynce - Fasc-

ynujący Madagaskar 

14:50 Kuloodporne serce 
- serial, prod. Włochy, 
2014

16:00 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

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

kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?

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

- serial TVP, prod. Polska
21:15 Sanatorium miłości 
22:10 Zakochana Jedynka 

- Za jakie grzechy
 - komedia, prod. Kanada, 
USA, 2008, reż. Jonas 
Elmer

24:00 Od serca - komedia
01:35 Jaka to melodia?

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Mowa je

05:25 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogoda Flesz niedziela
11:00 Rodzinne oglądanie 

- Król dinozaurów, 
prod. USA, 2015

11:55 Gwiazdy w południe 
- Dwaj jeźdźcy - western, 
prod. USA, 1961

14:00 Familiada 
- teleturniej

14:35 Koło fortuny 
15:15 Na dobre i na złe 

- serial TVP
16:15 Dance Dance Dance
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:35 Lekkoatletyka 

- Halowe ME Glasgow

22:15 Kino bez granic 
- Generał Nil 
- dramat historyczny, 
prod. Polska, 2008, reż. 
Ryszard Bugajski, wyk. 
Olgierd Łukaszewicz, 
Alicja Jachiewicz, 
Magdalena Emilianowicz, 
Anna Cieślak, Zbigniew 
Stryj, Jacek Rozenek, 
Leszek Lichota, Adam 
Woronowicz

00:30 Zwariować ze szczęścia 
- komedia, prod. Włochy, 
Francja, 2016, reż. Paolo 
Virzi, wyk. Valeria Bruni 
Tedeschi

02:35 Naznaczony: 
rozdział 2 
- horror, prod. USA, 
Kanada, 2013

04:25 Zakończenie dnia

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

- magazyn
11:00 Efekt Domina 
11:35 Co za tydzień
12:05 Diagnoza 3-odcinek 

specjalny - serial, Polska
12:35 Diagnoza - serial
13:35 Nowa misja 

ratunkowa 
14:30 Całe szczęście - kulisy 

produkcji - program
15:00 Kochany urwis II - fi lm 

komedia, USA, 1991, reż. 
Brian Levant, wyk. John 
Ritter, Michael Oliver, Jack 
Warden, Laraine Newman, 
Amy Yasbeck

16:55 Wielka szóstka - fi lm 
komedia, USA, 2014, reż. 
Don Hall, Chris Williams

19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior 

21:30 Starcie Tytanów 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Sam Worthington, 
Liam Neeson, Ralph 
Fiennes, Gemma Arterton, 
Mads Mikkelsen

23:45 Porady na zdrady 
- fi lm komedia, Polska, 
2016, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Magdalena Lam-
parska, Mikołaj Roznerski, 
Anna Dereszowska, 
Krzysztof Czeczot, Weroni-
ka Rosati, Tomasz Karolak, 
Olga Borys

01:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

02:50 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:05 Shrek 3-D
09:35 Asterix kontra Cezar

Falbala i Tragikomix zosta-
ją porwani przez Rzymian. 
Asterix z Obelixem udają 
się do Rzymu, ażeby ich 
uratować.

11:15 Auta
13:45 Shrek
15:45 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:45 Nasz Nowy Dom

- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo 

w Państwie
- magazyn

20:00 W rytmie serca
21:00 Kabaret na żywo

- program rozrywkowy

23:05 Prawdziwe kłamstwa 
- komedia sensacyjna, 
USA, 1994, reż. Cameron 
James, wyk. Schwarzeneg-
ger Arnold, Jamie Lee 
Curtis, Arnold Tom, Bill 
Paxton, Carrere Tia

02:00 Deadpool
 Historia byłego agenta 

służb specjalnych, który 
w nielegalnym ekspery-
mencie zdobywa umiejęt-
ności samouzdrawiania. 
Obraz Tima Millera to 
bezkompromisowa paro-
dia kina o herosach. 

04:15 Tajemnice losu
- program rozrywkowy

05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

07:00 Szlakiem Kolberga
- Tymon Tymański 

07:35 Teledyski
08:10 Rzecz Polska 

- System Lamp ART 
08:30 Animama - Tajemnice 

Wiklinowej Zatoki 
- Zasiedliny - serial

09:00 Angielskie śniadanie 
10:10 Leonard Bernstein. 

Oblicza Geniusza
- fi lm dokumentalny

11:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny

11:45 Nad rzeką,
której nie ma 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1991

13:25 Uniesie nas wiatr
15:30 Chuligan Literacki 
16:05 Leonard Bernstein 

- Brahms, Piano Concerto
17:15 Niedziela z... rolami 

Ireny Kwiatkowskiej
18:05 Niedziela z...rolami 

Ireny Kwiatkowskiej 

20:20 Zulu - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
1964, reż. Cy Endfi eld, 
wyk. Stanley Baker, Jack 
Hawkins, Ulla Jacobsson

22:50 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

23:30 Nocny dokument
- Martwy sezon - fi lm 
dokumentalny

00:20 Scena alternatywna
- Małe instrumenty

00:50 Bilet do kina 
- Droga do szczęścia, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2008

03:00 Taśmy Kultury 
- widowisko artystyczne

03:35 Świat w piosence
- Wojna płci - cykl 
dokumentalny

04:30 Teledysk

06:00 Flash 
07:55 Przygody Merlina 

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

09:45 Bibliotekarze 
Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

10:40 Zakręcony piątek 
Pomiędzy przepra-
cowaną matką a jej 
nastoletnią córką nie 
ma nici porozumienia. 
Gdy niespodziewanie zam-
ieniają się ciałami, każda 
patrzy na życie drugiej z 
innej perspektywy.

12:30 Alvin i wiewiórki 3
14:20 Najpiękniejsze baśnie: 

Księżniczka i skryba 

15:55 Piękna i Borys Bestia 
Szalona kosmetyczka 
z Nowego Jorku zostaje 
zatrudniona przez władcę 
wschodnioeuropejskiego 
państewka jako guwer-
nantka.

18:05 7 krasnoludków 
- Las to za mało! 

20:00 John Wick
22:00 Rewolwer 
00:05 Skorpion

- fabularny
01:00 Dyżur
01:30 Niesamowite!
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:20 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Menu na miarę 
04:40 Z archiwum policji

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Numerek z Dorotą 
09:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:15 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska
10:50 Zakochani po uszy 
13:00 Przygoda 

na Antarktydzie 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2006, reż. Frank 
Marshall, wyk. Paul 
Walker, Bruce Greenwood, 
Moon Bloodgood, Wendy 
Crewson, August Schellen-
berg, Jason 
Biggs

15:30 Synowie szeryfa 
- fi lm western, USA, 1973, 
reż. Andrew V. McLaglen, 
wyk. John Wayne, George 
Kennedy, Gary Grimes, 
Neville Brand, Clay 
O’Brien, Marie Windsor

17:45 Muppety: 
Poza prawem 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. James Bobin, wyk. 
Ricky Gervais, Ty Burrell, 
Tina Fey, Steve Whitmire, 
Eric Jacobson, Dave Goelz

20:00 Jack Ryan: 
Teoria chaosu 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Rosja, 2014, reż. Kenneth 
Branagh, wyk. Chris Pine

22:15 Kick-Ass II 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Jeff  Wadlow, 
wyk. Aaron Taylor-John-
son, Chloë Grace-Moretz, 
Jim Carrey, Christopher 
Mintz-Plasse, Donald 
Faison

00:30 Moc Magii 
02:40 Ukryta prawda

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 

08:05 Flintstonowie
- fi lm animowany

08:40 Dzielna Mysz
08:50 Tom i Jerry: 

Szybcy i Kudłaci
10:25 Galileo
12:35 Cars 2
14:45 Bibliotekarz II: 

Tajemnice kopalni 
króla Salomona

 Badając pewien 
starożytny egipski zwój, 
bibliotekarz odkrywa, 
że był on własnością 
króla Salomona. Czy pod 
postacią tajemniczych 
znaków kryje się mapa 
do legendarnych kopalni 
króla? Czy doprowadzi ona 
Flynna do rozwiązania 
jednej z największych 
zagadek przeszłości?

16:50 Ja Cię Kręcę
19:00 Galileo

20:00 Straszny fi lm
 Grupa nastolatków 

- niezbyt błyskotliwa 
Buff y, jej najlepsza 
przyjaciółka Brenda, 
wiecznie naćpany Shorty, 
gwiazda szkolnego fut-
bolu Ray, złotousty Greg, 
nadpobudliwy Bobby i 
jego przesadnie cnotliwa 
dziewczyna Cindy - 
ucieka przed maniakalnym 
mordercą.

21:50 Młodzi gniewni
23:50 Kobiety i mafi a
01:50 Polityka na ostro
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:55 Telezakupy
06:35 Śniąc o ojczyźnie dalek-

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

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

Show Ostróda
12:55 Natura w Jedynce 

- Bylicowy step - fi lm 
dokumentalny, prod. USA, 
2015, reż. Marc Dentzker, 
Tom Swartwout

13:50 Kulisy To był rok!

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

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

- telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Cena 
22:35 Parada oszustów 

- Tajny detektyw - serial
23:40 Ryngraf
00:15 Okupacja 1968. Os-

tatnia misja Generała 
Jermakowa

05:25 Koło fortuny 
06:00 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
06:55 Coś dla Ciebie 

- magazyn
07:25 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:10 O mnie się nie martw 
- serial komediowy 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
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki 
- “Mamona” 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Za marzenia - serial TVP
22:55 Godziny grozy - serial
23:55 Sfora
01:00 Generał Nil - dramat
03:15 Zwariować ze szczęścia 

- komedia
05:05 Zakończenie

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

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

- magazyn
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Odwróceni. 

Ojcowie i córki
22:35 Bez twarzy 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1997, reż. John 
Woo, wyk. John Travolta, 
Nicolas Cage, Joan Allen, 
Alessandro Nivola, Gina 
Gershon, Dominique 
Swain, Nick Cassavetes, 
Colm Feore

01:20 Co za tydzień 
- magazyn

01:55 Uwaga! 
- magazyn

02:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:10 Deadpool
 Historia byłego agenta 

służb specjalnych, który 
w nielegalnym ekspery-
mencie zdobywa umiejęt-
ności samouzdrawiania. 
Obraz Tima Millera to 
bezkompromisowa paro-
dia kina o herosach. Wade 
Wilson - były żołnierz 
służb specjalnych, pew-
nego dnia dowiaduje się, 
że zachorował na złośliwy 
nowotwór. 

