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Gdzie te inwestycje?
W grudniu, na początku kadencji nowy prezydent Otwocka zapowiadał  
sprawniejsze przeprowadzanie inwestycji. Jest już lipiec i jakoś tego nie widać, 
szczególnie w kwestii budowy miejskich dróg. - czytaj s. 3
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• Śmiertelny wypadek na DW801- s. 2
• Kiedy otworzą tunel w Majowej - s. 4
• Jubileusz OSP Lubice - s. 6
• Otwarcie wiązowskiego targowiska - s. 12
•  Niezwykły koncert w Otwocku Wielkim - s. 13
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Zawody  
Młodzieżowych 
Drużyn  
Pożarniczych  
w Dziecinowie

Ten odcinek Wawerskiej jest wśród tegorocznych „szczęściarzy”  
- wybrano już wykonawcę remontu chodnika
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W tym roku polska policja 
obchodzi 100-lecie istnienia. 
Z tej okazji 16 lipca br. odbyła 
się uroczysta zbiórka funkcjo-
nariuszy z otwockiej komendy. 
W jej trakcie policjanci odbie-
rali od komendanta stołecznej 
policji akty mianowania na 
wyższe stopnie służbowe, od-
znaczenia, listy gratulacyjne 
oraz dyplomy z wyróżnieniami 
dla nagrodzonych przez lokal-
ne samorządy. 

Uroczysta zbiórka miała 
bardzo podniosły, rocznicowy 

Jak informuje otwocka poli-
cja z nieustalonych na tę chwi-
lę przyczyn osobowa mazda, 
którą kierował cudzoziemiec, 
nagle znalazła się na prze-
ciwległym pasie ruchu, gdzie 
w kierunku Warszawy jechała 
ciężarówka volvo z cysterną 
wypełnioną 27 tonami cemen-
tu.

Osobowe auto zostało 
doszczętnie zniszczone, a 
tir wjechał w przydrożną ro-
ślinność. Kierowca osobówki, 
56-letni obywatel Ukrainy, zgi-
nął na miejscu. Prowadzący 
ciężarówkę nie odniósł żad-
nych obrażeń. Był trzeźwy.

Przez kolejne 6 godzin na 
miejscu prowadzono najpierw 
czynności procesowe, w tym 
oględziny miejsca zdarzenia. 
Następnie zabrano z drogi 
uszkodzoną mazdę, a później 
ciągnik siodłowy, po tym jak 
przepompowano cement do 
kolejnej cysterny.

Przyczynę wypadku będą 
w trakcie śledztwa ustalać 

 Od początku maja funkcjo-
nariusze z KPP Otwock in-
tensyfikują nocne kontrole 
na drogach powiatu. Łącz-
nie w tym okresie przepro-
wadzili ich 185, a tylko pod-
czas ostatniego weekendu 
sprawdzili 18 pojazdów, za-
trzymując 2 prawa jazdy za 
dwukrotne przekroczenie 
prędkości w terenie zabu-
dowanym i 7 dowodów reje-
stracyjnych za niewłaściwy 
stan techniczny pojazdu. W 
ciągu lata policjanci z dro-
gówki mają wyjeżdżać czę-
ściej na nocne patrole - nie 
tylko w weekendy, ale i w 
tygodniu.

Jak informuje KPP Otwock 
jest to odpowiedź na zgłosze-
nia mieszkańców o głośnej 
i niebezpiecznej jeździe sa-
mochodami w Otwocku i oko-
licach, w tym w Józefowie i 
Karczewie. 

19 sierpnia ponownie bę-
dziemy wspominali żydow-
skich współmieszkańców na-
szego miasta, którzy w 1942 
r. zostali wywiezieni do obo-
zu zagłady w Treblince i tam 
zamordowani. Zanim się tak 
stało, przez dwa lata miesz-
kali w niesamowicie trudnych 
warunkach w wydzielonej i pil-
nowanej dzielnicy żydowskiej 
określanej mianem getta. Od 
tamtych tragicznych wyda-
rzeń mija już 77 lat. Niewielu 
współczesnych mieszkańców 
Otwocka jest w stanie dokład-
nie pokazać, gdzie znajdo-

Policja świętowała 
100-lecie istnienia

charakter. Pamiątkowe pla-
kiety dostali przedstawiciele 
urzędów, instytucji oraz służb 
od wielu lat pracujących na 
rzecz powiatowego bezpie-
czeństwa. Policjanci otrzymali 
mnóstwo podziękowań i ży-
czeń, w tym również od ko-
mendanta powiatowego policji 
w Otwocku młodszego inspek-
tora Huberta Białogrodzkiego.

red.

Szersza relacja na portalu 
iOtwock.info

 Gdzie było getto 
w Otwocku?

wało się to getto. Dlatego w 
kolejnym numerze iOtwock.
info (16.08.2019) zamieścimy 
reprodukcję jedynego zacho-
wanego do  dzisiaj,  oryginal-
nego planu Otwocka z 1940 
r., na którym zaznaczone są 
dokładne granice utworzonej 
przez okupantów dzielnicy 
żydowskiej. Zapraszamy tro-
picieli lokalnej historii, jak też 
i wszystkich mieszkańców 
Otwocka, do sięgnięcia po 
ww. numer iOtwock.info z tym 
unikatowym planem naszego 
miasta.

Paweł Ajdacki

Śmiertelny wypadek na DW 801
Kwadrans po 5 rano 17 lipca br. zdarzył się na Nadwiślance na terenie Józefowa tragicz-
ny wypadek. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zginął 56-letni kierowca 
pierwszego z nich. 

prokurator i policja. 
Opisywany wypadek po 

raz kolejny unaocznił, jak 
ważnym obecnie ciągiem ko-
munikacyjnym jest DW 801. 
Po zamknięciu drogi na czas 
czynności procesowych i 
przekierowaniu ruchu przez 
policję na Otwock i Józefów, 
na wielu ulicach tych miej-
scowości, a także Karczewa 
przez kilka godzin tworzyły się 
gigantyczne korki.

- Mając na względzie 
bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogo-
wego, a szczególnie teraz w 
okresie wakacyjnym, kiedy w 
podróż wyruszają autokary z 
dziećmi i całe rodziny, apelu-
jemy do kierowców i motocy-
klistów o wyjątkowy rozsądek 
- czytamy w policyjnym komu-
nikacie. I my dołączamy się do 
apelu.

red.

Fot. kppotwock.policja.waw.pl

Nocne kontrole drogówki

Nocne patrole są prowa-
dzone od początku maja, a od 
pierwszych dni lipca otwocka 
drogówka jeszcze bardziej zin-
tensyfikowała swoje działania 
na terenie powiatu. Kierowcy 
„podrasowanych” aut, którzy 
lubią sobie „poszaleć” w go-
dzinach nocnych, muszą się 
liczyć, że ich poczynania zosta-
ną zarejestrowane przez poli-
cjanta z laserowym miernikiem 
prędkości lub też jeżdżącym i 
nagrywającym poczynania kie-
rowców nieoznakowanym wi-
deorejestratorem.

Od początku maja otwoccy 
policjanci skontrolowali 185 
pojazdów, w tym 164 samo-
chody osobowe i 21 motocy-
kli, zatrzymali 7 praw jazdy, 
wszystkie za tzw. „50 plus” i 
24 dowody rejestracyjne za 
niewłaściwy stan techniczny 
pojazdu, w tym za brak tablic 
rejestracyjnych. Tylko w ostat-
ni weekend funkcjonariusze z 
otwockiej drogówki skontrolo-
wali 18 pojazdów, w tym 16 
osobówek i 2 motocykle, za-
trzymali dwa prawa jazdy za 
tzw. „50 plus”, 7 dowodów re-
jestracyjnych i nałożyli na 16 
kierowców grzywny w postaci 
mandatów karnych.

Nocne kontrole otwockiej 
drogówki mają być intensyw-
nie przeprowadzane do końca 
wakacji.

red.

Fot. KPP Otwock
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27 grudnia 2018 r. na 
IV nadzwyczajnej sesji RM 
Otwocka prezydent wniosko-
wał o zwiększenie w WPF 
jego upoważnienia do zacią-
gania długów do 8 mln zł (z 5 
mln), aby urząd mógł szybko 
działać w kwestii inwestycji - 
jeszcze przed uchwaleniem 
budżetu na 2019 rok.

- Ta uchwała daje nam 
czas, żeby ten miesiąc sty-
czeń był wykorzystany pod 
kątem przygotowania postę-
powań przetargowych, SIWZ-
-ów w ramach tych postępo-
wań, które będą konieczne, 
ewentualnie rozstrzygnięcia 
części z nich, jeśli będą środki 
pozwalały. Głównie chodzi tu 
o przygotowanie harmonogra-
mów i przygotowanie wydzia-
łów [UM] pod te zamówienia 
publiczne, żeby nie tracić cza-
su. - mówił podczas tej grud-
niowej sesji Jarosław Margiel-
ski. Nawet laik inwestycyjny, 
słuchając takiej wypowiedzi, 
mógł się więc spodziewać, że 
przetargi na budowę zapla-
nowanych ulic (przynajmniej 
większości) odbędą się jesz-
cze zimą czy wiosną, kiedy 
to, jak wielokrotnie powtarzał 
prezydent, można uzyskać 
niższe ceny, a same realizacje 
ruszą na początku lata. 

W rzeczywistości od lutego 
do maja - jeśli chodzi o inwe-
stycje drogowe - na stronie 

Pracownicy otwockiego 
urzędu miasta oczekują pod-
wyżek zgodnie z zatwier-
dzonym w lipcu 2018 regu-
laminem wynagradzania. 
Prezydent zawnioskował do 
rady miasta o środki na ten 
cel. Jednak radni na wniosek 
przewodniczącej rady woleli 
przeznaczyć znaczną część 
tych funduszy na moderni-
zację ulicy Kmicica.

W lipcu 2018 r. uprzedni 
prezydent Otwocka podpisał 
Regulamin wynagradzania 
pracowników urzędu miasta, 
którego jednym z punktów jest 
zasada corocznych podwyżek 
o poziom inflacji plus 3 punkty 
procentowe. Pensje powinny 
być regulowane już od lutego, 
czyli od momentu podania in-
formacji przez GUS o pozio-
mie inflacji. 

W UM jest zatrudnionych 
ponad 160 osób. Prezydent 

Modernizacja zamiast podwyżek dla urzędników
Jarosław Margielski na komi-
sji budżetu i inwestycji oraz na 
XI sesji RM, które odbyły się 
10 lipca br., złożył wniosek do 
rady miasta o zabezpieczenie 
ok. 350 tys. na podwyżki wy-
nagrodzeń. Podkreślał przy 
tym kilkukrotnie, że jest „zobli-
gowany Regulaminem, który 
zastał”. Ton jego wypowiedzi 
w tej kwestii był jednak wyraź-
ny: „nie chcę, ale muszę”. 

W trakcie komisji budżetu i 
inwestycji RM przewodniczą-
ca Monika Kwiek zauważyła z 
kolei, że w związku z budową 
tunelu w ul. Żeromskiego/Fili-
powicza potrzebna jest - i była 
obiecana - modernizacja ulicy 
Kmicica. Zawnioskowała, aby 
zmniejszyć środki na podwyż-
ki dla urzędników o łącznie 
237 tys. złotych i za te pienią-
dze wybudować nowy chodnik 
i pobocze przy tej ulicy.

Jedynie radny Ireneusz 

Paśniczek zauważył, że w tej 
chwili mamy rynek pracowni-
ka,  jest odpływ fachowców i 
to nie jest dobry moment, aby 
zmniejszać współczynnik pod-
wyżek. - „Moim zdaniem na-
leży się skupić, jak pozyskać 
te środki, aby móc zatrudniać 
fachowców, którzy mogliby 
realizować zadania gminy. Z 
tego co się zdążyłem zorien-
tować średnia pensja w UM 
jest poniżej średniej krajowej, 
więc wynagrodzenia nie są 
zbyt wysokie” - stwierdził. 

Do poparcia pracowników 
UM starał się przekonać rad-
nych przewodniczący związ-
ków zawodowych Grzegorz 
Figat, twierdząc że prowadze-
nie inwestycji kosztem zobo-
wiązań wobec zatrudnionych 
jest ryzykowne i  „na pewno 
nie będzie sprzyjać dobrej at-
mosferze przy negocjacjach 
nowego regulaminu z prezy-

dentem”. Jak zauważył także 
inwestycje mogą napotkać 
problem z realizacją z powo-
du braków personalnych w 
urzędzie. „W ostatnim czasie 
odeszło z wydziału inwestycji 
3 pracowników” - stwierdził.

Później, już w trakcie sesji 
RM, jeszcze mówił: „Z wielkimi 
bólami w ubiegłym roku udało 
nam się wprowadzić do regu-
laminu zapis dotyczący wy-
płaty corocznej inflacji. Mamy 
już lipiec - to chodzi o wypłatę, 
która powinna być zrobiona 
po publikacji GUS w styczniu 
br. Goni nas następna inflacja, 
żeby te groszowe pieniądze 
wypłacić. Przeliczając na jed-
nego pracownika, rozmawia-
my o średniej kwocie 180-190 
zł brutto. Teraz mówimy, żeby 
ją pomniejszyć o połowę (...). 
I tak, mimo wypłaty tej kwo-
ty, nasze rodziny znajdują się 
pod kreską. Coraz więcej trze-

ba płacić za jedzenie, owoce, 
media. Również za śmieci, 
które Państwo uchwałą rady 
miasta podnieśliście. Z czego 
mamy płacić, żeby zachować 
niepogorszony stan finansowy 
naszych rodzin?” - pytał Grze-
gorz Figat. 

Nikt na to nie odpowie-
dział. Pani przewodnicząca 
zarządziła głosowanie nad jej 
wnioskiem, które najpewniej 
zakończyło się wynikiem: 10 
głosów  - za, 4  - przeciw, 2 
- wstrzymujące się ( najpew-
niej, bo głosowanie było prze-
prowadzane kilkakrotnie ).

I jakkolwiek jest to dobra 
wiadomość dla mieszkańców 
osiedla Kmicica, to dla pra-
cowników urzędu z pewnością 
taką nie jest. Regulamin pracy 
został złamany przy pierwszej 
okazji, więc jak to świadczy o 
pracodawcy?

Kazimiera Zalewska

Gdzie te inwestycje? 
Po trudnym czerwcu lipiec jest bardzo dobry dla drogowców-budowlańców. Niestety, nie wy-
korzystuje tego Otwock. Oprócz inwestycji prowadzonej przez PKP PLK, niewiele się dzieje 
w kwestii budowy dróg.

urzędu zawisły ogłoszenia o 
przetargu w sprawie wyło-
nienia wykonawcy dla 4 za-
dań: rewitalizacji skweru przy 
Staszica oraz ulic Łąkowej, 
Piwnej i Malborskiej (2 razy). 
Dopiero w drugiej połowie 
czerwca ogłoszeń o przetar-
gach na BIP Otwock znalazło 
się więcej, a dotyczyły ulic: 
Bartosza, Rybnej, Pokojowej, 
odcinka chodnika przy Wa-
werskiej oraz drogi rowerowej 
przy Narutowicza i Armii Kra-
jowej (w ramach WOF).

Do tej pory zakończyła się 
budowa skweru przy Staszi-
ca oraz ostatniego odcinka 
ul. Łąkowej -  inwestycji roz-
poczętej cztery lata temu, po-
dzielonej na trzy etapy. 

W toku znajduje się budo-
wa ul. Piwnej na odcinku od 
ul. Różanej do ul. Majowej i 
Malborskiej od ul. Okrzei do 
ul. Tysiąclecia.  

