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Firma Budimex S.A., jako 
wykonawca budowy części 
drogi S17 deklaruje, że 20 li-
stopada tego roku odda do 
użytku odcinek drogi ekspre-
sowej S17 od obwodnicy Ko-
łbieli do początku istniejącej 
już obwodnicy Garwolina.

Natomiast wykonawca bu-
dowy innego odcinka drogi 

O zmianie organizacji ru-
chu poinformował wykonawca 
tego odcinka S17 (Strabag) 
za pośrednictwem UG Wią-
zowna.

Utrudnienie ma potrwać 
ok. 3 tygodni. Zastępczo zjazd 
do Wiązowny będzie odbywał 
się ul. Parkingową (przy daw-
nym zajeździe „u Mikulskich”). 

Niedaleko tego skrzyżo-
wania, w stronę Warszawy 
powstanie nowy most przez 
rzekę Mienię w ciągu S17 (na 
mapie obiekt MS-2). Jak na 

Zamknięty zjazd  
na Wiązownę z DK17
Od 13 marca są utrudnienia dla podróżujących drogą wojewódzką nr 721 przez Wiązownę. 
Na skrzyżowaniu ze światłami DK17 i DW721 zamknięty został zjazd na Wiązownę (ul. Lu-
belska). Ruch poprowadzono objazdem - przebudowaną ulicą Parkingową.

razie wykonawca rozpoczął 
roboty przygotowawcze do 
tego zadania, tj. roboty ziem-
ne oraz podpory. Jak infor-
muje UG Wiązowna, niedłu-
go z powodu tej budowy na 
kilkanaście miesięcy zostanie 
zamknięty odcinek DK17 od 
świateł do ul. Parkingowej. 
Wtedy objazd będzie właśnie 
ulicami Lubelską i Parkingo-
wą. Nie ma jeszcze konkret-
nej daty zmiany - na razie na 
parę tygodni zamknięto zjazd 
na Wiązownę.

Zmiana trasy autobu-
sów linii 722 i L22.
Do odwołania linie auto-

busowe 722 oraz L22 zostają 
poprowadzone (w obu kierun-
kach) na następującą trasę 
objazdową: od skrzyżowania 
ulic Lubelska – Parkingowa, 
następnie ul. Parkingową do 
drogi DK 17 i dalej swoimi 
trasami. Wobec powyższego 
zawiesza się funkcjonowanie 
przystanków SPORTOWA 01 
i SPORTOWA 02. Nie będzie 
przystanków zastępczych.

Obwodnica Kołbieli już za rok
20 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Ko-
łbiel, którego tematem była m.in.”Informacja o przebiegu budowy obwodnicy 
Kołbieli w ciągu drogi ekspresowej S-17”. W posiedzeniu komisji wzięli też udział 
przedstawiciele GDDKiA, wykonawcy i nadzoru budowy obwodnicy.

ekspresowej S17 firma Stra-
bag Sp.z.o.o. działająca na 
zlecenie również GDDKiA 3 
czerwca 2020 roku odda do 
użytku obwodnicę Kołbie-
li wraz z węzłem, na którym 
skrzyżuje się S17 z drogą 
krajową nr 50. Wiąże się to z 
dobudowaniem drugiej jezdni 
do już istniejącej, a także z za-

pewnieniem włączeń do ruchu 
autobusowego i bezkolizyjne-
go ruchu pieszego, wybudo-
waniem urządzeń służących 
ochronie środowiska i zdrowia 
ludzi (np. ekranów akustycz-
nych, kładek dla pieszych, 
przejść dla zwierząt).

Przedstawiciel wykonaw-
cy, czyli firmy Strabag, poin-

formował, że zniszczona me-
lioracja i drogi dojazdowe do 
pól zostały niemal w całości 
przywrócone. W przypadkach 
jednak, gdy tak się nie stało, 
poprosił przedstawicieli gminy, 
aby mieszkańcy kierowali się 
do biura budowy na bieżąco. 
Zapewnił też, że firma budują-
ca obwodnicę dokłada wszel-
kich starań, aby ułatwić ruch 
pojazdów, pieszych i rowerzy-
stów przez teren budowy.

Zgodnie z zapewnieniami 
przedstawicieli GDDKiA real-
nym terminem zakończenia 

inwestycji budowy obwodnicy 
Kołbieli w ciągu drogi ekspre-
sowej do Lublina jest 3 czerw-
ca 2020 r.

Ze wszystkimi informa-
cjami dotyczącymi budowy 
obwodnicy Kołbieli można za-
poznać się na stronie http://
www.s17-obwodnica-kolbieli.
pl/. Publikowane są tam aktu-
alności dotyczące m.in. zmian 
w ruchu drogowym,  szczegó-
ły projektu oraz  postępu prac 
– z podziałem na miesiące, 
mapy, galerie zdjęć.

AnKa
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PKP PLK S.A. wyraziło 
wstępnie zgodę na wybudo-
wanie tunelu pod moderni-
zowanym aktualnie szlakiem 
kolejowym Warszawa-Lublin 
w Celestynowie i obiecało 
dołożyć 13 milionów zł do 
inwestycji, której koszt cał-
kowity obliczony jest na 24 
mln. Resztę -  11 mln -  ma 
wyłożyć administrator drogi, 
czyli powiat albo ostatecz-
nie gmina. Samorząd gminy 
Celestynów zadeklarował 
na ww inwestycję 5,5 mln i 
zwrócił się do powiatu o za-
bezpieczenie takiej samej 
kwoty. Jednak władze powia-
towe wahają się, a PKP PLK 
naciska, by decyzja zapa-
dła szybko, gdyż musi mieć 
czas na wykonanie projektu, 
uzyskanie wszelkich nie-
zbędnych zezwoleń i opinii, 
a także budowę, którą chce 
zakończyć w 2022 roku.

Petycja mieszkańców
Mieszkańcy Celestynowa 

O podpisaniu umowy z 
wykonawcą - firmą F.H.U. 
„BRUK-BUD” Piotr Skoczek - 
na budowę brakującego odcin-
ka drogi poinformował 12 mar-
ca br. Urząd Gminy Wiązowna.  

Droga Majdan – Izabela do połowy roku

Droga Majdan – Izabela –  
Michałówek jest drogą powia-
tową i jej budową powinien się 
zajmować ZDP, ale ponieważ 
powiatowi otwockiemu brakuje 
środków na wszystkie potrzeb-

ne drogi, samorząd wiązowski 
postanowił z własnych funduszy 
dofinansować inwestycję, a tak-
że samodzielnie przeprowadzić 
realizację. Budowa tej drogi trwa 
etapami już od 2015 roku - po-

wstały odcinki od strony DK17 
przez Majdan, a także od Mi-
chałówka przez Izabelę. Pozo-
stało ok. 520 m do połączenia 
między Majdanem a Izabelą.

Do realizacji zadania zgło-
siło się aż 9 firm, z czego naj-
korzystniejszą ofertę za 940 
540,61 zł brutto złożył „Bruk-
-Bud” Piotr Skoczek z gm. 

Celestynów. Jak informuje UG 
Wiązowna, „przekazanie pla-
cu budowy nastąpi do końca 
tygodnia, a zakończenie robót 
według umowy – do końca 
czerwca. Następnie gotowy 
odcinek drogi przekażemy za-
rządcy, czyli samorządowi po-
wiatowemu”.

ZetKa

Z tej informacji z pewnością ucieszą się przede wszystkim mieszkańcy Majdanu, Izabeli, 
Michałówka czy Zakrętu, ale i wiele innych osób, które podróżują DK17 oraz DK2 i chciały-
by sobie skrócić przejazd: wreszcie będzie dokończona droga powiatowa nr 2701 Majdan 
– Izabela. Roboty mają rozpocząć się niebawem, a zakończyć w czerwcu br. 

Budowa tunelu w gestii władz powiatu
Zbudowanie tunelu w 
ul. Jankowskiego w Ce-
lestynowie, która admi-
nistrowana jest przez 
Zarząd Dróg Powiato-
wych, zależy od dobrej 
woli starosty i radnych 
powiatu otwockiego.

i samorządowcy wystosowali 
do rady powiatu petycję o do-
finansowanie budowy tunelu, 
licząc na zrozumienie i popar-
cie. „Powiat powinien zadbać 
o nasze bezpieczeństwo i 
zdrowie poprzez zapewnie-
nie prawidłowego, drogowe-
go układu komunikacyjnego. 

(…) Nie możecie dopuścić, 
aby kilka tysięcy mieszkań-
ców było narażonych na nie-
bezpieczeństwo i wykluczenie 
społeczne. Apelujemy o nie-
zwłoczne podjęcie wszelkich 
koniecznych działań w celu 
umożliwienia wykonania tej in-
westycji ze względu na ogra-

niczenia czasowe postawione 
przez PKP. Liczymy też na 
pełne poparcie naszej inicja-
tywy przez Radnych Powiato-
wych reprezentujących miesz-
kańców Gminy Celestynów, tj. 
Romana Srebrnickiego oraz 
Dariusza Grajdę.”– czytamy w 
petycji.

Bez tunelu paraliż
Pozostawienie dotychcza-

sowego przejazdu kolejowe-
go z jednoczesnym wzrostem 
częstotliwości kursowania 
pociągów sparaliżuje życie 
mieszkańców północnej czę-
ści Celestynowa, utrudniając 
dotarcie do ośrodka zdrowia, 
przedszkola, szkoły, poczty, 
urzędu gminy oraz narazi ich 
na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia i życia, gdyż szybkie 
dotarcie straży pożarnej czy 
karetki pogotowia może być 
utrudnione przez zamknięcie 
zapór przejazdu. Tunel jest 
zatem konieczny. 

Celestynów dokładał 
do dróg powiatowych

W tym miejscu warto nad-
mienić, że drogi powiatowe 
na terenie gminy Celesty-
nów w minionej kadencji 
zostały w większości zmo-
dernizowane, wybudowano 
także kilkadziesiąt kilome-
trów ścieżek pieszo-rowero-
wych z 50% udziałem finan-
sowym celestynowskiego 
samorządu, co łącznie dało 
kwotę 2,6 mln. Był to owoc 
dobrej, partnerskiej współpra-
cy gminy z władzami powia-
tu. Na taką współpracę liczą 
mieszkańcy i tym razem, i w 
przyszłości.

Andrzej Kamiński
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w tym roku. - Usłyszałem od 
przewodniczącej rady Moni-
ki Kwiek, że ok. połowy roku 
mogą pojawić się dodatkowe 
środki na inwestycje  - re-
lacjonuje radny Paśniczek. 
- Świerk, Mlądz, Jabłonna 
zostały pominięte w tym bu-
dżecie. Jeśli więc będą pienią-
dze, optowałbym za zrobie-
niem ulicy Laskowej łączącej 
Mlądz z Wólką Mlądzką i Ra-
kowej łączącej Świerk-Jabłon-
nę z Żeromskiego, co pozwo-
liłoby na zaktywizowanie tego 
terenu pod względem inwe-
stycji. Chciałbym, żeby w tym 
roku powstały przynajmniej 
projekty tych ulic.

Kontynuowana ma być tak-
że informatyzacja - w tym roku 
w planach jest realizacja pro-
gramów „E-turystyka”, „E-ar-
chiwum” oraz „Rozwój e-usług 
w Otwocku”.

Dzięki pozyskanej w ze-
szłym roku dotacji unijnej (po-
nad 8 mln zł), w tym roku po-
nad 9,6 mln złotych zostanie 
wydatkowane na termomo-
dernizację szkół i przedszkoli. 
Fundusze na adaptację po-
mieszczeń w budynku przy ul. 
Warszawskiej 29 na potrzeby 
programu „Senior+” zostały 
przeniesione z ubiegłego roku 
i miejmy nadzieje, że remont 
zostanie w tym roku zrealizo-
wany. W planie jest też zakup 
dronów do monitorowania ja-
kości powietrza. 

To większe z zadań na ten 
rok. Powstaną też projekty na-
stępnych, m.in. hali sportowej 
i basenu.

ZetKa
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Inwestycje otwockie 2019
Kontynuacja rewitalizacji parku miejskiego, rozpoczę-
cie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce 
Mlądzkiej, modernizacje na kilkunastu ulicach, dalsza 
informatyzacja - to niektóre z zaplanowanych na 2019 
rok inwestycji w Otwocku. Wszystkie wydatki majątko-
we miasta mają kosztować prawie 40 mln złotych.

Rada Miasta Otwocka 
uchwaliła 28 stycznia br. bu-
dżet na bieżący rok. Zapla-
nowane dochody miejskie to 
blisko 195 mln zł. Wydatki zaś 
są o 22 mln 723 tys. wyższe i 
mają wynieść ponad 217 mln 
720 tys.  Deficyt ma być po-
kryty z kredytu.

Dochody miasta pocho-
dzą m.in. z dotacji rządowych, 
podatków, opłat i koncesji ze 
sprzedaży napojów alkoholo-
wych. Na co idą środki z bu-
dżetu miasta? Największy wy-
datek stanowi oświata - na ten 
cel przeznaczono 77 mln 300 
tys. zł. Następnie na gospo-
darkę komunalną i ochronę 
środowiska zaplanowano 26 
mln 900 tys. zł, na administra-
cję publiczną - ponad 17 mln 
zł, na gospodarkę mieszka-
niową - ok. 14 mln zł, na ko-
munikację i lokalny transport 
- powyżej 7 mln zł ( w tym na  
utrzymanie linii autobusowych 
702, L20 i L22 oraz dofinanso-
wania wspólnego biletu ZTM-
-KM i SKM).

 
Większość “za”
Projekt budżetu został 

przygotowany za czasów 
urzędowania byłego prezy-
denta Zbigniewa Szczepa-
niaka. Pod obrady rady 28 
stycznia został jednak przed-

stawiony z pewnymi zmiana-
mi - z paroma skreśleniami 
w inwestycjach oraz nowymi 
propozycjami zadań złożony-
mi przez radnych koalicji PiS, 
PO, SiM. Po niezbyt długich 
obradach został przyjęty 15 
głosami ,,za” przy 1 wstrzymu-
jącym się.

- Choć nie byłem przeko-
nany do usunięcia z budżetu 
na ten rok budowy chodnika 
w ulicy Geisslera, ulicy Inwa-
lidów Wojennych (czyżby po-
wodem było zamieszkiwanie 
przy niej byłego prezydenta?) 
czy zmniejszenia środków na 
ulice Wojskiego i Bernardyń-
ską, to głosowałem za budże-
tem, ponieważ deficyt, jeśli 
chodzi o drogi o odpowiednim 
standardzie w naszym mie-
ście, jest wielki, więc ważna 
jest każda zrobiona droga - 
powiedział nam radny Irene-
usz Paśniczek. - Uważam, że 
powinno się wspierać inwe-
storów, którzy wykładają mi-
liony na naszym terenie, bo z 
tego będą podatki i nowe miej-
sca pracy. Ci zatrudnieni także 
będą odprowadzać podatki, z 
których część zasili kasę na-
szego miasta. Mam w tym mo-
mencie na myśli nowe Cen-
trum Origin Otwock (ośrodek 
holistycznej rehabilitacji neu-
rologicznej i opieki nad osoba-
mi z demencją) usytuowane 

przy ul. Bernardyńskiej, które 
już przyjmuje pacjentów. Liczę 
więc, że mimo zmniejszonych 
środków na wspomnianą uli-
cę, uda się ją jak najszybciej 
wybudować.

O tę inwestycję na sesji bu-
dżetowej dopytywał też radny 
Przemysław Bogusz i okazało 
się, że zadaniem miasta jest 
tylko położenie nakładki asfal-
towej, ponieważ projekt oraz 
podbudowa zasadnicza zo-
stała już wykonane na zlece-
nie inwestora Origin Otwock.

Jakie inwestycje?
Jednym z najważniejszych 

zadań jest z pewnością budo-
wa Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wólce Mlądzkiej. 
Jest ono w fazie przygotowa-
nia projektu. Na nową szkołę 
nr 8 przeznaczono w tym roku 
6 mln 500 tys. zł (koszt całej 
inwestycji to 15 mln 200 tys. 
zł).