22:25 Ślad
23:35 Jack Reacher: 

Jednym strzałem 
- fi lm akcji

02:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

07:40 Rzecz Polska 
- Crystal i Alexis 
- cykl dokumentalny

08:00 Studio Kultura 
08:20 Zamiana - fi lm fabularny, 

prod. Polska, 1984, reż. 
Rafał Kalinowski, wyk. 
Edward Lubaszenko, 
Zofi a Niwińska, Mirosława 
Marcheluk, Ewa Milde, 
Gabriela Kownacka, 
Andrzej Szczepkowski, 
Olgierd Łukaszewicz

09:35 Odwiedź mnie we śnie 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 1996, reż. Teresa 
Kotlarczyk, wyk. Danuta 
Stenka, Zbigniew Zama-
chowski, Ewa Gawryluk, 
Joanna Jeżewska, Michał 
Iljuczonek

11:00 Z biegiem lat, z biegiem 
dni - serial TVP

13:40 Studio Kultura
14:00 Śladami wielkich 

kompozytorów 

15:10 Droga w świetle 
księżyca
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1972

16:25 Skutki noszenia 
kapelusza w maju 
- fi lm obyczajowy

18:00 Legendy polskiego 
teatru - Pełen guślarstwa 
obrzęd świętokradzki

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

polskiego - Nowy Świat 
- dramat

22:50 Kronos - magazyn
23:35 Żelazna klasyka - Siód-

ma pieczęć - dramat
01:20 Informacje kulturalne 
01:35 Zulu - dramat

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
Harmon Rabb, były 
pilot marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych, 
zostaje przeniesiony 
do JAG, gdzie prowadzi 
kolejne sprawy jako 
adwokat.

10:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

14:00 Zaklinaczka duchów
- serial obyczajowy  

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

17:00 Rodzinny Interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Kontakt bezpośredni 
21:50 Niebezpieczna 

dzielnica 
23:30 Elektra
01:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:35 Biesiada na cztery

 pory roku 
- serial obyczajowy

04:15 Z archiwum policji 
04:50 Dyżur
05:20 Niesamowite!

05:00 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny
- program sądowy

08:00 Szpital - program 
obyczajowy 

08:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

09:30 Kulisy sławy extra 
- program lifestylowy

10:05 Mango telezakupy
11:45 19 + 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:20 Sąd rodzinny - program 

sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy

15:20 Szpital - program 
obyczajowy 

16:20 Gotowe na wszystko
- serial, USA

17:20 Przyjaciele - serial

18:20 Brzydula 
- serial obyczajowy, 
Polska

19:30 Zakochani po uszy
20:00 Nigdy w życiu!

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

22:15 Efekt motyla
- fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, 2004, reż. Eric 
Bress, J. Mackye Gruber, 
wyk. Ashton Kutcher, 
Melora Walters, Amy 
Smart, Elden Henson, 
William Lee Scott

00:40 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill

- serial komediowy
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Gwiazdy Kabaretu

23:00 Wioska przeklętych
 - horror, USA, 1995, 

reż. Carpenter John, 
wyk. Alley Kirstie, 
Hamill Mark, Kozlowski 
Linda, Pare Michael, Reeve 
Christopher

 Małe miasteczko 
amerykańskie staje się 
celem wizyty nieziden-
tyfi kowanych gości z 
Kosmosu. Po ich odejściu 
większość kobiet rodzi 
dziwne dzieci, stanowiące 
pierwszą placówkę 
kosmitów zamierzajacych 
skolonizowac Ziemię.

01:05 STOP Drogówka
- magazyn

02:10 Interwencja
02:35 Cafe Futbol
04:05 Magazyn Atleci

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:00 Telezakupy
06:35 Jaka to melodia? 
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:35 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

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

- Afryka Południowa 1.
Poszukiwanie wody
- serial dokumentalny

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Głębia ostrości 
21:40 Echo serca - serial TVP
22:35 Kompania X - serial
23:30 Miasto Gniewu - serial 

fabularyzowany TVP
00:15 Człowiek ze złotym 

pistoletem - fi lm 
sensacyjny

02:25 Wenecja - serial TVP

05:20 Koło fortuny 
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących 

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

wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

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

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

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- Wszystkie nieprzespane 
noce - fi lm

00:55 Za marzenia 
- serial TVP

01:50 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

02:25 Godziny grozy - serial

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
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
19:30 Całe szczęście 

- relacja z premiery
19:49 Raport smogowy 
19:50 Całe szczęście 

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Diagnoza 
- serial obyczajowy

22:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show
prod. Polska

23:30 Superwizjer 
- magazyn reporterów
prod. Polska

00:05 36,6 
01:05 Strzelec

- serial, USA
02:00 Uwaga! 

- magazyn
02:20 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:10 Jack Reacher: 
Jednym strzałem
- fi lm akcji, USA, 2012, 
reż. Christopher McQuar-
rie, wyk. David Oyelowo, 
Richard Jenkins, Rosam-
und Pike, Tom Cruise

 Film akcji w gwiazdorskiej 
obsadzie. W Pittsburghu 
zostaje zastrzelonych pięć 
przypadkowych osób. 

23:00 Ślad
00:00 Pociąg z forsą 

- fi lm akcji, 
USA, 1995, reż. Ruben 
Joseph, wyk. Wesley 
Snipes, Woody Harrelson

02:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:35 Jutro mnie tu 
nie będzie - etiuda,
 prod. Polska, 2010, reż. 
Julia Kolberger, wyk. 
Julia Kijowska, Dorota 
Kolak, Lidia Korsakówna, 
Małgorzata Buczkows-
ka-Szlenkier, Maria 
Mamona, Piotr Bajor

09:20 Skutki noszenia 
kapelusza w maju 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1995, reż. 
Krystyna Krupska-Wysoc-
ka, wyk. Wiesław 
Michnikowski, Barbara 
Kraff tówna

11:00 Z biegiem lat, z biegiem 
dni - serial TVP

13:40 Studio Kultura
13:55 Niedziela z... rolami 

Ireny Kwiatkowskiej

14:50 Wielki Wóz 
- dramat wojenny, 
prod. Polska

16:20 Cesarskie cięcie 
- komedia, prod. Polska

18:00 Fabryka hitów - Artysta 
19:20 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
20:20 Wstęp do spektaklu 

“Oriana Fallaci. Chwila, 
w której umarłam” 

20:30 Oriana Fallaci. Chwila, 
w której umarłam 
- monodram

21:35 Lekkie obyczaje - Rain 
Man - dramat, prod. USA

24:00 One. Kobiety Kultury
00:35 Młoda Polska - Gigant
01:20 Nocny dokument

- Madame Tyson 
- fi lm dokumentalny

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by
rozwiązywać trudne
i często szokujące sprawy.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS:
Los Angeles 
- fabularny

14:00 Zaklinaczka 
duchów 

16:00 Rodzinny Interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Kula w łeb 
Policjant i zawodowy 
morderca zawiązują 
sojusz, by dorwać zabójcę 
swoich przyjaciół.

21:50 John Wick
Były płatny morderca 
ściga gangsterów, którzy 
wtargnęli do jego domu, 
dokonując brutalnej 
napaści i kradzieży.

23:50 Kontakt 
bezpośredni 

01:40 Niesamowite!
02:10 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

05:00 Gotowe na wszystko 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:55 Brzydula - serial 
09:30 Zakochani po uszy 
10:05 Mango telezakupy
11:45 19 + 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
15:20 Szpital - program 

obyczajowy 
16:20 Gotowe na wszystko

- serial, USA
17:20 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
18:20 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Arka przyszłości
- fi lm sensacyjny, 
USA, Korea Płd., Czechy, 
Francja, 2013, reż. Joon-ho 
Bong, wyk. Chris Evans, 
Kang-ho Song, Ed Harris, 
John Hurt, Tilda Swinton, 
Jamie Bell

22:40 Jack Ryan: 
Teoria chaosu 
- fi lm sensacyjny, USA/
Rosja, 2014, reż. Kenneth 
Branagh, wyk. Chris Pine, 
Keira Knightley, Kevin 
Costner, Kenneth Branagh

00:50 Moc Magii 
03:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

03:55 Druga strona 
medalu - talk show
prod. Polska

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
 prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

21:00 Nokaut
Polsk Policjantki i Policjanci 

22:00 Straszny fi lm
 Grupa nastolatków 

- niezbyt błyskotliwa Buff y 
(Elizabeth), jej najlepsza 
przyjaciółka Brenda, 
wiecznie naćpany Shorty 
(Marlon Wayans), gwiazda 
szkolnego futbolu Ray 
(Shawn Wayans), złot-
ousty Greg, nadpobudliwy 
Bobby (Abrahams) i jego 
przesadnie cnotliwa 
dziewczyna Cindy (Faris) - 
ucieka przed maniakalnym 
mordercą.

23:50 Zagadkowe zgony
00:50 STOP Drogówka

- magazyn
01:50 Polityka na ostro
02:50 Graffi  ti
03:00 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

- Afryka Południowa 2. 
Królestwo kolorów 
- serial dokumentalny

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Liga Mistrzów 
00:25 Warto rozmawiać 
01:20 Głębia ostrości 
01:50 Wojsko - polskie.pl
02:20 Człowiek ze złotym 

pistoletem - fi lm
04:30 Notacje - Ryszard 

Matuszewski

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 M jak miłość - serial TVP
06:50 Pożyteczni.pl 

- magazyn
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- 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 miłośc
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:00 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej 

Piosenki - “Poszłabym za 
Tobą” - Breakout

19:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki - “Ostatni”

19:35 Barwy szczęścia - serial
20:50 Na dobre i na złe 
21:50 Na sygnale - serial
22:30 Kino relaks - Weselna 

gorączka - fi lm fabularny
00:05 O mnie się nie martw 
01:00 Świat bez tajemnic

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
21:30 Agent - Gwiazdy
22:30 Londyn w ogniu 

- fi lm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania, 
Bułgaria, 2016, 
reż. Babak Najafi , 
wyk. Gerard Butler, Aaron 
Eckhart, Morgan Freeman, 
Radha Mitchell, Angela 
Bassett, Alon Aboutboul, 
Melissa Leo

00:30 American Horror 
Story I: Murder 
House 
- serial, USA

01:35 Uwaga! 
- magazyn

01:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

Kiepskich - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 

All Together Now
22:05 Ślad

23:05 Miasto odkupienia 
- fi lm akcji, USA, 
prod. 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. 
Pieniądze jednak znikają.