Od 8 lipca jest znany wyko-
nawca chodnika przy ul. Wa-
werskiej od ronda Sybiraków 
do nr 8. Następnie 11 lipca na 
stronie urzędu znalazły się in-
formacje o wyborze wykonaw-
cy ulic: Bartosza od ul. Szkol-
nej do ul. Staszica i Rybnej 
od ul. Okrzei do ul. Tysiąclecia 
(choć w tym przypadku najniż-
sza wybrana oferta w wysoko-
ści ok. 774 tys. zł była ponad 
dwukrotnie wyższa niż kwota 
zaplanowana na tę inwestycję 

przez UM - ok. 357 tys. zł!). 
Jest także wykonawca bra-
kującej ścieżki rowerowej w 
ul. Armii Krajowej i ścieżki 
rowerowej w ul. Narutowicza 
– etap IV (w ramach „Wybierz-
my rower – Partnerstwo dla 
rozwoju komunikacji nisko-
emisyjnej WOF”). Ulica Po-
kojowa raczej nie ma na razie 
szansy na realizację, bo oferty 
firm przekraczały przeznaczo-
ną na nią kwotę średnio dzie-
sięciokrotnie! (miasto chce ją 
wybudować za 150 tys. zł, a 
firmy chciały za wykonanie od 
ok. 1,5 mln zł).

Widać tu ewidentne nie-
doszacowania. W przypadku 
Pokojowej narzuca się pytanie: 
dlaczego radni umieścili tak wy-
cenione zadanie wśród tego-
rocznych inwestycji? Czy żeby 
go nie zrealizować?

W budżecie na ten rok są 
jeszcze ulice: Wojskiego, Ber-
nardyńska, Górecka (etap II), 
Poznańska, Ptasia, Kmicica, 
odcinek Warszawskiej, chodniki 
przy Kraszewskiego, Zygmunta 
(obok szkoły) i Poniatowskie-
go, rondo na Reymonta. Kiedy 
zostaną zrealizowane? Na lato 
szansy nie ma...

Tymczasem w sąsiednim 
Józefowie już na początku 
kwietnia rozpoczynały się mo-
dernizacje lub byli wybrani wy-
konawcy 17 dróg miejskich (z 
czego większość została już 

zrobiona). 
Fakt - otwocki wydział in-

westycji miał  jeszcze do przy-
gotowania ważny przetarg na 
budowę przedszkola (zakoń-
czony 13.06), ale w urzędzie 
za miedzą też nie mają tylko 

dróg na głowach. W każdym 
razie trudno uznać, że otwocki 
prezydent realizuje zapowia-
dane przez siebie inwestycyj-
ne usprawnienia tak, jak obie-
cywał. 

Kazimiera Zalewska

fot. Sebatian Rębkowski



19 LIPCA 20194 OTWOCK

Po raz kolejny zajmujemy 
się sprawą ul. Reymonta w 
Otwocku. W ubiegłym roku po 
naszej interwencji (być może 
to tylko zbieg okoliczności) 
firma Budimex położyła nowy 
asfalt, udrożniła zakrzaczone 
pobocza i utwardziła tłucz-
niem, poprawiając nieco sytu-
ację pieszych i zmniejszając 
rozlewiska po deszczu. Tak, 
„zmniejszając”, bo problem 
niestety pozostał. Mieszkań-
cy zastanawiają się, dlacze-
go tak kiepska droga, wąska i 
bez chodnika, została wyzna-
czona na objazd związany z 
remontem ul. Jana Pawła II i 
Warszawskiej (wcześniej bu-
dowa mostu). Czy nie można 
było najpierw przygotować 
bardziej bezpiecznego i wy-
godnego objazdu, a dopie-
ro przystąpić do prac, które 

Mieszkańcy Otwocka zde-
nerwowani perspektywą za-
korkowania i podziału miasta 
po zamknięciu przejazdu w uli-
cy Żeromskiego (11.07.2019) 
raz po raz pytają: „Kiedy 
będzie otwarty przejazd w 
Świdrze?”, przypominając, że 
wg ustaleń miało to nastąpić 
zanim zostanie wyłączony z 
użytkowania przejazd na Że-
romskiego/Filipowicza. Jak 
się dowiedzieliśmy Budimex 
chce udostępnić kierowcom 
przeprawę w sobotę, 20 lipca. 

Jeśli tylko nie wystąpią ja-
kieś oberwania chmury itp. ka-
tastrofy, to powinno się udać. 
Od strony ulicy Grunwaldzkiej 
wjazd i rondo są gotowe i już 
przejezdne (rondo). Brakuje 
tylko oznakowania poziome-
go. 

Z drugiej strony położona 
już jest na wyjeździe z tunelu 
warstwa asfaltu. Brakuje jesz-
cze kolejnej oraz zrobionych 
poboczy. Wygląda więc na to, 
że największy problem z prze-
jazdem z jednej strony Otwoc-
ka na drugą nie powinien 
trwać dłużej niż tydzień-dwa. 
Dlaczego jednak w ogóle do-
szło do takiej sytuacji? Pre-
zydent Margielski tłumaczy 
odejście od wcześniejszych 
ustaleń i zgodę na kumulację 

Most im. 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości na 
rzece Świder jest laureatem 
XXIX konkursu „Budowa 
Roku 2018” zorganizowa-
nego przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Bu-
downictwa wraz z Minister-
stwem Inwestycji i Rozwo-
ju oraz Głównym Urzędem 
Nadzoru Budowlanego.

Most został uroczyście 
otwarty 14 października 2018. 
Całość prac budowlanych 

Tunel w Majowej 
jeszcze w lipcu

Widać już prace wykończeniowe w okolicy bez-
kolizyjnego przejazdu kolejowego w ciągu ulicy 
Majowej w Otwocku. Kładą wreszcie asfalt przy 
wjeździe do tunelu od strony zachodniej, od ulicy 
Piwnej. Przeprawa powinna być gotowa w trzeci 
weekend lipca.

utrudnień - co ciekawe - nie na 
oficjalnym portalu urzędu, ale 
na grupie FB.  Otóż z powodu 
opóźnień przy modernizacji 
odcinka otwockiego PKP PLK 
obawiało się utraty dofinanso-
wania ze środków unijnych i 
mogło zrezygnować z budowy 
bezkolizyjnego przejazdu na 
Żeromskiego, „a na to miasto 
Otwock absolutnie nie mogło 
sobie pozwolić” - napisał. 

Jego zdaniem sprawę ra-
tuje dodatkowy, przywrócony 
przejazd w ciągu ulic Pułaskie-
go/Cybulskiego. Z zamknięcia 
Żeromskiego/Filipowicza i 
skierowania dodatkowego ru-
chu na jednokierunkowy dotąd 
odcinek Pułaskiego szczegól-
nie niezadowoleni są miesz-
kańcy osiedla Kmicica. Pod-
czas spotkania z prezydentem 
1 kwietnia br. otrzymali kilka 
obietnic, takich jak: tymczaso-
we „rondo (na skrzyżowaniu 
Pułaskiego i Poniatowskiego), 
miejsca parkingowe przy ZU-
S-ie, poszerzona ul Kmicica 
itd.”, które miały złagodzić ich 
problemy wynikłe z prowadzo-
nych w pobliżu robót. Nieste-
ty - jak zauważają - nic z tych 
obietnic dotąd nie wynikło w 
praktyce...

ZetKa

Most przez Świder - Budową roku 2018
wykonano w ciągu 13 miesię-
cy. Inwestycja powstała przede 
wszystkim z inicjatywy i dzięki za-
angażowaniu władz powiatu po-
przedniej kadencji z ówczesnym 
starostą Mirosławem Pszonką 
na czele, przy znacznym wspar-
ciu miasta Otwock i innych gmin 
powiatu. Jej celem była głównie 
poprawa połączeń komunikacyj-
nych między Otwockiem i Józe-
fowem i odciążenie istniejących 
wcześniej dwóch przepraw mo-
stowych z Warszawy. 

W konkursie PZITB, bu-
dowa zrealizowana przez 
Powiat Otwocki uzyskała na-
grodę II stopnia. Na swoistą 
ironię losu zakrawa fakt, że 
nagrodę odbierał obecny sta-
rosta otwocki  Cezary Łuka-
szewski, który w poprzedniej 
kadencji był przewodniczą-
cym Rady Miasta Józefowa 
- którego władze do końca 
niechętnie nastawione były 
do budowy tego mostu. 

red.

Ulica Reymonta – niefortunny objazd
Do redakcji iOtwock.
info zgłosiła się p. Ewa, 
mieszkanka ul. Rey-
monta w Otwocku. Ape-
luje do decydentów o 
polepszenie sytuacji 
pieszych na jej ulicy po-
między ul. Żeromskie-
go i Samorządową. Czy 
jest szansa na budowę 
chodnika w tym roku? planuje się przecież dużo  

wcześniej? To pytanie pewnie 
pozostanie retorycznym, ale 
zwróciliśmy się do ZDP z in-
nym pytaniem: jak długo taka 
sytuacja potrwa? Czy jeszcze 
w tym roku kierowcy, a szcze-
gólnie piesi mogą liczyć na 
polepszenie warunków w tym 
miejscu?

Dyrektor ZDP Otwock 
Tadeusz Marek Płaczek po-
informował nas w rozmowie 
telefonicznej, że w bieżącym 
roku żadna realizacja na tym 
odcinku nie jest przewidziana. 
Praca, która została zaplano-
wana na ten rok, to jedynie bu-
dowa nowego ronda u zbiegu 
ul. Reymonta i Samorządowej 
(obecnie rondo tymczasowe). 
Niestety, środki przeznaczo-
ne na ten cel (1 700 tys. zł.) 
okazały się niewystarczają-
ce. Najtańsza oferta złożona 
w drodze przetargu opiewała 

na kwotę ok. 2 100 tys. zł. Tak 
więc realizacja ta stanęła pod 
znakiem zapytania.

Czy gruntowna przebudo-
wa ul. Reymonta ma szansę 
być wykonana w przyszłym 
roku? Tego jeszcze nie wia-
domo. Planowanie tych robót 
może wiązać się z wykupem 
części gruntów, rozbiórkami 
niektórych ogrodzeń, a może 
nawet budynków. Niestety 
p. Ewa i pozostali okoliczni 
mieszkańcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość.

Odcinek ul. Reymonta, o 
który pytaliśmy dyrektora ZDP, 
stanowi drogę powiatową, ale 
już odcinek pomiędzy ul. Sa-
morządową i Majową leży w 
gestii Urzędu Miasta Otwoc-
ka. Podajemy tę informację 
w kontekście ewentualnych 
roszczeń mieszkańców i użyt-
kowników.  

Sławomir Wąsowski
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Nowa inwestycja zastąpi 
istniejący przejazd kolejowo-
-drogowy w ulicy Jankowskie-
go w Celestynowie. Szacowa-
na jest na ponad 24 mln zł, z 
tego 13 mln zapewni PKP PLK 
w ramach projektu „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzy-
żowaniach linii kolejowych z 
drogami – etap III”, 8,5 mln 
zainwestuje gmina Celesty-
nów, 2,5 mln - władze powiatu 
otwockiego.

Na uroczyste podpisanie 
umowy przybyli do Celestyno-
wa przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w inwesty-
cję stron: Piotr Szymanowicz 
– zastępca dyrektora Regionu 
Centralnego Centrum Reali-
zacji Inwestycji PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., Agniesz-
ka Kurek – skarbnik gminy 
Celestynów, Witold Kwiatkow-
ski – wójt gminy Celestynów, 
Andrzej Bittel – sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Infrastruk-

Budowa tunelu już realna
Podpisanie umowy 11 lipca 2019 roku na budowę tunelu pod linią kolejową w Celestynowie pomiędzy PKP PLK SA a gminą 
Celestynów przejdzie do historii i będzie tak wspominane, jak budowa kolei nadwiślańskiej, dzięki której niewielka leśna osada 
Celestynów  rozwinęła się w 6-tysięczną miejscowość podwarszawską.

tury, Arnold Bresch – dyrektor 
ds. realizacji inwestycji PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., 
Cezary Łukaszewski – staro-
sta otwocki, Romuald Ziętala 
– przewodniczący Rady Gmi-
ny Celestynów, Mirosław Sie-
mieniec – rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A.

– PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. konsekwentnie 
podnoszą poziom bezpie-
czeństwa na sieci kolejowej. 

Budowa bezkolizyjnej prze-
prawy w Celestynowie to jed-
na z wielu inicjatyw na rzecz 
bezpieczeństwa, które reali-
zujemy na terenie całej Polski. 
Nowy obiekt zlikwiduje tzw. 
wąskie gardło na mapie trans-
portowej miasta, co usprawni 
komunikację i zapewni bez-
pieczny oraz sprawny prze-
jazd pociągów i samochodów 
– mówił Arnold Bresch, czło-
nek Zarządu PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A.  Umowę 

o wzajemnej współpracy pod-
pisali: ze strony PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Piotr Szy-
manowicz – z-ca dyrektora 
Regionu Centralnego Cen-
trum Realizacji Inwestycji PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., a 
ze strony gminy Celestynów 
Witold Kwiatkowski - wójt gmi-
ny Celestynów i Agnieszka 
Kurek - skarbnik gminy Cele-
stynów.

Wójt Witold Kwiatkowski w 
imieniu mieszkańców Celesty-

nowa podziękował przedsta-
wicielom PKP PLK za wkład 
finansowy w budowę tunelu,-
staroście  powiatu otwockiego 
za dofinansowanie inwesty-
cji oraz gminnym radnym za 
wyrażenie zgody na podjęcie 
się kosztownej - bo przeszło 
8 milionowej - inwestycji w 
momencie, gdy gmina jest w 
trakcie realizacji wielu innych 
drogich zadań, takich jak cho-
ciażby budowa kanalizacji,  
dróg...

Budowa ma rozpocząć 
się w 2020 roku, a zakończyć 
w 2023 roku. Tunel rozwią-
że problemy komunikacyjne 
mieszkańców Celestynowa, 
ale głównie tych, którzy miesz-
kają po drugiej stronie torów i 
chcąc dotrzeć do przedszko-
la, szkoły, urzędów… muszą 
przejeżdżać przez przejazd 
kolejowy.

Andrzej Kamiński

Na spotkanie - zgodnie 
z dawną japońską tradycją - 
przywołał wszystkich Ryotaro 
Sakamoto, grając na bębnach, 
co niezwykle spodobało się 
szczególnie polskim gościom.

Uroczystość oficjalnie 
otworzyła dyrektor Instytutu 
Izabella Grzegory wraz z prof. 
Sylwestrem Porowskim, jego 
twórcą . Przypomniała długo-
letnią, niezwykle przyjacielską 
współpracę z naukowcami, ale 
także i artystami japońskimi, 
wspominając udział gminy Ce-
lestynów i Szkoły Podstawo-
wej w Starej Wsi w goszczeniu 
dzieci japońskich, które zostały 
poszkodowane w wyniku trzę-
sienia ziemi w Kobe. Wspo-
mniała także o wystawie insta-
lacji artystycznej japońskiego 
rzeźbiarza - obecnego na spo-
tkaniu - Kiyokatsu Matsumiya, Piknik na placu przy stacji 

kolejowej rozpoczął Mieczy-
sław Góra, znany w kraju i 
za granicą satyryk, humory-
sta, autor wielu wierszy, ga-
wędziarz i kabareciarz, który 
przez ponad godzinę bawił 
dowcipami i opowieściami 
publiczność. 

Z kolei w folkowy nastrój 
wprowadziły zebranych trzy 
urocze członkinie Zespołu 

W Starej Wsi 
powitali lato

Już po raz dziewiąty 7 lipca mieszkańcy Starej 
Wsi powitali uroczyście, bo piknikowo i rodzin-
nie, lato, a życzenia ciepłych dni przyjęli od soł-
tyski Elżbiety Nowak, radnego Leszka Gąsio-
rowskiego, dyrektor GOKiS Hanny Pawłowskiej 
i wójta Witolda Kwiatkowskiego.

Pieśni i Tańca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego „Słowianki”, 
śpiewając i tańcząc. A kie-
dy umilkły brawa, na scenie 
wystąpiła Mirella Żurawska, 
prezentując najbardziej zna-
ne piosenki Anny Jantar. Tu 
warto dodać, że pani Mirella 
była kilka lat dyrektorem wią-
zowskiego GOK-u. Na koniec 
do tańca zagrał zespół Cover. 

AnKa

Dzień polsko-japoński w Lasku
W ramach tegorocznych obchodów setnej rocznicy nawiązania stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią Instytut Wysokich Ciśnień PAN 
„Unipress” zaprosił do swojej podwarszawskiej siedziby w Lasku wielu gości 
z Japonii i Polski, by wspólnie uczcić długoletnią wzajemną współpracę.

dzięki któremu rok temu ukazał 
się album z rysunkami dzieci 
japońskich i celestynowskich, 
co mialo symbolizować poda-
nie sobie wzajemnie rąk po-
przez pół świata.