Poza tym jeszcze kilka in-
nych szkół czekają ulepsze-
nia: przy SP nr 7 ma powstać 
strefa rekreacyjno-edukacyjna 
(II etap), w SP nr 1 -  nowa 
szatnia dla uczniów, w SP nr 
2 oraz w SP nr 6 przewidziane 
są generalne remonty kotłow-
ni i doprowadzony zostanie 
gaz ziemny, SP nr 4 ma otrzy-
mać nowy  dziedziniec.

Dzięki inwestycjom wy-
pięknieć ma w tym roku kilka 
miejsc przestrzeni publicznej 
miasta - przede wszystkim 
park miejski i dwa skwery: VII 
Pułku Ułanów i Lennestadt. 
Możliwe jest to dzięki otrzy-
manej w zeszłym roku unijnej 

dotacji. Umowę na rewitaliza-
cję parku podpisał jjeszcze w 
ub. roku były prezydent i od 
zeszłej jesieni prowadzone są 
prace. W tym roku przezna-
czono dodatkowe środki - 150 
tys. - na odbudowę pomnika 
marszałka Józefa Piłsudskie-
go w parku oraz planowane 
jest wyłonienie wykonawcy re-
witalizacji skwerów.

Następnie poddane rewi-
talizacji za 350 tys. zł będzie 
centrum miasta wraz z par-
kingiem przy ul. Staszica (na 
to zadanie już jest ogłoszony 
przetarg) oraz zagospodaro-
wany zostanie teren osiedla 
przy ul. Smolnej.

W tym roku otwocczanie 
mogą się spodziewać prac 
modernizacyjnych na poniż-
szych ulicach (odcinki lub 
całość): Wojskiego i Bernar-
dyńska, Górecka (II etap), 
Grzybowa, Piwna, Bartosza, 
Rybna, Poznańska, Prusa (od 
ul. Żeromskiego do Cybulskie-
go), Malborska, Nałkowskiej, 
Łąkowa (III etap), Pokojowa 
(II etap).

Nowe chodniki natomiast 
mają zostać zrobione na uli-
cach: Wawerskiej od ronda 
Sybiraków do nr 8, Kraszew-
skiego oraz Majowej na odcin-
ku od Mieszka I do Kołłątaja, 
na  Zygmunta przy SP4. Bę-
dzie również kontynuowana 
budowa ścieżek rowerowych 
finansowanych ze środków 
UE wzdłuż ulic: Armii Krajowej 
i Narutowicza (od linii kolejo-
wej do Poniatowskiego).

Możliwe, że to jednak nie 
wszystkie inwestycje drogo-
we, jakie będą realizowane 

Pensjonat Gurewicza pięknieje
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Gminy podnoszą stawki, 
ponieważ firmy wykonujące 
usługi odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych 
wystawiają znacznie wyższe 
ceny niż w poprzednich latach. 
Przedsiębiorstwa te wykazu-
ją gwałtowny wzrost kosztów 
zagospodarowania odpadów 
zmieszanych w ostatnich 
dwóch latach. I tak gdy w roku 
2017 cena za tę usługę wyno-
siła ok. 300 zł za tonę netto, w 
2018 wzrosła do ok. 430 zł, a 
w tym roku już do ok. 550 zł za 
tonę. Firmy tłumaczą ten skok 
m.in. pięciokrotnym wzrostem 
opłat marszałkowskich, wzro-
stem kosztów składowania 
odpadów, energii, paliw, płac i 
dodatkowo spadkiem cen su-
rowców wtórnych.

Józefów i Wiązowna na 
początku roku zostały zmu-
szone przez firmę odbierającą 
odpady komunalne - Lekaro 
- do renegocjacji umów. Obie 
gminy miały z tą firmą umo-
wy od 2016 roku, które miały 
zakończyć się w połowie tego 
roku. Firma Lekaro zerwała te 
umowy domagając się znacz-
nego podwyższenia ceny za 
wykonywaną usługę. I Józe-
fów, i Wiązowna szukały alter-
natywy, ale jej nie znalazły. W 
związku z tym i koniecznością 

Stawki za śmieci w górę
Od kwietnia w Otwocku podniesione zostaną stawki za 
odbiór śmieci praktycznie do możliwego maksimum. Po-
dobnie stanie się w Józefowie. Opłaty te rosną gwałtow-
nie na terenie całego województwa.

zapewnienia odbioru śmie-
ci od mieszkańców, Józefów 
wprowadza podwyżkę ze sta-
wek 13/25 zł na 31,50/63 zł. 
Wiązowna uzgodniła, że Le-
karo wciąż odbiera śmieci z 
terenu gminy, natomiast cena 
za za ostatnie pięć miesięcy 
trwania umowy będzie usta-
lona w sądzie. UG spodziewa 
się podwyżki, a tymczasem 
rozpisał nowy przetarg. 

W Otwocku wzrost stawek 
wzbudził duże emocje. Dla 
wielu osób niezrozumiałe jest 
dlaczego przetarg na usługę 
odbioru śmieci został ogłoszo-
ny dopiero w tym roku, a nie 
wcześniej jak to zrobiły inne 
gminy. Na sesji rady miasta, 
podczas której zatwierdzo-
ne zostały stawki, prezydent 
zauważał, że wcześniejsze 
zawarcie umowy z firmą nie 
gwarantowało niższych sta-
wek, bo te zrywały w tym 
roku umowy. Jednakże, na co 
zwraca z kolei uwagę radny 
Ireneusz Paśniczek, zerwane 
zostały kilkuletnie umowy, a 
nie podpisane na jeden rok.

Kryzys odpadowy dotknął 
w tym roku wielu mieszkań-
ców Mazowsza. Tylko czy to 
jest pocieszające, że inni też 
płacą więcej?

ZetKa

Stawki (w zł) za odbiór odpadów w gminach powiatu otwockiego

GMINA SELEK-
TYWNE

ZMIESZA-
NE

OD KIEDY
OBOWIĄ-

ZUJĄ
Celestynów

Osieck
Kołbiel

Karczew
(os. ługi, jedno-

rodz./wsie)
Sobienie-Jeziory

Wiązowna
Józefów

11,50
16
15

16,50
14,50
12,50

16
11

31,50

22
32
30
33
29
25
32
27
63

1.07.2017
1.01.2019 
1.01.2019 

1.10.2017

1.03.2019
1.07.2016
1.04.2019 

Jak powiedział inicjator 
inwestycji prezydent Margiel-
ski monitoring jest niezbędny, 
aby po godzinach pracy mógł 
być dostępny dla mieszkań-
ców parking urzędu.

Za 50 tys. zł zostanie zaku-
pionych i zainstalowanych na 
terenie otwockiego magistra-
tu ok. 14 kamer. Dzięki temu 
będzie można udostępniać 
mieszkańcom wewnętrzne 
parkingi urzędu, np. dla osób 
udających się na spektakle 

Monitoring w urzędzie miasta
Jeszcze w tym roku w otwockim magistracie mają zostać za-
instalowane kamery monitoringu. 7 marca br. w budżecie mia-
sta na realizację tego zadania zostało wpisane 50 tys. złotych.

lub wydarzenia do ATM im. S. 
Jaracza czy przyjeżdżających 
w soboty na śluby.

Monitoring w wewnętrz-
nych hallach ma też za za-
danie podnieść bezpieczeń-
stwo pracowników urzędu.
Nie przemknie się więc nie-
zauważony żaden petent 
„pod wpływem” czy wandal, 
ale i pracownik, który chciał-
by np. zrobić sobie dodatko-
wą przerwę na kawę. 

ZetKa

Dyżurny otwockiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o dwójce 
rodziców z gminy Wiązowna, 
którzy w sposób nieodpowie-
dzialny sprawują opiekę na 
dzieckiem, będąc prawdopo-
dobnie w stanie nietrzeźwości. 
Na interwencję udali się poli-
cjanci z zespołu patrolowo-in-
terwencyjnego z komisariatu w 
Józefowie. Na miejscu ustalili, 
że 20-letnia kobieta i jej 25-letni 
konkubent są faktycznie pijani. 
Pod ich opieką znajdowała się  
roczna dziewczynka.

Pijani rodzice rocznego malucha
Dwoje dwudziestolatków z gminy Wiązowna zostało zatrzymanych pod 
zarzutem narażenia swojego rocznego dziecka na niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obydwoje byli pijani.

Po badaniu alkomatem 
okazało się, że matka dziec-
ka miała prawie 2,5 promila 
alkoholu w organizmie, a jej 
partner ok. 1 promila alkoholu. 
Rodzice trafili do policyjnego 
aresztu, natomiast dziewczyn-
kę odwieziono do szpitala na 
badania. Stamtąd trafiła do 
placówki opiekuńczej, gdzie 
będzie prawdopodobnie prze-
bywać do czasu podjęcia de-
cyzji przez sąd.

Jej rodzicom, kiedy wy-
trzeźwieli, przedstawiono za-

rzut karny narażenia dziecka 
na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu.

Podejrzani skorzystali z 
możliwości dobrowolnego 
poddania się karze pozba-
wienia wolności w zawiesze-
niu. W okresie próby będzie 
nad nimi sprawował nadzór 
kurator.

Oceną sytuacji opiekuń-
czo-wychowawczej zajmie się 
jeszcze sąd rodzinny.Otwock 31,50 63 1.04.2019 
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W ostatnim czasie na jó-
zefowskich szkołach i przed-
szkolach zainstalowane 
zostały czujniki jakości powie-
trza. Dane, które wyświetlają, 
potwierdzają to, co było już 
wcześniej wiadome  - powie-
trze jest złe. Każda inicjatywa 
w kierunku zmiany tego stanu 
jest więc cenna. 

W sobotę, 9 marca w at-
mosferze piknikowej zainte-
resowani mieszkańcy mieli 
okazję podszkolić swoje umie-
jętności w kwestii efektywnej i 

Dotacja udzielana jest na 
wymianę dotychczasowe-
go źródła ciepła opalanego 
paliwem stałym (węglem, 
drewnem) na nowe, korzyst-
niejsze z punktu widzenia 
energetycznego i ekologicz-
nego.

Aby uzyskać dotację na-
leży zlikwidować stare źródło 
ciepła opalane paliwem sta-
łym. Nie podlega zatem do-
tacji instalacja źródeł ciepła 
w nowo budowanych obiek-
tach, ani wymiana starych 
kotłów gazowych na nowe.
Dofinansowanie można uzy-
skać na poniższe źródła cie-
pła: 
• przyłączenie do miejskiego 

W piątek, 8 marca Karczew 
został wyjątkowo wyróżniony. 
Spośród wszystkich 2477 pol-
skich gmin właśnie karczew-
ska  - wraz z ośmioma innymi 
wybranymi  - weźmie udział w 
pilotażowym programie walki 
ze smogiem określonym mia-
nem „Zone”, a organizowanym 
przez Ministerstwo Przedsię-
biorczości i Technologii. Stra-
tegia, jak czytamy, polega na 
przeprowadzeniu częściowej 
inwentaryzacji źródeł ciepła, 
ustaleniu strefy szczególnego 
zagrożenia oraz wykonaniu 
badań spirometrii (badanie po-
jemności płuc) wśród wybranej 
grupy dzieci w wieku 10-13 lat. 
Stosowne porozumienie mię-
dzy resortem przedsiębiorczo-
ści i technologii a gminą Kar-
czew podpisali: pełnomocnik 

Nabór wniosków 
na dofinansowanie 
wymiany pieców

Nabór wniosków na rok 2019 w ramach programu dotacji 
z budżetu miasta Otwocka do wymiany źródeł ciepła na 
bardziej ekologiczne potrwa od  18 marca do 12 kwietnia 
2019. O dofinansowanie mogą się starać posiadacze bu-
dynków i lokali położonych na terenie miasta Otwocka,  
zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, insty-
tucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

systemu ciepłowniczego,
• pompy ciepła,
• kotły gazowe oraz przyłą-
czenie do miejskiego syste-
mu gazowniczego,
• kotły olejowe,
• kotły węglowe i peletowe 
co najmniej 5 klasy zgodnie 
z normą PN EN 303-5:2012.

Wysokość dotacji zale-
ży od usytuowania nieru-
chomości, oraz od rodzaju 
nowego źródła ciepła. Na 
obszarze największych za-
nieczyszczeń wyniesie mak-
symalnie 4, 5 lub 7 tys. zł. 
Na pozostałym obszarze - 3, 
4 lub 6 tys. zł.

Szczegóły na stronie UM 
Otwock

Karczew w rządowym programie

rządu ds. walki ze smogiem 
Piotr Woźny oraz burmistrz Mi-

Drugą istotną informacją 
dla mieszkańców gminy Kar-
czew jest uruchomienie in-
nego pilotażowego programu 
polegającego na wydłużeniu 
czasu pracy urzędu w ponie-
działki. Ma to na celu m.in. 
pomóc tym mieszkańcom, 

chał Rudzki.
Sebastian Rębkowski

którzy nie mają możliwości 
załatwienia swoich spraw w 
regularnych godzinach urzę-
dowania poszczególnych 
referatów.  Od 4 marca kar-
czewski urząd pracuje zgod-
nie z nowym harmonogra-
mem. I tak, w poniedziałki 

W poniedziałki UM do 19:00
urzędnicy są do dyspozycji 
dla mieszkańców w godzi-
nach 10:00-19:00, od wtor-
ku do czwartku w godzinach 
8:00-16:00, natomiast w piąt-
ki między 8:00 a 15:00.

Sebastian Rębkowski

FB Michał Rudzki

Józefów kontra smog
Józefów wziął się w tym roku na serio za walkę ze smogiem. Regularnie mieszkańcy do-
wiadują się o nowych inicjatywach w tej dziedzinie, które mają ich wspierać finansowo, 
edukować i  kontrolować - wszystko w celu redukcji niskiej emisji na terenie gminy, głów-
nej przyczyny smogu.

korzystnej dla środowiska me-
tody palenia w piecu. Chodzi 
o palenie w piecu „od góry”. 
Ten prosty sposób, niestety 
dotychczas zbyt rzadko uży-
wany, pozwala na mniejsze 
zużycie paliwa do 30%  i ge-
nerowanie znacznie mniejszej 
ilości dymu niż to jest po-
wszechne. A oto przecież cho-
dzi, żeby było taniej i lepiej dla 
zdrowia każdego z nas.

- Pokaz „palenia od góry” 
na skwerze św. Jana Paw-
ła II zaprezentowali otwoc-

cy mistrzowie kominiarscy z 
Krajowej Izby Kominiarzy. Na 
scenie zaś uczniowie i przed-
szkolaki pokazywali, jak być 
bardziej eko.

Aby dotrzeć z tą wiedzą 
oraz innymi przydatnymi in-
formacjami do jak największej 
liczby mieszkańców, już parę 
tygodni wcześniej UM opu-
blikował i dystrybuował ulot-
ki „SMOG STOP”. Zawierają 
one m.in. instrukcję palenia w 
piecach „od góry”.

Kolejnym działaniem w 

ramach józefowskiej walki ze 
smogiem - realizowanym we 
współpracy z firmą Mierzymy 
Smog - są mobilne pomiary 
jakości powietrza na terenie 
miasta. “Pomiary wykony-
wane są z wykorzystaniem 
miernika wyposażonego w 
czujniki pyłu, ciśnienia, wil-
gotności, moduł GPS oraz 
minikomputer rejestrujący. 
Miernik zamontowany jest na 
samochodzie osobowym, któ-
ry przemierza wybrany rejon 
Józefowa.”

Celem tak realizowanych 
pomiarów jakości powietrza  
jest namierzenie kominów - 
źródła szczególnie dużej emi-
sji dymów. W ten sposób wła-
śnie 2 marca został odkryty 
taki „emiter” w rejonie Kolonii 
Błota. Co dalej? Jak informuje 
UM: „Straż Miejska skontro-
luje wskazany teren. Miesz-
kający tam właściciele kotłów 

starego typu zostaną poinfor-
mowani o konieczności ich 
wymiany przed 2022 rokiem i 
możliwościach dopłaty na ten 
cel z budżetu miasta. Strażni-
cy poinstruują także jak palić, 
aby nie dymić”.

Wkrótce odbędą się kolej-
ne mobilne pomiary w innych 
częściach miasta. 