01:15 Nigdy więcej 
- thriller, USA, 2002

03:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 

- rozmowy
08:35 Monidło - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1969, reż. 
Antoni Krauze, wyk. 
Henryk Hunko, Tadeusz 
Kwinta, Kazimiera Utrata, 
Andrzej Michalczyk

09:20 Cesarskie cięcie 
- komedia, prod. Polska, 
1987, reż. Stanisław 
Moszuk, wyk. Alicja 
Migulanka, Renata Pękul, 
Roman Kłosowski, 
Krzysztof Kowalewski, 
Bożena Dykiel, Mariola 
Gładkowska, Wojciech 
Malajkat

11:00 Z biegiem lat, z biegi-
em dni - serial TVP, prod. 
Polska, 1980, 
reż. Andrzej Wajda

13:30 Studio Kultura
13:45 Zimy żal
14:40 Głos - fi lm TVP

16:00 Pamiętnik znaleziony 
w garbie - dramat, prod. 
Polska, Kanada, 1992, 
reż. Jan Kidawa Błoński, 
wyk. Olaf Lubaszenko

18:00 Portrety - Pola Negri. 
Życie Gwiazdy - fi lm doku-
mentalny

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

wood - Rodzina
na sprzedaż 
- dramat

22:10 Pegaz
22:45 Ziemia, planeta ludzi 
23:50 Tribute to Tomasz 

Stańko - koncert
01:00 Lekkie obyczaje - Rain 

Man - dramat
03:15 Informacje kulturalne 
03:35 Kino nocne - Sauna

06:00 Niewolnica Victoria 
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

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny
 - fabularny

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

14:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Rodzinny Interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Jestem zemstą 
21:50 Zastępca 

23:25 Code Black: Stan 
krytyczny 

00:20 Flash 
01:15 Dyżur
01:55 Niesamowite!
02:30 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
prod. Polska
Autor przewodników
turystycznych, Nick 
Middleton, postanawia 
pokonać trasę pradawne-
go, łączącego od wieków 
Wschód z Zachodem, 
Jedwabnego Szlaku prze-
biegającego przez dzikie 
i nieprzyjazne tereny gór, 
jałowych płaskowyżów 
i rozpalonych pustyń.

03:00 Taki jest świat 
04:00 Na jedwabnym szlaku
04:40 Z archiwum policji

05:00 Gotowe na wszystko
06:00 Ukryta prawda 
07:00 Sąd rodzinny - program 

sądowy
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
08:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:30 Zakochani po uszy
10:05 Mango telezakupy
11:45 19 + 
12:20 Ukryta prawda 
13:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:20 Szpital - program 
obyczajowy 

16:20 Gotowe na wszystko
- serial, USA

17:20 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

18:20 Brzydula 
- serial obyczajowy, Polska

19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Czas Apokalipsy 
- fi lm wojenny, 
prod. USA, 1979, 
reż. Francis Ford Coppola, 
wyk. Marlon Brando, 
Martin Sheen, Robert 
Duvall
Adaptacja opowiadania 
Josepha Conrada “
Jądro ciemności”. 
Przeniesiona w realia 
wojny wietnamskiej 
historia kapitana Willarda, 
który otrzymuje misję od-
nalezienia i zlikwidowania 
pułkownika Kurtza

00:25 Antonio Lopez,
1970: Sex, Drugs 
and Disco 
- fi lm dokument, USA 
2017, reż. James Crump

02:30 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn

09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Galileo
13:00 Detektywi 

w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial

21:00 Nieuchwytny cel 2
 Wes, zawodnik MMA, 

który chce skończyć 
z walkami, dostaje 
propozycję wzięcia 
udziału w prywatnym 
turnieju w Birmie 
w zamian za milion 
dolarów. Na miejscu 
okazuje się, że wpadł 
w pułapkę organizatorów 
okrutnego polowania 
na ludzi...

23:15 Czas śmierci
 Grupa studentów 

koledżu, po wieczorze 
spędzonym na clubbingu, 
zaprawionym alkoholem i 
narkotykami, dla zabawy 
urządza seans spiryty-
styczny. 

01:20 Żona dla milionera

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELENOWELA SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER FILM OBYCZAJOWY HORROR FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

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

czwartek 7 marca

06:35 Jaka to melodia? 
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 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Afryka Południowa 3
13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan 
- telenowela TVP

18:30 Korona królów 
- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
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 Spokój - fi lm TVP
03:05 Kompania X - serial
03:55 Sprawa dla reportera

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

05:50 Na dobre i na złe
- serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie! 
Śpiączki - magazyn

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

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

- serial obyczajowy
14:10 Na dobre i na złe 
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

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

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

komediowy TVP
19:10 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej 

Piosenki - “Dmuchawce, 
latawce, wiatr” - Urszula

19:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki - “Brzydcy”

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:40 Program rozrywkowy 
20:45 The Good Doctor
21:40 Mama i ja - komedia
23:20 Na sygnale - serial
23:50 Weselna gorączka 

- fi lm fabularny
01:30 Szpieg D’83 - fi lm

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy
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 Nie kłam,
kochanie 
- fi lm komedia, Polska, 
2008, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Marta Żmuda-Trze-
biatowska, Grażyna 
Szapołowska, Beata 
Tyszkiewicz, Magdalena 
Schejbal, Tomasz Karolak

00:40 Odwróceni. 
Ojcowie i córki 

01:45 Uwaga! 
- magazyn

02:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

23:15 Nigdy więcej 
- thriller, USA, 2002, 
reż. Apted Michael, 
wyk. Lopez Jennifer, 
Bill Campbell, Allen 
Tessa, Lewis Juliette, 
Futterman Dan 

 Slim (Lopez), młoda 
kelnerka poznaje 
mężczyznę swych 
marzeń i wkrótce 
wychodzi za niego. 
Mitch jest przemiłym, 
przystojnym i bogatym 
właścicielem fi rmy 
budowlanej. 

01:50 Chirurdzy
03:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura
08:30 Monolog trębacza

- fi lm TVP
09:00 Pamiętnik znaleziony 

w garbie - dramat, 
prod. Polska, Kanada, 1992

11:00 Z biegiem lat, z 
biegiem dni - Kraków 
1907 - serial TVP, prod. 
Polska, 1980, reż. Andrzej 
Wajda, Edward Kłosiński, 
Anna Polony, Krystyna 
Grochowicz

14:15 Studio Kultura
14:30 Taśmy Kultury 
15:10 Awatar, czyli zamiana 

dusz - fi lm TVP
16:20 Chłopcy 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1973

18:00 Jaujard, człowiek, 
który ocalił Luwr

19:20 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Szkoła podst-
awowa - fi lm obyczajowy, 
prod. Czechosłowacja

22:05 Koło pióra 
22:40 Więcej niż fi kcja - Świą-

tynie kultury - Instytut 
Salka - cykl dokumentalny, 
prod. Niemcy, 2014, reż. 
Robert Redford

23:20 Scena Klasyczna 
- 45 Alina Mleczko 
- koncert

00:15 Na wschód od 
Hollywood - Rodzina 
na sprzedaż - dramat, 
prod. Argentyna, Brazylia, 
Niemcy, Polska, Francja

02:00 Informacje kulturalne 
02:20 Kino nocne - Obce ciało  
04:25 Wydarzenie aktualne
04:45 Taśmy Kultury

06:00 Niewolnica Victoria 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Agenci NCIS: Los Ange-
les - fabularny

11:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

14:00 Zaklinaczka duchów 
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

16:00 Rodzinny Interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Straszny fi lm 4 
Cindy z przyjaciółmi 
musi uratować świat 
przed inwazją kosmitów 
i zmierzyć się z duchem 
małego chłopca.

21:45 Aniołki Charliego 
23:40 Koszmar 

następnego lata 
01:40 Kuchnia na Maksa 
02:50 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
03:30 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

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

04:20 Menu na miarę 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

05:00 Gotowe na wszystko 
III - serial, USA

06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy

08:00 Szpital - program 
obyczajowy 

08:55 Brzydula 
- serial obyczajowy, Polska

09:30 Zakochani po uszy 
10:05 Mango telezakupy
11:45 19 + 
12:20 Ukryta prawda
13:20 Sąd rodzinny - program 

sądowy
14:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
15:20 Szpital - program 

obyczajowy 
16:20 Gotowe na wszystko 

- serial, USA
17:20 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
18:20 Brzydula - serial 
19:30 Zakochani po uszy 

20:00 Godziny szczytu III 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007, reż. Brett 
Ratner, wyk. Chris Tucker, 
Jackie Chan, Max Von 
Sydow, Hiroyuki Sanada, 
Yvan Attal, Roman 
Polański

21:55 Poznaj mojego tatę 
- fi lm komedia, USA, 
2000, reż. Jay Roach, 
wyk. Robert De Niro, Ben 
Stiller, Teri Polo, Blythe 
Danner, Nicole De Huff , Jon 
Abrahams, Owen Wilson, 
James Rebhorn

00:10 Oszuści 
- serial, USA

01:10 Moc Magii 
03:20 Druga strona 

medalu 
- talk show

06:00 Buff y, postrach
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki 

i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy

21:00 Agent z przypadku 
 Bei jest sprzedawcą 

w sklepie sportowym. 
Pewnego dnia wiedziony 
przeczuciem idzie za 
dwoma podejrzanie 
wyglądającymi mężczyz-
nami, którzy okazują się 
przestępcami. Bei przesz-
kadza im w napadzie na 
jubilera, a krótko potem 
spotyka detektywa, który 
twierdzi, że Bei jes synem 
bogatego koreańskiego 
biznesmena. 

22:50 Kobiety i mafi a
00:50 Żona dla milionera
01:50 Polityka na ostro
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Inauguracja mobilne-
go urzędu miała miejsce 
17 stycznia w świetlicy 
wiejskiej w Całowaniu. Na 
pierwszym tego typu spo-
tkaniu pojawiło się 50 osób, 
które potrzebowały konsul-
tacji z burmistrzem w związ-
ku z nurtującymi ich proble-
mami. Na kolejne zebranie 
20 lutego, które odbyło się 
w dawnym budynku OSP 
w Piotrowicach, przybyło 
także kilkadziesiąt osób. 
Byli to nie tylko mieszkańcy 
tej miejscowości, ale także 
sąsiedniego Sobiekurska. 
Obecny był również Jaro-
sław Jobda, radny z okrę-
gu Piotrowice, Sobiekursk i 
Całowanie.

Burmistrz Karczewa w Piotrowicach i na czacie
Od tego roku na terenie gminy Karczew mieszkańcy mają możliwość kontaktu z 
burmistrzem w nowej, bezpośredniej formie. Michał Rudzki zdecydował się bo-
wiem na comiesięczne odwiedzanie kolejnych miejscowości gminy. Jak tłumaczy 
burmistrz, “Mobilny urząd gminy Karczew” ma umożliwić łatwiejsze spotkania z 
mieszkańcami oraz pomóc w rozwiązaniu bieżących problemów. 