Po zagajeniu spotkania na-
stąpiła dyskusja o wzajemnej 
współpracy i przyjaźni między 
Polską i Japonią. Podkreślano 
w niej, że mimo ogromnej od-
ległości, innej tradycji można 

się przyjaźnić i wspólnie po-
dejmować różne działania.

Po wymianie poglądów 
przyszła kolej na część arty-
styczną. Najpierw wystąpiły 
dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Starej Wsi im. Polskich 
Dzieci Syberyjskich, które fan-
tastycznym śpiewem i tańcem 
nawiązały do polskiej tradycji 
ludowej. Następnie popis śpie-
wu i tańca dały dzieci z Płocka 
-  w ich szkole także spędzały 
czas japońskie dzieci z Kobe. 
Po obiedzie i zwiedzeniu labo-
ratoriów oraz wystawy artysty 
Matsumiya dzieci z Płocka za-
chęciły wszystkich do wspól-
nych tańców na trawie. A na 
koniec spotkania dyrektor 
Grzegory zaprosiła wszyst-
kich na smakołyki z grilla.

AnKa
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Świętowanie rozpoczęto 
jednak, jak Bóg przykazał, czyli 
od mszy św., którą celebrował 
proboszcz kołbielskiej parafii 
ks. Krzysztof Abramowski, a 
odprawił ją w intencji druhów 
na ołtarzu polowym przed re-
mizą i krzyżem ze strażackich 
drabin. Po przyjęciu błogosła-
wieństwa prezes jednostki w 
Lubicach dh Jerzy Dąbrowski 
powitał gości: prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego OSP 
dh Antoniego Tarczyńskiego, 
przewodniczącą komisji kul-
tury sejmiku mazowieckiego 
Bożenę Żelazowską, starostę 
powiatu otwockiego Cezarego 
Łukaszewskiego, przewodni-
czącego Rady Gminy Kołbiel 
Roberta Mazka, wójta gminy 
Kołbiel Adama Budytę, dru-
hów jubilatów i wszystkich ze-
branych. Obchody nie byłyby 

Burzliwa sesja w sprawie 
odpadów w Karczewie. 
Firma odbierająca śmie-
ci chce znacznie więk-
szych pieniędzy za usłu-
gę, niż to było zapisane 
w umowie. Aby utrzymać 
ciągłość odbioru śmie-
ci, burmistrz propono-
wał podnieść stawki dla 
mieszkańców. Radni się 
nie zgodzili. Czy to ryzyko 
się opłaci? 

W poniedziałek, 8 lipca 
w Urzędzie Miejskim na 
nadzwyczajnej XI sesji ze-
brali się karczewscy radni 
i zajęli się sprawą opłat za 
wywóz śmieci w Karczewie. 

W ostatnim czasie w 
sąsiednich gminach opła-
ty związane z odbieraniem 
odpadów od mieszkańców 
znacznie wzrosły. Dla przy-
kładu w przypadku śmieci 
segregowanych od osoby w 
Wiązownie jest to 29 zł, w 
Otwocku- 31,50 zł, a w Gó-
rze Kalwarii- 33,86 zł, choć 
np. w Kołbieli czy Osiecku 
stawki wynoszą po 15/ 16 zł 

Jubileusz OSP Lubice
Uroczystość 90-lecia jednostki OSP Lubice na długo zapadnie w pamięci osób, które w niej 
uczestniczyły. Była bowiem parada drużyn strażackich, wozów: od konnych do pożarni-
czych, była orkiestra dęta i była grochówka.

pełne, gdyby nie przypomnia-
no historii jednostki wraz z jej 
bohaterami.

Po serii pożarów w Lubi-
cach w maju 1927 roku, w 
których spłonęło doszczęt-
nie ponad 30 gospodarstw, w 
styczniu 1928 roku powołana 
została miejscowa jednostka 
Ogniowej Straży Pożarnej. 
Głównym inicjatorem tego 
przedsięwzięcia był kierownik 
wiejskiej szkoły w Kątach Wła-
dysław Wroński. Od tamtej 
pory strażacy z OSP są bar-
dzo ważną częścią lokalnej 
społeczności.

“Największym obecnie do-
brem naszej straży jest aktyw-
ny i oddany swojej działalno-
ści zarząd z prezesem Jerzym 
Dąbrowskim i wiceprezesem 
Markiem Mazkiem na czele 
oraz  członkowie: Karol Milew-

ski, Robert Prasuła, Wiesław 
Grzegrzółka, Piotr Dąbrowski, 
Arkadiusz Woźniak, Wojciech 
Dąbrowski, Aleksander Wi-
nek, Henryk Rudnicki, Janusz 
Osica, Sławomir Żołądek, 
Krzysztof Piętka i wielu, wie-
lu innych, którzy dzisiaj będą 
przyjmować wyróżnienia w 
postaci odznaczeń i medali” 
- usłyszeli licznie zebrani na 
uroczystości goście.

Po wręczeniu medali i od-
znaczeń przez prezesa za-
rządu wojewódzkiego OSP 
dh Antoniego Tarczyńskiego 
i radną Bożenę Żelazowską 
wszyscy udali się na miej-
sce pikniku. Prowadziła ich 
Orkiestra Dęta z Trąbek, za 
którą szła kolumna straża-
ków, a za nimi na sygnałach 
jechały wozy: od konnych po 
nowoczesne wozy bojowe. 
Na wszystkich czekał stra-
żacki poczęstunek, a prowa-
dzący konferansjer zabawiał 
dzieci i dorosłych. Zebrani 
czekali jednak na główną 
atrakcję, czyli  Kabaret z 
Kopydłowa, a następnie za-
bawę taneczną do muzyki 
zespołu Grand.

Bawiono się setnie do póź-
nych godzin nocnych.

Andrzej Kamiński

Burmistrz kontra radni ws. śmieci
od osoby. 

Na początku sesji RM 
burmistrz Karczewa Michał 
Rudzki poinformował, że kon-
sorcjum Tonsmeier/Remondis 
-  odpowiadające za wywóz 
śmieci - w marcu br. złożyło 
pismo do gminy, oczekując 
wzrostu obowiązujących sta-
wek z powodu nagłego wzro-
stu kosztów zagospodarowa-
nia odpadów oraz wyrównania 
strat za cały 2018 rok i za 
część 2019 roku. Następnie 
przedstawił  działania, jakie 
podjął w celu potwierdzenia 
zasadności żądań. W rezul-
tacie negocjacji konsorcjum 
zdecydowało się odstąpić 
od części oczekiwań, w tym 
przede wszystkim od żądania 
wyrównania za 2018 r. i za 
dwa miesiące br. Za kolejne 
miesiące br. wciąż domaga 
się ok. 77 tys. zł za miesiąc, 
choć po kolejnych rozmowach 
łącznie obniżyło żądania do-
płaty o 100 tys. zł. 

W tej sytuacji burmistrz 
Rudzki zaproponował wzrost 
stawki opłaty za śmieci o 8 zł za 
osobę - dla mieszkańców wsi 

byłoby to 20 zł, stary Karczew 
płaciłby 22 zł, a Ługi 24 zł. 

Jakie alternatywy?
Radni zarzucali, że bur-

mistrz “zbyt łagodnie nego-
cjował”. Z kolei on stwierdził, 
że na pierwsze spotkanie z 
przedstawicielami Tonsmeier/
Remondis przybyło trzech 
radnych, z czego tylko jeden 
był do końca. 5 lipca odby-
ło się kolejne spotkanie, na 
którym udało się porozma-
wiać z reprezentantami firmy 
w większym gronie radnych. 
Burmistrz dodał, że wypowie-
dzenie umowy wiązałoby się z 
wzrostem stawek do 30 zł na 
osobę lub z najgorszą z moż-
liwych opcji, czyli brakiem wy-
wozu odpadów i to latem. Inne-
go zdania w temacie wywozu 
śmieci był przewodniczący 
rady miejskiej Piotr Żelazko, 
który stwierdził: „Jeżeli firma 
zerwie umowę, to zapłaci 554 
tys. zł kary i dodatkowo stra-
ci, bo wpłaciła zabezpieczenie 
na poczet nienależytego wy-
konania umowy w wysokości 
277 tys. zł - łącznie 831 tys. zł, 

a żądania firmy wynosiły 772 
tys. zł. Jest to niesprawiedliwe 
dla mieszkańców, a firma jest 
skłonna do ustępstw”. 

Burmistrz odpowiedział, że 
kara jest orzekana wyrokiem 
sądowym, a gdy konsorcjum 
zerwie umowę, gmina bę-
dzie musiała zorganizować 
wykonanie zastępcze, czyli 
albo znaleźć nową firmę, albo 
obecnej zapłacić wg nowych, 
najprawdopodobniej znacznie 
wyższych stawek, tak jak  się 
to stało w Józefowie i Wiązow-
nie, gdzie Lekaro wypowie-
działo umowę. 

Mecenas Anna Faluta 
stwierdziła, że kara umowna 
jest płacona w przypadku fak-
tycznej winy. Natomiast w za-
pisach obecnie obowiązują-
cej umowy mowa jest o 10% 
wartości umowy, czyli 500 
tys. zł i nie można do tej kwo-
ty doliczać kwoty zabezpie-
czenia, czyli gmina mogłaby 
potrącić 277 tys. zł, a reszty 
dochodzić drogą sądową, co 
też trwałoby znacznie dłużej 
i wiązałoby się ze znacznymi 
kosztami. 

Nieproporcjonalne 
podwyżki ...

Kilku radnych wzięło 
udział w gorącej dyskusji 
argumentując, że podwyż-
ki są nieuzasadnione i nie-
proporcjonalne procentowo. 
Chodzi tu o rozkład pomię-
dzy rejonami: największą 
podwyżką procentową mie-
liby zostać objęci mieszkań-
cy wsi (60%), a mieszkańcy 
osiedla Ługi niższą(45%). 
Takie zdanie przedstawiła 
Iwona Sieczka. Z kolei radny 
Piotr Kwiatkowski zauważył, 
że Ługi i tak już płacą więcej 
i nie zalegają z płatnościami 
w przeciwieństwie do innych 
sektorów. 

Ostatecznie w głosowa-
niu radni Karczewa opowie-
dzieli się przeciwko podwyż-
ce stawek: nikt nie był za, 8 
było przeciw, 5 się wstrzy-
mało. 

Firma poznała decyzję 
podjętą na sesji. Co będzie 
dalej, okaże się wkrótce.

Sebastian Rębkowski
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Nick Prescott (Kevin Sorbo) po kilku latach 
nieobecności, przyjeżdża do rodzinnego 
miasteczka, by pochować ojca. Mężczyzna, 
który był miejscowym szeryfem, zginął rzekomo 
w wypadku samochodowym. Największym 
zaskoczeniem dla Nicka jest to, jak bardzo 
zmieniło się spokojne niegdyś miasto. Jego 
mieszkańcy są zniewoleni i zastraszeni, a nie-
podzielną władzę sprawują bezkarni przestępcy. 
Prescott zaczyna podejrzewać, że śmierć jego 
ojca nie była przypadkowa. 

TVP1 fi lm sensacyjny, USA, 2007

Z podniesionym czołem 2: Odwet23:15

Piątek

TVP1

22:20

Sobota

Cały świat jest zniszczonym pustkowiem, a ziemia 
dawno temu przestała wydawać jakiekolwiek 
owoce. Tymczasem w szczelnie zabudowan-
ym, kolorowym i odizolowanym miasteczku 
Thneedville wszystko jest sztuczne. Nie ma tu 
żywych roślin i nawet czyste powietrze sprzedaje 
się w butelkach. W ogródkach ustawione są 
imponujące gatunki drzew, ale prawdziwego 
nikt dawno nie widział. Dwunastoletni Ted, by 
zaimponować Audrey, którą jest zauroczony, 
postanawia odnaleźć prawdziwe drzewo.

Jen Kornfeldt (Katherine Heigl) przechodzi 
załamanie po rozstaniu z ukochanym. Nie 
wierzy, że jeszcze kiedykolwiek się zakocha. 
Zmartwieni rodzice (Tom Selleck, Catherine 
O’Hara) proponują jej wspólny wyjazd na 
Riwierę Francuską. Tam pracowniczka branży 
komputerowej poznaje przystojnego inżyniera 
Spencera Aimesa (Ashton Kutcher). Wakacyjny 
romans przeradza się w trwały związek i kończy 
się ślubem. Po kilku latach spokoju na jaw 
wychodzi prawda o ukochanym. 

TVN fi lm animowany, Francja, USA, 2012komedia sensacyjna, USA, 2010

LoraxPan i pani Kiler 13:45

Niedziela

Świat dotknięty kataklizmem. Ludzie, którzy 
uszli z życiem z tragedii, uczestniczą w ekspery-
mencie prowadzonym przez członków tajnej 
organizacji Dreszcz. Thomas i inni Streferzy - 
Newt, Minho, Teresa, Frypan oraz Winston - nad-
al są w niebezpieczeństwie, mimo że szczęśliwie 
wydostali się z naszpikowanej zasadzkami 
rzeczywistości labiryntu. Sądzili, że kiedy uda im 
się opuścić pułapkę, wrócą do dawnego życia. 
Uczestniczą jednak w Fazie Drugiej - muszą 
przejść przez teren zwany Pogorzeliskiem

POLSAT thriller, USA, 2015 

Więzień labiryntu: Próby ognia20:10

Poniedziałek

Komedia gangsterska Olafa Lubaszenki i kolejna 
historia z życia rodzimego półświatka - wcześnie-
jszymi były fi lmy „Sztos”, „Chłopaki nie płaczą” 
i „Poranek kojota”. I tym razem Lubaszenko zaser-
wował widzom zabawną, pełną błyskotliwych 
dialogów i inteligentnego humoru produkcję 
z wyrazistymi kreacjami polskich gwiazd. Max, 
doktor fi lozofi i, dorabia do pensji na uniwersy-
tecie, pisząc na zamówienie prace magisterskie 
i licencjackie. Jedną z jego klientek jest Stella, 
kochanka gangstera zwanego Ramzesem.

TVP2 komedia sensacyjna, Polska, 2002

E = MC220:10

Wtorek

Scenarzysta Henry z powodu braku zleceń ma 
kłopoty fi nansowe. Jego zajęciem i sposobem 
na zabicie czasu stają się imprezy oraz przy-
godny seks. Pewnego dnia była dziewczyna 
Henry’ego, składa mu atrakcyjną propozycję. 
Ta wzięta pisarka prosi go bowiem o pomoc przy 
tworzeniu scenariusza według jej bestsellerowej 
powieści. Mężczyzna nie waha się skorzystać 
z szansy na długo oczekiwany sukces zawodowy. 
Liczy także, że uda mu się ponownie zbliżyć do 
jedynej kobiety, którą kochał. 

TVP2 komedia obyczajowa, Niemcy, 2011 

Tata do pary20:10

Środa

W rolach głównych wystąpili Robert De Niro 
i Eddie Murphy, którzy zdawali sobie sprawę, 
że w tej pełnej żartobliwych odniesień komedii 
będą musieli sparodiować również swoje do-
tychczasowe kreacje. Dwaj gwiazdorzy dobrze 
wywiązali się z zadania, a dodatkowym atutem 
fi lmu okazała się szybka, właściwa fi lmom 
sensacyjnym akcja. Los Angelses. Mitch Preston, 
doświadczony detektyw z wieloletnim stażem, 
słynie z trudnego charakteru i niekonwencjonal-
nych metod pracy. 

TVN komedia sensacyjna, Australia, USA, 2002

Showtime22:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ FILM PRZYGODOWY FILM SF MELODRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA THRILLER

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

piątek 19 lipca

05:10 Natura w Jedynce
- Lisie opowieści 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Republika Południowej 
Afryki, 2017

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

07:10 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później 

10:20 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP

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

- Nieznana Wenecja 
- fi lm dokumentalny

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy 

Anity Gargas 
- magazyn

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Echo serca - serial TVP
21:30 Palomino - fi lm 

obyczajowy, prod. USA
23:15 Z podniesionym 

czołem 2: Odwet - fi lm 
akcji, prod. USA, 2007

01:00 Labirynt - serial 
03:20 Ocaleni - reality show

05:25 Koło fortuny - teleturniej
06:00 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008

06:55 Anna Dymna - spotka-
jmy się - Mateusz Górski

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

 - teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:05 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie! 