Wnioski o dofinansowanie 
do wymiany pieców starego 
typu, tzw. „kopciuchów” w tym 
roku trzeba było składać do 
1 marca. Ale zainteresowani 
powinni sprawdzać anonse na 
stronie UM - mogą być kolejne 
nabory. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że cały czas są 
przyjmowane wnioski od osób 
fizycznych na dofinansowania 
wymiany źródeł ciepła oraz 
termomodernizacje z rządo-
wego programu „Czyste po-
wietrze”.

ZetKa

Józefowska ulotka informacyjna Smog Stop

Mapa zanieczyszczenia powietrza na Kolonii Błota
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Trwa on od początku tego 
roku, a dokładnie od momen-
tu zamontowania hali pneu-
matycznej na tymże orliku. 
Mieszkańcy - gracze są sfru-
strowani i oburzeni, bo pu-
bliczny obiekt, który do nie-
dawna przeważnie stał pusty, 
nagle jest całkowicie zajęty, 
a oni zostali pominięci w har-
monogramie i mimo kolejnych 
rozmów zarówno z obecnymi 
zarządcami kompleksu spor-
towego, jak i urzędnikami miej-
skimi nie są w stanie uzyskać 
akceptowalnego terminu na 
treningi. Swój problem zgłosili 
przewodniczącej rady miasta 
Monice Kwiek, radnemu Prze-
mysławowi Boguszowi, oraz 
prezydentowi Otwocka, ale 
nie otrzymali odpowiedzi.

Przedstawiciele grupy pił-
karskiej z Otwocka- Świerka 
zgłosili się do redakcji z prośbą 
o opisanie ich problemu. - Nie 
chcemy walczyć z żadnymi 
organizacjami czy szkółkami 
piłkarskimi. Wręcz przeciwnie, 
uważamy, że zorganizowanie 
treningów to chwalebny czyn 
poprzez samo oderwanie 
dzieciaków od komputerów 
- zastrzegają. - Ale chcieliby-
śmy, aby uwzględniono nas 
jako tak samo pełnoprawnych 
użytkowników orlika na równi 
z dziećmi trenującymi w klubie 
- mówi przedstawiciel grupy.

Balon z nowym rokiem
Jak się dowiedzieliśmy o 

halę pneumatyczną, potocz-
nie zwaną balonem, zabiegali 
rodzice dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 9, ponieważ nie 
ma ona sali gimnastycznej i 
uczniowie musieli ćwiczyć na 
korytarzu. Instalację hali roz-
poczęto w listopadzie 2018 
i trwała ona ok. dwa miesią-
ce. W tym czasie nie było już 
możliwości korzystania z orli-
ka w celach rekreacyjno-spor-
towych. Na początku stycznia 
balon zaczął funkcjonować, 
w godzinach lekcyjnych za-
jęty jest przez dzieci szkolne. 
Ale jak się szybko okazało 
po lekcjach każdego dnia aż 
do późnego wieczora (do ok. 
21.00) także jest zajęty na tre-
ningi piłkarskie organizowane 
przez Klub Piłkarski Cham-
pion Otwock.

17 stycznia br. doro-
śli amatorzy piłki nożnej ze 

Co z dostępnością orlika 2012 
w Otwocku-Świerku?

Świerka dowiedzieli się w Wy-
dziale Kultury i Sportu UM, że 
obecnie zarząd nad orlikiem 
sprawuje dyrektor SP Nr 9 
Dorota Dworak. Skontaktowa-
li się więc z nią telefonicznie, 
pytając, czy mogą przyjść na 
boisko w zwykłym terminie 
(piątek godz. 18.00), aby po-
grać w piłkę. W trakcie rozmo-
wy dowiedzieli się, że pani dy-
rektor scedowała zarząd nad 
boiskiem na Łukasza Ciche-
go z Champion Otwock. Po-
nieważ nie otrzymali bezpo-
średniego nr telefonu do tego 
pana, a z jego strony też nie 
doczekali się kontaktu, sta-
wili się jak kiedyś na boisku. 
- Wtedy uzyskaliśmy infor-
mację, że: nie możemy grać, 
ponieważ: teraz boisko jest 
dla grup treningowych, koszt 
wynajmu boiska to 200 zł za 
każdą godzinę, grać można 
po 23.00, dotychczasowe re-
zerwacje straciły ważność. 
Odesłano nas do prezydenta 
Jarosława Margielskiego, aby 
potwierdził TE NOWE ZASA-
DY” - tak opowiadają nam i 
tak dokładnie napisali w liście 
(21.01.2018) do prezydenta 
Otwocka z prośbą o wyjaśnie-
nie zasad korzystania z owe-
go boiska.

Kolejne spotkania z pa-
nią dyrektor, maile do Urzędu 
Miasta Otwocka nie przynio-
sły pozytywnego rozwiąza-
nia problemu. - Pani dyrektor 
powiedziała nam, że jest jej 
przykro, bo nie wiedziała, że 
my tam trenowaliśmy - rela-
cjonują... - Ale my tam byliśmy 
stale przez 6 lat. Pan Nowak, 
który wcześniej przez lata 
opiekował się orlikiem, miał 
spisany grafik i nigdy nie było 
problemu - mówią. Trudno im 
uwierzyć, że nikt o ich grupie, 
na którą składają się dwie dru-
żyny, nie wiedział. 

Dostęp nieutrudniony... w 
sobotę od 20.00

O swoim problemie z do-
stępem do orlika mieszkań-
cy Świerka poinformowali w 
końcu ministerstwo sportu i 
turystyki. Odpowiedziała im 
następnego dnia Ewa Bigal-
ke z Wydziału Inwestycji Re-
gionalnych, Departamentu 
Infrastruktury Sportowej Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
informując, że 20 lutego br. 

mailowo poprosiła o wyja-
śnienia w sprawie SP nr 9 w 
Otwocku prezydenta Otwocka 
oraz UM. ,,Ponadto w wia-
domości wskazano, że wy-
najęcie obiektu podmiotowi 
zewnętrznemu możliwe jest 
jedynie pod warunkiem takie-
go zapewnienia przez miasto 
zasad udostępniania boiska, 
aby zagwarantować możliwie 
szeroki dostęp dla wszystkich 
zainteresowanych (wynaj-
mujący nie może być tu pod-
miotem użytkującym obiekt 
na wyłączność), jak również 
zapewnienia transparentno-
ści w zakresie ponoszonych 
kosztów i prowadzonej polityki 
cenowej.

W dniu 20 lutego br. Pani 

Dorota Dworak - Dyrektor 
Szkoły udzieliła informacji, że 
kompleks boisk ORLIK 2012 
przy Szkole Podstawowej nr 
9 w Otwocku udostępniany 
jest na ogólnie przyjętych za-
sadach. Obiekt jest dostępny 
mieszkańcom po wcześniej-
szym uzgodnieniu z sekreta-
riatem szkoły (nr 22 779 35 
33) i wpisaniu chętnych do 
harmonogramu. Ponadto po-
informowała, że jako zarządca 
- Szkoła nigdy nie pobierała 
ani nie pobiera żadnych opłat 
za korzystanie z boisk, a błęd-
na umowa najmu obiektu za-
warta w dniu 6 listopada 2018 
r. z podmiotem zewnętrznym 
została anulowana w trybie 
natychmiastowym w dniu 7 li-

stopada 2018 r.
Z powyższych wyjaśnień 

wynika, że dostęp do obiektu 
nie powinien być utrudniony” - 
czytamy w mailu z ministerstwa.

I rzeczywiście - zapropo-
nowano grupie amatorskiej 
możliwość bezpłatnego korzy-
stania z boiska pod balonem, 
ale... w sobotę o godz. 20.00 
lub w środę o godz. 21.00. Jak 
mówią, dla nich dorosłych, 
pracujących ludzi są to termi-
ny nieakceptowalne.

Przed wyborami obecny 
prezydent obiecywał lepszą, 
łatwiejszą dostępność do 
obiektów sportowych w mie-
ście. Jak to się ma do rzeczy-
wistości?

Kazimiera Zalewska

Amatorska grupa piłkarska, która od około 6 lat regu-
larnie w piątki wieczorem grała na orliku w Otwocku 
- Świerku obok SP nr 9, ma problem z dostępnością 
do wymienionego boiska. 

Mieszkańcy Otwocka 
zgłosili się do mnie w spra-
wie braku dostępności orli-
ka usytuowanego na tere-
nie SP nr 9. Postanowiłem 
zbadać sprawę.

Rodzice przychodzili do 
radnych i do poprzedniego 
prezydenta, wnioskując o 
postawienie hali pneuma-
tycznej, która zastąpiłaby 
salę sportową, ponieważ 
ich dzieci na lekcjach wy-
chowania fizycznego ćwi-
czą od lat na korytarzu. 
Rada poprzedniej kadencji 
zabezpieczyła na ten cel 50 
tys. złotych.

7 listopada została pod-
pisana umowa na mocy 
porozumienia z dnia 27 
listopada (nie wierzę wła-
snym oczom) dotycząca 
współpracy z podmiotem, 
który zainstalował balon. 
W umowie nie ma mowy o 
zajęciu orlika, nie ma mowy 
o jakimkolwiek terenie, nie 
ma mowy o przywróceniu 
do stanu pierwotnego orlika 
po deinstalacji balonu, nie 
ma w niej mowy o kwotach. 
Pomimo braku zapisów w 
umowie o rozliczeniu go-
tówkowym podmiot otrzy-
mał zapłatę w wysokości 50 
tys. zł. W umowie są zapi-

Radny Ireneusz Paśniczek komentuje:
sy mówiące o możliwości ko-
rzystania z sal wykładowych, 
internetu, tablic multimedial-
nych, sanitariatów, szatni i 
parkingu szkolnego, dając w 
zamian obowiązek (taki za-
pis w umowie) korzystania z 
balonu dzieciom szkolnym w 
ramach lekcji WF- u.

Piec na ekogoszek obsłu-
giwany jest przez pracownika 
szkoły. Dyrekcja wnioskowa-
ła o zwiększenie środków na 
placówkę na zakup paliwa do 
pieca oraz zapłatę zwiększo-
nych rachunków za energię. 
Właściciel hali pneumatycznej 
w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności, z tego co 
wiem, dodatkowo pobierał 
opłaty od mieszkańców w wy-
sokości 200 zł za godzinę.

Kwota, która została wy-
dana na ten cel,wg mnie jest 
dość wysoka: 50 tys. zł. Wła-
ściciele obiektu na spotkaniu 
twierdzili, że nie otrzymali żad-
nego wynagrodzenia. Na wol-
nym rynku można kupić balon 
używany za podobną cenę, co 
łatwo sprawdzić na różnego 
rodzaju aukcjach. Można też 
kupić nowy balon za cenę 600 
do 800 tys zł, zamykając spra-
wę na kilka lat, zachowując 
bezpieczeństwo i wysoki stan-
dard, pozwalając na pozyski-
wanie dodatkowych środków 
z wynajmu obiektu.

Istotą sprawy jest bezpie-
czeństwo dzieci! Do umowy 
nie otrzymałem załącznika, 
który powinien być jej inte-
gralną częścią, mówiącego o 
atestach hali pneumatycznej 
wraz z odbiorami techniczny-

mi i odbiorem strażaka, co 
gwarantujące bezpieczeń-
stwo użytkowników. Pani 
dyrektor twierdzi, że straż 
zaaprobowała halę. Jeśli 
chodzi o odbiór techniczny, 
to uzyskałem odpowiedź, 
że nie jest wymagany, jeśli 
balon jest instalowany na 
max 180 dni.

Wejście do balonu pro-
wadzi przez ciężkie drzwi 
stalowe trudne do otwarcia 
przez dorosłego człowieka, 
a co dopiero przez dziecko. 
Jedne z oderwaną blachą. 
Obok piec w pomieszczeniu 
typu garaż blaszany.

25 lutego na Komisji 
Kultury Sportu i Turystyki 
zgłosiłem problem w spra-
wach różnych. Zwróciłem 
się do obecnego na komi-
sji wiceprezydenta Pawła 
Walo o zajęcie się sprawą. 
Otrzymałem odpowiedź, że 
następnego dnia ma mieć 
objazd wszystkich orlików. 
Poprosiłem, aby 1 marca na 
kolejnej komisji przekazał, 
co udało mu się w tej spra-
wie ustalić.

1 marca, wchodząc na 
kolejną komisję KKSiT, mi-
nąłem się z wiceprezyden-
tem, który wychodził już z 
urzędu. Jak nietrudno do-
myślić, się nie otrzymałem 
żadnych informacji. Na tej 
komisji w sprawach różnych 
złożyłem wniosek o spraw-
dzenie umiejscowienia hali 
pneumatycznej na orliku 
2012 pod kątem bezpie-
czeństwa, dostępności, fi-
nansowania, obsługi i odpo-
wiedzialności.
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stopnia
• kucharz
• cukiernik
Dla uczniów po szkołach pod-
stawowych:
• 4-letnie liceum ogólnokształ-
cące
• 5-letnie Technikum żywienia 
i usług gastronomicznych
3-letnia Branżowa szkoła I 
stopnia
• kucharz
• cukiernik

 
Szkoły warszawskie

Część absolwentów gim-
nazjów i szkół podstawowych 
z terenu powiatu otwockiego 
w pierwszej kolejności apli-
kuje do szkół stołecznych. 
Tam będzie do wyboru 95 li-
ceów ogólnokształcących, 45 
techników i 21 branżowych 
szkół pierwszego stopnia. W 
placówkach w Warszawie zo-
stało zaplanowanych 43 tys. 
miejsc, z czego 20,6 tys. dla 
absolwentów gimnazjów i 22,3 
tys. miejsc dla uczniów szkół 
podstawowych. W samej stoli-
cy szkołę w tym roku ukończy 
32 tys. uczniów. Miejsc jest 
więcej - zostały przygotowane 
z myślą o dzieciach z okolicz-
nych gmin i powiatów.

Zapewnienie kontynuacji 
nauki dla podwójnego roczni-
ka to znaczny wysiłek organi-
zacyjny i finansowy dla samo-
rządu. Edukacja pochłania w 
tym roku blisko 40% środków 
budżetowych powiatu otwoc-
kiego (ok. 5% więcej niż w 
poprzednim roku), nie wspo-
minając o inwestycjach lokalo-
wych w szkołach, które powiat 
był zmuszony wykonać, aby 
przygotować je do przyjęcia 
znacznie zwiększonej liczby 
uczniów. Samorządy lokalne 
musiały pokryć z własnych 
środków finansowych ekono-
miczne koszty rewolucji wyni-
kłej z reformy oświaty.

Kazimiera Zalewska

8 EDUKACJA

Szkoły średnie witają się z podwójnym rocznikiem 

Rok szkolny 2019/2020 nie 
będzie łatwy dla szkół śred-
nich. Muszą one przyjąć w 
swoje progi młodzież z tzw. 
podwójnego rocznika, czyli 
uczniów trzecich klas gimna-
zjum i obecnych klas ósmych 
szkoły podstawowej. O tego 
momentu w tym samym cza-
sie licea będą funkcjonować 
jako 3- i 4-letnie, a technika 
jako 4- i 5-letnie.

Rywalizacja o miejsca
Na Mazowszu ok. 111 tys. 

uczniów zakończy edukację 
gimnazjalną i podstawową i 
będzie aplikować o miejsce 
w jednej z ok. 600 szkół po-
nadgimnazjalnych w naszym 
województwie. W samym 
powiecie otwockim to ponad 
2500 absolwentów - dla po-
równania w 2018 r. było ich 
niewiele ponad 1150. Same te 
liczby pokazują, jaka zapowia-
da się konkurencja w walce o 
miejsca w szkołach średnich. 
Oznaczać to może, że wielu 
tegorocznych absolwentów 
nie dostanie się do wymarzo-
nych placówek i klas o wy-
branym profilu. Tym bardziej 
więc warto jak najwcześniej 
zapoznać się z propozycjami 
szkół i wybrać alternatywne 
rozwiązania.

Jakie klasy pierwsze w 
otwockich szkołach?
W sobotę, 6 kwietnia br. 

powiatowe szkoły średnie: 
„Słowacki”, „Gałczyński”, 
„Ekonomik” i „Nukleonik” za-
praszają wszystkich przy-
szłych uczniów na dni otwarte, 
na których będą mogli zapo-
znać się z ofertą edukacyjną 
i programową tych placówek.