Wśród poruszanych te-
matów znalazły się m.in. 
remont ronda na przecięciu 
DK50 i DW801, z którego 
drogi prowadzą do Góry 
Kalwarii, Mińska Mazo-
wieckiego, Otwocka i So-
bieni-Jezior. Rozmawiano 
także o sposobach walki 
ze smogiem, o kanalizacji 
w Piotrowicach (obecnie 
prace trwają w Janowie). 
Wspomniano również o 
istotnej kwestii, jaką jest 
rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej w Sobiekursku, 
konieczna ze względu na 
przeprowadzane zmiany 
w szkolnictwie i potrzebę 
większej liczby klas i sal do 
nauki dla uczniów. 

Jedną z ważnych oma-
wianych spraw była orga-
nizacja dożynek gminnych. 
Ubiegłoroczne odbyły się w 
Ostrówcu, natomiast tego 
lata przeniosą się one wła-
śnie do Piotrowic. W ostat-
nich dniach, jak poinformo-
wał burmistrz Karczewa, 
powiat otwocki przeznaczył 
20 tys. zł na to wydarzenie, 
natomiast sama gmina Kar-
czew ma przekazać na ten 
cel ponad dwa razy tyle. We-
dług najnowszych informacji 
na tegoroczne dożynki ma 
przybyć grupa discopolowa 
Defis, a także przez niektó-
rych nazywany królem tego 
samego gatunku muzyki - 
Zenek Martyniuk.

Warto też wspomnieć, 
że burmistrz Karczewa 
umożliwia mieszkańcom 
gminy wirtualny kontakt z 
nim, a to za sprawą wide-
oczatów organizowanych i 
transmitowanych na oficjal-
nym koncie na Facebooku 
Michała Rudzkiego. Ostatni 
miał miejsce w środę, 13 
lutego, podczas którego 
zostało poruszonych wie-
le interesujących kwestii. 
Mieszkańcy pytali m.in. o 
stan nawierzchni na ich 
ulicach, o budowę odcinka 
pieszo-rowerowego między 
Karczewem a Janowem, 

co możliwe będzie w latach 
2021-22r. oraz o nocną linię 
łączącą Karczew z Otwoc-
kiem (wstępnie -  będą to 
mogły być dwa przejazdy).

Burmistrz Rudzki zapo-
wiedział kontynuację roz-
mów w formie wideoczatów 
ze względu na duże za-
interesowanie taką formą 
kontaktu. Oczywiście będą 
też kolejne spotkania Mo-
bilnego Urzędu. Najbliższe 
już 21 marca o godz. 18:00 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Sobiekursku.

Sebastian Rębkowski

Złote gody w Karczewie
W sobotnie popołudnie 23 lutego w Karczewie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Do miasta z całej gminy zjechały pary, które w 1968 roku 
stały się żonami i mężami, a więc teraz świętują swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Wydarzenie rozpoczę-
ło się o godzinie 14:00 
mszą świętą sprawowaną 
w kościele pw. św. Wita w 
intencji par obchodzących 
piękny jubileusz. Następ-
nie zacni goście wraz ze 
swoimi rodzinami prze-
nieśli się na dalszą część 
uroczystości do budynku 
Urzędu Gminy w Karcze-
wie. Na miejscu pary po-
witała kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Anna 
Kasprzak, która zacyto-
wała słowa wiersza K.I. 
Gałczyńskiego i skierowa-
ła kilka słów podziękowań 

wobec szanownych jubila-
tów. A byli to:

Elżbieta i Henryk 
Andrzejkowie

Wiesława i Czesław 
Jakubowscy

Marianna i Ryszard 
Bytniewscy

Jadwiga i Zbigniew 
Majchrzakowie

Alicja i Andrzej Zitkowie
Halina i Krystyn 

Sucheccy
Bożena i Jerzy 

Piątkiewiczowie
Lucyna i Wojciech 

Szulscy

Teresa i Konstanty 
Białkowie

Henryka i Andrzej 
Ćwiekowie

Barbara i Mieczysław 
Łukasikowie

Wiesława i Antoni 
Wielgoszowie

Ewa i Sławomir 
Sobocińscy

Wanda i Andrzej 
Jobdowie

Cecylia i Zygmunt Żakowie
Irena i Ryszard 

Połuchowie
Zofia i Jan 

Kowalczykowie

Teresa i Kazimierz Pasik

Na uroczystość w 
karczewskim urzędzie 
przybyli także: burmistrz 
Michał Rudzki, przewodni-
czący Rady Miejskiej Piotr 
Żelazko, skarbnik gminy 
Małgorzata Pajek, naczel-
nik Wydziału Oświaty Mał-
gorzata Żywek, sekretarz 
gminy Krzysztof Szcze-
gielniak oraz księża posłu-
gujący w parafii. W swoim 
przemówieniu gospodarz 
miejsca Michał Rudzki 
podkreślił, że jest to rów-
nież dla niego wzrusza-

jący moment, 
ponieważ jego 
dziadkowie 9 
lat temu ob-
chodzili taką 
rocznicę i do-
dał, że złote 
gody stanowi 
ważny mo-
ment dla par, 
dobry także na 
wspomnienia i 
refleksje.

W koń-
cu nadeszła 
chwila, kiedy 
to małżonko-
wie wzajem-
nie dziękowali 

sobie za długie wspólne 
pożycie. W specjalnie wy-
powiadanej formule, trzy-
mając się za ręce, pada-
ły słowa podziękowania 
oraz przyrzeczenie dal-
szej zgody i szczęścia. 

Następnie kolejno wy-
czytywane pary podcho-
dziły do burmistrza, by 
odebrać specjalne od-
znaczenia, które przyzna-
wane są na mocy ustawy 
przez Prezydenta RP, 
obecnie przez Andrze-
ja Dudę. Małżonkowie, 
przeżywający złote gody, 
otrzymali także drobne 
upominki, a panie - bu-
kiet kwiatów. Następnie 
wszystkie pary zebrały 
się na scenie, aby ze-
brani mogli uwiecznić ten 
piękny moment na pa-
miątkowej, wspólnej foto-
grafii. Chwilę później do 
sali wjechał jubileuszowy 
tort w fenomenalnej opra-
wie. Nie zabrakło rado-
snych śpiewów ,, Sto lat” 
przy akompaniamencie 
muzycznym, ale przede 
wszystkim liczyło się ra-
dosne spędzenie czasu w 
zacnym gronie.

Sebastian Rębkowski
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Od jak dawna walczy Pani 
z chorobą?
Zaczęłam chorować we 
wrześniu 2013 roku. Nie 
daję się, choć nawet nie-
którzy lekarze  dziwią się, 
że jeszcze żyję. Na po-
czątku miałam malutkiego 
guza na piersi - niecałe 
20 mm - ale okazał się od 
razu bardzo złośliwy. W 
ubiegłym roku przez no-
wotwór, który naciekł na 
rdzeń w kręgosłupie, stra-
ciłam kompletnie władzę w 
nogach. 

Było bardzo źle?
W warszawskich szpita-
lach powiedzieli mi, że nie 
mogą mnie operować, bo 
zostanę na stole z otwartą 
raną. Byłam u 11 chirurgów 
- onkologów i wszyscy mi 
odmówili. Nie było wyjścia 
- musiałam szukać pomocy 
za granicą. W Niemczech 
podjęli się usunięcia guzów 
i na drugi dzień po opera-
cji już ruszałam stopami, 
a wcześniej nawet palcem 
nie mogłam ruszyć. To było 
w lipcu ubiegłego roku. 

Wtedy zgłosiła się Pani 
do Hospicjum Empatia?
Tak, wróciłam z cewni-
kiem, poruszałam się na 
wózku, byłam obolała. Od 
lipca 2018 roku jestem 
podopieczną Hospicjum 
Domowego Empatia z 
Otwocka

To był pierwszy kontakt 
z hospicjum domowym, 
czy wcześniej też Pani 

Z Hospicjum Domowym Empatia 
lżej się choruje

Rozmowa z panią Agnieszką, mieszkanką gminy Karczew, o jej zmaganiach ze złośliwym  
nowotworem i pomocy, jakiej jej udziela Hospicjum Domowe Empatia z Otwocka.

korzystała z takiej opieki?
Nie, wcześniej nie było po-
trzeby, funkcjonowałam w 
miarę dobrze. Dopiero po 
operacjach okazało się, że 
potrzebna jest nam pomoc.

Pani i rodzinie?
Tak. Wiadomo, że człowiek 
chory potrzebuje pomocy. 
A często bliscy nie są na 
tyle przygotowani, żeby 
sobie ze wszystkim pora-
dzić. Nieraz paraliżuje ich 
bezradność, wynikająca z 
emocjonalnego zaangażo-
wania. Choć to oczywiście 
na nich spoczywa główny 
ciężar opieki. Ale co facho-
wa pomoc, to fachowa.

Na czym polega pomoc 
Hospicjum Empatia?
Głównie przychodzą i kon-
taktują się ze mną pani 
Małgosia, pielęgniarka oraz 
pan Dawid - rehabilitant. 

Lekarz jest na wezwanie, 
na telefon. Gdy np. mam 
silne bóle, dzwonię i prze-
ważnie przyjeżdża tego sa-
mego dnia po kilku godzi-
nach - oczywiście w miarę 
możliwości. Z panią Małgo-
sią mamy umówione spo-
tkania, odwiedza mnie dwa 
razy w tygodniu i pomaga 
przy aplikowaniu kroplówki, 
środków przeciwbólowych, 
zakładaniu opatrunków 
oraz innych codziennych 
problemach. Czasem jed-
nak wcale nie musi przyjeż-
dżać na miejsce. Coś się 
dzieje, nie wiemy, jak sobie 
z tym poradzić  i  wtedy wy-
starczy sms od pielęgniarki 
z informacją, aby rozwią-
zać problem. 

Widzę u Pani stojak, na 
którym wisi kroplówka, 
chodzik... Pochodzą z Ho-
spicjum?

Tak. Od nich mam wypo-
życzony sprzęt taki jak 
jeździki, wszystko, czego 
potrzebuję do rehabilitacji. 
Także opatrunki. Do ho-
spicjum zostałam przyjęta 
zaraz operacjach, miałam 
mastektomię i drugi zabieg 
na kręgosłup - potrzebo-
wałam dużo opatrunków 
i w tej sprawie mogłam li-
czyć na pomoc hospicjum. 
Jeśli jakieś z potrzebnych 
mi środków nie było u nich 
dostępne, dostałam re-
ceptę. Nie musiałam iść 
do przychodni, czekać w 
kolejce, co zawsze jest 
uciążliwe dla osoby chorej, 
a tym bardziej dla niepeł-
nosprawnej. 