Okulistyka 
- magazyn medyczny

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Kino relaks: 

Masz talent 
- fi lm obyczajowy

22:05 Lato, muzyka, 
zabawa

00:45 W cywilu 3 
02:25 Skradzione serce

- komedia
04:05 Kontakt - serial 
05:05 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła
07:50 Doradca smaku 
08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 

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

20:00 Niesamowity Hulk 
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Edward Norton, Liv 
Tyler, Tim Roth, William 
Hurt, Tim Blake Nelson, 
Ty Burrell 

22:15 Prestiż 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2006, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Hugh Jackman, 
Christian Bale, Michael 
CaineRebecca Hall, 
Scarlett Johansson, David 
Bowie, Andy Serkis 

01:00 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:00 Uwaga! 
- magazyn 

02:20 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 SuperPies
09:15 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:10 X-Men: Przeszłość 
która nadejdzie

 W niedalekiej przyszłości 
mutanci żyją w ciągłym 
zagrożeniu. Są skutecznie 
ścigani przez Sentinele, 
5,5-metrowe mordercze 
machiny, które nie tylko 
wykrywają gen mutacji, 
ale także przejmują moce 
i wygląd swoich ofi ar. 

22:55 Raport mniejszości
 Waszyngton, rok 2054. 

Agencja Prewencji 
Departamentu Spraw-
iedliwości wykorzystuje 
w pracy troje niezwykłych 
jasnowidzów. 

02:00 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:50 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Wieliczka 
- reportaż

09:05 Białoruski klimat 
- cykl reportaży

09:40 Łagodna - dramat, 
prod. Polska, 1995,
 reż. Mariusz Treliński, 
wyk. Janusz Gajos, 
Dominika Ostałowska, 
Danuta Stenka, Jan Frycz, 
Jan Peszek, Krystyna Feld-
man, Krystyna Rutkowska, 
Jerzy Nowak

11:30 Popielec - serial TVP
13:40 Studio Kultura - Roz-

mowy - Mikołaj Mirowski
14:05 Actus Humanus 

Nativitas - Farinelli 
cz. 2 - koncert

15:10 Jutro będzie niebo 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2000

16:35 Trędowata - melodra-
mat, prod. Polska, 1976

18:15 Do przerwy 0:1 - serial
19:20 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Komediowe lato 

- Withnail i ja - komedia, 
prod. Wielka Brytania

22:15 Blok 
23:20 Polska w akcji 

- Młode wilki 1/2 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska

01:05 Informacje kulturalne 
01:25 Kino nocne - Kawalerskie 

życie na obczyźnie 
- fi lm obyczajowy

03:15 Amerykański epos
- W wielości jedność 
- fi lm dokumentalny

04:50 Teledysk

06:00 Zbuntowany anioł 
Osierocona Milagros 
rozpoczyna pracę jako 
pokojówka rodziny DiCarlo 
i zakochuje się w synu 
pana domu.

07:00 Na wariackich
papierach 
- fabularny
David Addison wraz 
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu 
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci.

20:00 Champion 
21:55 Odwet 
23:55 Kontakt bezpośredni 
01:30 Rodzinny interes
02:25 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:45 Menu na miarę 
- fabularny

04:10 Z archiwum policji 
05:00 Dyżur

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 +
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Akademia policyjna
- fi lm komedia, 
prod. USA, 1984, 
reż. Hugh Wilson, 
wyk. Steve Guttenberg, 
Kim Cattrall, G.W. Bailey, 
Bubba Smith, Donovan 
Scott, George Gaynes 

22:05 Porzucona 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Kanada, 
Niemcy, 2002, reż. Ste-
phen Gaghan, wyk. Katie 
Holmes, Benjamin Bratt, 
Charlie Hunnam, Zooey 
Deschanel, Fred Ward 

00:10 Zagubieni
- serial, USA 

02:05 Druga strona 
medalu 
- talk show 

03:05 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji

 - serial kryminalny,
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Odzyskać dziecko
 - thriller 
 Para bezdzietnych 

Amerykanów, Steven 
i Shannon, jedzie do 
Porto Rico adoptować 
osieroconą po trzęsieniu 
ziemi dziewczynkę z Haiti, 
Ninę. W hotelu dochodzi 
do dziwnych incydentów 
sprowokowanych przez 
sąsiadów, a wkrótce 
potem Nina znika. 
Steven i Shannon 
odkrywają, że mają 
do czynienia z niele-
galnym procederem na 
poważną skalę. 

01:00 Najgroźniejsi 
zabójcy

02:00 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

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

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn
08:25 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Sekundy, które 

zmieniły życie
10:25 Janosik - serial TVP
12:20 Fascynujący świat 

- Powrót na Księżyc 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Francja, 2018

13:20 Z pamięci - Wojciech 
Ziembiński - felieton

13:35 Okrasa łamie przepisy 
- Na żuławskim szlaku

14:05 Żywy Bałtyk - serial 
dokumentalny

14:35 Jak to działa - magazyn

15:10 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP

16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole 2019 na bis 
19:27 Tour de Pologn
19:30 Wiadomości
20:15 Skoki Narciarskie 

- Letnia GP Wisła 
- konkurs drużynowy

22:20 Hit na sobotę 
- Pan i pani Kiler 
- komedia sensacyjna

00:10 4 Blocks - serial
02:25 Z podniesionym 

czołem 2: Odwet
- fi lm akcji

04:00 Z pamięci - Wojciech 
Ziembiński - felieton

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogoda
10:55 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Gwiazdy w południe 

- Start Feniksa
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Rodzinka.pl - serial
15:45 Kabaretowe Lato 

Dwójki - program 
rozrywkowy

16:55 U Pana Boga w ogródku 
17:45 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk!
20:05 XXIII Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki
i Kultury Romów

00:10 La La Poland
- program rozrywkowy
prod. Polska

00:45 Za kilka dolarów 
więcej 
- western
prod. Włochy, Niemcy, 
Hiszpania, 1966, 
reż. Sergio Leone, 
wyk. Clint Eastwood, 
Lee Van Cleef, Gian 
Maria Volonte, Klaus 
Kinsky

03:05 Masz talent 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2013, reż. David
Frankel, wyk. James 
Corden, Alexandra 
Roach, Julie 
Walters

04:50 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
- magazyn 

05:40 Mango 
- telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu 
świata  

08:30 Dzień Dobry Wakacje 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 MasterChef Junior 
14:25 Top Model - program 

rozrywkowy 
15:25 Efekt Domina 
16:00 Domowe 

rewolucje 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Weekendowa 
metamorfoza

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn 

20:00 Sztuka zrywania 
- fi lm komedia, USA, 
20a06, reż. Peyton Reed, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Vince Vaughn

22:10 Nowszy model 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2009, 
reż. Bart Freundlich, 
wyk. Catherine 
Zeta-Jones, Justin Bartha, 
Joanna Gleason, Lynn 
Whitfi eld, Art Garfunkel 

00:10 Niesamowity Hulk 
- fi lm przygodowy, USA, 
2008, reż. Louis Leterrier, 
wyk. Edward Norton, Liv 
Tyler, Tim Roth, William 
Hurt, Tim Blake Nelson, 
Ty Burrell 

02:30 Uwaga! - magazyn 
02:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby-Doo i miecz 
samuraja

10:10 Ewa gotuje
10:50 Dziennik cwaniaczka 3
 Dla Grega Heffl  eya idealne 

wakacje nie oznaczają 
wyjazdów, uprawiania 
wszelakiej maści sportów 
i czasu na świeżym 
powietrzu. Jemu zamiast 
letniej bryzy bardziej 
odpowiada zapach coli, 
wycieczki ograniczył by 
najchętniej drogi potr-
zebnej na dotarcie przed 
telewizor, wszelkie sporty 
zaś z chęcią wymieni na 
joypada. 

12:50 Sekrety rodziny
13:45 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
15:50 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia

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

20:05 Percy Jackson: 
Morze potworów

 Percy Jackson 
był dyslektykiem 
z ADHD, który nagminnie 
popadał w tarapaty. 
Pewnego dnia okazało się, 
że jest synem Posejdona, 
boga mórz i z dnia na 
dzień stał się częścią 
wyprawy, mającej na celu 
uratowanie świata. 

22:15 Cienka czerwona linia
02:00 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Serialowa nostalgia 
- Droga - Rysopis 
uwodziciela - serial 
obyczajowy TVP

09:10 Młodym być - koncert 
jubileuszowy Jerzego 
Połomskiego - koncert

10:10 Animama - 14 bajek 
z królestwa Lailonii 
- serial animowany

10:50 Dokument tygodnia
- Arcydzieła bez tajemnic: 
Jan van Eyck
- cykl dokumentalny, 
prod. Włochy, 2013

11:25 Dokąd człowieku
- fi lm fabularny,
prod. Polska, 1984, 
reż. Jerzy Kołodziejczyk, 
wyk. Gustaw Lutkiewicz

12:35 Jeszcze nie wieczór 
- fi lm obyczajowy

14:30 Szlakiem Kolberga 
- Adam Bałdych 

14:55 Władysława Hasiora 
notatnik fotografi czny 

15:35 Literatura na ekranie
- Ogniem i mieczem 
- dramat historyczny, 
prod. Polska, 1999, 
reż. Jerzy Hoff man

18:45 Amerykański epos 
- W wielości jedność 

20:20 Bilet do kina 
- Wielkie oczy 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, Kanada, 2014

22:15 Amy Winehouse “I Told 
You I Was Trouble” Live 
from London - koncert

23:20 Mocne Kino - Dajcie 
mi głowę Alfredo Garcii 
- dramat

01:20 Performance
02:00 Komediowe lato

- Withnail i ja - komedia
03:55 Legendy Rocka - Beach 

Boys - dokumentalny

05:50 Czynne całą dobę 
07:00 Taki jest świat 
07:50 Szalone fabryki 

polskiej muzyki!
08:50 13 Posterunek 2 

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Rodzinny interes
Serial opowiadający o 
dwójce przyjaciół, którzy 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Z kolei ich żony prowadzą 
mały salon fryzjerski 
„Bella Ella”.

20:00 Cena powrotu 
Córka teksańskiego 
biznesmena zostaje por-
wana przez gangsterów. 
Na ratunek rusza doświad-
czony ochroniarz.

21:55 Con Air: Lot skazańców 

00:10 Złe mamuśki 
- komedia
Trzy przepracowane 
i niedoceniane matki 
porzucają swoje obow-
iązki, by doświadczyć 
od dawna upragnionej 
wolności.

02:25 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:40 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

05:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:40 Mango - telezakupy
08:45 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
10:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:45 Inspektor Gadżet 

- fi lm przygodowy, USA, 
1999, reż. David Kellogg, 
wyk. Matthew Broderick, 
Rupert Everett, Michelle 
Trachtenberg, Joely Fisher, 
Dabney Coleman 

14:30 Wyjdź za mnie 
- miniserial komedia, USA, 
reż. James Hayman, wyk. 
Lucy Liu, Steven Pasquale, 
Bobby Cannavale, Enrique 
Murciano, Danielle Nicolet 

16:15 Wakacje w krzywym 
zwierciadle - fi lm kome-
dia, USA, 1983, reż. Harold 
Ramis, wyk. Chevy Chase, 
Imogene Coca, Beverly 
D’Angelo

18:15 Głupi i głupszy II: 
Kiedy Harry poznał 
Lloyda 
- fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Troy Miller, wyk. Derek 
Richardson, Eric Christian 
Olsen, Rachel Nichols

20:00 Facet z ogłoszenia 
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. Gary David Goldberg, 
wyk. John Cusack, 
Elizabeth Perkins

22:10 Kocham, Rosie 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, Niemcy, 2014, 
reż. Christian Ditter, wyk. 
Lily Collins, Sam Clafi n

00:25 Monstrum - fi lm horror
02:00 Zagubieni 

- serial, USA 
03:00 Noc Magii 
05:10 Druga strona medalu

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:35 101 dalmatyńczyków
08:55 Flintstonowie
09:35 Gdzie jest Mikołaj?
 Max nie cieszy się na 

nadchodzące święta, 
pewien, że będzie się 
strasznie nudził z siostrą 
i mamą, podczas gdy 
tata jest gdzieś na innym 
kontynencie. Nagle z 
nieba spada wielki łoś, 
który wyjaśnia, że stracił 
kontrolę nad saniami 
podczas próbnej jazdy. 

11:10 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

14:15 STOP Drogówka
15:25 Ofi ary losu
 Elaine Will, szofer bogatej 

starszej pani, porywa jej 
pieska, by zdobyć okup, 
którym powetuje sobie 
lata wyzyskiwania przez 
skąpą chlebodawczynię. 

17:00 Przyjęty 
- komedia

 Bartleby, inteligentny 
ale wyjątkowo leniwy 
absolwent liceum, nie 
dostaje się na studia. 
Presja rodziców sprawia, 
że wraz z grupą kolegów, 
którym również nie udało 
się zdobyć indeksów uczel-
ni, postanawiają stworzyć 
fi kcyjny college. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
00:00 Wirtualna rewolucja
02:00 Interwencja
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Ziemia kłodzka 
09:05 Ziarno - Szalom 
09:40 Prywatne życie 

zwierząt - reportaż
10:10 Mała dama 

- fi lm obyczajowy
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:40 Spotkanie ze Świętym
12:55 Z pamięci - Maria Anto
13:05 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta

14:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

15:15 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny
prod. TVP

16:05 Dziewczyny ze Lwowa
17:00 Teleexpress
17:30 Skoki Narciarskie 

- Letnia GP Wisła 
19:27 Tour de Pologne 

- kronika - felieton
19:30 Wiadomości
20:15 Blondynka - serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka 

- Moja wspaniała 
włoska rodzinka 
- fi lm obyczajowy

22:55 Zbliżenia - dramat
00:20 Pan i pani Kiler 

- komedia sensacyjna
02:10 4 Blocks - serial
04:20 Z pamięci

05:20 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pogoda
10:45 Rodzinne oglądanie 

- Najmłodsi wśród 
zwierząt. W górach 

11:50 Gwiazdy w południe 
- Tragedia Posejdona
- fi lm prod. USA, 1972, 
reż. Ronald Neame, Irwin 
Allen, wyk. Gene Hack-
man, Ernest Borgnine

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szanwidowisko 

muzyczne
16:20 Kocham Cię, Polsko! 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram

18:35 Postaw na milion 
- teleturniej

19:30 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP

20:05 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trakoncert

22:10 Elizabeth 
- dramat historyczny, 
prod. Wielka Brytania, 
Indie, 1998, reż. Shekhar 
Kapur, wyk. Cate Blanchet, 
Geoff rey Rush, Joseph 
Fiennes, Richard Atten-
borough

00:20 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2014

02:10 Eve i Alex 
- komedia obyczajowa, 
prod. Australia, 2015

03:40 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 
08:25 Akademia 

ogrodnika 
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Weekendowa 

metamorfoza 
12:00 Co za tydzień 

- magazyn 
12:40 Projekt Lady 
13:45 Lorax - fi lm komedia, 

USA, 2012, reż. Chris Re-
naud, wyk. Danny DeVito, 
Ed Helms

15:35 Rodzinne rewolucje 
- fi lm komedia, USA, 
2014, reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, Drew 
Barrymore, Kevin Nealon, 
Terry Crews, Wendi 
McLendon-Covey 

18:00 Salon sukien ślubnych 
Goka 

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn 

20:00 Władca pierścieni: 
Powrót króla 
- fi lm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA, 
Niemcy, 2003, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen

00:10 Kick-Ass II 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Jeff  
Wadlow, wyk. Aaron 
Taylor-Johnson, Chloë 
Grace-Moretz, Jim Carrey, 
Christopher Mintz-Plasse, 
Donald Faison, Morris 
Chestnut 

02:20 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

03:20 Uwaga! - magazyn 
03:40 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:15 Artur i Minimki 3. 
Dwa światy

 Maltazar przedostaje się 
do świata ludzi. Złemu 
władcy Minimków 
udało się uzyskać wzrost 
prawdziwego człowieka.