Z kolei w Zespole Szkół im. 
ks. kard. S. Wyszyńskiego w 
Karczewie dzień otwarty ma od-
być się we wtorek, 9 kwietnia.

Poniżej skrótowe przed-
stawienie oferty powiatowych 
placówek (szczegóły w powia-
towych informatorach przy-
gotowanych dla absolwentów 
- oddzielnie dla gimnazjów i 
szkół podstawowych, w za-
łącznikach). Trzeba pamiętać, 
że jeśli w pierwszym etapie 
rekrutacji nie zgłosi się do ja-
kiejś klasy wystarczająca licz-
ba uczniów może ona osta-
tecznie nie być utworzona.

W Liceum Ogólnokształ-
cącym Nr I im. K. I. Gałczyń-
skiego łącznie zaplanowa-
no 12 pierwszych klas: 5 dla 
absolwentów gimnazjów, a 7 
- dla absolwentów szkół pod-
stawowych.
Dla uczniów po gimnazjum 
będą to:
KLASA I A – politechniczna

Już wkrótce zarówno gimnazjalistów, jak i uczniów klas ósmych szkół podstawowych cze-
kają egzaminy końcowe. Ale jeszcze wcześniej młodzież z naszego powiatu będzie miała 
okazję zapoznać się bliżej z ofertą otwockich szkół średnich. W pierwszą sobotę kwietnia 
organizowane są bowiem dni otwarte tych placówek.

KLASA IB – przyrodniczo-me-
dyczna
KLASA IC – społeczno-admi-
nistracyjna 
KLASA ID –ekonomiczno-tu-
rystyczna 
KLASA IE – humanistyczno-
-dziennikarska 
Dla uczniów po szkołach pod-
stawowych:
KLASA I A – politechniczna
KLASA IB 1 – przyrodniczo-
-medyczna
KLASA IB 2 – przyrodniczo-
-medyczna
KLASA IC – społeczno-admi-
nistracyjna
KLASA ID – ekonomiczno-tu-
rystyczna
KLASA IE – humanistyczno-
-dziennikarska
KLASA IF – politechniczna

W Liceum Ogólnokształcą-
cym Nr III im. Juliusza Sło-
wackiego także zaplanowa-
no 12 pierwszych klas: 5 dla 
absolwentów gimnazjów, a 7 
- dla absolwentów szkół pod-
stawowych.
Dla uczniów po gimnazjum:
1GA dziennikarsko-filmowa
1GB politechniczna
1GC prawno-europejska 
1GD biznesowa
1GE medyczno-przyrodnicza
Dla uczniów po szkołach pod-
stawowych:
1A humanistyczna
1B politechniczna
1C prawno-europejska
1D menadżerska 
1E przyrodniczo-medyczna
Szósta i siódma klasa pierw-
sza zostaną utworzone na 
podstawie najczęstszych wy-
borów wyżej wymienionych 
klas dokonywanych przez 
kandydatów.
 
W Zespole Szkół NR 2 im. 
Marii Skłodowskiej-Curie 
przewidziane jest utworzenie 
łącznie 12 pierwszych klas: 10 
w Technikum Nr 2 (4 i 6) oraz 
2 w Branżowej Szkole I stop-
nia nr 2 (po 1 dla gimnazjali-
stów i ósmoklasistów)
Dla uczniów po gimnazjum:
TECHNIKUM NR 2
• technik elektroenergetyk 
transportu szynowego 
• technik informatyk 
• technik grafiki i poligrafii cy-
frowej
• technik  logistyk z innowacją 
strażacko-ratowniczą 
BRANŻOWA SZKOŁA I 
STOPNIA NR 2 
• klasa wielozawodowa
Dla uczniów po szkołach pod-
stawowych:
TECHNIKUM NR 2
• technik elektryk

• technik elektroenergetyk 
transportu szynowego
• technik informatyk
• technik grafiki i poligrafii cy-
frowej
• technik  logistyk z innowacją 
strażacko-ratowniczą
• technik  logistyk
BRANŻOWA SZKOŁA I 
STOPNIA NR 2
• klasa wielozawodowa
 
W Zespole Szkół Ekono-
miczno-Gastronomicznych 
im. Stanisława Staszica za-
planowano  utworzenie aż 15 
klas pierwszych: w technikum 
ma być ich 11 (5 dla uczniów z 
gimnazjum, 6 - dla ósmoklasi-
stów) oraz 4 w szkole branżo-
wej (po dwie dla każdej grupy 
uczniów).
Dla uczniów po gimnazjum:
TECHNIKUM NR 1
• technik ekonomista
• technik ekonomista – inno-
wacja klasa wojskowo-spor-
towa
• technik hotelarstwa – inno-
wacja klasa personelu pokła-
dowego
• technik żywienia i usług ga-
stronomicznych – innowacja 
dietetyka – akademia zdrowia
• technik technologii żywności 
– innowacja klasa manager 
zdrowej żywności i żywienia 
SZKOŁA BRANŻOWA I 
STOPNIA NR 1
• kucharz
• klasa wielozawodowa
Dla uczniów po szkołach pod-
stawowych:
TECHNIKUM NR 1
• technik ekonomista
• technik ekonomista – inno-
wacja klasa wojskowo-spor-
towa
• technik hotelarstwa – inno-
wacja klasa personelu pokła-
dowego
• technik żywienia i usług ga-
stronomicznych – innowacja 
dietetyka – akademia zdrowia
• technik technologii żywności 
– innowacja klasa manager 
zdrowej żywności i żywienia 
• technik kelner – patronat ho-
telu Sheraton w Warszawie
SZKOŁA BRANŻOWA I 
STOPNIA NR 1
• kucharz
• klasa wielozawodowa
 
W Zespole Szkół im. ks. 
kard. S. Wyszyńskiego w 
Karczewie ma być 8 klas 
pierwszych - po cztery dla 
każdej grupy uczniów. DZIEŃ 
OTWARTY: wtorek, 9 kwietnia 
2019 r. godz. 17.00
Klasy dla uczniów po gimna-
zjum:
TECHNIKUM

• technik pojazdów samocho-
dowych klasa wojskowo-spor-
towa
• technik spedytor klasa woj-
skowo-sportowa z angielskim 
językiem dowodzenia
Branżowa Szkoła I Stopnia
• mechanik pojazdów samo-
chodowych
• operator obrabiarek skrawa-
jących
Dla uczniów po szkołach pod-
stawowych:
TECHNIKUM
• technik pojazdów samocho-
dowych klasa wojskowo-spor-
towa
• technik spedytor klasa woj-
skowo-sportowa z angielskim 
językiem dowodzenia
Branżowa Szkoła I Stopnia
• mechanik pojazdów samo-
chodowych
• operator obrabiarek skrawa-
jących
 
Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy Nr 1
Branżowa Szkoła Specjalna I 
Stopnia Nr 3
Dla uczniów po gimnazjum:
• Pracownik pomocniczy ob-
sługi hotelowej
• Kucharz
• Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy
Dla uczniów po szkołach pod-
stawowych:
• Pracownik pomocniczy ob-
sługi hotelowej
• Kucharz
• Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy
 
Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy Nr 2
Dla uczniów: niesłyszących, 
słabosłyszących, z autyzmem, 
w tym  z zespołem Aspergera
Dla uczniów po gimnazjum:
• 3-letnie Liceum ogólno-
kształcące
• 4-letnie Technikum żywienia 
i usług gastronomicznych
3-letnia Branżowa szkoła I 

Dzień otwarty szkół średnich - 6 kwietnia 2019
LO „Gałczyński” - godz. 10.00-13.00
LO „Słowacki” - godz. 10.00-13.00

ZSEG „Ekonomik” - godz. 9.00-12.00
ZS Nr2 „Nukleonik” - godz. 10.00-13.00
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Jack mieszka w pokoju, którego nigdy nie 
opuszczał. Dla niego jest on całym światem. 
Wierzy, że poza ścianami pomieszczenia istnieje 
kosmiczna przestrzeń, a jedynymi prawdziwymi 
ludźmi są mama i Stary Nick, który w magiczny 
sposób przemienia produkty oglądane w telewizji 
w użyteczne przedmioty, jedzenie i zabawki. 
Chłopiec właśnie kończy pięć lat i razem z mamą 
piecze skromny urodzinowy tort. Kobieta uznaje, 
że syn jest wystarczająco dorosły, by usłyszeć 
prawdę na temat ich sytuacji. 

TVP1 dramat obyczajowy, Kanada, Irlandia, USA, 2015

Pokój22:40

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

Los Angeles, lata 70. Ginie młoda gwiazdka 
fi lmów pornografi cznych - rozbija się samocho-
dem na rodzinnej posesji. Jej matka nie wierzy 
w tę ofi cjalną wersję wypadków, zwłaszcza 
że - jak twierdzi - widziała córkę przed swoim 
domem. Kobieta wynajmuje prywatnego 
detektywa Hollanda Marcha (Ryan Gosling), by 
odnalazł dziewczynę. Wkrótce spotyka on na 
swojej drodze mięśniaka do wynajęcia, Jacksona 
Healy’ego (Russell Crowe). Wychodzi na jaw, że 
obaj otrzymali to samo zlecenie.

Sympatyczne niebieskie stworki żyją w swojej 
wiosce ukrytej w lesie. Niestety, groźny 
czarodziej Gargamel i jego wredny kocur 
Klakier wciąż nie dają im spokoju. Pewnego dnia 
uciekając przed swoimi prześladowcami Papa 
Smerf, Smerfetka, Ważniak, Maruda i Ciamajda 
w magiczny sposób przenoszą się ze swej sielsk-
iej krainy wprost do hałaśliwego i chaotycznego 
Nowego Jorku. Grupa niebieskich skrzatów musi 
nie tylko przetrwać na ulicach wielkiego miasta, 
ale też odnaleźć drogę do domu. 

POLSAT komedia sensacyjna, USA, 2016fi lm familijny, USA, 2011

Nice Guys. Równi gościeSmerfy 23:05

Niedziela

Kigsman to elitarna pozarządowa organizacja, 
zrzeszająca wybitnych tajnych agentów dżentel-
menów. Kiedy w trakcie akcji ginie jeden z nich, 
pozostali muszą znaleźć godnego zastępcę. 
Harry Hart (Colin Firth), zwany Galahadem, 
decyduje się dać szansę Eggsy’emu (Taron Eger-
ton) - niepokornemu nastolatkowi z niższych 
sfer, który trafi ł do aresztu. Harry zawdzięcza 
życie jego ojcu. Wprowadza chłopaka do elitar-
nego grona rekrutów i szkoli na prawdziwego 
dżentelmena. 

POLSAT komedia sensacyjna, Wielka Brytania, 2014

Kingsman - tajne służby20:10

Poniedziałek

Brazil i Flint mają opinię najlepszych 
zawodowych zabójców. Pierwszy z nich doskon-
ale operuje nożem i przyjmuje każde zlecenie. 
Kwestią jest tylko odpowiednie wynagrodzenie. 
Jego rywal, Flint, to niezawodny strzelec. 
Mężczyzna postanawia wycofać się z zawodu, 
gdy wskutek brutalnego napadu jego żona 
zapada w śpiączkę. Kiedy dowiaduje się jednak, 
kto jest odpowiedzialny za stan ukochanej, 
decyduje się jeszcze raz wkroczyć do akcji, by 
wyrównać rachunki z przeszłości. 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2011 

Krzyżowy ogień23:05

Wtorek

Sandomierska działaczka społeczna pada ofi arą 
brutalnego zabójstwa. Zwłoki kobiety zostają 
porzucone w miejscu publicznym, pod syna-
gogą, a widoczne na nich obrażenia sugerują, 
że doszło do mordu o charakterze rytualnym: 
z ciała ofi ary spuszczono krew, a znalezione 
niedaleko narzędzie zbrodni służy do uboju 
religijnego. Sprawę bada niedawno przybyły 
z Warszawy doświadczony prokurator Teodor 
Szacki. Pomagają mu jego koleżanka po fachu 
Barbara Sobieraj i inspektor Leon Wilczur. 

TVN thriller, Polska, 2015

Ziarno prawdy22:35

Środa

Dziennikarka śledcza Rowena Price spotyka 
swoją dawno niewidzianą przyjaciółkę, która 
namawia ją, by zajęła się sprawą pewnego szefa 
agencji reklamowej, Harrisona Hilla. Kiedy tydzień 
później dziewczyna zostaje znaleziona martwa, 
dziennikarka rozpoczyna prywatne śledztwo. 
Sądzi, że za śmiercią kobiety stoi właśnie Hill. 
Rowena postanawia zdobyć dowody przeciwko 
niemu. Z pomocą błyskotliwego asystenta Milesa 
Haleya przenika do środowiska Harrisona. Jako 
Katherina zatrudnia się w jego agencji.

POLSAT thriller, USA, 2007

Ktoś całkiem obcy23:15

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ MAGAZYN KOMEDIA FILM TVP DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER

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

piątek 15 marca

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

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

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Zakochaj się w Polsce 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Wójt roku 
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie - magazyn
12:50 Natura w Jedynce

 - Bielik zwyczajny
- król mórz -

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

Gargas - magazyn

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

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

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

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

marzenia 
- teleturniej

22:40 Pokój - dramat
00:45 El Principe 

- dzielnica zła - serial
02:35 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
03:30 Ocaleni - reality show

05:10 Koło fortuny
05:50 Egzamin z życia 

- serial TVP
06:45 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl 

- serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:00 Coś dla Ciebie
14:35 Operacja Zdrowie!

 - magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial 

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

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy 
prod. TVP

21:45 Rodzinka.pl - serial
22:15 La La Poland
22:50 Karbala - dramat
00:55 Starsza pani musi 

zniknąć - komedia

05:10 Uwaga! 
- magazyn

05:35 Mango
 - telezakupy

06:50 Kuchenne
rewolucje 
- program kulinarny

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

 - informacje 
19:35 Sport - informacje 
19:45 Pogoda - informacje 
19:49 Raport smogowy 

19:50 Uwaga! 
- magazyn

20:00 Po prostu przyjaźń 
- fi lm, 2016, reż. Filip 
Zylber

22:50 300: Początek 
imperium 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2014, reż. Noam 
Murro, wyk. Sullivan 
Stapleton, Eva Green, Lena 
Headey, Hans Matheson, 
David Wenham
Grecki przywódca, Temis-
tokles, walczy z inwazją 
potężnej armii perskiej, na 
czele której stoi Kserkses.

01:00 Kuba Wojewódzki 
- talk show

02:00 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 SuperPies
09:30 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

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

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

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

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

22:05 Vabank 
- komedia kryminalna, 
Polska, 1981, reż. Machul-
ski Juliusz, wyk. Machulski 
Jan, Pietraszak Leonard, 
Pyrkosz Witold, Chmielnik 
Jacek, Kiersznowski 
Krzysztof, Szykulska Ewa

 Warszawa, lata trzy-
dzieste. Słynny kasiarz 
Henryk Kwinto mści się 
na dawnym wspólniku 
Kramerze, który przed 
laty wydał go policji i 
doprowadził do śmierci 
przyjaciela. 

00:35 Sekretne życie 
Waltera Mitty

03:15 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy 

TV Okazje

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- rozmowy

08:35 Pas de deux - fi lm TVP, 
reż. Kinga Lewińska, wyk. 
Krzysztof Globisz, Gabriela 
Kownacka, P Chijęta, M 
Sadowska, A Szopa, K 
Stępowski, G Czyżewska

09:20 Tragarz puchu 
- dramat, reż. Stefan 
Szlachtycz, wyk. Elżbieta 
Kijowska, Krzysztof Gosz-
tyła, Ewa Sałacka Krauze

11:00 Modrzejewska - 
Tworzenie siebie - serial 
TVP

12:35 Modrzejewska 
- Warszawa - serial TVP

14:00 Studio Kultura
14:20 Duo - Haydn i Mozart 

- koncert, prod. Wielka 
Brytania, 2001

16:35 Hydrozagadka 
- fi lm TVP, reż. Andrzej 
Kondratiuk, wyk. Roman 
Kłosowski, Zdzisław 
Maklakiewicz, Wiesław 
Michnikowski

18:00 Świat w dokumencie 
19:05 Teledyski
19:30 Koło pióra 2 

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

- Wstęp do fi lmu 
20:25 Wieczór kinomana 

- Nasza młodsza siostra 
- fi lm obyczajowy

22:40 Amerykański epos 
- Ziemia i krew - fi lm

23:45 Tygodnik Kulturalny
00:40 Teraz animacje! 