Obecnie całkiem dobrze 
już Pani chodzi...
Mnie trudno złamać. Mó-
wią, że silna głowa w tej 
chorobie to podstawa, 
może dzięki temu jakoś 
funkcjonuję. Mam 42 lata, 
kochającego męża i dzie-
ci - mam dla kogo żyć. W 
ubiegłym roku tydzień po 
powrocie z Niemiec, po 
dwóch operacjach, uczest-
niczyłam w weselu cór-
ki - na wózku, słaba, ale 
jednak. Potem już nawet 
chodziłam bez kul, ale ty-
dzień przed świętami Bo-
żego Narodzenia nastąpił 
nawrót i w ciągu trzech 
godzin straciłam znów wła-
dzę w nogach. Potrzebna 

była kolejna operacja w 
Niemczech. Tym razem 
szybciej wstałam z wóz-
ka, bo operację miałam 
tydzień po utracie władzy 
w nogach - w wigilię! Teraz 
już chodzę, sama się wy-
kąpię, zejdę po schodach, 
a byłam skazana na pam-
persy, na bycie inwalidką 
na wózku do końca życia.
Życie z tą chorobą jest jak 
chodzenie po polu mino-
wym. Ale dzięki takiemu 
zespołowi jak pani Małgo-
sia, pan Dawid, pan doktor, 
lżej jest chorować. Wiem, 
że mogę liczyć na te oso-
by w każdej chwili, bo są 
zawsze na telefon. Wiem, 
że pani Małgosia jeździ do 
pacjentów nawet o 22 w 
nocy, poświęca swój pry-
watny czas, nie patrząc, 
która godzina.

Czyli zgłoszenie się do 
Empatii to był dobry wy-
bór?
Jeśli chodzi o pomoc udzie-
laną przez Hospicjum, to 
jestem bardzo zadowolona 
i nie miałam nigdy żadnych 
wątpliwości, czy wstydu...  
Niektórzy mówią, że się 
wstydzą iść do hospicjum, 
a przecież tam są ludzie, 
którzy chcą i potrafią po-
móc, więc nie ma się czego 
wstydzić.

Rozmawiała:  
Kazimiera Zalewska

Komentarz Małgorzaty Chodyry, pielęgniarki Hospicjum Domowego Empatia

Niejednokrotnie pacjenci zgłaszani są do opieki paliatywnej bardzo późno, gdy my 
już niewiele możemy im pomóc. Dzieci, rodzina zwracają się do nas, gdy mama, 
tata, dziadek z powodu postępu choroby lub chemioterapii, już nie może jeść, jest 
bardzo wychudzony i osłabiony. Jeśli trafiamy do pacjenta wcześniej, jesteśmy w 
stanie mu wiele więcej pomóc, ponieważ jest wiele leków na apetyt, są kroplówki, 
są leki, które pobudzają funkcjonowanie słabego organizmu. Czasem widzimy skie-
rowanie, które było wystawione dwa miesiące wcześniej, a my też potrzebujemy 
paru wizyt, aby zapoznać się z rodziną, pacjentem, rozpoznać ich potrzeby. Mamy 
pod opieką pacjentów 2-3 lata i całkiem nieźle się trzymają, są poddawani leczeniu, 
dbamy, aby uśmierzyć ich ból. 
Nie zwlekaj więc ze zgłoszeniem do hospicjum domowego. Tak zapewnisz osobie 
bliskiej komfort na koniec życia, który należy się każdemu - apeluje pani Małgosia i 
wszyscy pracownicy Hospicjum Empatia. 
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Miłośnicy muzyki, a 
zwłaszcza fani muzyki 
jazzowej, doskonale wie-
dzą, że słuchanie winyli 
to coś więcej, niż tylko 
proste puszczenie krążka 
na gramofonie. To jedna 
z tych magicznych chwil, 
kiedy po rozpakowaniu 
płyty można rozsiąść 
się wygodnie w fotelu i z 
ogromną satysfakcją chło-
nąć każdy dźwięk wydo-
bywający się z głośników. 

Dla fanów jazzu i pa-
sjonatów twórczości Mi-
chała Urbaniaka wyda-
nie - po raz pierwszy w 
historii - limitowanej, wi-
nylowej edycji albumu ”I 
jazz love you”, który miał 
swoją premierę w 2004 
roku, to prawdziwa grat-
ka. Repertuar zapisany na 
dwóch krążkach składa 
się z oryginalnych kom-
pozycji artysty łączących 
elementy jazzu z polską 
muzyką ludową i klasycz-
ną. To ukochane „dziecko” 
Urbaniaka prezentujące 
słynne brzmienie talking 
violin. Brzmienie, które 
tak bardzo spodobało się 
Milesowi Davisowi, że za-
owocowało później wspól-
ną sesją nagraniową mu-
zyków do płyty „Tutu”. 

Remigiusz Mróz. Nieod-
gadniona. Poznań 2019

Książek Remigiusz 
Mroza nie ma potrzeby 
rekalmować. W Państwa 
ręce oddajemy thriller psy-
chologiczny, jak twierdzi 
wydawnictwo, na miarę 
największych światowych 
bestsellerów. Sami Pań-
stwo ocenicie czy to nie 
przechwałki. To kontynu-
acja „Nieodnalezionej”. Już 
w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Otwocku.

Chwalba Andrzej. 1919, 
pierwszy rok wolności. 

Wołowiec 2019
W listopadzie 1918 roku 

Polska odzyskała Niepod-
ległość, co nie było równo-
znaczne z zakończeniem 
formowania się granic Pol-

”I jazz love you” 
w winylowej edycji
19 lutego br. w siedzibie Wydawnictwa Muzycz-
nego Fono w Wawrze odbyła się premiera winy-
lowego albumu „I jazz love you” wydanego przez 
legendę polskiego jazzu - Michała Urbaniaka.

Nagrania, które można 
znaleźć w albumie ”I jazz 
love you”, gdzie wystąpili 
czołowi amerykańscy in-
strumentaliści, zostały za-
pisane w Nowym Jorku w 
latach 2002 i 2003. Urba-
niak zaprosił do współ-
pracy nad tym projektem 
muzycznym doborowe 
towarzystwo, a w szcze-
gólności Mike Gerbera, 
Horacego Parlana, Ken-
ny Barrona, Rona Carte-
ra, Kenny Davisa, Lenny 
White’a oraz Roya Hayne-
sa. Płyty zawierają melo-
dyjne akustyczne utwory, 
które tworzą spójną kom-
pozycyjnie całość. To wy-
jątkowe połączenie jazzu, 
hip-hopu, folku i muzyki 
ludowej. W swoich aran-
żacjach mistrzowi polskie-
go jazzu udało się połą-
czyć charakter i brzmienie 
polskiej muzyki ludowej z 
nowoczesnym napędem 
i jazzowym groovem. - 
Wojtek Karolak, z którym 
znam się od lat - mówi Mi-
chał Urbaniak - twierdzi, 
że to jest moja najlepsza 
płyta, m.in. dlatego, że z 
jednej strony jest prosta 
i rytmiczna, z drugiej zaś 
tak niesłychanie emocjo-
nalna”.

Andrzej Idziak

NOWOŚCI 
wydawnicze w PBP

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3a 
poleca czytelnikom nowości wydawnicze.

ski. Polacy musieli rozpo-
cząć stawianie czoła nie 
tylko wielkiej polityce, ale 
również potrzebom dnia co-
dziennego. Wydawało się na 
pierwszy rzut oka, że nasz 
naród nie podoła tym pro-
blemom. A jednak udało się, 

proces formowania Państwa 
Polskiego rozpoczął się i 
trwał. O całokształcie prze-
mian dalej opowie już sam 
autor. Książka w zasobach 
Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Otwocku.

Robert Beller

Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Wiązownie zaprasza 
na Dzień Pamięci Bohate-
rów Powstania Stycznio-
wego.156 lat temu wybuchł 
największy zryw niepodle-
głościowy w dziejach Pol-
ski - powstanie styczniowe. 
Podczas walk trwających od 
stycznia 1863 roku do jesieni 
1864 powstańcy stoczyli po-
nad 1200 bitew i potyczek. 
Działania zbrojne nie omi-
nęły także terenu dzisiejszej 
gminy Wiązowna. Na polach 
w okolicy Porąb oddział po-
wstańczy powiatu stanisła-
wowskiego  - dowodzony 
przez pułkownika Ziemomy-
sła Kuczyka -  w sile około 
250 piechurów i 60 jeźdźców 
odparł atak przeważających 
sił rosyjskich (około 500 pie-
churów ze wsparciem patroli 

Dzień Pamięci
jazdy). Następnie powstań-
cy przez Lipowo, Malca-
nów i Żanęcin przeszli nad 
Świder (w okolicę Mlądza), 
gdzie nad rzeką pochowali 
zmarłych od ran  towarzyszy 
broni. Obchody odbędą się 3 
marca w niedzielę.

PROGRAM WYDARZENIA:
9:30 - Spotkanie przy ka-
pliczce w Porębach- wspól-
ne odśpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego, przemówie-
nia, odczytanie apelu po-
ległych, salwa honorowa, 
złożenie kwiatów
10:15 – 11:30 - Przemarsz 
oddziału rekonstruktorów 
do Glinianki
11:30 – 12:30 - Msza Świę-
ta w kościele w Gliniance
12:35 – 12:45 - Minirekon-
strukcja potyczki - błonia 

przykościelne parafii św. 
Wawrzyńca w Gliniance. 
Możliwość obejrzenia stro-
jów, wyposażenia i uzbro-
jenia zarówno powstańców 
jak i żołnierzy rosyjskich
13:30 – 14:30 - Spotkanie 
przy Lagunie w Malcano-
wie. Wspólne ognisko, roz-
mowy powstańcze
14:45 – 15:45 - Spotkanie 
z rekonstruktorami przy 
świetlicy w Pęclinie
„Gawęda Powstańcza”, po-
kaz broni i umundurowa-
nia, opowieści o dziejach 
oddziału powiatu stanisła-
wowskiego 
17:00 – 17:15 - Wiązowna: 
złożenie kwiatów, zniczy 
na cmentarzu na mogile z 
1863 r.