10:30 Percy Jackson: 
Morze potworów

 Percy był dyslektykiem 
z ADHD, który popadał 
w tarapaty. Pewnego dnia 
okazało się, że jest synem 
Posejdona, boga mórz 
i z dnia na dzień stał się 
częścią wyprawy, mającej 
na celu uratowanie świata. 

12:45 X-Men: Przeszłość która 
nadejdzie

15:30 Noc w muzeum 2
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
20:05 XIII Płocka Noc 

Kabaretowa

23:00 48 godzin
 - komedia sensacyjna 
 Jack Cates jest jedynym 

policjantem, który ocalał 
ze strzelaniny z poszuki-
wanym mordercą. Cates 
ma 48 godzin, żeby złapać 
przestępcę.

01:05 Więzień labiryntu: 
Próby ognia

 Ekranizacja drugiego 
tomu bestsellerowej 
trylogii fantastycznej 
Jamesa Dashnera. Okazuje 
się, że labirynt był tylko 
początkiem, a na bohat-
erów czeka jeszcze więcej 
niespodzianek, pułapek 
i mylnych tropów. 

04:00 Tajemnice losu
04:55 Disco gramy

- program rozrywkowy

08:00 Serialowa nostalgia 
- Droga - Stan wyjątkowy 
- serial obyczajowy TVP

09:10 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Czajkowskiego 
- fi lm dokumentalny

10:05 Animama - 14 bajek 
z królestwa Lailonii 

10:45 Duma i uprzedzenie 
11:50 Trzeci punkt widzenia 
12:30 Słodkie oczy - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1979, 
reż. Juliusz Janicki

13:40 Bilet do kina - Wielkie 
oczy - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, Kanada, 2014

15:40 10. Międzynarodowy 
Konkurs Wokalny 
im. Stanisława 
Moniuszki 

17:15 Niedziela z... rolami 
Andrzeja Łapickiego

18:10 Niedziela z... rolami 
Andrzeja Łapickiego 
- Stracona noc - fi lm TVP

19:05 Niedziela z... rolami 
Andrzeja Łapickiego 
- Cześć, kapitanie! 
- fi lm TVP, prod. Polska

20:20 Dzień Szakala
- fi lm fabularny

22:50 Opole 2019 
- Scena Alternatywna
- Rebeka, The Dumplings

23:30 Dokument.pl - Mów 
do mnie
- dokumentalny

00:25 Dzieje grzechu 
- dramat, prod. Polska

02:45 Mocne Kino
- Dajcie mi głowę 
Alfredo Garcii 
- dramat, prod. USA

04:45 Legendy Rocka 
- Elvis Costello 

05:10 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Flash 
07:55 Łowcy skarbów 

Historyczka Sydney 
Fox decyduje się 
podróżować po świecie, by 
odnaleźć zaginione skarby 
i dzieła sztuki.

10:00 Przygody Merlina 
Młody czarodziej 
przybywa do Camelotu
i ukrywa swoje zdolności, 
gdyż król, Uther Pendrag-
on, tępi wszelką magię.

11:00 Następny proszę!
12:10 Żandarm się żeni 

Sierżant Cruchot poznaje 
atrakcyjną wdowę. Sym-
patia ojca nie przypada do 
gustu jego córce.

13:50 Najpiękniejsze baśnie: 
Księżniczka i diabeł 

15:55 Nowe przygody 
Aladyna 

17:55 Skok na kasę 
20:00 Furia 
22:25 Akt odwagi 

00:30 Uwikłana 
Porwana kobieta, chcąc 
ratować chorego syna, 
pomaga oprawcy w od-
nalezieniu swojego męża, 
który ukrywa prawdziwą 
tożsamość.

01:25 Z archiwum 
policji 
- fabularny

02:05 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

02:45 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:25 Biesiada na cztery
pory roku - serial 
obyczajowy

04:05 Menu na miarę
 - fabularny

04:40 Słodka miłość

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
10:50 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:55 Jesień Czejenów 

- fi lm western, USA, 
1964, reż. John Ford, 
wyk. Richard Widmark, 
Carroll Baker, Karl Malden, 
Dolores Del Rio, Sal Mineo, 
Edward G. Robinson, 
James Stewart, Ricardo 
Montalban, Gilbert 
Roland, Arthur Kennedy, 
Patrick Wayne, Victor Jory

16:00 W krzywym zwiercia-
dle: Europejskie 
wakacje - fi lm komedia, 
USA, 1985, reż. Amy 
Heckerling, wyk. Chevy 
Chase, Beverly D’Angelo, 
Dana Hill, Jason Lively, 
John Astin

18:00 Akademia policyjna 
- fi lm komedia, USA, 
1984, reż. Hugh Wilson, 
wyk. Steve Guttenberg, 
Kim Cattrall, G.W. Bailey, 
Bubba Smith, Donovan 
Scott, George Gaynes 

20:00 Green Lantern 
- fi lm przygodowy, USA, 
2011, reż. Martin Camp-
bell, wyk. Ryan Reynolds

22:25 Człowiek z blizną 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1983, reż. Brian De Palma, 
wyk. Al Pacino, Steven 
Bauer, Michelle Pfeiff er, 
Mary Elizabeth Mastran-
tonio, Robert Loggia,
F. Murray Abraham, 
Harris Yulin 

01:55 Zagubieni - serial, USA 
02:50 Noc Magii

06:00 101 dalmatyńczyków
08:55 Flintstonowie
09:35 Droga do El Dorado
11:20 Galileo
13:30 Przyjęty
 Bartleby, inteligentny 

ale wyjątkowo leniwy 
absolwent liceum, nie 
dostaje się na studia. 
Presja rodziców sprawia, 
że wraz z grupą kolegów, 
którym również nie udało 
się zdobyć indeksów uczel-
ni, postanawiają stworzyć 
fi kcyjny college. 

15:25 Szklane piekło
 Pełna dramatycznych scen 

historia kobiety ratującej 
swoich najbliższych w 
ogarniętym pożarem dra-
paczu chmur. W kancelarii 
adwokackiej na 60. piętrze 
nowoczesnego wieżowca 
Brianna i Tom Bronsonow-
ie mają właśnie podpisać 
papiery rozwodowe. 

17:25 Ofi ary losu
 Elaine Will, szofer bogatej 

starszej pani, porywa 
jej ukochanego pieska, 
by zdobyć okup, którym 
powetuje sobie lata 
wyzyskiwania przez skąpą 
chlebodawczynię. 

19:00 Galileo
20:00 Biali nie potrafi ą 

skakać 
- komedia

22:30 Odzyskać dziecko
 - thriller 
 Amerykanów, Steven 

i Shannon, jedzie do 
Porto Rico adoptować 
osieroconą po trzęsieniu 
ziemi dziewczynkę z Haiti, 
Ninę. 

00:25 Tuż przed tragedią
02:30 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 BBC w Jedynce 
- Błękitna Planeta 
- fi lm dokumentalny

06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Wokół mórz. Na-

jwiększe ognisko na 
świecie 

09:05 Czterdziestolatek - 
dwadzieścia lat później 
- serial komediowy

10:15 Komisarz Alex - serial 
kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów
13:15 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy
- program kulinarny 

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:27 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 Rolnik szuka żony
22:35 Ekstradycja

- serial TVP
23:45 Uwięzione - serial
01:55 Moja wspaniała włoska 

rodzinka
- fi lm obyczajowy

03:35 Transport morski 
- prawdziwe koszty 
- fi lm dokumentalny

04:40 Notacje

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:50 Coś dla Ciebie
 - magazyn

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie 
14:10 Postaw na milion 

- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Zemsta o jasnych 

oczach
 - serial obyczajowy, 
prod. Francja, 2017

22:00 Stacja - fi lm fabularny, 
prod. Polska, 2001, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Katarzyna Figura

23:50 Dobry czas na miłość 
- komedia, prod. Francja

01:30 Glina - serial kryminalny
02:35 Elizabeth - dramat 

historyczny

05:30 Uwaga! 
- magazyn 

05:55 Mango
- telezakupy

07:00 Szkoła
08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 

20:10 Doradca smaku 
- Kozacki kulisz 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Projekt Lady  
22:30 Salon sukien ślubnych 

Goka 
23:30 Niepokój 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. D.J. Caruso, 
wyk. Shia LaBeouf, Sarah 
Roemer, Carrie-Anne 
Moss, David Morse, Aaron 
Yoo, Matt Craven, Viola 
Davis 

01:35 Co za tydzień
- magazyn 

02:20 Uwaga! 
- magazyn 

02:45 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 MEGA HIT - Więzień 
labiryntu: Próby ognia
- fi lm s-f

 Ekranizacja drugiego 
tomu bestsellerowej 
trylogii fantastycznej 
Jamesa Dashnera. Okazuje 
się, że labirynt był tylko 
początkiem, a na bohat-
erów czeka jeszcze więcej 
niespodzianek, pułapek
i mylnych tropów. 

22:55 Wybraniec śmierci
 John Hatcher przez wiele 

lat był agentem specjal-
nym do walki z handlem 
narkotykami. 

00:55 Znaki
02:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Poznań

09:00 Nienasyceni - magazyn
09:25 Którędy po sztukę

- Mieczysław Wejman 
09:40 Trędowata

- melodramat, 
prod. Polska, 1976, 
reż. Jerzy Hoff man, 
wyk. Elżbieta Starostecka, 
Leszek Teleszyński, 
Jadwiga Barańska, 
Czesław Wołłejko, 
Lucyna Brusikiewicz, Irena 
Malkiewicz, Anna Dymna, 
Gabriela Kownacka, 
Mariusz Dmochowski

11:30 Popielec - Podmuch 
- serial TVP

12:40 Popielec - Ślub - serial
13:40 Studio Kultura 
14:00 Śladami wielkich 

kompozytorów 

15:05 Faustyna 
- fi lm biografi czny,
prod. Polska, 1994, 
reż. Jerzy Łukaszewicz, 
wyk. Dorota Segda

16:35 Rok spokojnego słońca 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984

18:35 Do przerwy 0:1 - serial
19:40 30-lecie Biennale WRO 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama kina 

polskiego - Bilet na 
księżyc - fi lm obyczajowy

22:30 Więcej niż fi kcja
 - Efekt domina
- fi lm dokumentalny

24:00 Powidoki 
00:20 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
00:50 Kino nocne - Kocie ślady 

- fi lm TVP

05:55 Zbuntowany anioł 
07:00 Na wariackich 

papierach - fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
Historyczka Sydney Fox 
decyduje się podróżować 
po świecie, by odnaleźć 
zaginione skarby i dzieła 
sztuki.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Snajper 3 
21:50 Champion 

23:50 Najlepsi z najlepszych
- fi lm akcji
Na mistrzostwa świata 
w karate zostaje wybrana 
reprezentacja składająca 
się z piątki najlepszych 
zawodników. 

01:45 Rodzinny interes
02:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

04:00 Z archiwum 
policji 
- fabularny

04:40 Słodka miłość
- telenowela
Siostry Bandi są 
właścicielkami znanej 
fabryki cukierków.

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 +
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
16:20 Szpital - program 

obyczajowy 
17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni 

- serial sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Odwróceni
- serial sensacyjny, 
prod. Polska 
Policjanci rozpracowujący 
gang pruszkowski próbują 
pozyskać informatora
z wewnętrznego kręgu.

22:05 Green Lantern
- fi lm przygodowy, 
USA, 2011, reż. Martin 
Campbell, wyk. Ryan 
Reynolds, Blake Lively, 
Peter Saarsgard, Mark 
Strong, Tim Robbins, 
Jay O. Sanders, Angela 
Bassett 

00:25 Zagubieni 
- serial, USA 

01:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
10:30 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Przeklęta
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

23:05 Rekreator 
- thriller

 Grupa nastolatków,
która natknęła się na 
tajne laboratorium, staje 
się częścią mrocznego 
eksperymentu, pole-
gającego na tworzeniu 
złych ludzkich klonów. 
Craig, Tracy i Derek 
muszą się zmierzyć ze 
swymi idealnymi kopiami, 
których jedynym celem 
jest odnalezienie i zabicie 
swoich „oryginałów”.

01:00 STOP Drogówka
- magazyn

02:00 Polityka na ostro
03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
04:40 Trans World Sport 2019

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY FILM SF
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wtorek 23 lipca

05:05 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów

05:35 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów

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

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial 

10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce

- Planeta lasów
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

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

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport
19:27 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial 

kostiumowy
21:35 Rolnik szuka żony 

- reality show
22:35 Okupowani - serial
23:35 Jeszcze lecimy 

- fi lm dokumentalny
00:20 Wichry wojny - serial
02:55 Rosyjska 

opozycja 
03:55 Notacje 

- Olga Kapkowska

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:55 Człowiek pracy 
i modlitwy - reportaż

07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Marzę o Tobie 

- serial prod. Turcja, 2018
14:10 Postaw na milion 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości 
- serial obyczajowy

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 E = MC2 

- komedia, 
prod. Polska, 2002

22:00 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

23:10 Zemsta o jasnych 
oczach - serial 

01:00 Świat bez fi kcji - Lo i 
stało się. Zaduma nad 
światem w sieci 

02:40 Glina - serial kryminalny
03:45 Dobry czas na miłość 

- komedia
05:15 Zakończenie

05:10 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła
07:50 Doradca smaku 

- Kozacki kulisz 
08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji
12:30 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Zielona strefa 

- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, Hiszpania, 2010, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, Greg 
Kinnear, Brendan Gleeson, 
Amy Ryan, Khalid Abdalla, 
Jason Isaacs 

23:55 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:55 W garniturach - serial
01:50 Salon sukien 

ślubnych Goka 
02:50 Uwaga! 

- magazyn 
prod. Polska

03:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Znaki

22:10 Furia
 - thriller 
 Thomas Craven od lat 

pracuje jako detektyw 
w wydziale zabójstw 
bostońskiej policji. Jest 
samotnym wdowcem. 
Jedyną bliską mu osobą 
jest ukochana, 24-letnia 
jedyna córka Emma, 
pracująca w jednej 
z wielkich korporacji. 

00:35 Skazany na śmierć
 Islamiści ostrzeliwują 

z artylerii stolicę Jemenu, 
miasto Sana, i są już coraz 
bliżej Ogygii. Michael, 
Whip i Koreańczyk muszą 
jak najszybciej opuścić 
mury tego więzienia. 

01:35 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:25 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:40 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Kanał Elbląski
- reportaż

09:00 Antyfonie - Jacek 
Sienkiewicz - fi lm doku-
mentalny, prod. Polska, 
2017, reż. Andrzej Załęski

09:35 Rok spokojnego słońca 
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, USA, 1984

11:30 Popielec - serial TVP
14:10 Studio Kultura - Roz-

mowy - Krzysztof Tyszka 
- Drozdowski

14:25 Niedziela z... rolami 
Andrzeja Łapickiego

15:20 Meta - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1971, reż. Antoni 
Krauze, wyk. Asja Łamtiu-
gina, Witold Pyrkosz

16:40 Złote runo - komedia

18:10 Do przerwy 0:1 
- serial TVP

18:50 Banda Rudego 
Pająka - Pechowy mecz 
- serial TVP, prod. Polska, 
1988

19:25 Powidoki - program 
publicystyczny

19:45 One. Kobiety kultury 
- Elżbieta Towarnicka
 - magazyn kulturalny

20:20 Lekkie obyczaje - U niej 
w domu, prod. Francja

22:15 Żelazna klasyka
- Widmo - dramat

00:20 Nocny dokument 
- Mały lalkarz - fi lm 
dokumentalny

01:30 Faworyta - opera
04:20 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

05:55 Zbuntowany anioł 
07:00 Na wariackich

papierach 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
 Serial sensacyjny 

opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges 
(Don Johnson), który 
w raz ze swoim partnerem 
Joe Dominguez (Cheech 
Marin) walczy z przestęp-
czością w mieście. 

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Akt odwagi 
22:00 Najlepsi 

z najlepszych 2
Podczas nielegalnej walki 
zostaje zamordowany 
Travis. Wkrótce jego przy-
jaciele również znajdują 
się w niebezpieczeństwie. 