- Marchewkowe pole 
00:55 Teraz animacje!

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Zlecenie 
- dramat
Na zlecenie CIA specjal-
ista od zabezpieczeń ma 
wykraść tajne dokumenty 
z pilnie strzeżonej więzi-
ennej placówki w Meksy-
ku. Wszystko idzie dobrze 
do momentu, gdy zakład 
zostaje zaatakowany przez 
mafi ę.

21:50 Człowiek pies 
23:50 Bez Litości 
01:40 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
02:40 Biesiada 

na cztery pory 
roku - serial

03:50 Niesamowite!
04:40 Z archiwum policji 

- magazyn
05:00 Dyżur

05:00 Gotowe na wszystko 
06:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
09:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:30 Doradca smaku 
09:35 Zakochani po uszy 
10:05 Mango 

telezakupy
11:45 19 + 
12:15 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
13:15 Sąd rodzinny

- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:15 Szpital - program 
obyczajowy 

16:15 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:10 Przyjaciele - serial

18:10 Brzydula 
- serial obyczajowy, 
Polska

19:20 Numerek z Dorotą 
19:30 Kulisy sławy extra 

- program lifestylowy
20:00 Jak stracić chłopaka 

w 10 dni 
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2003, reż. Donald 
Petrie, wyk. Kate Hudson, 
Matthew McConaughey, 
Kathryn Hahn, Annie 
Parisse

22:25 Kryjówka - fi lm sensa-
cyjny, USA, RPA, Japonia, 
2012, reż. Daniel Espinosa, 
wyk. Denzel Washington, 
Ryan Reynolds, Vera 
Farmiga, Brendan Gleeson

00:50 Moc Magii 
03:00 Ukryta prawda

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Benny Hill
12:00 Mecenas Lena Barska
13:00 Detektywi 

w akcji - serial 
kryminalny, prod. Polska

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

serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

23:05 Żniwiarz-zabójca
 - thriller 
 W Glasgow pojawia 

się śmiertelny wirus, 
który błyskawicznie się 
rozprzestrzenia, infekując 
miliony i zabijając setki 
tysięcy ludzi. Władze 
Wielkiej Brytanii pode-
jmują decyzję o poddaniu 
drastycznej kwarantannie 
całej Szkocji, która zostaje 
odgrodzona potężnym 
murem od reszty wyspy. 

01:25 Zagadkowe zgony
02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ KOMEDIA PROGRAM ROZRYWKOWY FILM OBYCZAJOWY FILM AKCJI KOMEDIA FILM FAMILIJNY

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

sobota 16 marca

05:35 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn
08:30 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:55 Helenka - fi lm 

dokumentalny, reż. Julita 
Wołoszyńska - Matysek

11:00 Korona królów - taka 
historia... - telenowela

11:30 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

12:35 Fascynujący świat 
- Niewidzialne miasta 
starożytności - fi lm

13:30 Z pamięci - felieton
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Mistrzowie 

- Irena Szewińska 

14:45 Stulecie Winnych 
- serial TVP

15:45 Sanatorium miłości 
- reality show

16:40 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata
- Vikersund 

16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Vikersund 
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Hit na sobotę - Zimne 

światło dnia - thriller
22:15 Echo serca - serial TVP
23:15 Więzień Brubaker

- dramat, prod. USA
01:30 Pokój - dramat
03:35 Szczęśliwy brzeg 

- dramat psychologiczny

05:15 Koło fortuny
05:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:50 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny

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

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

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

komediowy TVP
16:40 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
- Dżibuti albo niebo

16:55 Zmiennicy - serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Postaw na milion
- teleturniej

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

- program rozrywkowy
23:05 Ścigani 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1996, 
reż. Kevin Hooks, 
wyk. Laurence Fishburne

00:55 Tożsamość - thriller, 
prod. USA, 2003, reż. 
James Mangold, wyk. John 
Cusack, Ray Liotta

02:30 Karbala - dramat 
wojenny, reż. Krzysztof 
Łukaszewicz, wyk. 
Bartłomiej Topa, Antoni 
Królikowski

04:25 The Good Doctor
- serial obyczajowy

05:20 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn
11:00 Na Wspólnej  

- serial obyczajowy, 
Polska

12:50 MasterChef 
Junior 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- poznaj kolory powietrza 
- informacje 

19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Kac Vegas w Bangkoku
22:10 Magic Mike XXL

00:40 Zróbmy sobie wnuka
- fi lm komedia,
Polska, 2003, reż. Piotr 
Wereśniak, wyk. Andrzej 
Grabowski, Małgorzata 
Kożuchowska, Zbigniew 
Zamachowski
W centrum jednego z 
wielkich miast wśród 
biurowców stoi domek 
otoczony ogródkiem. 
Jego mieszkańcy, Maniek 
i Gienia Koselowie, nie 
marzą o przeprowadzce 
do nowoczesnych aparta-
mentów. Mańkowi sen z 
powiek spędza los dwójki 
dorosłych dzieci 
- Zosi i Janka. 

02:25 Uwaga! 
- magazyn

02:45 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:15 Tarzan
10:15 Ewa gotuje
10:45 Sekrety rodziny
13:45 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, prod. 
Polska

14:25 Sekrety rodziny
15:05 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, prod. 
Polska

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

- serial komediowy, prod. 
Polska

20:05 Smerfy
 Uciekając przed Gargame-

lem, Smerfy przedostaną 
się przez magiczny portal 
do dziwnego świata...

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:20 Fight Exclusive 
Night 24

01:40 Godziny - wyścig 
z czasem

 Nowy Orlean. Nolan 
Hayes dowiaduje się, 
że jego ciężarna żona, 
Abigail, trafi ła do szpitala. 
W wyniku przedwczesne-
go porodu na świat przy-
chodzi dziewczynka, która 
zostaje podłączona do 
respiratora. Niestety, nie 
udaje się uratować matki. 
Nolan jest zdruzgotany. 

03:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:10 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
07:30 Czy pamiętasz - czyli 

uroki grafomanii - koncert, 
reż. Ewa Bonacka

08:30 Serialowa nostalgia 
09:40 Tygodnik Kulturalny
10:35 Dokument tygodnia 

- MappaMundi - fi lm 
animowany

11:30 Wichry Kołymy 
- dramat, prod. Niemcy, 
Polska, 2009, reż. Marleen 
Gorris, wyk. Emily Watson, 
Ulrich Tukur, Benjamin 
Sadler, Ian Hart

13:30 wydarzenie aktualne
14:05 Dybuk - fi lm fabularny, 

reż. Michał Waszyński
15:55 One. Kobiety Kultury
16:35 Jules i Jim - fi lm fabu-

larny, prod. Francja, 1962
18:30 Dranie w kinie 
19:15 United Kingdom of Pop 

- dokumentalny

20:20 Bilet do kina
- Wielkie oczy - fi lm 
obyczajowy, prod. USA, 
Kanada, 2014, reż. Tim 
Burton, wyk. Amy Adams, 
Christoph Waltz, Danny 
Huston, Krysten Ritter, 
Jason Schwartzman

22:15 The Dillinger Escape 
Plan live at Hellfest 
2017 
- koncert

23:25 Seans kultowy 
- Psychoza - thriller, 
prod. USA, 1960

01:25 Performance 
02:05 Wieczór kinomana 

- Nasza młodsza siostra 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Japonia, 2015

04:20 Legendy Rocka - Kiss 
- cykl dokumentalny

06:00 Pan wzywał, 
Milordzie? 

07:00 Taki jest świat
- program informacyjny

07:50 Tajemnice medyczne
- fi lm akcji

08:50 13 Posterunek 2 
10:10 Lombard. Życie 

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

15:00 Rodzinny interes
Podstarzały złodziej, jego 
syn i wnuk planują skok, 
dzięki któremu zarobią 
milion dolarów.

20:00 Odwet 
- fi lm akcji
Agent służb antynarko-
tykowych postanawia 
wymierzyć sprawiedliwość 
mordercom żony.

21:55 Infi ltrator 
00:05 American Pie: 

Wesele 
02:05 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:55 Biesiada
na cztery pory roku 
- serial obyczajowy

03:30 Menu na miarę
- fabularny

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

05:45 Ukryta prawda 
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
13:45 Pożyczalscy 

- fi lm rodzinny, Wielka 
Brytania, USA, 1997, reż. 
Peter Hewitt, wyk. John 
Goodman, Mark Williams, 
Jim Broadbent, Celia 
Imrie, Flora Newbigin, 
Tom Felton

15:35 Dobry piesek 
- fi lm rodzinny, USA, 
2003, reż. John Hoff man, 
wyk. Molly Shannon, 
Liam Aiken, Kevin Nealon, 
Brittany Moldowan, 
Matthew Broderick, 
Brittany Murphy, Vanessa 
Redgrave

17:20 Alexander: Okropny, 
straszny, niezbyt 
dobry, bardzo zły dzień 

19:00 Książę w Nowym Jorku
 - fi lm komedia, USA, 
1988, reż. John Landis, 
wyk. Eddie Murphy, 
Arsenio Hall, James Earl 
Jones, John Amos, 
Madge Sinclair, Shari 
Headley, Paul Bates, Eriq 
La Salle

21:25 Truman Show
 - fi lm obyczajowy, USA, 
1998, reż. Peter Weir, wyk. 
Jim Carrey, Laura Linney, 
Noah Emmerich, Natascha 
McElhone, Ed Harris

23:40 Norbit 
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Brian Robbins, wyk. 
Eddie Murphy, Thandie 
Newton, Terry Crews, Cuba 
Gooding Jr., Eddie Griffi  n

02:00 Moc Magii

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:55 Flintstonowie
08:35 Tom i Jerry: Piraci 

i Kudłaci
 Piracka przygoda 

z szalonym kocio-mysim 
duetem. Wyścig, w 
którym Tom i Jerry będą 
musieli pokonać rzucające 
kokosami małpiszony, 
gigantyczną ośmiornicę, 
a także przechytrzyć 
piratów...

10:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy

13:00 STOP Drogówka
14:00 Siedem dusz
 To opowieść o człowieku 

nękanym pewną tajem-
nicą, który decyduje 
się odkupić swoje winy 
drastycznie zmieniając 
życie siedmiu zupełnie 
obcych sobie osób. 

16:40 Wielki Joe
 - fi lm familijny
 Joe - młody goryl, który 

na skutek niewyjaśnionej 
mutacji genetycznej 
rośnie dużo szybciej od 
innych - i jego najlepsza 
przyjaciółka - kilkuletnia 
Jill dorastają razem w 
górach Tanzanii, gdzie 
matka dziewczynki Dr 
Ruth Young bada życie 
rodziny goryli. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:00 Powrót 
do Heaven’s Veil

02:05 Interwencja

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TELETURNIEJ THRILLER FILM PRZYGODOWY KOMEDIA KOMEDIA FILM PRZYGODOWY KOMEDIA HORROR
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niedziela 17 marca

05:40 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Piła - magazyn
09:05 Ziarno - Smutek
09:35 Weterynarze z sercem
10:10 Był tu Willie Boy 

- western, prod. USA
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:45 Misja w Afryce
13:05 Z pamięci - felieton
13:15 BBC w Jedynce - Bardzo 

małe zwierzątka - fi lm 
dokumentalny

14:35 To był rok!

15:50 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej

16:45 Skoki Narciarskie 
- Puchar Świata 
- Vikersund 

16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie: Pu-

char Świata - Vikersund 
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych 

- serial TVP
21:15 Sanatorium miłości 

- reality show
22:15 Zakochana Jedynka 

- Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu 
- komedia, prod. USA

23:55 Zimne światło dnia 
- thriller, prod. USA, 2012

01:35 Więzień Brubaker 
- dramat

03:50 Z pamięci - felieton

05:10 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Dżibuti albo niebo

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

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

- w tym: Pogoda Flesz
10:55 Rodzinne oglądanie 

- Wielkie koty w domu
- serial dokumentalny

12:00 Gwiazdy w południe
- Gwiazda Południa 
- fi lm przygodowy, prod. 
Wielka Brytania, Francja, 
1969, reż. Didney Hayers

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

komediowy TVP
15:45 Dance, dance, dance
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe 
19:30 Rodzinka.pl - serial

20:05 Klucz do wieczności
- thriller, prod. USA, 
2015, reż. Tarsem Singh, 
wyk. Ryan Reynolds, Ben 
Kingsley, Matthew Goode, 
Natalie Martinez

22:10 Kino bez granic 
- Whiskey Tango 
Foxtrot
- fi lm prod. USA, 2016, 
reż. John Requa, Glenn 
Ficarra, wyk. Tina Fey

00:10 Syberiada polska 
- dramat, reż. Janusz 
Zaorski, wyk. Urszula 
Grabowska, Adam 
Woronowicz, Paweł 
Krusz, Lera Guliaieva, 
Igor Gniezdilov

02:30 Klucz do wieczności 
- thriller, prod. USA, 2015

04:30 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! 
- magazyn

05:45 Mango 
- telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn

11:00 Efekt Domina 
11:30 Co za tydzień 
12:10 Diagnoza - serial
13:10 W głowie się 

nie mieści 
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. Peter Docter, Ronnie 
Del Carmen, 
wyk. Amy Poehler, 
Phyllis Smith, Richard 
Kind, Kyle MacLachlan, 
Diane Lane, Frank Oz

15:10 Kłamca kłamca
Wzięty adwokat jest 
notorycznym kłamcą 
zaniedbującym rodzinę. 
W dniu urodzin jego synek 
wypowiada życzenie, aby 
ojciec przestał kłamać na 
24 godziny.

17:00 Merida Waleczna 
- fi lm przygodowy, USA, 
2012, reż. Mark Andrews, 
Brenda Chapman, 
Steve Purcell, wyk. Kelly 
Macdonald, Billy Connolly, 
Emma Thompson, Julie 
Walters, Robbie Coltrane

19:00 Fakty - informacje 
19:25 Sport - informacje 
19:35 Pogoda - informacje 
19:44 Raport smogowy 

- poznaj kolory 
powietrza 
- informacje 

19:45 Uwaga! 
- magazyn

20:00 MasterChef Junior
21:35 Iron Man
00:05 Ring II
02:20 Uwaga! - magazyn
02:40 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

09:05 Kot w butach:
Trzy diabły

09:30 Asterix i wikingowie
11:05 Toy Story 3
13:25 Smerfy
 Uciekając przed Gargame-

lem, Smerfy przedostaną 
się przez magiczny portal 
do dziwnego świata, 
niepodobnego do niczego, 
co do tej pory widziały: do 
Nowego Jorku. 

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Państwo 

w Państwie 
20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo

- program rozrywkowy

23:05 Nice Guys. 
Równi goście

 - komedia kryminalna 
 Prywatny detektyw Hol-

land March i gruboskórny 
mięśniak do wynajęcia 
Jackson Healy nie 
pałają do siebie sympatią. 
Zostają jednak wynajęci 
do rozwikłania tej samej 
sprawy zaginionej dziew-
czyny. Zapewne każdy 
prowadziłby ją na własną 
rękę, gdyby obaj nie 
stali się celem wynajętych 
morderców. 

01:40 Kingsman 
- tajne służby

 - fi lm akcji
04:30 Kabarety
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
07:35 Którędy po sztukę 

- Aleksandra Czerniawska 
- magazyn

07:45 Dranie w kinie 
- magazyn

08:30 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:35 Od ucha do ucha 
Niezapomniany 
Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

10:45 Od ucha do ucha 
- Piotruś i wilk 
- fi lm animowany

11:25 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

12:05 Bilet do kina - Wielkie 
oczy - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, Kanada, 2014

14:00 Chuligan Literacki 
14:35 Alcesta - opera, prod. 