Wiązowna

Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Karcze-
wie zaprasza na spotka-
nie z Hubertem Trzepałką 
i Norbertem Bączykiem 
– autorami książki „Brüc-

Brückenkopf Warschau 1944
kenkopf Warschau 1944”. Podczas spotka-
nia będzie można nabyć publikację wraz z 
autografami autorów w cenie 40 zł. Wstęp 
wolny.

1 marca (piątek), godz. 18.00 
MGBP, Karczew, ul. Widok 2

Karczew
Zapraszamy na wysta-

wę fotografii „Tradycyjne 
zabawki i zabawy ludowe”, 
której pomysłodawcą i re-
alizatorem jest Małopolskie 
Centrum Kultury SOKÓŁ w 
Nowym Sączu, instytucja 
kultury Samorządu Wo-
jewództwa Małopolskie-
go. Fotografie, na których 
członkowie dziecięcych 
zespołów regionalnych pre-

Józefów

Dziecięca tradycja
zentują tradycyjne zabawy, 
to zaledwie kilkanaście ka-
drów tworzących niewiel-
ki obraz ludycznej strony 
życia dziecka wiejskiego. 
Wstęp wolny. Wystawa po-
trwa do 29 marca.

4 marca (poniedziałek), 
godz. 11.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1
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Na wystawie znalazły się 
rysunki, prace malarskie, 
rzeźby, ale także efekty in-
nych działań kreatywnych, 
takie jak charakteryzacje 
teatralne, wizerunki osób, 
kostiumy, plakaty, ceramika 
czy dekoracje florystycz-
ne. Wystawa prezentowała 
również dokonania wycho-
wanków w takich dziedzi-
nach jak reklama, film czy 
grafika.

„Spotkanie w drodze” 
– jak mówi pani Monika 
Grajda-Widulińska – jest 
momentem, w którym spo-
tykają się idee, projekty, po-
mysły dnia dzisiejszego, są 
ważne i aktualne właśnie tu 
i teraz. Za rok, za dwa wszy-
scy pójdą o krok dalej, być 
może będziemy mieli oka-
zję obejrzeć ich dokonania 
za jakiś czas na kolejnej 
wystawie. Jestem dumna, 
że mogłam być świadkiem, 
drogowskazem, pomocą 
i wsparciem dla tych mło-
dych, pięknych ludzi, moich 
wychowanków. Serdecznie 
zapraszam do podziwiania 
ich prac”.

Cykl spotkań poetyckich 
kontynuowała  Anna Mikos 
swoim wieczorem autorskim 
pt. ,,Marzenia się spełniają”, 
który odbył się 6 lutego w 
siedzibie Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Otwocku.

Podczas wieczoru przy 
świecach autorka zapre-
zentowała nam swoje 
utwory, a recytacja poprze-
dzona osobistym komenta-
rzem - przeplatana muzyką 
- zrobiła na zebranych duże 
wrażenie.

Kolejnym wydarzeniem 
dedykowanym miłośnikom 
poezji i wpisującym się w 
tematykę miłosną było spo-
tkanie z  Bogumiłą Arasz-
kiewicz (na zdj.), prezes 
Klubu Seniora w Kołbieli, 
które odbyło się 15 lutego.

Wieczór upłynął w na-
strojowym, walentynkowym 

Spotkanie w drodze
W Galerii PMDK mogliśmy podziwiać kolejną niezwykle ciekawą wystawę. 
Tym razem zaskoczyła nas różnorodność form i stylów, bo też kryje się za 
nimi kilka osobowości artystycznych. Autorami prac są byli wychowanko-
wie Moniki Grajdy-Widulińskiej.

Kilka słów o artystach

Justyna Lilianna Ba-
ranowska - analityk sys-
temów informatycznych w 
Warszawie. Swoją potrze-
bę tworzenia zrealizowała, 
zakładając firmę, która zaj-
muje się dekoracjami flo-
rystycznymi. Na wystawie 
można obejrzeć zdjęcia z 
konkretnych realizacji.

Karol Cygan – projek-
tant mody w Londynie. Dla 
Karola wyzwaniem jest 
tworzenie niezwykłych kre-
acji. Publiczność w PMDK 
miała możliwość zapozna-
nia się z jego oryginalnymi 
strojami poprzez zdjęcia, 
które wcześniej były pu-
blikowane we włoskim Vo-
gue’u. Samych projektów 
nie mogliśmy obejrzeć na 
żywo, gdyż są to unikaty, 
które z wybiegu w Londy-
nie zostały przewiezione do 
stolicy mody w Mediolanie.

Oliwia Fabińska – stu-
dentka Wyższej Szkoły Ar-
tystycznej w Warszawie, 
charakteryzatorka. Urzekła 
wszystkich zgromadzo-

nych na wernisażu suknią, 
w której wystąpiła (uszytą 
na jej studniówkowy bal). 
Dodatkowo Oliwia zapre-
zentowała dwie kreacje na 
manekinach - jedną histo-
ryczną, drugą na zadany 
temat - „multiplikacja”. Oli-
wia jest również autorką 
serii makijaży i charaktery-
zacji, które prezentowane 
są na zdjęciach.

Klementyna Gał – stu-
dentka wydziału Sztuki 
Nowych Mediów w Pol-
sko – Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych w 
Warszawie. Klementyna re-
alizuje się w grafice kompu-
terowej, jej prace to tryptyk, 
którego gwiazdą jest otwoc-
ka willa „Julia” w ciekawym 
towarzystwie, ale nie porzu-
ciła też sztuki tradycyjnej, 
nieobca jest jej również gra-
fika warsztatowa.

Karolina Kozłowska 
– studentka produkcji tele-
wizyjnej i reżyserii w War-
szawskiej Szkole Rekla-
my. Karolina na wystawie 
zaprezentowała dziesią-
tą muzę – film, który był 

wyświetlany na jednej ze 
ścian. W filmie „Resume” w 
reżyserii K. Kiecko Karolina 
pełniła rolę kierownika pro-
dukcji i aktorki, a w filmie 
„Zimny uścisk” w reżyserii 
N. Olak była kierownikiem 
produkcji, kostiumografem 
i scenografem.

Paulina Lemieszka – 
studiuje gospodarkę prze-
strzenną w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Paulina jest 
autorką dużych szkiców 
kobiety w tańcu oraz stu-
dium martwej natury, które 
wykonała węglem, kredą i 
kredką.

Magdalena Mucha – 
studentka architektury na 
Politechnice Warszawskiej. 
Magdalena pokazała pra-
cę projektową architekta, 
prezentując wizualizację 
swoich projektów, ich pla-
ny techniczne, jak również 
makiety przestrzenne. Do-
datkowo widzowie mogą 

zajrzeć do zeszytu pomy-
słów - skarbnicy inspiracji i 
pierwszych szkiców Magdy.

Piotr Ptasiński – stu-
dent elektrotechniki na Po-
litechnice Warszawskiej. 
Jest autorem serii pasteli 
małych i dużych, pełnych 
ekspresji i koloru. Cieka-
wostką jest możliwość po-
znania genezy ich powsta-
nia poprzez odczytanie 
podpisów, jakie udostępnił 
nam Piotr. W jego przypad-
ku zabawa formą plastycz-
ną jest tak samo ważna jak 
podpis, który staje się inte-
gralną częścią pracy.

Oskar Rozmej -Stępień 
- student wydziału Sztuki 
Nowych Mediów w Pol-
sko – Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych 
w Warszawie. Oskar przy-
gotował plakat promujący 
wystawę „Spotkanie w dro-
dze”, jest również autorem 
plakatu „Who’s working?”

PMDK

Wieczory z poetkami
Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała cykl spotkań z poetkami z 
powiatu otwockiego. W lutowe wieczory można było już zapoznać się Anną 
Mikos oraz Bogumiłą Araszkiewicz i ich twórczością.  

klimacie i skupił rzeszę mi-
łośników wierszy. Autorka 
zaprezentowała ze swego 
olbrzymiego dorobku (oko-
ło 750 wierszy) kilkanaście 
nastrojowych i klimatycz-
nych utworów o miłości 
wszelkiego rodzaju. Wszak 
„Miłość nie jedno ma imię...” 
czyli do Boga, otaczające-
go świata oraz ludzi.

Wzruszająca recytacja 
autorska oraz melorecyta-

cja przy akompaniamencie 
gitarowym przypadły do gu-
stu uczestnikom spotkania. 
W recytację wierszy autorki 
włączyły się zaprzyjaźnione 
poetki powiatu otwockiego, 
czytając wybrane utwory 
pani Bogumiły. Na koniec 
były brawa, kwiaty oraz 
niespodzianka w posta-
ci recitalu Krystyny Obary 
Morawskiej, a także słodki 
poczęstunek.

Uczestnicy tegoż wy-
darzenia również zostali 
zaskoczeni, a to za spra-
wą prezentów przygotowa-
nych przez PBP - wszyscy 
uczestnicy otrzymali książ-
kę o miłości.

Kolejną bohaterką wie-
czoru poezji była 28 lutego 
Joanna Kożan-Łazor. 

Agnieszka Zaleska

Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna zapra-
sza na rodzinny spek-
takl teatralny „Dziadek 
do orzechów” wg. E.T.A 
Hoffmanna z muzyką P. 
Czajkowskiego z udziałem 
Aliny Więckiewicz i Sylwii 

Miejski Ośrodek Kultury 
w Józefowie zaprasza na ro-
dzinne warsztaty dla dzieci 
poświęcone tańcowi. Zasta-
nawialiście się, czy dawniej 
ludzie się bawili? Oczywi-
ście! I może nawet lepiej niż 
my, współcześni. Taniec 
był jedną z podstawowych 
rozrywek. Kto nie umiał 
tańczyć, nie brał udziału w 
życiu towarzyskim. Warsz-
taty to spotkanie autorskie z 
Izabellą Klebańską, autorką 
książki „Jak tańczono przed 

Karczew
Klasyka w Karczewie

Majewskiej. Organizato-
rzy przygotowali również 
warsztaty teatralno-pla-
styczne, które odbędą się 
po spektaklu. Wstęp wolny. 

6 marca (środa), godz. 10.45
MGBP, Karczew, ul. Widok 2

Józefów

Dawne tańce
wiekami”. Podczas spotka-
nia poznacie podstawowe 
kroki hiszpańskiej pawany, 
francuskiego branlera oraz 
polskiego mazura i polone-
za. A na koniec nauka dwor-
skiego ukłonu. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy, e-mail : 
agnieszka.jung @mokjoze-
fow.pl lub tel. 22 789 22 84 

2 marca (sobota), 
godz. 11.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1
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Hasło krzyżówki panoramicznej z 15 lutego 2019 ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W WIĄZOWNIE.