00:00 Puls lata
00:05 Zbrodniarz 
02:10 Rodzinny interes
03:05 Biesiada na cztery pory 

roku - serial
04:20 Z archiwum policji 
04:40 Słodka miłość

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 +
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda

20:00 Uśpieni 
- fi lm obyczajowy,
prod. USA, 1996, 
reż. Barry Levinson, 
wyk. Kevin Bacon, Robert 
De Niro, Dustin Hoff man, 
Jason Patric, Brad Pitt, 
Billy Crudup, Ron Eldard, 
Minnie Driver, Vittorio 
Gassman 

23:10 Lot 93 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, 2006, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Christian 
Clemenson, J.J. Johnson, 
Gary Commock, 
Polly Adams 

01:25 Zagubieni 
- serial, USA 

02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Król wikingów
 Na ziemię przybywa

bóg piorunów, Thor
po starożytne relikwie: 
młot z Valhalli, wisior 
Marii Magdaleny z Midgar-
du i róg z Hellheim. 

23:35 Kraina złoczyńców
 - thriller 
 Policyjny wyga

z Baton Rouge, detektyw 
Bud Carter, rozpracowuje 
największy na Południu 
Stanów Zjednoczonych 
przestępczy syndykat. 

01:40 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

02:45 Interwencja
- magazyn
prod. Polska

03:05 Magazyn Atleci Polsat 
Sport 2019

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:05 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów

05:35 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów. 
Kraina drzew mopane
- fi lm dokumentalny

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

07:10 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Busko - Zdrój - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce 

- Planeta lasów

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
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:27 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 Rolnik szuka żony 

- reality show
22:35 Lampedusa. 

Za horyzontem - serial
23:35 W imię honoru 

- fi lm dokumentalny
00:40 Wojsko - polskie.pl 
01:05 Terytorialsi

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 Pożyteczni.pl - magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie 
14:10 Postaw na milion 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP

19:30 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:10 Kino relaks 
- Tata do pary 
- komedia, prod. Niemcy, 
2011, reż. Til Schweiger, 
wyk. Til Schweiger, Emma 
Schweiger, Jasmin Gerat, 
Samuel Finzi

22:25 Mocne Kino - Mokra 
robota - fi lm akcji, 
prod. USA, 2011

24:00 Rezerwat
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 2007,
reż. Łukasz Palkowski

01:55 Sztuka zbrodni Dzieło 
w czerni. cz. 2 - serial

02:50 Mokra robota - fi lm akcji, 
prod. USA, 2011

05:10 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła
07:50 Doradca smaku 
08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

10:00 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

11:30 SOS Ekipy w akcji 
- program 

12:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:30 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

15:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda 

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

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Kod dostępu 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Dominic Sena, 
wyk. John Travolta,
H. Jackman, Halle Berry, 
Don Cheadle, Sam Shep-
ard, Vinnie Jones 

23:40 Mr. Brooks 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Bruce A. 
Evans, wyk. Kevin Costner, 
Demi Moore, Dane Cook, 
William Hurt, Marg 
Helgenberger 

02:05 American Horror 
Story: Asylum 
- serial, USA 

03:10 Uwaga! - magazyn 
03:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, prod. 
Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Sztanga i cash
 - komedia sensacyjna
 Film inspirowany prawdzi-

wymi wydarzeniami, które 
miały miejsce w Miami 
w 1994 roku. Daniel Lugo 
jest kulturystą. Pracuje 
w miejscowej siłowni, 
a w wolnym czasie 
uczęszcza na kursy mot-
ywacyjne Johnny’ego Wu. 

22:55 Zoolander 2
 - komedia 
 Derek Zoolander 

wraca po 15 latach, aby 
kolejny raz zatrząść 
światem mody. 

01:10 Nasz Nowy Dom
03:10 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych 
- Pomniki historii 

09:00 Księga Przestrzeni
- Dachy opiekuńcze,
 prod. Polska, 2016, 
reż. Tomasz Drozdowicz

09:35 Którędy po sztukę 
- Mieczysław Wejman 

09:50 Złote runo 
- komedia, prod. Polska, 
1996, reż. Janusz Kon-
dratiuk, wyk. Zbigniew 
Buczkowski, Zbigniew Ma-
zurek, Sylwia Ross, Monika 
Bolly, Wiesław Rudzki, 
Roman Kondratiuk

11:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- serial TVP

13:45 Studio Kultura
14:10 Trzymaj się swoich 

chmur Przegląd Piosen-
ki Aktorskiej 2004

15:20 Patrzę na ciebie,
Marysiu - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1999

16:40 Siekierezada 
- dramat

18:10 Banda Rudego 
Pająka - serial TVP

19:25 Trzeci punkt widzenia 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Geniusz: Picasso

- serial, prod. USA
21:25 W trzy miesiące 

dookoła świata
- W objęciach węża 
- fi lm dokumentalny

23:35 Dokument w podróży 
- MappaMundi 
- fi lm animowany

00:35 Lekkie obyczaje 
- U niej w domu

02:30 Tribute to Tomasz 
Stańko cz. 1 - koncert

05:50 Zbuntowany anioł 
07:00 Na wariackich 

papierach - fabularny
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

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

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Szczęki 3 
- thriller
prod. USA
Syn szeryfa Brody’ego, 
Mike, pracuje w parku 
wodnym na Florydzie. 
Gdy rekin ludojad atakuje 
zwiedzających, on i jego 
dziewczyna są zmuszeni 
stoczyć walkę z bestią.

22:00 W szczękach rekina 
23:55 Bez Litości 
01:45 Rodzinny interes
02:45 Z archiwum 

policji 
- fabularny

03:20 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Z archiwum policji 
- fabularny

04:40 Dyżur
04:50 Słodka miłość

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
10:10 Mango telezakupy
11:50 19 +
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  
17:55 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Podaj dalej 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2000, reż. Mimi Leder, 
wyk. Kevin Spacey, Helen 
Hunt, Haley Joel Osment, 
Jay Mohr, James Caviezel, 
Jon Bon Jovi, Angie Dickin-
son, David Ramsey 

22:35 Frankie i Alice 
- fi lm obyczajowy,
prod. Kanada, 2010, 
reż. Geoff rey Sax, 
wyk. Halle Berry, 
Stellan Skarsgard, 
Phylicia Rashad, 
Chandra Wilson, 
Brian Markinson

00:40 Zagubieni 
- serial, USA 

01:40 Druga strona medalu 
- talk show 

02:40 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 
16:00 Gliniarz i prokurator
 Prokurator okręgowy

J. L. „Fatman” McCabe
i prywatny detektyw Jake 
Styles są jak ogień i woda, 
ale w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych nie 
mają sobie równych. 

17:00 Przeklęta
18:00 Septagon

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Za wszelką cenę
 Maggie marzy o sukcesie 

w boksie zawodowym. 
Wierzy, że mogłaby go 
osiągnąć z pomocą świ-
etnego trenera - Dunna, 
który jednak nie zgadza się 
jej trenować. 

23:50 Biali nie potrafi ą 
skakać

 Opowieść o perypeti-
ach dwóch ulicznych 
koszykarzy, którzy 
postanawiają zarobić 
niemałe pieniądze na grze 
w turniejach. 

02:15 Graffi  ti
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czwartek 25 lipca

05:05 Natura w Jedynce 
- Planeta lasów

05:35 Natura w Jedynce
- Planeta lasów. Duchy 
Madagaskaru - fi lm

06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Bieszczady - magazyn
09:10 Czterdziestolatek 

- dwadzieścia lat 
później - serial 
komediowy TVP

10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce

- Planeta lasów. Las 
olbrzymów - fi lm

13:15 Natura w Jedynce 

14:00 Elif 
- serial, prod. Turcja

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:27 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:50 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:40 Ocaleni - reality show
00:45 W pułapce kłamstw 

- thriller, prod. Kanada

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:50 Operacja Zdrowie! 
Geriatria - magazyn

07:25 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie 
14:10 Postaw na milion 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Uśmiech Mony Lizy 

- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2003

22:20 E = MC2 
- komedia, prod. Polska, 
2002, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Agnieszka 
Włodarczyk

00:05 Tata do pary - komedia, 
prod. Niemcy, 2011

02:20 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

03:20 Art Noc

05:10 Uwaga! - magazyn 
05:40 Mango - telezakupy
06:55 Szkoła
07:50 Doradca smaku 

- Pierś z kaczki z karmel-
izowanym ananasem 

08:00 19 +
09:00 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
10:00 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
11:30 SOS Ekipy w akcji 
12:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:30 W-11 Wydział Śledczy

- program kryminalny 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji 
18:00 Ukryta prawda

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Showtime 
- fi lm komedia, 
USA, 2002, reż. Tom 
Dey, wyk. Robert De 
Niro, Eddie Murphy, Rene 
Russo, William Shatner, 
Chris Ufl and, Nestor 
Serrano 

00:30 Top Model - program 
rozrywkowy 

01:30 Efekt Domina 
02:05 Uwaga! 

- magazyn 
prod. Polska

02:30 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

09:45 Dzień, który zmienił 
moje życie 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja

- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego 
faceta

 Alex “Hitch” Hitchens
to słynny - i anonimowy 
- nowojorski “lekarz serc”, 
który za odpowied-
nią opłatą pomaga 
nieśmiałym facetom zdo-
być kobiety ich marzeń. 

22:40 I że cię nie 
opuszczę

 Młode małżeństwo 
bierze udział w zdarzeniu, 
które na zawsze odmieni 
ich życie.

00:50 Chirurdzy
02:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:30 Informacje kulturalne 
08:45 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
historii - Stargard

09:05 Vistuliada
09:30 Iluzja - impresja fi lmowa, 

prod. Polska, 1966, 
reż. Konstanty Ciciszwili, 
wyk. Zbigniew Cybulski, 
Jolanta Ukielska

09:55 Siekierezada 
- dramat, 
prod. Polska, 1985, 
reż. Witold Leszczyński, 
wyk. Edward Żentara, 
Daniel Olbrychski, Ludwik 
Pak, Wiktor Zborowski, Jan 
Jurewicz, Ludwik Benoit, 
Krzysztof Majchrzak

11:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 
- serial TVP

14:05 Studio Kultura 
14:20 Taśmy Kultury

14:50 Weiser - dramat
psychologiczny

16:40 Sztuczki 
- fi lm obyczajowy,
 prod. Polska, 2007, 
reż. Andrzej Jakimowski

18:25 Banda Rudego 
Pająka 
- serial TVP

19:45 Koło pióra - magazyn
20:20 Teatr Telewizji 

- Teatr Sensacji - Stawka 
większa niż życie 

21:40 Ga, ga. Chwała 
bohaterom - fi lm science 
fi ction, prod. Polska

23:10 Scena Klasyczna
24:00 Portrety - Amy 

- fi lm dokumentalny
02:15 W trzy miesiące 

dookoła świata 
- W objęciach węża

06:00 Na wariackich 
papierach 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

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

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Wieczny student
- komedia
Podrywacz i lekkoduch, 
który jest studentem 
od siedmiu lat, chcąc 
zdobyć fundusze na życie, 
zamierza urządzić wielką 
imprezę. 

21:55 Wiosła w dłoń 
Opowieść o trzech 
mieszczuchach, którzy 
wyruszają na spływ ka-
jakowy, w którym główną 
atrakcją jest poszukiwanie 
skarbu wartego 200 
tysięcy dolarów. 

23:55 Skok na kasę 
02:00 Górka Dolna 
03:00 Rodzinny interes
03:55 Taki jest świat
04:50 Słodka miłość

- telenowela

05:10 Szkoła
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

07:10 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:10 Szpital
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

10:10 Mango telezakupy
11:50 19 +
12:20 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
13:25 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
14:25 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

16:20 Szpital - program 
obyczajowy 

17:20 Milionerzy  

17:55 Kryminalni 
- serial sensacyjny, 
Polska 

19:00 Ukryta prawda 
20:00 Nauka jazdy 

- fi lm obyczajowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2014, reż. Isabel Coixet, 
wyk. Ben Kingsley, Patricia 
Clarkson, Sarita Choud-
hury, Jake Weber, Grace 
Gummer 

21:55 Wyrolowani 
- fi lm komedia, 
USA, 2008, reż. David 
Wain, wyk. Sean William 
Scott, Paul Rudd, Christo-
pher Mintz-Plasse

00:00 Zagubieni 
- serial, USA 

01:00 Druga strona medalu 
02:35 Noc Magii

06:00 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
- magazyn

15:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Żołnierze Panfi łowa
 Film o grupie 28 sowiec-

kich żołnierzy piechoty, 
którzy w listopadzie 1941 
roku mieli przez kilka dni 
powstrzymywać kolumnę 
ponad pięćdziesięciu 
niemieckich czołgów 
jadących na Moskwę.

23:30 Tuż przed tragedią
01:40 Transakcje za milion 

dolarów: Los Angeles
- program rozrywkowy

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

03:40 Top 10 lista 
przebojów

05:45 Telezakupy TV Okazje
- program rozrywkowy
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Stacja Muzeum jest insty-
tucją, która pozwala cofnąć 
się w czasie. Wasze zbiory 
to wyjątkowa kolekcja zdo-
byczy techniki. Jak się pra-
cuje w takiej instytucji? Co 
jest największą trudnością, 
a co daje najwięcej satys-
fakcji?
Stacja Muzeum (do 2016 r. 
funkcjonująca pod nazwą 
Muzeum Kolejnictwa) mieści 
się w budynku nieczynnego 
dworca Warszawa Główna. 
Dużą część zbiorów stanowi 
skansen – pięćdziesiąt zabyt-
kowych obiektów, które stoją 
na nieużywanych od dawna 
torach. Korzystając z trwają-
cej modernizacji stołecznej 
linii średnicowej i planowanej 
budowy tymczasowego Dwor-
ca Głównego, próbujemy od-
nowić nasze muzeum ,,pod 
chmurką”. Powstała już nowa 
rampa peronowa, przy której 
będziemy eksponować zabyt-
kowy tabor. W miarę możli-
wości poddajemy konserwacji 
najcenniejsze obiekty. Wyma-
ga to ogromnych nakładów 
finansowych. Dzięki wsparciu 
naszego organizatora, jakim 
jest Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, udało nam 
się odrestaurować karoserię 
jedynego zachowanego eg-
zemplarza pociągu elektrycz-
nego EW51 z 1936 roku. W 
planach tegorocznych, oprócz 
kontynuacji prac związanych 
z tym składem, znalazła się 
jeszcze konserwacja wagonu 
motorowego SN52. Uwalnia-
jąc marzenia liczę, że damy 
nowe życie zabytkowej jed-
nostce wyprodukowanej w 
połowie ubiegłego stulecia i 
wkrótce będziemy mogli ją 
podziwiać na żelaznych szla-
kach, na przykład na liniach do 

Odwiedź Stację Muzeum
Z Bożeną Żelazowską, pracownikiem Stacji Mu-
zeum w Warszawie oraz wiceprzewodniczącą 
Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sej-
miku Województwa Mazowieckiego rozmawia 
Andrzej Kamiński

Wołomina, Tłuszcza, Otwocka 
czy Legionowa.

Co Pani uznaje za najwięk-
szy atut muzeum?
Nasze muzeum jest niezwy-
kłe. Po pierwsze: zlokalizo-
wane jest w historycznym 
obiekcie. Mieści się na terenie 
punktu przeładunkowego Ko-
lei Warszawsko-Wiedeńskiej 
pochodzącej z pierwszej poło-
wy XIX wieku. Nasze sale wy-
stawowe to dawne hale pierw-
szego powojennego dworca 
kolejowego w Polsce – War-
szawy Głównej Osobowej. Po 
drugie: posiadamy największą 
w kraju kolekcję zabytkowego 
taboru. Część obiektów to je-
dyne zachowane egzemplarze 
na świecie. Wybrane jednostki 
udostępniamy zwiedzającym: 
można wejść do środka, do-
tknąć wnętrza, powąchać, po-
czuć klimat. To ciekawsze niż 
tylko oglądanie z zewnątrz. U 
nas zwiedzający może poczuć 
się jak maszynista parowozu, 
żołnierz w pociągu pancer-
nym albo ważny gość w wa-
gonie salonowym. W miarę 
możliwości, we współpracy z 
lokalnymi społecznościami i 
samorządami, między innymi 
Marek, Tłuszcza czy Karcze-
wa eksponujemy nasze zabyt-
ki na ich terenie.