Niemcy, Hiszpania, 2014
17:15 Niedziela z... Cezarym 

Żakiem

18:10 Niedziela z...Cezarym 
Żakiem - Ranczo 
Wilkowyje 
- komedia, reż. Wojciech 
Adamczyk, wyk. Ilona 
Ostrowska, Paweł
Królikowski

20:00 Kultura na żywo 
- koncert

21:10 Butch Cassidy 
i Sundance Kid 
- western, prod. USA, 
1969, reż. George Roy Hill, 
wyk. Paul Newman

23:10 Trzeci punkt widzenia 
23:40 Nocny dokument 

- Kontrapunkt - fi lm 
dokumentalny,

00:20 Kino nocne 
- Boisko bezdomnych

02:35 Teraz animacje! 
- Marchewkowe pole

06:00 Flash 
07:45 Przygody Merlina 

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

09:40 Bibliotekarze 
10:35 Żandarm w Nowym 

Jorku 
Żandarmi z Saint-Tropez 
wyruszają do Nowego 
Jorku na Międzynarodowy 
Kongres. Córka sierżanta 
postanawia w tajemnicy 
podążyć za nimi.

12:35 Szkolny patrol 
Scout Bozell (Bug Hall) 
marzy, aby dołaczyć 
do uczniowskiego 
patrolu, który zajmuje się 
pilnowaniwm porządku 
w szkole.

14:30 Najpiękniejsze baśnie: 
Deszczowa Pani 

15:40 Nowe przygody
Aladyna 

17:45 Hellboy
20:00 Żywioł. Deepwater 

Horizon 
22:10 Czas zabijania 
01:10 Skorpion 

- fabularny
02:00 Niesamowite!
02:40 Biesiada na cztery 

pory roku - serial 
obyczajowy

03:10 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Biesiada na 
cztery pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:30 Mango - telezakupy
08:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:35 Brzydula 

- serial obyczajowy, Polska
11:40 Zakochani po uszy 
13:50 Wallace i Gromit: 

Klątwa królika - fi lm 
komedia, Wielka Brytania, 
USA, 2005, reż. Nick Park, 
Steve Box, wyk. Peter Sal-
lis, Ralph Fiennes, Helena 
Bonham Carter, Peter Kay, 
Nicholas Smith

15:40 Czterej muszkieterowie 
- fi lm przygodowy, Hiszpa-
nia, 1974, reż. Richard 
Lester, wyk. Oliver Reed, 
Raquel Welch, Richard 
Chamberlain, Michael 
York, Frank Finlay, Geral-
dine Chaplin, Jean-Pierre 
Cassel, Faye Dunaway, Roy 
Kinnear

17:50 Nie kłam, kochanie
- fi lm komedia, Polska, 
2008, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Marta Żmuda-Trze-
biatowska, Grażyna 
Szapołowska, Beata 
Tyszkiewicz

20:00 Big Brother Arena 
22:00 Battleship: Bitwa 

o Ziemię
 - fi lm przygodowy, USA, 
2012, 
reż. Peter Berg

00:45 Legendy ringu 
- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Peter Segal, wyk. 
Robert De Niro, Sylvester 
Stallone, Kevin Hart, Alan 
Arkin, Kim Basinger, LL 
Cool J, Mike Tyson

03:05 Moc Magii

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata

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

pierścień
10:25 Galileo
12:35 Wielki Joe
 Tytułowy Joe

- młody goryl, który 
na skutek niewyjaśnionej 
mutacji genetycznej 
rośnie dużo szybciej 
od innych - i jego najlepsza 
przyjaciółka - kilkuletnia 
Jill dorastają razem w 
górach Tanzanii, gdzie 
matka dziewczynki 
Dr Ruth Young bada 
życie rodziny goryli. Idyllę 
przerywa przybycie bez-
względnych kłusowników 
pod wodzą złowieszczego 
Strassera.

14:55 Kosmiczny mecz
16:50 Ja Cię Kręcę
19:00 Galileo

20:00 Straszny fi lm 3
 Po ukończeniu college’u 

nieszczęsna Cindy 
Campbell pracuje jako 
reporterka dla telewizy-
jnych wiadomości. Jej 
pierwszym tematem są 
pojawiające się na polu 
Toma Logana wielkie 
okręgi, ale napięcie osiąga 
kulminacyjny punkt, kiedy 
najlepsza przyjaciółka Cin-
dy umiera po obejrzeniu 
fi lmu z kasety wideo. 

21:45 Żniwiarz-zabójca
 - thriller
00:00 Kobiety i mafi a
02:05 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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poniedziałek 18 marca

05:15 Jeden z dziesięciu
05:45 Jaka to melodia? 
06:10 Wieczna miłość - serial, 

prod. Turcja, 2015
07:00 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:30 Wójt roku - 2018 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 BBC w Jedynce - Bardzo 

małe zwierzątka 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- magazyn kulinarny

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

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Paradi-

so - spektakl teatralny
22:35 Parada oszustów 

- Ładny gips 
- serial TVP

23:50 Okupacja 1968. Głosy 
w lesie - dokumentalny

00:20 Okupacja 1968. 
Niepotrzebny bohater

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

06:50 Coś dla Ciebie 
- magazyn

07:20 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki

 - serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:10 O mnie się nie 
martw
- serial komediowy 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

15:50 Zainwestuj 
w marzenia 
- serial TVP

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej 

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

- serial TVP
23:00 Terror w podziemiach 
23:55 Sfora - serial TVP

05:50 Uwaga! 
- magazyn

06:20 Mango 
- telezakupy

07:25 Nowa Maja 
w ogrodzie

07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty - informacje 
19:35 Sport - informacje 
19:45 Pogoda - informacje 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! 

- magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy,
Polska

21:30 Odwróceni. 
Ojcowie i córki 

22:35 Po prostu przyjaźń
 - fi lm, 2016, reż. Filip 
Zylber

01:10 Kuchenne
rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

02:10 Co za tydzień 
- magazyn

02:50 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 MEGA HIT - Kingsman 
- tajne służby

 - fi lm akcji
 Kingsman to elitarna 

organizacja pozarządowa, 
zrzeszająca wybitnych 
tajnych agentów-dżentel-
menów, którzy uważają 
się za współczesnych 
arturiańskich rycerzy. 
Kiedy podczas akcji ginie 
jeden z nich, pozostali 
mają za zadanie znaleźć 
jego godnego 
zastępcę. 

23:00 Ślad
00:15 Uprowadzona

- fi lm sensacyjny
 Bryan Mills to emerytowa-

ny agent amerykańskich 
służb specjalnych, który 
pracuje jako ochroniarz.

07:00 Teledyski
07:35 Rzecz Polska 
08:00 Studio Kultura 
08:20 Party przy świecach

- fi lm TVP, prod. Polska
09:30 Hydrozagadka - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1970
11:00 Modrzejewska 

- Gwiazda - serial TVP
12:35 Modrzejewska - Plan 

bitwy - serial TVP
14:05 Studio Kultura 
14:20 Niezapomniany 

Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

15:35 Lila - dramat
16:05 Ostry Film 

Zaangażowany 
- fi lm animowany

16:20 Urząd - dramat
18:00 Legendy polskiego 

teatru - Sprawy teatralne
19:10 Teledyski
19:30 Którędy po sztukę 
19:40 Videofan 
20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Nocny recepcjonista 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016

21:20 Panorama kina 
polskiego 
- Na granicy - dramat, 
prod. Polska, 2016,
reż. Wojciech Kasperski

23:05 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

23:45 Żelazna klasyka - Sieć 
- dramat, prod. USA

02:00 Informacje kulturalne 
02:20 Kino nocne 

- Butch Cassidy 
i Sundance Kid 
- western, prod. USA

04:15 Taśmy Kultury - Kobiece 
inspiracje - widowisko 
artystyczne

04:30 Scena alternatywna 
05:05 Teledyski

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

10:00 Zaklinaczka duchów 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

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

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Zaklinaczka duchów 
16:00 Rodzinny interes

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

20:00 Snajper: Kolejne 
starcie 
Po nieudanej misji 
w Kongo syn legendar-
nego snajpera Thomasa 
Becketta postanawia 
pomścić kolegów 
z oddziału.

21:55 Żywioł. Deepwater 
Horizon 

00:00 Godzilla
02:45 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
03:45 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:25 Na jedwabnym szlaku
05:00 Dyżur
05:25 Niesamowite!

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

- program sądowy
08:00 Szpital - program 

obyczajowy 
09:00 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska
09:35 Kulisy sławy extra

- program lifestylowy
10:10 Dziewczyny z 

Hollywood - Scarlett 
Johannsson 

10:30 Mango telezakupy
12:05 19 + 
12:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:40 Szpital - program 
obyczajowy 

16:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:40 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
USA

18:10 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska

18:45 Singielka - serial, Polska
19:20 Doradca smaku 
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother
21:00 Nie kłam, kochanie

- fi lm komedia, Polska, 
2008, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Marta Żmuda-Trze-
biatowska, Grażyna 
Szapołowska, Beata 
Tyszkiewic

23:15 Big Brother Nocą 
23:50 Piekielna zemsta

- fi lm sensacyjny
02:00 Moc Magii 
04:10 Druga strona medalu

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:55 Galileo
12:55 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:55 STOP Drogówka
14:55 Gliniarz i prokurator
16:55 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Nokaut
22:00 Gwiazdy Kabaretu

23:00 Amityville
 Horror oparty na auten-

tycznych zdarzeniach, jak-
ie miały miejsce na Long 
Island w 1974 i 1975 roku. 
George Lutz kupuje bardzo 
atrakcyjną rezydencję 
nad jeziorem za śmieszną 
wręcz kwotę. Cena była 
tak niska z powodu zbrod-
ni, do jakiej doszło tam rok 
wcześniej: 24-letni Ronald 
De Feo zamordował 
swoich rodziców i czwórkę 
rodzeństwa, zmuszony - 
jak twierdził - przez głosy, 
które słyszał w domu.

00:55 STOP Drogówka
- magazyn

01:55 Interwencja
- magazyn

02:15 Graffi  ti

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER DRAMAT DRAMAT FANTASY SERIAL KOMEDIOWY HORROR

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

wtorek 19 marca

05:15 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:50 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

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

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

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Wójt roku - 2018 

- sylwetki - felieton
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Życie w powietrzu. 
Wbrew grawitacji 

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

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

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

sensacyjny, prod. Francja

05:25 Koło fortuny 
06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Rozkwitający Kosciół 

- reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących 

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

wioski - nowy rozdział 
- Wywalczone szczęście 

16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej

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

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

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

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

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji 

- Wu Jing, fl ecistka, która 
dotknęła muzyki - fi lm

00:05 Za marzenia 
- serial TVP

00:55 Rodzinka.pl - serial

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- informacje 
19:35 Sport - informacje 
19:45 Pogoda - informacje 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Diagnoza - serial

Annę Nowak, główną 
bohaterkę serialu (Maja 
Ostaszewska), poznamy 
na katowickim lotnisku. 
Pewna siebie i zdetermi-
nowana kobieta przyleci 
na Śląsk w niezwykle 
ważnej dla siebie sprawie. 
Niestety na skutek nie-
przewidzianych wydarzeń 
Anna trafi  do rybnickiego 
szpitala. 

22:30 Kuba Wojewódzki 
23:30 Superwizjer

- magazyn reporterów
prod. Polska

00:05 36, 6

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

Kiepskich - serial

20:05 Uprowadzona
 - thriller sensacyjny
 Bryan Mills to emerytowa-

ny agent amerykańskich 
służb specjalnych, który 
pracuje jako ochroniarz. 
Jest rozwiedziony, a 
najważniejszą osobą 
w jego życiu jest teraz 
jedyna córka, z którą od 
lat próbuje z miernym 
skutkiem nawiązać bliższe 
relacje. 

22:00 Ślad
23:05 Krzyżowy ogień
 - fi lm akcji
 Brazil i Flint to dwaj 

najlepsi zawodowi zabójcy 
świata. 

01:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura

- rozmowy
08:35 Wyliczanka 

- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 1994, reż. 
Haider Rizvi, wyk. Jan 
Gazicki, Dorota Segda, 
Artur Żmijewski

09:20 Urząd - dramat
11:00 Trzecia granica 

- Zbójnicka droga 
- serial TVP, prod. 
Węgry, Polska, 1975, 
reż. Wojciech Solarz, 
wyk. Borys Marynowski, 
Andrzej Szalawski, Marek 
Walczewski

12:10 Trzecia granica - Blisko 
nieba - serial TVP

13:15 Studio Kultura
13:30 Niedziela z...
14:20 Płoty - fi lm animowany
14:30 Cudze szczęście - fi lm

16:15 Cała zima bez ognia 
- dramat obyczajowy, 
prod. Belgia, Szwajcaria, 
Polska, 2004, reż. Greg 
Zgliński, wyk. Aurelien 
Recoing, Marie Matheron, 
Gabriela Muskała, Blerim 
Gjoci, Nathalie Boulim

18:00 Fabryka hitów - Ludzki 
instrument 

19:00 Teledysk
19:20 Kronos

- magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Lalka z łóżka nr 21
21:20 Lekkie obyczaje 

- Między nami bliźniętami 
- komedia

23:00 One. Kobiety Kultury
23:35 Młoda Polska
00:15 Nocny dokument
01:05 Informacje kulturalne

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów

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

11:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

15:00 Zaklinaczka duchów
- dramat fantasy 

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Czas zabijania 
23:00 Snajper: 

Kolejne starcie 
Po nieudanej misji w 
Kongo syn legendarnego 
snajpera Thomasa Beck-
etta postanawia pomścić 
kolegów z oddziału.

00:50 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

01:55 Dyżur
02:20 Na jedwabnym 

szlaku
04:40 Z archiwum 

policji
05:00 Dyżur

04:45 Gotowe na wszystko 
05:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
06:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:45 Szpital - program 

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

- program obyczajowy 
13:35 Big Brother 

Popołudnie
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
15:40 Szpital - program 

obyczajowy 
16:40 Big Brother 

Podwieczorek 
16:45 Gotowe na wszystko 

17:40 Przyjaciele 
- serial komediowy,
prod. USA

18:10 Singielka 
- serial, Polska

19:20 Doradca smaku 
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother
21:00 Człowiek tai chi

- fi lm sensacyjny, 
Chiny/Hong Kong/USA, 
2013, reż. Keanu Reeves, 
wyk. Tiger Hu Chen, Keanu 
Reeves, Karen Mok, Hai Yu, 
Qing Ye

23:15 Big Brother Nocą 
23:50 Tajemnica Brokeback 

Mountain 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2005, reż. Ang Lee, 
wyk. Heath Ledger

02:30 Moc Magii

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:55 Galileo
12:55 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:55 STOP Drogówka
- magazyn

14:55 Gliniarz i prokurator
16:55 Policjantki i Policjanci 

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:00 Nokaut

22:00 Straszny fi lm 3
 Po ukończeniu college’u 

nieszczęsna Cindy 
Campbell pracuje jako 
reporterka dla telewizy-
jnych wiadomości. Jej 
pierwszym tematem są 
pojawiające się na polu 
Toma Logana wielkie 
okręgi, ale napięcie osiąga 
kulminacyjny punkt, kiedy 
najlepsza przyjaciółka Cin-
dy umiera po obejrzeniu 
fi lmu z kasety wideo. 

23:45 Zagadkowe zgony
00:45 STOP Drogówka

- magazyn
prod. Polska

01:45 Polityka na ostro
02:45 Interwencja
03:00 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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środa 20 marca

05:15 Jeden z dziesięciu 
05:50 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość - serial, 

prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Wójt roku - 2018
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce

- Życie w powietrzu
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

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

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Wojsku
22:40 Na własne oczy

- W zalewie reklamy
24:00 Bez tożsamości - serial
00:50 Warto rozmawiać 
01:50 Głębia ostrości
02:20 Wojsko - polskie.pl 
02:50 Moonraker 

- fi lm sensacyjny

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 M jak miłość - serial TVP
06:55 Kraina żydowskich 

baśni - reportaż
07:20 Na sygnale - serial 

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

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:10 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

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

Piosenki 
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 Na dobre i na złe

 - serial TVP
21:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks - Dziewczy-

na z sąsiedztwa 
- komedia

00:35 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- informacje 
19:35 Sport - informacje 
19:45 Pogoda - informacje 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska

20:55 Milionerzy
21:30 Agent - Gwiazdy

- program rozrywkowy 
22:35 Ziarno prawdy 

- fi lm sensacyjny, 
prod. Polska, 2015,
reż. Borys Lankosz, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Jerzy Trela, Magdalena 
Walach, Aleksandra Ham-
kalo, Krzysztof Pieczyński, 
Andrzej Zieliński

00:50 American Horror 
Story I: Murder 
House

01:45 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

02:05 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

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

- serial komediowy
20:30 Śpiewajmy razem
22:05 Ślad

23:05 12 rund - fi lm akcji
 Detektyw Danny 

Fisher przez przypadek 
przyczynia się do śmierci 
dziewczyny złodzieja. 
Żądny zemsty kryminalista 
po ucieczce z więzienia 
wciąga Danny’ego w 
okrutną grę złożoną z 12 
rund - skomplikowanych 
zadań, które policjant ma 
rozwiązać, jeśli chce ocalić 
ukochaną Molly. Irland-
czyk Miles Jackson jest 
bezwzględnym zabójcą. 