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt zachęca do adopcji jego  
podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

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

BEKON - duży, śliczny i łagodny 
trzylatek. Bardzo lubi się bawić 
i wygłupiać. Kocha spacery i to-
warzystwo ludzi. Na inne psy nie 
zwraca uwagi. Zupełnie nie zdaje 
sobie sprawy ze swych gabarytów. 
Poza boksem rozkwita, a zupełnie 
nie odnajduje się w schronisku. 
Szukamy aktywnego domu dla bo-
skiego rudzielca

DANTE - superbohater w typie 
jamnika. Przeżył kiedyś wypadek, 
w którym połamało mu miedni-
cę i dzielnie żył, walcząc z bólem. 
Operację też zniósł bardzo dobrze. 
Teraz wraca do pełnej sprawności. 
Szukamy domku dla tego cudownego psiaka. Jest bardzo 
łagodny, delikatny, zrównoważony. Dogaduje się z innymi 
psami. Waży ok. 8 kg i ma ok 4 lat. 

KAPPA ma ok. 8 lat. Od kiedy pa-
miętamy jest w schronisku. Długi 
czas nie pozwalała się dotknąć. 
Cierpliwa praca wolontariuszy za-
owocowała dużym postępem so-
cjalizacyjnym. Kappa wychodzi już 
na spacery i bardzo się z nich cie-
szy. W schronisku lepiej nie będzie. 
Kappa dogaduje się z innymi psa-
mi. Ładnie chodzi na smyczy. Jest cierpliwa i łagodna. 
Może komuś mocniej zabije serce na widok tej suni?

Błażej Cymerman -  za-
palony piłkarz, narciarz 
i snowboardzista - uległ 
wypadkowi komunika-
cyjnemu i w wieku 14 lat 
stracił obie nogi. Wtedy, 
w niezwykle trudnych 
chwilach, mógł liczyć na 
wsparcie rodziny i przyja-
ciół. 

Od ponad dwóch lat fun-
dacja funkcjonująca pod 
imieniem chłopca i zarzą-
dzana przez jego tatę pręż-
nie działa na rzecz prawi-
dłowego rozwoju dzieci i 
młodzieży niepełnospraw-
nej, propagując aktywny, 
zdrowy tryb życia z wyko-
rzystaniem sportu. 

Już niedługo znów bę-
dzie głośno o tej organi-
zacji. A stanie się to za 
sprawą nowego progra-
mu rozrywkowego, który 
w marcu trafi na antenę 
TVP2. W „Dance dance 
dance” zatańczy sześć par, 

Dotychczasowy rekord 
- 1696 osób - należał do 
Brytyjczyków. Mieszkań-
cy Karczewa i sąsiednich 
miejscowości, którzy sta-
wili się jednak bardzo licz-
nie w tamtą wrześniową 
niedzielę na stadionie „Ma-
zura”  - po weryfikacji - po-
bili rekord wyspiarzy o 555 
osób. 

Przypomnijmy, że wy-
darzenie zostało zorga-
nizowane w celu chary-
tatywnym - chodziło o 
pomoc czwórce dzieci, 
których rodzice zginęli w 
lipcu ub. roku w wypadku 
w Zabieżkach. Przy okazji 
świetnej zabawy udało się 

Zatańczą dla Drużyny Błażeja

mierząc się z choreografia-
mi z najbardziej znanych 
teledysków, filmów tanecz-
nych i musicali. Wśród 
rywalizujących duetów w 
programie znajdą się tre-
nerzy personalni: Kata-
rzyna Dziurska, którą jest 
także instruktorką fitness 
oraz Emilian Gankow-
ski. To właśnie owa dwój-
ka w telewizyjnym show 
wesprze podopiecznych 
fundacji #DrużynaBłaże-
ja, więc warto kibicować 

temu tanecznemu duetowi 
i wspomóc organizację. 
Emisja programu startuje 
w sobotę, 2 marca o godzi-
nie 20:05. Ci, którzy będą 
mieli możliwość, mogą tak-
że wybrać się na nagrania 
„Dance dance dance” od-
bywające się sukcesywnie 
w Warszawie; najbliższe w 
dniach: 7, 14, 21 i 28 mar-
ca oraz 2 i 12 kwietnia. Za-
praszamy i polecamy!

Sebastian Rębkowski

Rekord Guinnessa 
potwierdzony

Biuro rekordów* potwierdziło, że 30 września 2018 w 
Karczewie został ustanowiony nowy rekord Guinnes-
sa w liczbie osób jednocześnie wykonujących pajacy-
ki. Od teraz wynosi on oficjalnie 2 251.

uczestnikom zebrać ok. 
30 tys. zł.

Gratulacje dla organi-
zatorów, czyli Żanety Kor-
natowskiej, wolontariuszy 
z Fundacji #Drużyna Bła-
żeja, LKS Mazur Karczew, 
Wspólnoty Samorządo-
wej Powiatu Otwockiego i 
wielu ich przyjaciół, którzy 
spontanicznie i z całym 
zapałem zaangażowali się 
w akcję.

red.

*) Biuro rekordów to firma 
konsultingowa, która pomaga i 
doradza polskim klientom chcą-
cym pobić rekord Guinnessa.
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Dobra gra zarówno w 
formacji ofensywnej, jak 
i w obronie, połączona z 
wysoką dyspozycją zawod-
niczek, która efektywnie 
przełożyła się na tempo i 
styl gry karczewianek w tym 
spotkaniu (16.02.2019), 
zadecydowały o wysokiej 
wygranej nad zespołem z 
Wielkopolski 26:19 (16:10). 
Zwycięstwo nad silnym i 
wymagającym przeciw-
nikiem, wielokrotnym mi-
strzem i wicemistrzem 
Polski, mistrzem regionu i 
zwycięzcą wielu młodzie-
żowych turniejów piłki ręcz-
nej cieszy tym bardziej, że 
można je potraktować jako 
w pełni udany rewanż za je-
sienną wysoką porażkę na 
obornickim parkiecie.

W turnieju, który odbył 
się 23 lutego, wystartowało 
297 zawodników z 23 klu-
bów zrzeszonych w Okrę-
gowym Związku Karate 
Województwa Mazowiec-
kiego. Według statystyk 
organizatora mistrzostw 
KSW Bushi było klubem z 
największą efektywnością 
mierzoną stosunkiem licz-
by zawodników do liczby 
wygranych przez nich walk.

Złoto w swoich katego-
riach wiekowo-wagowych 
zdobyli: Antoni Sawka, Na-
talia Such, Agnieszka Wi-
nek i Aleksandra Koch.

Ze srebrnymi medalami 

MKS Karczew gromi Spartę Oborniki
Kto nie oglądał pojedynku MKS-u Karczew ze Spartą 
Oborniki, niech żałuje. To było nie tylko emocjonują-
ce sportowe widowisko, ale prawdopodobnie najlep-
szy mecz, jaki podopieczne Grzegorza Ankiewicza 
rozegrały do tej pory w ramach rozgrywek I ligi ko-
biet w piłce ręcznej w sezonie 2018/2019.

Karczewski team dał 
prawdziwy koncert gry i był 
od przeciwniczek lepszy 
właściwie w każdym ele-
mencie rywalizacji. Pod-
opieczne Grzegorza An-
kiewicza nie tylko odebrały 
szczypiornistkom Sparty 
ich najważniejszy boisko-
wy atut, czyli szybkość, ale 
i totalnie zaskoczyły swoją 
postawą na boisku. Tak am-
bitnie, a przy tym skutecz-
nie grającego MKS-u już 
dawno nie mieliśmy okazji 
oglądać w hali karczew-
skiego MOSiR-u. Dziew-
czyny grały jak w transie, a 
licznie zgromadzonym na 
karczewskiej „żylecie” kibi-
com ręce same składały się 
do oklasków.

Różnica 7 bramek w 

meczu z tak klasowym 
przeciwnikiem jak Spar-
ta Oborniki stanowi wynik 
znaczący i - co warto pod-
kreślić - uzyskany wysił-
kiem całego zespołu. I cho-
ciaż pochwały za postawę 
w tym meczu należą się 
wszystkim szczypiornist-
kom, to indywidualnie war-
to wyróżnić rozgrywające: 
Asię Wójcik i Polę Janow-
ską, skrzydłowe: Dominikę 
Baran i  - powracającą do 
coraz lepszej dyspozycji 

po kontuzji ręki - Julię Za-
grajek. Szczególne wyrazy 
uznania należą się Natalii 
Barańskiej, która w meczu 
z Obornikami była nie tylko 
najlepiej punktującą kar-
czewską skrzydłową, ale 
która rozegrała tego dnia 
fenomenalne spotkanie. 
„Owca” jest zawodniczką 
grającą zawsze na solid-
nym poziomie, ale poziom, 
który prezentowała w so-
botnim spotkaniu, to już 
była klasa sama w sobie. 

Bardzo dobrze radziła so-
bie także na kole - obroto-
wa Ania Ciecierska i sto-
jące tego dnia w bramce: 
Gabrysia Wojewódzka oraz 
Monika Rogala.

Wygrana ze SPR KPR 
Sparta Oborniki jest dru-
gim zwycięstwem z rzędu 
karczewskiej drużyny, która 
po czternastu rozegranych 
meczach zajmuje 9 pozycję 
w tabeli I ligi.   

Andrzej Idziak

Efektywne Bushi
4 złote medale, 3 srebrne, 6 brązowych i ogólnie 
czwarte miejsce w klasyfikacji drużynowej – Klub 
Sportów Walki Bushi udział w Mistrzostwach Ma-
zowsza Karate Kyokushin może zaliczyć do bar-
dzo udanych.

wrócili: Aleks Wadych, Ma-
teusz Majchrzak i  Wiktor 
Durel.

Trzecie miejsca zajęli: 
Jan Kacprzak, Jan Lewon, 
Zuzanna Dąbrowska, Aga-
ta Wielgosz-Domańska, 
Patryk Frelek i Anna Człon-
kowska

Na piątym miejscu upla-
sował się tym razem Ceza-
ry Malik.

W roli sekundantów wy-
stąpili: sensei Mikołaj Pały-
ska, Malwina Jerzak, Wik-
tor Bidas i Krystian Witak, 
a w roli sędziego  - shihan 
Paweł Juszczyk.

Red/KSW Bushi

Złoto i dwa brązy dla Kazoku
W dniu 23 lutego 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Mazowsza w Karate Kyoku-
shin organizowane przez Okręgowy Związek Karate. W zawodach wzięło 
udział prawie 300 najlepszych zawodników z Mazowsza, w tym 4- osobo-
wa kadra Klubu Karate Shinkyokushin Kazoku.