Okres wakacyjny w pełni. 
Czy w tym czasie liczycie na 
większe niż zazwyczaj zain-
teresowanie?
Któż jako dziecko nie przeżył 
fascynacji pędzącą w dal że-
lazną maszyną, przywodzącą 
na myśl podróż w nieznane? 
Dla turystów, zarówno indywi-
dualnych, jak i wycieczek czy 
dzieci spędzających wakacje 
w domu - w aglomeracji war-

szawskiej, przygotowujemy 
akcję „Lato na Głównym”, 
będzie też kontynuowany 
program Stacja Dzieci. Nasz 
skansen to doskonałe miejsce 
do połączenia przyjemnego z 
pożytecznym, czyli edukacji 
historycznej i technicznej z 
wypoczynkiem. Dzieci bardzo 
lubią tu przychodzić, robi na 
nich wrażenie ogrom loko-
motyw, a tematykę kolejową 
znają z wielu bajek. Każdy od 
najmłodszych lat ma w głowie 
wiersz Juliana Tuwima „Lo-
komotywa”. Z kolei starsze 
dzieci zaczynają interesować 
się techniką. Na przełomie 
sierpnia i września planujemy 
też wyruszyć z naszym Wago-
nem Kultury, czyli mobilną wy-
stawą o zdobyczach techniki 
kolejowej, w teren. Odwiedzi-
my podwarszawskie miasta i 
gminy oraz powiaty, zarówno 
te do których kolej dociera, jak 
i te z dala od żelaznych szla-
ków.

Stacja Muzeum to również 
plan zdjęciowy. Kto skorzy-
stał z Waszej gościnności?
Stacja Muzeum to niewątpli-
wie wyjątkowe tło. Producenci 
filmowi często wykorzystują 
nasz skansen i zabytkowy ta-
bor. Tylko w ostatnich miesią-
cach gościliśmy ekipy: serialu 
fabularnego „Drogi wolności” 
oraz filmu wojennego „Kurier” 
w reżyserii Władysława Pasi-
kowskiego. Janusz Majewski 
realizował u nas zdjęcia do 
„Czarnego mercedesa”, filmu 
który będzie miał swoją pre-
mierę jesienią 2019 roku. Li-
sta tytułów, które powstawały 
na terenie Stacji Muzeum jest 
długa, wymienię kilka: „Perso-
na non grata”, „Bodo”, „Sztos”, 
„Jutro idziemy do kina” czy 
„Prawo Agaty”. W naszych 
progach gościło wielu arty-
stów, m.in. Bogusław Linda, 
Taco Hemingway, Xxanaxx, 
Ten Typ Mes, Quebonafide, 

Fisz Emade, the Dumplings, 
Julia Wieniawa, Monika Brod-
ka, Agnieszka Chylińska czy 
aktorzy Teatru Podaj Dalej. 
Dokumentaliści i reporterzy 
często nagrywają tu wywia-
dy, skansen lokomotyw bar-
dzo często gra główną rolę na 
wielu kanałach blogerskich. 
Nasz tabor pojawia się także 
w wielu kampaniach rekla-
mowych m.in. marki Ochnik. 
Cieszą nie tylko takie wizyty, z 
wielką sympatią obserwujemy 
młodych małżonkowie, którzy 
właśnie Stację Muzeum wy-
bierają na swoje sesje ślubne. 
Jesteśmy muzeum otwartym 
na wszelkie propozycje współ-
pracy.

Stacja Muzeum to  nie tylko 
stałe ekspozycje, ale rów-
nież szereg innych inicja-
tyw. Skąd pomysł i siła, aby 
współkreować wydarzenia 
na majówkę, warsztaty kolei 
kartonowej itp.?
Wierzę, że jeszcze nieraz 
Państwa zaskoczymy. Mimo 
wielu przeciwności, mamy 
mnóstwo pozytywnej energii, 
pomysłów i zapału do pracy. 
Jak już wcześniej wspomnia-
łam, nasze muzeum rozwi-
ja się i pięknieje z każdym 
dniem, z każdą pozyskaną 
złotówką. Staramy się roz-
szerzać ofertę i proponować 
Państwu więcej. W każdym 
miesiącu mamy ciekawe wy-
darzenia dla różnych odbior-
ców. I dla tych najmłodszych, 
i dla tych starszych. I dla mi-
łośników kolei i techniki, i dla 
osób poszukujących ciekawo-
stek. Staramy się również wy-
chodzić z  ofertą na zewnątrz, 
dlatego coraz częściej można 
nas zobaczyć na wszelkiego 
rodzaju imprezach rodzinnych 
i branżowych, Pikniku Nauko-
wym Polskiego Radia oraz 
Centrum Nauki Kopernik, tar-
gach turystycznych, a także 
na wielu wydarzeniach orga-

nizowanych w Warszawie i na 
Mazowszu.
Już teraz zapraszam na co-
miesięczną giełdę modelar-
ską, która odbywa się w każ-
dą drugą niedzielę miesiąca, 
14-15 września będziemy 
organizowali obchody Dnia 
Maszynisty, 20 październi-
ka zakończenie sezonu RE-
TRO w Muzeum Kolei Wą-
skotorowej w Sochaczewie 
czy organizowaną już po raz 
czwarty Warszawską Wysta-
wę Makiety Kolejowej, która 
odbędzie się 19- 20 paź-
dziernika br.

Dla mnie szczególnie cieka-
wą inicjatywą są spotkania 
klubów „Ciuchciaki” i „Pa-
rowozik”. Czy może Pani 
przybliżyć, czym one są i jak 
działają?
W naszym Muzeum działają 
dwa kluby. Dla przedszko-
laków Klub Najmłodszego 
Miłośnika Stacji Muzeum 
CIUCHCIAKI oraz Klub Ma-
łego Miłośnika Stacji Muzeum 
PAROWOZIK dla starszych 
pociech w wieku 7-13 lat. W 
tym roku zajęcia poświęcone 
są poznawaniu naszego ta-
boru. Nasi klubowicze sami 
zbierają informacje na temat 
taboru, mierzą, oglądają, ro-
bią zdjęcia, dzielą się wiedzą i 
doświadczeniami. Każdy two-
rzy własny katalog wagonów 
i lokomotyw. Spotkania odby-
wają się raz w miesiącu, za 
wyjątkiem wakacji.
Mamy nadzieję, że wspól-
nie z nami dobrze się bawią, 
poznając dane techniczne 
poszczególnych jednostek ta-
boru i dzieląc się pasją w to-
warzystwie miłośników Stacji 
Muzeum.

Dziękuję za rozmowę.

To część wywiadu z p. Bożeną 
Żelazowską - całość na portalu 
iOtwock.info
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W sobotę, 20 lipca o godz. 
9 rano uroczyście startu-
je nowe wiązowskie tar-
gowisko gminne pn. “Mój 
Rynek”. Na początek jego 
działalności zaplanowana 
została impreza, podczas 
której będzie okazja posma-
kować różnych pyszności 
przy miłym akompaniamen-
cie muzycznym w wykona-
niu kapel ludowych. Potem 
już targ będzie otwarty cały 
rok - 7 dni w tygodniu! 

Ta nowoczesna, energo-
oszczędna i estetyczna hala 
handlowa jest kolejnym przy-
kładem konsekwencji działań 
samorządu: w Wiązownie gdy 
już postanowią coś wybudo-
wać, to według planu realizu-
ją. Decyzja o budowie targo-

Otworzyły Wam się sze-
rzej oczy ze zdziwienia? No 
właśnie! Zdziwicie się jesz-
cze bardziej, gdy zobaczy-
cie, że Karczew wyemigro-
wał za Wisłę i zajął miejsce 
Konstancina-Jeziornej!

Kolejowy Master 
Plan dla stolicy
W dniu 8 lipca 2019 PKP 

Polskie Linie Kolejowe SA 
przedstawiły swój Master 
Plan dla stolicy, który ma 
wyznaczać kierunki rozwo-
ju Warszawskiego Węzła 
Kolejowego. 

Dokument na specjal-
nej konferencji prasowej 
prezentowali: Andrzej Bit-
tel, sekretarz stanu w mi-
nisterstwie infrastruktury 
oraz Ireneusz Merchel, pre-
zes zarządu PKP PLK SA. 
Czym jest Master Plan? - 
To kompleksowa diagnoza 
stanu obecnego i propozy-
cja działań na przyszłość. 
Obejmuje on linie kolejowe 
w promieniu 100 km od 
Warszawy – mówił wicemi-
nister Andrzej Bittel.

Opracowanie już jest 
wykorzystywane w rze-
czywistej modernizacji, 
np. na trasie Warszawa 
– Otwock. – Uznaliśmy, 
że cztery tory są potrzeb-
ne. Zmieniliśmy założenia 
projektowe. Jednocześnie 
uznaliśmy, że trzeba wy-
budować kilkanaście no-
wych przejść przez tory, 
by linia kolejowa nie dzie-
liła – informował Ireneusz 
Merchel. Po rozbudowie 
linii do Otwocka podobną 
modernizację do czteroto-

Otwarcie targowiska gminnego

wiska zapadła dwa lata temu. 
Same prace konstrukcyjne 
rozpoczęto niecałe 10 mie-
sięcy temu.  Od 20 lipca od 
godziny 9.00 okoliczni miesz-
kańcy będą mieli możliwość 
- i z pewnością przyjemność 
- kupowania produktów od rol-
ników czy drobnych kupców w 
swojej miejscowości w kom-
fortowych warunkach.

Jak podaje UG Wiązowna: 
koszt inwestycji to ponad 2,8 
mln zł, z czego ok 1,8 mln po-
chodzi z kasy gminnej, a ok. 1 
mln z dofinansowania od Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego.

„Mój Rynek” znajduje się 
w centrum Wiązowny przy ul. 
Lubelskiej 33a. Targowisko 
będzie czynne siedem dni w 

tygodniu:  w dni targowe, tzn. 
środy i soboty: w godz. 5.00 – 
13.00, a w pozostałe dni tygo-
dnia w godz. 7.00 – 18.00.

W hali znajduje się 51 
miejsc handlowych: 9 pawi-
lonów, 10 stanowisk prze-
znaczonych do handlu w hali 
głównej, 26 stanowisk do 
handlu pod zadaszeniem, 6 
stanowisk przeznaczonych do 
handlu z samochodu.

Administratorem targo-
wiska jest wiązowski Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Za-
interesowani handlowcy mogą 
skorzystać z opcji jednodnio-
wej lub rezerwacji miejsca na 
30 dni. Opłata targowa wynosi 
od 5 zł za dzień lub od 50 zł za 
miesiąc.

ZetKa

Linia kolejowa 
Otwock-Karczew?

PKP PLK nie tylko wybuduje cztero-
torową linię kolejową z Warszawy do 

Otwocka, ale w perspektywie ma  
budowę m.in. linii kolejowej  

Otwock-Karczew!

rowych mają przejść inne 
linie wylotowe ze stolicy: 
do Legionowa, Piaseczna, 
Sulejówka-Miłosny oraz 
Wołomin-Tłuszcz.

Bardzo ważnym punk-
tem dokumentu są plany 
kompleksowej przebudowy 
linii średnicowych (od 2022 
r.) - podmiejskiej i daleko-
bieżnej.  Zdecydowano o 
przebudowie przystanku 
Warszawa Śródmieście na 
stację - lepiej skomuniko-
waną z Dworcem Central-
nym oraz stacjami metra, 
a także o budowie nowych 
przystanków pod rondem 
De Gaulle’a oraz Solec (za-
miast Powiśla). Po moder-
nizacji pociągi mają jeździć 
linią średnicową co 2,5 mi-
nuty!

W dalszych planach in-
westycyjnych, uwzględnio-
nych w Master Planie, zna-
lazła się  „Budowa nowych 
linii kolejowych, z których 
najważniejsza to nowa li-
nia średnicowa Warszawa 
Wileńska/Gdańska-Głów-
na/Służewiec”, ale też 
m.in. linie takie jak właśnie 
Otwock - Karczew czy Mo-
dlin MPL-Wyszogród.

I tu właśnie nie bardzo 
wiadomo, co sądzić, bo 
na mapie umieszczonej w 
ramach oficjalnej prezen-
tacji MasterPlanu zarówno 
Karczew, jak i Nowy Dwór 
Mazowiecki, a z nim Modlin 
znajdują się po lewej stro-
nie Wisły! (całość prezenta-
cji na portalu iOtwock.info). 

Po takich „kwiatkach” 
jak tu brać na serio ten cały 
MasterPlan?

ZetKa

Fragment prezentacji MasterPlan. Źródło: plk-sa.pl
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7 lipca w Pałacu Muzeum 
Wnętrz w Otwocku Wielkim 
odbyło się niecodzienne wy-
darzenie. W przypałacowym 
parku dzieci zbudowały swoje 
instrumenty muzyczne, a na-
stępnie wspólnie z pianistami 
wykonały utwory Brahmsa, 
Ravela, czy Dvoraka. W cza-
sie koncertu zarówno pianiści, 
jak i dziecięca orkiestra grali z 
ogromnym zaangażowaniem 
i muzyczną pasją. Bisom nie 
było końca.

Wydarzenie zapoczątko-
wało serię letnich koncertów 
w Muzeum Wnętrz w Otwocku 

Niezwykły koncert w pałacu
Koncert w wykonaniu znakomitego duetu fortepianowego 
– Zarębski Piano Duo (Piotr Różański i Grzegorz Mania) z 
towarzyszeniem niezwykłej orkiestry dziecięcej rozpoczął 
Międzypokoleniową Akademię Muzyczną w Karczewie.

Wielkim, co podkreśliła kura-
tor – Anna Feliks. Koncert po-
prowadziła pomysłodawczyni 
Międzypokoleniowej Akade-
mii Muzycznej w Karczewie 
– Ewelina Sielska-Badurek. 
Dziecięcą orkiestrą dyrygowa-
ła Małgorzata Buczniewska, 
która z ogromną łatwością po-
prowadziła muzykujące dzieci.

Organizatorem Między-
pokoleniowej Akademii Mu-
zycznej jest Stowarzyszenie 
Polskich Muzyków Kamerali-
stów, zaś partnerami – Gmina 
Karczew, MGOK w Karczewie 
i Muzeum Wnętrz w Otwocku 

Zdjęcie: Konrad Olech i Robert Badurek

Wielkim. Wydarzenie objął 
honorowym patronatem Bur-
mistrz Karczewa.

Zapraszamy 25 sierpnia o 
godz. 17.00 do Pałacu na warsz-
taty „Tropem instrumentów mu-

zycznych” oraz recital polskiej 
piosenki międzywojennej!

red.

Koncerty na wolnym po-
wietrzu w otoczeniu starych 
drzew, u stóp barokowego pa-
łacu powoli wpisują na stałe 
w afisz kulturalny otwockiego 
powiatu. Dołączamy do naj-
lepszych, takich, jak Warsza-
wa z muzyką fortepianową 
Chopina w Łazienkach Kró-
lewskich. Organizatorem jest 
Fundacja Promocji Kultury 
OtwArte z dyrektorem arty-
stycznym Kamą Grott – To-
maszek, która przy wsparciu 
powiatu otwockiego zaprasza 
wszystkich w kolejne niedziele 

Klasyka na leżakach 2019

Wzorem lat ubiegłych w Otwocku Wielkim odbywa się cykl koncertów promenadowych o 
sugestywnym tytule: „Klasyka na leżakach.” To już trzecia edycja spotkań z muzyką po-
ważną, musicalową i filmową, której możemy wysłuchać w krótkich spodenkach i z nogami 
wyciągniętymi na kocu w cieniu lipy.

- do 18 sierpnia włącznie - na 
koncerty w Otwocku Wielkim. 

Każde niedzielne popo-
łudnie będzie niosło ze sobą 
kolejne muzyczne perły dla 
lokalnych melomanów, m.in. z 
repertuaru Czajkowskiego, Pa-
derewskiego, Wieniawskiego 
(21.07).  W piękno architektury 
pałacu wpiszą się też świetnie 
twórcy baroku: Couperin, Scar-
latti, J.S. Bach (04.08). Nie 
zabraknie na pewno muzyki 
fortepianowej Chopina (11.08). 
Na finisz zaplanowany jest 
koncert pt. “Mistrzowskie inter-

pretacje” (18.08). Wykonawca-
mi tegorocznej edycji koncer-
tów będą zarówno uznani już 
artyści, tacy jak: Grzegorz Dą-
browski (fagot), Wojciech Pyrć 
(fortepian), Stanisław Łopusz-
yński (klawesyn), Paderewski 
Kwartet (kwartet smyczkowy),  
jak i młodzi, nie mniej utalen-
towani wirtuozi: Jakub Grott 
(skrzypce), Tomasz Rosiński 
(altówka), Piotr Rościszew-
ski(wiolonczela) czy Kuba  Ma-
tuszczyk (fortepian).