01:20 Ktoś całkiem obcy
- thriller

03:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura

- rozmowy
08:35 Dary magów - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1972, reż. 
Walentyna Maruszewska, 
wyk. Marta Lipińska, 
Janusz Gajos

09:15 Cała zima bez ognia - 
dramat obyczajowy, prod. 
Belgia, Szwajcaria, Polska, 
2004, reż. Greg Zgliński, 
wyk. Aurelien Recoing, 
Marie Matheron, Gabriela 
Muskała, Blerim Gjoci, 
Nathalie Boulim

11:00 Trzecia granica - Zatarte 
ślady - serial TVP

12:10 Trzecia granica 
- W matni - serial TVP, 
prod. Węgry, Polska, 1975

13:10 Studio Kultura
13:30 Koncert Jacka 

Kaczmarskiego

14:40 Cud purymowy 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
2000

15:55 Słoneczny zegar
18:00 Portrety
19:00 Teledyski
19:25 Chuligan Literacki 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Droga do domu 
- dramat, prod. Chiny

22:00 Pegaz
22:40 Ziemia, planeta ludzi 
23:45 Woman To Woman at 

Nice Jazz Festival 
01:15 Lekkie obyczaje: 

Między nami 
bliźniętami

02:55 Informacje kulturalne 
03:20 Kino nocne - Teraz ja

- dramat
04:55 Taśmy Kultury

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

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

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów

- dramat fantasy 
11:00 Kobra - oddział

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Hellboy
22:30 Zlecenie 
00:10 Code Black: 

Stan krytyczny 
01:05 Flash 
02:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
03:00 Taki jest świat 
04:00 Na jedwabnym

szlaku - serial
dokumentalny

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

04:45 Gotowe na wszystko IV
05:45 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
06:45 Sąd rodzinny

- program sądowy
07:45 Szpital - program 

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

- program obyczajowy 
13:35 Big Brother 

Popołudnie 
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

15:40 Szpital - program 
obyczajowy 

16:40 Big Brother 
Podwieczorek 

16:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:40 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA

18:10 Singielka 
- serial, Polska

19:20 Doradca smaku 
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother
21:00 Frankie i Alice 

- fi lm obyczajowy, 
Kanada, 2010, reż. 
Geoff rey Sax, wyk. Halle 
Berry, Stellan Skarsgard, 
Phylicia Rashad, Chandra 
Wilson, Brian Markinson, 
Matt Frewer

23:15 Big Brother Nocą 
23:50 Truman Show

 - fi lm obyczajowy, 
USA, 1998

02:00 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:55 Galileo
12:55 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

13:55 STOP Drogówka
- magazyn

14:55 Gliniarz i prokurator
16:55 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:05 Miecz zemsty
 Po bitwie pod Hastings 

w 1066 roku do wioski na 
ziemiach podbitych i bru-
talnie okupowanych przez 
Normanów przybywa 
tajemniczy mściciel, który 
pomaga mieszkańcom 
wyzwolić się spod władzy 
okrutnego tyrana.

23:00 Gatunek 2
 Pierwsza wyprawa na 

Marsa powraca na Ziemię. 
Kosmonauta Patrick Ross 
zaczyna zauważać u siebie 
dziwne zmiany.

01:00 Żona dla milionera
02:05 Interwencja
02:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM ROZRYWKOWY MAGAZYN FILM OBYCZAJOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY

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

czwartek 21 marca

05:15 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

05:50 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny

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

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

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

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

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Wójt roku - 2018 

- sylwetki - felieton
12:40 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Życie w powietrzu
- cykl dokumentalny

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

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

- telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Eliminacje 

EURO 2020: Austria
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Tanie Dranie

05:10 Koło fortuny 
05:50 Na dobre i na złe 
06:45 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:20 Na sygnale - serial
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki 
14:10 Na dobre i na złe 
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

Piosenki 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP

20:45 The Good Doctor 
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017

21:40 Wszystko o Stevenie 
- fi lm prod. USA, 2009, 
reż. Phil Traill, wyk. Sandra 
Bullock, Thomas Huden 
Church, Bradley Cooper

23:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Dziewczyna 
z sąsiedztwa
 - komedia

01:50 La La Poland 
02:20 Riviera - serial
03:20 Art Noc 

- Koncert muzyki 
z fi lmów Andrzeja Wajdy 

04:20 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty - informacje 
19:35 Sport - informacje 
19:45 Pogoda - informacje 
19:49 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

22:30 Chłopaki 
nie płaczą 
- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Cezary Pazura, Michał 
Milowicz, Mirosław 
Zbrojewicz, Anna Mucha, 
Wojciech Klata, Mirosław 
Baka, Bohdan Łazuka

00:30 Odwróceni. 
Ojcowie i córki 

01:35 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

01:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

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

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

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

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

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

- serial komediowy

20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
prod. Polska

22:15 Ślad
23:15 Ktoś całkiem obcy
 Kiedy Rowena, 

reporterka śledcza, 
dowiaduje się, że za 
śmiercią jej przyjaciółki 
może stać jeden z ważnych 
ludzi świata reklamy, 
Harrison Hill, decyduje, 
aby przy pomocy swojego 
współpracownika, Milesa 
Haleya, przeniknąć do 
świata, w którym obraca 
się Hill. 

01:30 Zakończenie 
programu

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura 

- Rozmowy
08:30 Którędy po sztukę

- Alina Szapocznikow 
- magazyn

08:55 Słoneczny zegar 
- dramat, prod. Polska, 
1997, reż. Andrzej Kondra-
tiuk, wyk. Iga Cembrzyńs-
ka, Andrzej Kondratiuk, 
Katarzyna Figura, Roman 
Mielczarek

11:00 Trzecia granica 
- Nieznajoma z baru Bolero 
- serial TVP, prod. Węgry, 
Polska, 1975

12:00 Trzecia granica 
- Order z księżyca
- serial TVP, prod. Węgry, 
Polska, 1975

13:05 Studio Kultura
13:20 Taśmy Kultury 
13:30 Taśmy Kultury 

13:50 Miasto z morza 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2009

16:00 Legenda Tatr - dramat, 
prod. Polska, 1994, reż. 
Wojciech Solarz, wyk. 
Rafał Królikowski

18:00 Przeżyjmy to jeszcze 
raz. Plakat w PRL 

18:50 Teledyski
19:20 Pegaz
20:00 Informacje 

kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub fi l-

mowy - Ciemnoniebieski 
świat - dramat wojenny

22:15 Koło pióra 3 - magazyn
22:45 Więcej niż fi kcja 
23:30 Scena Klasyczna
00:20 Na wschód od Holly-

wood - Droga do domu 
- dramat, prod. Chiny

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

pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

specjalny 
- fabularny

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

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

15:00 Zaklinaczka duchów
- dramat fantasy 

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 To nie tak jak 
myślisz, kotku 
- komedia
Neurochirurg pod pretek-
stem udziału w sympoz-
jum spędza weekend nad 
morzem z pielęgniarką. 
Ten sam hotel wybiera 
jego żona.

22:05 To już jest koniec 
Grupa przyjaciół bawiąca 
się na domowej imprezie 
staje nagle w obliczu 
wydarzeń prowadzących 
do apokalipsy.

00:15 Repli-Kate
02:10 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
- serial kryminalny

03:10 Kuchnia na Maksa 
04:30 Taki jest świat
05:00 Dyżur

04:45 Gotowe na wszystko IV 
- serial, USA

05:45 Ukryta prawda 
06:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy
07:45 Szpital - program 

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

- program obyczajowy 
13:35 Big Brother 

Popołudnie
13:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy

15:40 Szpital - program 
obyczajowy 

16:40 Big Brother 
Podwieczorek 

16:45 Gotowe na wszystko 
- serial, USA

17:40 Przyjaciele 
- serial komediowy, 
USA

18:10 Singielka 
- serial, Polska

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

USA, 2007, reż. Brian Rob-
bins, wyk. Eddie Murphy, 
Thandie Newton

23:15 Big Brother Nocą 
23:50 Książę w Nowym Jorku 

- fi lm komedia, USA, 1988, 
reż. John Landis, wyk. 
Eddie Murphy, Arsenio 
Hall, James Earl Jones, 
John Amos

02:15 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:55 Nasz Nowy Dom
- magazyn

08:55 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:25 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda: Sport

11:55 Galileo
12:55 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny,
prod. Polska

13:55 STOP Drogówka
14:55 Gliniarz i prokurator
16:55 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi 

- Wydział Kryminalny

21:00 Air America
 - fi lm sensacyjny, 

prod. USA, 1990, 
reż. Spottiswoode 
Roger, wyk. Mel Gibson, 
Robert Downey Jr. 

 Film rozgrywający 
się w scenerii wojny 
wietnamskiej. Miejscem 
akcji jest Laos. Air America 
- ukrywająca się 
pod szyldem cywilnej 
fi rmy transportowej 
- to w rzeczywistości 
jednostka specjalna CIA. 
Do jej bazy przybywa 
nowy pilot...

23:30 Kobiety i mafi a
- fi lm dokumentalny

00:35 Zagadkowe zgony
- fi lm dokumentalny

01:00 Przerwa techniczna

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Przekazanie wozów kilku 
jednostkom wojskowym od-
było się 26 lutego na terenie 
23 Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego w Mińsku Mazowieckim 
z udziałem ministra obrony 
narodowej.

Nowy wóz trafił do Woj-
skowej Straży Pożarnej w 
Celestynowie, która od 1951 
roku nieprzerwanie trwa w 
gotowości do natychmiasto-
wego zwalczania pożarów lub 
innych zagrożeń na terenie 
Ośrodka oraz powiatu otwoc-
kiego. WSP udziela pomocy 
okolicznym mieszkańcom, 
interweniując w przypadku 
pożarów budynków mieszkal-
nych i gospodarskich, poszyć 
lasów, łąk, a także usuwa 
skutki klęsk żywiołowych. W 
zakresie obowiązków woj-
skowych strażaków znajdują 
się również wyjazdy do wy-
padków komunikacyjnych, 
ale też usuwanie gniazd os i 
szerszeni. W lipcu 2015 roku 

Kadencje aktualnych przy-
wódców miejscowości kończą 
się w kwietniu i maju. Warto 
przypomnieć ich nazwiska: 
●  Brzezinka - Agnieszka Bo-
gusz,
● Całowanie - Wiesław Za-
wadzki, 
● Glinki - Iwona Sieczka, 
● Janów  - Patryk Malinowski, 
● Kępa Nadbrzeska i Włady-
sławowo - Marian Gawin,
● Kosumce  - Hubert Przy-
bysz, 
● Łukówiec - Ryszard Lesiak,
● Nadbrzeż -  Marianna Dra-
barek, 
●Ostrówek -  Ryszard Strzał-
kowski, 
● Ostrówiec -  Katarzyna Flo-
riańczyk, 
● Otwock Mały -  Mariola Za-
wadka, 
● Otwock Wielki - Stefan Mo-
lęda, 
● Piotrowice - Joanna Jedliń-
ska, 
● Sobiekursk - Katarzyna Ko-
nieczna, 
● Wygoda - Dariusz Poświata. 

Burmistrz Karczewa Mi-
chał Rudzki ogłosił specjal-
ny harmonogram, w którym 
przedstawił terminy zebrań 
wiejskich, na których przepro-
wadzone zostaną wybory soł-
tysów i rad sołeckich na nową 
kadencję, czyli na lata 2019-
2023. Będą się one odbywać 
sukcesywnie przez prawie 
dwa miesiące. Oto szczegóło-

wa lista:
● Kępa Nadbrzeska i Wła-
dysławów - 27.03.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej w Kępie 
Nadbrzeskiej
● Nadbrzeż - 8.04.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej
● Sobiekursk - 10.04.2019 r.  
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym
● Otwock Wielki - 11.04.2019 
r. w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
● Kosumce - 15.04.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej 
● Glinki - 24.04.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej
● Łukówiec - 25.04.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej, budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
● Ostrówiec - 29.04.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej 
● Ostrówek - 06.05.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej
● Otwock Mały - 08.05.2019 r. 
w świetlicy wiejskiej
● Wygoda - 09.05.2019 r.  
w budynku Wygoda 11A
● Piotrowice - 13.05.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej 
● Całowanie - 15.05.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej
● Brzezinka - 16.05.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej w Janowie
● Janów - 20.05.2019 r.  
w świetlicy wiejskiej w Janowie

Zachęcamy mieszkańców 
wsi gminy Karczew do wzięcia 
udziału w nadchodzącym gło-
sowaniu.

Sebastian Rębkowski  

Karczewskie wsie  
wybiorą przedstawicieli

Ten rok dla mieszkańców gminy Karczew będzie potrójnie 
gorącym rokiem wyborczym. Poza wiosennymi wyborami 
do Parlamentu Europejskiego oraz jesiennymi do polskiego 
parlamentu już niedługo zostaną wybrani nowi sołtysi oraz 
rady w czternastu sołectwach. 

Wóz strażacki od ministra
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie otrzymał nowy pojazd 
ratowniczo-gaśniczy Scania P320 z nowoczesnym wyposażeniem do walki z pożarami i 
do ratownictwa drogowego.

podpisane zostało porozumie-
nie pomiędzy komendantem 
WOFiTM w Celestynowie, 
szefem Delegatury Wojskowej 
Ochrony Przeciwpożarowej w 
Warszawie oraz komendantem 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Otwocku w sprawie 
zasad współpracy Wojskowej 
Straży Pożarnej z Państwo-
wą Strażą Pożarną w ramach 
rejonu pomocy wzajemnej, 
na mocy którego komendant 
Ośrodka oraz szef Delegatury 
WOP wyrażają gotowość WSP 

WOFiTM w Celestynowie do 
współpracy z PSP w Otwocku.

Tylko w roku ubiegłym 
żołnierze z WSP w Celesty-
nowie interweniowali przy 
60 pożarach oraz 51 innych 
miejscowych zagrożeniach 
(wypadki drogowe, usuwanie 
skutków wichur), a do marca 
tego roku interweniowali już 
przy 6 pożarach oraz 7 miej-
scowych zagrożeniach.

Nowy wóz zastąpił wysłu-
żonego jelcza.

AnKa

 

 

 

Gminny Ośrodek 430 Celestynów.

propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi,
doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego, 
wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej. 

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach
➢ 

➢ – szkoła podstawowa,
➢ – szkoła podstawowa,
➢ – szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne.

 złożeni
 Technika pracy: dowolna, wykonana ręcznie, bez brokatu (ozdabiamy tylko zewnętrzną stronę, 
prosimy nie wpisywać życzeń). 

 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, karta nie może być pracą zespołową.
 Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (do pobrania w GOKiS lub na stronie
 Pracę należy podpisać ołówkiem na odwrocie karty w prawym dolnym rogu, podając imię i nazwisko 

 Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data wpływu) lub dostarczyć do dnia 
Gminnego Ośrodka Kultury

samodzielność i staranność wykonania, 
wrażenie artystyczne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 
W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Osoby 
nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie 

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone dnia 
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną 

wyeksponowane na wystawie w dniu rozdania nagród.

prace niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu nie będą 
dostarczone prace wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność Organizatora,
Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji prac oraz ich publikowania bez ograniczeń w zakresie 

terminu, wielokrotności oraz pól eksploatacji wyłącznie w celach niekomercyjnych,
po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wysłane do instytucji i firm współpracujących z GOK
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Uroczystość uhonorowania 
ich odbyła się w wigilię Między-
narodowego Dnia Kobiet, czyli  
7 marca w Powiatowej Biblio-
tece Publicznej, która była ini-
cjatorem wydarzenia.