Reprezentacja klu-
bu zdobyła 3 medale, w 
tym jeden najcenniejszy 
– złoty. Pierwsze miejsce 
zajęła Lena Gmitrzak, wy-
grywając 3 walki, z czego 
aż 2 przed czasem. Lena 
okazała się tym razem 
bezkonkurencyjna, wy-
kazując dużą przewagę 
nad resztą przeciwniczek. 
Trzecie miejsce wywalczy-

ła tym razem Natalia Bień-
kowska, która - po bardzo 
dobrych eliminacjach - w 
walce o finał musiała uznać 
wyższość swojej rywalki. 
Trzecie miejsce udało się 
także wywalczyć Krzyszto-
fowi Semikowi, który prze-
grał jedynie ze znacznie 
wyższym i silniejszym prze-
ciwnikiem. W zawodach 
brał również udział Maciej 

Cywiński, który przegrał 
niestety walkę o wejście 
do strefy medalowej. Cała 
kadra Klubu Kazoku wy-
kazała się duchem walki 
oraz pokazała, że liczy się 
w rywalizacji sportowej na 
Mazowszu. Czekamy na 
kolejne sukcesy!

Michał Malesa 
Klub Karate shinkyokushin 

KAZOKU
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Drugi mecz kolejki za-
kończony został walkowe-
rem dla zespołu „Wczoraj-
szych”, a powodem było 
niestawienie się na mecz 
ich przeciwników. Dwa ko-
lejne spotkania zakończyły 
się pewnymi zwycięstwami 
„Paraliżu” i ekipy „For Fun”. 
Kolejne mecze już w przy-
szłą niedzielę trzeciego 3 
marca - początek pierwsze-
go meczu o godzinie 13:00.

III Amatorska Liga Siat-
kówki wystartowała 17 lute-
go 2019 roku. W tym roku 
formuła zawodów uległa 
zmianie. W lidze bierze 
udział osiem zespołów, 
które przez siedem tygodni 
będą rywalizowały ze sobą 
w rundzie zasadniczej. Ko-
lejna faza ligi to runda pu-

Amatorska 
Liga Siatkówki 
w Celestynowie

W minioną niedzielę 24 lutego w hali sportowej 
Celestynów odbyły się mecze drugiej kolejki III 
Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar Wójta Gmi-
ny Celestynów. W pierwszym meczu drużyna 
RKS Bór Regut pewnie pokonała zespół „Póź-
niej się Dopisze”. 

charowa, z której zostaną 
wyłonione cztery najlepsze 
drużyny. Finał  odbędzie 
się 14 kwietnia. Zaprasza-
my wszystkich miłośników 
siatkówki do wspólnego ki-
bicowania zespołom. 

Wszystkie mecze roz-
grywane są w hali sporto-
wej w Celestynowie przy 
ulicy prof. Hilarego Koprow-
skiego 2.

Michał Kwiecień

Poniżej wyniki meczów 
II kolejki III ALS:

Później się Dopisze – RKS 
Bór Regut 0:2 (9-25, 20-25)
Wczorajsi – Dobry Polski 
Skład 2:0 (25-0, 25-0) v.o
„AS” Celestynów – For Fun 
0:2 (13-25, 22-25)
Paraliż – Dora 2:0 (25-14, 
26-24)
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Półmaraton rekordów

Szczególnie błysnęły 
formą panie Izabela Trza-
skalska i Anna Gosk, osią-
gając rekordowe wyniki w 
kategorii kobiet w całej hi-
storii imprezy.  

Na głównym dystansie 
półmaratonu (21,097 km) 
rywalizowało 1924 osób, z 
czego 391 kobiet (29-pro-
centowy wzrost liczby 
uczestniczek w stosunku 
do ubiegłego roku!). 881 
osób pobiegło zaś na 5 
km. Reszta uczestników to 
dzieci i młodzież. 

Przed biegami głównymi 
odbyły się biegi młodzieżo-
we: Mały Ćwierćmaraton i 
Mały Półmaraton (487 za-
wodników), których zwy-
cięzcami zostali: Natha-
lie Sebiguli-Marishekome 
(Malcanów) i Maksymilian 
Działka (300 m), Hanna 
Jóźwicka (Michałówek) i 
Kostek Kącki (600 m), Zu-
zanna Łukowska i Dzmitry 
Prakapuk (1000 m) oraz 
Paulina Kander i Daniel 
Sierański (1500 m). Oraz 
najbardziej widowiskowy i 
uroczy Bieg Krasnoludków, 
czyli 267 najmłodszych bie-
gaczy, którzy musieli poko-
nać całe 80 metrów! 

Pogoda jak na luty była 
sprzyjająca bieganiu. Jak 
zauważali już na mecie ko-
lejni zawodnicy, wyjątkowo 
słaby był wiatr. Wzmacnia-
jący natomiast był doping 
kibiców na całej trasie, stąd 
pewnie tak dobre wyniki w 
biegu, który wytrawni bie-

Ok. 3,5 tysiąca zawodników stanęło 24 lutego na 
starcie biegów 39. Półmaratonu Wiązowskiego, czy-
li impreza znów zanotowała rekord frekwencji, choć 
liczba uczestników na innych tego typu biegach spa-
da! I nie był to jedyny rekord pobity tego dnia.

gacze zaliczają jako spraw-
dzian przed sezonem. 

Emil Dobrowolski był 
zwycięzcą 38. Półmarato-
nu Wiązowskiego. W tym 
roku także od początku ob-
jął prowadzenie i cały czas 
powiększał przewagę nad 
rywalami:  Abderrahimem 
Elasri z Maroka oraz Prze-
mysławem Dąbrowskim.

Wśród kobiet bezape-
lacyjnie najlepsza okazała 
się Izabela Trzaskalska, 
która od początku pobiegła 
własnym, mocnym tempem 
z myślą o ustanowieniu no-
wego rekordu trasy. I jak 
zaplanowała, tak zrobiła. 
Druga przybiegła Aleksan-
dra Lisowska, a trzecia An-
gelika Mach.

W biegu na 5 kilome-
trów najszybszy na mecie 
okazał się weteran biegów 
ulicznych – 38-letni Mariusz 
Giżyński. Choć on walczyć 
musiał do samej mety o 
zwycięstwo z zawodnikiem 
z Ukrainy, Andrzejem Sta-
rzyńskim. Tuż za nimi był 
trzeci Krzysztof Wasiewicz.

Wśród pań najlepsza 
była Anna Gosk, która po-
prawiła swój wynik na tym 
dystansie od ubiegłego 
roku o 46 sek. Druga do-
biegła Ewa Jagielska, a na 
trzecim miejscu uplasowała 
się Julia Moroz z Kijowa.

Na imprezie w Wiązow-
nie pojawiło się wielu bie-
gaczy, którzy zaliczają się 
w naszym kraju do czo-
łówki tej dyscypliny. Swo-

ją obecnością uświetnili 
wydarzenie także nasi byli 
olimpijczycy: czterokrotny 
mistrz olimpijski Robert Ko-
rzeniowski, który choć cał-
kiem niedawno miał opera-
cję obojczyka wziął udział 
w biegu głównym. Zajął w 
nim 63 miejsce, ale w kate-
gorii 50-latków znalazł się 
na najniższym podium. Na-
tomiast w roli gości honoro-
wych wystąpili olimpijczycy: 
Andrzej Supron - zapaśnik, 
Władysław Zieliński - kaja-
karz i Kazimierz Czarnecki 
- sztangista.

ZetKa

WYNIKI
39 Półmaraton Wiązow-
ski - 21 km mężczyźni:

1. DOBROWOLSKI Emil, 
POL - 01:06:56
2. ELASRI Abderrahim, 
MAR - 01:08:40
3. DĄBROWSKI Przemy-
sław, POL - 01:08:49

39 Półmaraton Wiązow-
ski - 21 km kobiety:

1. TRZASKALSKA Izabela, 
POL - 01:12:38
2. LISOWSKA Aleksandra, 
POL - 01:14:03
3. MACH Angelika, POL - 
01:15:37

Wiązowska 5-tka 
– mężczyźni:

1. GIŻYŃSKI Mariusz, POL 
- 00:14:38
2. STARŻYŃSKI Andrzej, 
UKR - 00:14:43
3. WASIEWICZ Krzysztof, 
POL - 00:14:47

Wiązowska 5-tka 
– kobiety:

1. GOSK Anna, POL - 
00:15:58
2. JAGIELSKA Ewa, POL - 
00:16:23
3. MOROZ Julia, UKR - 
0:16:59

Najlepsi z gminy 
Wiązowna:

Agnieszka Wójcik i Krzysz-
tof Bieniek.

Organizację 39. Półma-
ratonu Wiązowskiego 
wsparli sponsorzy:

Generalni: POLSKIE SIE-
CI ELEKTROENERGE-
TYCZNE S.A., MARWELL, 
LEKARO, ATS DISPLAY 
Sp. z o. o., 
Główni: NIVETTE, WAR-
BUD, PKO Bank Polski, 
Supe rDROB,ADIMEX, 
CEETRUS POLSKA, DA-

KOMA, GRYCAN Lodziar-
nie Firmowe, TOMIRAF 
S.C., ASMA Polska S.A., 
MARCATO Sp. z o.o., 
CROSS Jeanswear Co., 
PREFAGBUD, RANK Pro-
gress S.A., KK-POL S.A., 
WHEELER, KOTWICA
Wspierający: FIDELTRO-
NIK INIGO Sp. z o.o., 
DOZBUD Development, 
SAUERESSIG Sp. z o. 
o., TABIT Sp. z o.o., MAT-
MON, IMPOL, FABRYKA 
KABLI MADEX, HOTEL I 
RESTAURACJA RELAKS, 
NTT SYSTEM, PANATTO-
NI EUROPE, CHANTAL, 
HUTA SZKŁA GOSPO-
DARCZEGO, SMOGGER, 
ROBMAR
Organizatorzy dziękują tak-
że wszystkim darczyńcom 
(Zakłady Piekarskie Oskro-
ba, Bractwo Strzelców 
Kurkowych „Lechity”, La-
boratorium Kosmetyczne 
dr Irena Eris, Auto Koczyk, 
Jankier – mechanika pojaz-
dowa, Jarton, Decathlon, 
Szkoła Tańca Fast - Step, 
Simadex, Jacek Wiśniew-
ski Ogrodnictwo, Paw-Bud, 
Trading, Megal, Stowarzy-
szenie „Wawrzynioki”) za 
wsparcie finansowe i rze-
czowe. 