Początek każdego koncer-
tu o godz.17.00. Wstęp wolny.

Szkolenie prowadziła dr 
Wanda Matras - Mastalerz, 
pracownik Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie, 
prezes Polskiego Towarzy-
stwa Biblioterapeutycznego.

Druga część cyklu szko-
leń pt. „Książka w między-
pokoleniowej transmisji war-
tości” poświęcona została 
całkowicie literaturze dla 
młodzieży. Tematem spotka-
nia było rozwijanie procesów 
myślowych w toku spotkań 
czytelniczych, a także lite-
ratura jako narzędzie te-
rapeutyczne, edukacyjne i 
wychowawcze. Celem szko-
leń jest poszerzanie wiedzy 
bibliotekarzy oraz zdobywa-
nie nowych umiejętności w 
zakresie prowadzenia spo-

Szkolenie bibliotekarzy 
powiatu otwockiego

W dniach 18 – 19 czerwca w ramach otrzymanej dotacji z 
MKiDN nasza placówka zorganizowała kolejne już szko-
lenie dla bibliotekarzy powiatu otwockiego, tym razem 
odbyło się ono w siedzibie PMDK w Otwocku.

tkań i warsztatów z różnymi 
odbiorcami na temat książek.

Po zakończonym szkole-
niu dyrektor biblioteki Anna 
Bielicka podziękowała w 
imieniu własnym i bibliote-
karzy prowadzącej Wandzie 
Matras - Mastalerz za bardzo 
owocne szkolenia, a rozdając 
zaświadczenia, gratulowa-
ła wszystkim uczestnikom. 
Szczególne zaś podziękowa-
nie skierowała do obecnych 
bibliotekarzy, współpracują-
cych z naszą placówką.

Do zobaczenia na kolej-
nych szkoleniach, trzecia 
część cyklu już we wrześniu! 
Zapraszamy.

Agnieszka Zaleska,
PBP w Otwocku

W ramach sceny plenero-
wej MOK-u zapraszamy na 
koncert zespołu „Mike Rif&-
Cubania” w składzie: Mike 
Rif – wokal, Miguel Fonseca 
– piano, Jorge Merida – bas, 
Jose Torres – instrumenty per-

Kuba w Józefowie
kusyjne. Mike Rif to uwielbia-
ny przez publiczność chary-
zmatyczny muzyk, który wraz 
z zespołem Cubania zabierze 
Was w niezwykłą podróż po 
Karaibach. Będzie energia, 
będzie taniec i mnóstwo mu-

zyki! Czeka Was kubańskie 
brzmienie z ogromną  dawką 
energii.  Wstęp wolny.

21 lipca (niedziela), 
godz. 18.00 

scena plenerowa, 
skwer im. św. Jana 

Pawła II 
w Józefowie

Józefów
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ATM im. S. Jaracza w Otwoc-
ku zaprasza na spektakl na pod-

Rzecz o związkach
stawie tekstu Dario Fo „Związek 
otwarty” w przekładzie Aleksan-

dra Berlina. Sztuka mierzy się z 
odwiecznym problemem zdrady 
i samotności w związku. Będzie 
to barwna historia kobiety i męż-
czyzny po przejściach, którzy 

poszukują alternatywnych roz-
wiązań na ocalenie ich wypalo-
nego związku. Komedia bawi, 
iskrzy i przestrzega przed złymi 
wyborami... Spektakl dla doro-

słych, bilety: 20/30zł.
2 sierpnia (piątek), 

godz. 20.30 
ATM im. S. Jaracza, Otwock, 

ul. Armii Krajowej 4

Otwock

Miejski Ośrodek 
Kultury w Józefowie 
zaprasza wszystkich 
na turniej szacho-
wy zorganizowany z 
okazji rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem w 
1410 r. Cel jest pro-
sty - promocja gry w 
szachy oraz wyłonienie naj-
lepszej drużyny „Bitwy pod 
Grunwaldem”. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich chęt-
nych, bowiem turniej prze-
znaczony jest dla każdego – 
niezależnie od poziomu gry. 
W rywalizacji mogą uczest-
niczyć drużyny złożone z 3 
do 5 osób, a tworzyć je może 
rodzina, grupa kolegów, fir-

Grunwald na szachownicy
Józefów

ma, klub szachowy, itp. Do-
datkowych informacji udziela 
Tadeusz Popis, trener sekcji 
szachowej przy MOK Józe-
fów: tel. 505 381 209. Miej-
sce: Klub Hydrofornia. Wstęp 
wolny.

20 lipca (sobota), 
godz. 18.00

Klub Hydrofornia, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Wójt gminy Celestynów i 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Celestynów zapraszają na 
Dzień Gminy Celestynów. Im-
preza odbędzie się 18 sierpnia 
na placu przed halą sportową w 
Celestynowie. Poniżej prezen-
tujemy program wydarzenia:

Celestynów

Gwiazdy w Celestynowie
- 16.00 – otwarcie 
- 16.10 – Kabaret Łowcy. B
- 17.10 – Przemówienie wójta 
gminy oraz wręczenie nagród 
w turnieju piłki nożnej
- 17.30 – Izabela Trojanowska
- 19.00 – Antek Smykiewicz
- 20.30 – Myslovitz

- 21.45 – Weekend

Ponadto: stoiska twórców 
ludowych, punkty gastrono-
miczne, urządzenia pneuma-
tyczne i jeszcze wiele więcej 
atrakcji.

Miejski Ośrodek Kultury 
w Józefowie zaprasza na 
„Wycieczkę do Świdra”… 
Nie będą wam potrzebne 
wygodne buty, bowiem jest 
to koncert zespołu Tr-ak-
tor. Kapela występuje w 
składzie: Głogowski – lider, 
vocal; Krzysztof Kozłowski 
– gitara; Marek Wyrwas – in-
strumenty klawiszowe; Ro-
bert Białek – gitara basowa; 
Mirosław Zawadka – perku-
sja. Tr-aktor wykonuje m.in. 
utwory Czesława Niemena, 
Chłopców z Placu Broni, 
Kultu, Breakoutów, Krzysz-

Józefów

„Wycieczka 
do Świdra”

tofa Klenczona, Wojciecha 
Młynarskiego, Tadeusza 
Woźniaka. Specjalnie dla 
publiczności „nadświdrzań-
skiej” zespół wykona swój 
premierowy utwór do wier-
sza Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego „Wycieczka 
do Świdra”. Wstęp wolny.

4 sierpnia (niedziela), 
godz. 18.00 

scena plenerowa, skwer 
im. Św. Jana Pawła II 

w Józefowie

„Barwy klasyki” to koncert 
w wykonaniu trio w składzie: 
: Piotr Kopietz – akordeon, 
kier. Artystyczne, Izabela 
Buchowska – wiolonczela, 
Jacek Małachowski – akor-
deon. Będzie to występ pe-
łen muzycznych kontrastów, 
podczas którego muzycy wy-
konają zróżnicowane co do 
charakteru i stylistyki kom-

Barwy klasyki
pozycje mistrzów muzyki kla-
sycznej oraz utwory twórców 
XX-wiecznych, reprezentują-
cych różne nurty stylistyczne. 
Wstęp wolny.

28 lipca (niedziela), 
godz. 18.00

scena plenerowa, skwer 
im. Św. Jana Pawła II w 

Józefowie
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Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt zachęca do adopcji jego  
podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

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

CIECIORKA - roczna sunia, 
która przyjechała do naszego 
schroniska w połowie czerwca. 
Była zalękniona, zamknięta w 
sobie i każdy dotyk sprawiał jej 
ból psychiczny. Po 3 tygodniach 
pobytu u nas okazała się roz-
brykanym, prześmiesznym psia-
kiem. Przyswoiła chodzenie na smyczy, zamieszkała z innym 
psem i pokochała kontakt z ludźmi. Po adopcji wymaga jedynie 
troszeczkę wychowania i ogłady. Zapraszamy do boksu nr 1.

SCHAFTER w schronisku pojawił się na początku wakacji 
i od razu dał się poznać jako rozbrykany, rozkrzyczany mło-

dziak. Waży z 8 kg, ma długie 
łapki, śliczny długi włos i nie-
co sopranowy głos. Z innymi 
psiakami póki co nie wchodzi 
w konflikty. Zamieszkał na 
końcu schroniska, ale może 
Ty też tam dotrzesz!

TIFFANY  to młodziutka, prześliczna i 
niesamowicie energiczna sunia w typie ca-
valiera. Ma nie więcej niż dwa lata. Waży 
ok. 7 kg. W stosunku do ludzi jest najsłod-
sza na świecie, rozbrajająca, a do tego 
prześliczna. Ma problem w relacji z psami 
ze względu na dominujący charakter i brak 
umiejętności radzenia sobie z emocjami. 
W pierwszym momencie rzuca się z zęba-
mi, ale... dużo zależy od towarzysza. Zarówno psiego jak i ludz-
kiego. Dlatego potrzebuje mądrego domu, który nauczy ją jak się 
zachować i otoczy należytą opieką. Tiffany jest wysterylizowana, 
zaszczepiona i ma czipa. Czeka na dom w boksie nr 5.

Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Otwocku wydał 
3.07.2019 rozporządzenie nr 
1/2019 informujące o obsza-
rze zagrożenia wścieklizną 
zwierząt, który obejmuje gmi-
nę Otwock, miejską część 
gminy Karczew i część gminy 
Józefów.

Na obszarze zagrożonym 
zakazuje się przede wszyst-
kim organizowania wszelkie-
go rodzaju imprez z udziałem 
zwierząt wrażliwych na wście-

Zagrożenie 
wścieklizną!

Jeśli mieszkasz w gminie 
Otwock, miejskiej części 
gminy Karczew, lub w gmi-
nie Józefów na południe od 
ulicy Marii Skłodowskiej Cu-
rie i ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego - trzymaj psy 
na uwięzi, a koty w zamknię-
ciu. Jest to oficjalnie obszar 
zagrożony wścieklizną!

kliznę (głównie psów i kotów), 
a także przemieszczania ta-
kich zwierząt z obszaru zagro-
żonego, oraz na ten obszar. 

Obszar zagrożony zo-
stanie oznakowany poprzez 
umieszczenie na jego grani-
cach przy drogach, ścieżkach 
dla pieszych oraz parkingach, 
czytelnych i trwałych tablic z 
wyraźnym napisem: ,,UWA-
GA OBSZAR ZAGROŻONY 
WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.

Powiatowy Lekarz Wetery-
narii w Otwocku

Pełna treść rozporządze-
nia - na portalu iOtwock.info
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Kilka dni temu rozpoczęły 
się prace przy modernizacji 
boiska OKS-u. Odnowiona 
zostanie płyta główna boiska 
wraz z nawodnieniem. Za-
danie wykona lokalna firma 
Marwell z Wiązowny. Prze-
prowadzone zostaną także 
prace remontowe wewnątrz 
budynku.

Wieści z OKS 
Otwock

Jest nowy trener
Trenerem drużyny 

OKS Otwock w sezonie 
2019/2020 będzie Piotr 
Okoński, który do tej pory 
pracował z grupami młodzie-
żowymi Mazura Karczew 
(rocznik 1999 oraz 2004 ), 
II drużyną Mazura Karczew 
oraz w  Promniku Łaska-
rzew. Trener Okoński ma 
dyplom UEFA A, odbył staże 

trenerskie, m.in.  w Akademii 
Legii Warszawa oraz Wiśle 
Kraków.

Ruszyły prace remontowe

Wydarzenie  rozpoczęło 
się wczesnym popołudniem 
na placu przy miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Zorganizowali je ko-
mendant powiatowy PSP w 
Otwocku, starosta otwocki, 
wójt gminy Sobienie-Jezio-
ry i prezes OSP Dziecinów. 
Do wsi zjechały okoliczne, 
licznie reprezentowane, od-
działy OSP, by wziąć udział 
w Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych powia-
tu otwockiego. Łącznie poja-
wiło się 25 drużyn, w tym 3 
kobiece, 5 męskich oraz 17 
mieszanych. 

Do Dziecinowa przybyli 
także specjalnie zaproszeni 
goście oraz członkowie i li-
derzy lokalnego samorządu. 

Zawody strażackiej młodzieży w Dziecinowie
W niedzielę, 7 lipca, w samym centrum Dziecinowa zro-

biło się nadzwyczaj tłoczno i gwarno. Stało się tak za spra-
wą Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które 
rozegrano w urokliwej scenerii nad jeziorem.

Wydarzenie rozpoczęło się  
odśpiewaniem hymnu Polski, 
a później nastąpiło powitanie 
przez prowadzących. Nie-
dzielne zmagania zainauguro-
wano na scenie przy budynku 
OSP, który zyskał w ostatnim 
czasie nową elewację. 

Młodzi strażacy ustawili się 
w jednym rzędzie ze swoimi 
starszymi opiekunami przed 
zebraną publicznością. Chwi-
lę później uroczyście przema-
szerowali, aby przygotować 
się do konkurencji, którymi 
były drużynowe ćwiczenia bo-
jowe, np. w sprawnym rozkła-
daniu węża gaśniczego. Roz-
grywano je w różnych grupach 
wiekowych, brały w nich udział 
zarówno dziewczęta, jak i 
chłopcy. Młodzi adepci pożar-
nictwa wykazali swoje zaan-

gażowanie oraz poświęcenie 
w kolejnych rywalizacjach, a 
to wszystko na oczach tłumnie 
zgromadzonej publiczności. 
Zwycięzcy w poszczególnych 
grupach wiekowych zostali 
nagrodzenia pucharami, dy-
plomami i owacjami. 

Poza zawodami zorganizo-
wano pokazy dla publiczności: 
gaszenia ognia i łapania tzw. 
„czerwonego kura”. Ponadto 
dla wszystkich uczestników 
wydarzenia organizatorzy 
przygotowali poczęstunek w 
formie przysmaków z grilla, 
grochówki, napojów, popcornu 
i słodkości. Fani sportu mieli 
do dyspozycji również boisko 
do gry w siatkówkę plażową 
oraz piłkę nożną. 

Na koniec przedstawicie-
le KP PSP Otwock skierowali 
słowa uznania do gospodarzy, 
czyli OSP Dziecinów, za spraw-
ne, a wręcz wzorowe zorgani-

zowanie tak dużych i wymaga-
jących powiatowych zawodów 
strażackich. Chociaż, jak za-
znaczyli, nie odbyłyby się one 
bez wsparcia licznych sponso-
rów i mieszkańców. Pozostaje 
mieć nadzieję, że wpajana od 
najmłodszych lat wiedza doty-
cząca ratowania życia i mienia 
ludzkiego nie pójdzie na mar-
ne, a wielu młodych druhów 
wykorzysta umiejętności zdo-
byte w Młodzieżowych Druży-
nach Pożarniczych, służąc w 
przyszłości jako strażacy OSP.

Sebastian Rębkowski
 

WYNIKI: 
 
Drużyna dziewcząt 12-15 lat
1. OSP Regut 
2. OSP Dziecinów
  
Drużyna dziewcząt 16-18 lat

1. OSP  Otwock-Jabłonna
Drużyna chłopców do 12 lat
1. OSP Podbiel
  
Drużyna chłopców 12-15 lat
1. OSP Rudzienko
  
Drużyna chłopców 16-18 lat
1. OSP Rudzienko
2. OSP Rudno
3. OSP Glinianka
  
Drużyny mieszane do 12 lat
1. OSP Zabieżki
2. OSP Gadka
3. OSP Regut
  
Drużyny mieszane 12-15 lat
1. OSP Gadka
2. OSP Zabieżki
3. OSP Podbiel
  
Drużyny mieszane 16- 18 lat
1. OSP Kołbiel
2. OSP Podbiel
3. OSP Zabieżki