Wyróżnione kobiety i ich ro-
dziny przywitała dyrektor PBP 
w Otwocku Anna Bielicka, gra-
tulując tytułu i życząc dalsze-
go rozkwitu kariery. Następnie 
zebrani obejrzeli fotografie 
pań, które na indywidualnych 
sesjach wykonała młoda, nie-
zwykle uzdolniona fotograficz-
ka Maria Szydłowska. Ona też 
dokonała prezentacji dorobku 
każdej z nich.

Kulminacyjnym momen-
tem spotkania było wręczenie 
Kobietom Sukcesu bukietów 
kwiatów, a dokonał tego je-
dyny obecny samorządowiec 
– mężczyzna wójt gminy Wią-
zowna Janusz Budny w asy-
ście dyrektor Anny Bielickiej i 
Marii Szydłowskiej.

W imieniu wszystkich wy-
różnionych pań podziękowała 

Kobiety sukcesu z powiatu otwockiego
16 kobiet z terenu powiatu samorządy gminne wytypowały do zaszczytnego tytułu „Kobieta Sukcesu”.

Bożena Żelazowska.
A oto Kobiety Sukcesu: 

Katarzyna Kazimierczak - z 
Józefowa, pracownik Centrum 
Powiadomień Ratunkowych, 
Anna Rosłaniec – z gminy Ce-
lestynów, sekretarz gminy Wią-
zowna, była wiceprzewodniczą-
ca Rady Gminy Celestynów, 
Euzebia Milczarek - z gmi-
ny Sobienie Jeziory, dyrektor 
Zespołu Szkół w Sobieniach 
Jeziorach, 
Izabela Tuszowska – z gminy 
Wiązowna, pracownik Komen-

dy Głównej Straży Pożarnej,
Ewa Jurkiewicz - z Józefo-
wa, dyrygentka, założycielka 
9 chórów na terenie powiatu 
otwockiego, 
Bożena Żelazowska - z Józe-
fowa, od 20 lat w samorządzie, 
radna Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, 
Marlena Wiśniewska – z 
gminy Wiązowna, właścicielka 
żłobka, przedszkola i szkoły, 
Aneta Bartnicka - z gmi-
ny Kołbiel, radna powiatu od 
2006 roku (4 kadencja), dyplo-

mowana nauczycielka języka 
polskiego w Kołbieli,
Marzena Kopka - z gminy 
Wiązowna, dyrektor Biblioteki 
w Wiązownie,
Lucyna Komorowska – z 
gminy Karczew, dyrektor Go-
spodarki Komunalnej w Cele-
stynowie, 
Oliwia Fabińska - z Otwoc-
ka, makijażystka w Supersta-
cji i Polsat News, drużynowa 
pierwszej drużyny harcerskiej 
w Woli Karczewskiej, 
Marlena Nieckuła - z Otwoc-

ka, makijażystka w akcji Ka-
lendarzy Fundacji Rodzin 
Adopcyjnych, piosenkarka i 
autorka tekstów, terapeutka 
pedagogiczna w SP nr 2 w Jó-
zefowie, 
Grażyna Kilbach – z gminy 
Wiązowna, wiceprzewodni-
cząca rady powiatu, nauczy-
cielka muzyki i autorka pod-
ręczników do lekcji muzyki,
Żaneta Kornatowska – z 
Otwocka, trener personalny, 
założycielka „Otwockich Żylet”, 
Daria Leleń - z gminy Wiązow-
na, wokalistka zespołu Woj-
ska Polskiego „Dragon”, 
Karolina Zowczak – z gminy 
Osieck, absolwentka SGGW 
w Warszawie oraz WSGE w 
Józefowie; doświadczony sa-
morządowiec - jako jedyna 
kobieta w powiecie otwockim 
została wójtem na drugą ka-
dencję.

Wszystkim Paniom – Ko-
bietom Sukcesu gratulujemy!

AnKa

Kamishibai po japońsku 
znaczy „papierowy teatr” - 
jest to teatr obrazkowy lub 
inaczej teatr ilustracji.

W naszej bibliotece dostęp-
ne są książki Wydawnictwa Ti-
bum, które są kartami narracyj-
nymi do teatrzyku kamishibai. 
Jest to technika opowiadania i 
czytania wywodząca się z Ja-
ponii. Książki kamishibai mają  
nietypowy charakter, bo są to 
plansze, na odwrocie których 
rozpisana została opowieść. 
Czytający pokazuje widowni 
kolejne karty i czyta tekst znaj-
dujący się z tyłu.

Plansze układane są do 
specjalnej drewnianej skrzynki 
(po japońsku: butai), przypo-
minającej teatr marionetkowy. 
Po jej otwarciu rozpoczyna się 
spektakl...

W naszej bibliotece mamy 
do wypożyczenia 9 tytułów 
książeczek kamishibai z Wy-

Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Otwocku 
poleca  

dawnictwa Tibum. Oferujemy 
do nich drewnianą skrzynkę, w 
której -  dzięki regulacji - moż-
na umieszczać plansze o wy-
miarach 28 x 23 cm oraz A3.

Polecamy również dosko-
nały poradnik autorstwa Nori-
ko Matsui traktujący o tym, jak 
wykorzystywać teatrzyk kami-
shibai w pracy z czytelnikiem. 
Materiały te przeznaczone są 
dla nauczycieli pracujących z 
dziećmi w przedszkolach oraz 
szkołach podstawowych.

Maksymalny okres wypo-
życzenia skrzynki oraz ksią-
żeczek wynosi 14 dni.

Zapraszamy!

Męczą Cię małżeńskie 
kłótnie i potyczki? Twój 
związek przeżywa kryzys? 
A może wręcz przeciwnie 
– zupełnie bezproblemowo 
dogadujesz się ze swoim 
partnerem i tylko zastana-
wiasz się, jak długo potrwa 
cisza przed burzą? Ale jak 
sobie z tym poradzić? Jak 
rozgrzać uczucia w związ-
ku i tchnąć w niego powiew 
świeżej miłości? Odpowiedź 
na te oraz wiele innych py-
tań znajdziecie Państwo w 
komedii ,,Małżeński Rajd 
Dakar ‘’. Na scenie zobaczy-
cie Katarzynę Pakosińską 
oraz Mirosława Zbrojewicza. 
Bilety w cenie 50 zł. 

Józefów

Śmieszna uczta MOK zaprasza na występ 
kabaretu „Jurki” w ich naj-
nowszym programie „LAST 
MINUTE”. JURKI tworzą: 
Agnieszka Marylka Litwin, 
Wojtek Kamiński, Przemy-
sław Sasza Żejmo, Marek 
Litwin. Czwórka scenicznych 
indywidualności. Dynamicz-
ni, śmieszni, z treścią i dużą 
dawką improwizacji. Bilety w 
cenie 50 zł.

31 marca (niedziela), 
godz. 18.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Małżeński rajd

24 marca (niedziela), godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1
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„Pieśni miłości i 
nienawiści” to spek-
takl na podstawie pro-
zy, wierszy i piosenek 
Leonarda Cohena w 
wykonaniu Stanisława 
Górki przy akompania-
mencie Jerzego Derfla 
– fortepian. Scenariusz 
i reżyseria: Sławomir 
Gaudyn, aranżacje i 
kierownictwo muzycz-
ne: Jerzy Derfel, pro-
dukcja et varia: Anna 
Jędrzejczyk.

Cohen, stawiany dziś na 
równi z Okudżawą, Wysoc-
kim czy Brelem, urodził się w 
Montrealu w 1934 roku w re-
ligijnej rodzinie kanadyjskich 
Żydów. Nawiązania do Boga, 
biblijne cytaty są obecne w 
wielu jego utworach. Twórcy 
„Pieśni miłości i nienawiści” 

Na równi z Okudżawą

skupili się na wątku przedsta-
wiającym stosunek Cohena 
do współczesnego mu świata, 
do miłości, a w konsekwencji 
do kobiet. W ciągu 60 minut 
poetyckiego spektaklu widz 
odnajdzie wszystkie odcienie 
uczucia zwanego miłością. 
Od zauroczenia, niepewnych 

pocałunków, aż po gorące 
pożądanie, a później zdradę 
i nienawiść, żeby po chwili 
znów przejść do czułości i na-
miętności. Wstęp wolny.

30 marca (sobota), 
godz. 18.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

„Bez sceny”
Marzec to miesiąc teatru, a dzieje się tak za sprawą VIII edycji Ogólnopolskiego Prze-

glądu Teatrów „Bez sceny”, który odbywa się w… Józefowie. Idea przeglądu jest prosta 
- zaprezentowanie w Miejskim Ośrodku Kultury najciekawszych teatrów i grup teatral-
nych, głównie działających bez stałego miejsca pracy. Tegoroczny przegląd skierowany 
jest do dzieci  w wieku od 9 miesiąca życia do 13 lat. Spektakle odbywają się w MOK 
Józefów przy ul. Wyszyńskiego 1, bilety w cenie 10/15 zł.

Teatr Czarnego Tła, Cho-
rzów, przedstawienie pt. „Blac-
k&White”, dzieci w wieku 8+

Bohaterem spektaklu jest 
Michael Jackson - dla wielu 
niekwestionowany król mu-
zyki i tańca, źródło inspiracji 

16 marca (sobota), godz. 11.00
i fascynacji. W spektaklu wy-
korzystana została jego muzy-
ka, postać oraz teledyski. Te-
atr Czarnego Tła to prywatny, 
niezależny teatr zajmujący się 
magiczną konwencją „czarne-
go teatru”. Jest to niezwykła 

forma sceniczna, której ko-
rzenie znajdują się na Dale-
kim Wschodzie i polega na 
tym, że aktorzy i scena są w 
kolorze czarnym, a widać tyl-
ko rekwizyty i dekoracje roz-
świetlone światłem UV.

23 marca (sobota), godz. 10.00 i 11.30
Teatrzyk Domowy, War-

szawa, przedstawienie pt. 
„Stuku Puku”, dzieci w wieku 
9 miesięcy – 3 lata.

„Stuku-Puku” wypełnione 
jest dźwiękiem, ruchem, bar-
wami oraz pyszną zabawą. 
Aktorzy pokazują, że bez 
słów również można przed-
stawić piękne, czytelne hi-
storie. Poznacie zwierzęta 

domowe, ich odgłosy, charak-
tery oraz nauczycie się, jak 

odpowiednio o nie dbać. To 
ważne, by szanować każde 
zwierzę - nawet niechcianą 
muchę. Każde życie jest cie-
kawe i wiele warte. Dzieci o 
tym wiedzą naturalnie. Warto 
pielęgnować w nich te pięk-
ne odruchy, ale także uczyć 
odpowiedniego traktowania 
zwierzątek domowych, każ-
dego z osobna.

30 marca (sobota), godz. 11.00
Teatr pod Orzełkiem , 

Białystok, przedstawienie pt. 
„Czarne i Białe”, dzieci w wie-
ku 4+

Poetycki spektakl dla dzie-
ci utrzymany w stylu „Kabare-
tu Starszych Panów”. Poeta 
Pan Czarny i Malarka Pani 
Biała tworzą książkę o czar-
no-białym miasteczku. Widzo-
wie biorą udział w przygodach 
Czarnego i Białego Kota, Bia-
łego Niedźwiedzia, Fotografa, 

Sroki -kłamczuchy, Białego 
Kruka, Rodziny Tralalińskich, 
obserwują czarno-białe zja-
wiska znane z otaczającej 
nas rzeczywistości. Pozna-
jemy perypetie mieszkańców 
miasteczka, bawiąc się kla-
syką poezji dziecięcej. Atrak-
cją spektaklu są płaskie lalki 
przypominające figury wycię-
te z kart książki. 

Dwanaście wspaniałych 
prac zawisło na ścianach i 
cieszyło oko zwiedzających. 
Licznie przybyłe grupy dzieci 
i młodzieży przez tydzień mo-
gły rozszyfrowywać zaklęte 
w obrazach wierszyki z cyklu 
„ZOO” Jana Brzechwy.

Największą niespodzian-
ką było jednak spotkanie, a 
właściwie rodzaj warszta-
tów, z samą twórczynią tej 
skomplikowanej sztuki ka-
ligrafii, czyli Barbarą Galiń-
ską, które odbyło się 4 mar-
ca 2019 r.

W wydarzeniu uczestni-
czyły dzieci z otwockiej Szkoły 
Podstawowej nr 12. Autorka 
oprowadziła je po swojej wy-
stawie, zachęcając do odczy-
tania ukrytych w rysunkach 
wierszy.

Zwierszyki w bibliotece
Dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury w Józe-
fowie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku miała 
możliwość zrobienia wystawy prac Barbary Galińskiej pt. 
,,Zwierszyki, czyli wiersze Jana Brzechwy i nie tylko”.

Kolejnym etapem była 
opowieść o sztuce kaligrafii, 
prezentacja narzędzi, jakim 
posługuje się pani Barbara w 
swojej codziennej pracy oraz 
pokaz umiejętności tworzenia. 
Dzieci również zostały włą-
czone w proces twórczy -  wy-
konywały samodzielnie swoje 
pierwsze kaligramy.

Każde dziecko uczestni-
czące w spotkaniu zostało 
obdarowane przez autorkę 
wykonanym przez nią kaligra-
mem ze swoim imieniem lub 
napisem na ręce.

Na koniec nie obyło się 
bez podziękowań i wręczenia 
bukietu kwiatów dla Barbary 
Galińskiej,  dzieci natomiast 
otrzymały upominki w postaci 
zakładek do książek.

PBP

Józefów
Miejsko – Gminna Biblio-

teka Publiczna w Karczewie 
zaprasza na wieczór po-
etycko – muzyczny. Własne 
wiersze recytować będzie 
Inka Molak, utwory muzyki 

Józefów

Poezja z muzyką
klasycznej na gitarę wykona 
Michał Roman. Wstęp wolny.

30 marca (sobota), 
godz. 17.00

M-GBP, Karczew, 
ul. Widok 2

POSZUKUJEMY 
HANDLOWCA 

I DZIENNIKARZA 
DO WSPÓŁPRACY

biuro@iotwock.info

PORTAL I GAZETA
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Takie zalecenia nam, 
przyzwyczajonym do żołnie-
rzy odzianych w moro, którzy 
dzięki temu łatwo mogą się 
wtopić w otoczenie, wydają się 
być dziwne i trochę śmieszne. 
Ale warto pamiętać, że kiedyś 
żołnierze, szczególnie pocho-
dzący z wyższych klas, lubili 
się stroić na wojnę - niejeden 
wyglądał jak paw. Rewolucja 
przemysłowa w XIX w., a z 
nią rozwój broni, która stawała 
się coraz precyzyjniejsza, za-
czął jednak wymuszać powoli 
zmiany w wyglądzie żołnierzy. 
Umundurowanie stawało się 
coraz mniej rzucające się w 
oczy. 

Kożuszki, sukmany, 
surduty za mundury

Inna rzecz, że powstańcy 
styczniowi nie mieli jednego 
wzorca munduru. Powód był 
prosty: po klęsce powstania 
listopadowego nastąpiła likwi-
dacja polskiej armii. Szykując 
się do powstania, organiza-
torzy -dowódcy woleli raczej 
przeznaczyć niewystarcza-
jące fundusze na zdobycie 

Śladami powstańców styczniowych  
przez gminę Wiązowna

„Naczelnik dbać powinien, aby w jego oddziale nie było mun-
durów i kostiumów jaskrawych, które niepotrzebnie uwagę 
wroga zwracają i ułatwiają mu celowanie, nawet z najdalszej 
odległości. Sam też naczelnik nie powinien nosić munduru 
rażąco wyróżniającego się ozdobami i upstrzeniem od pod-
komendnych” - pisał w 1863 roku w „Przyczynku do Instruk-
cyj dla Naczelników Oddziału” płk. Ziemomysł Kuczyk, do-
wódca oddziału powstańczego powiatu stanisławowskiego.

broni niż na umundurowanie. 
„Za mundur służyło ubranie, 
w którym szlachcic lub chłop 
przychodzili do oddziału, czyli 
kożuszki, sukmany, surduty, 
kamizelki, kaftany, koszule i 
buty z wysokimi cholewami, 
jeżeli ktoś takie miał. Braki w 
jednolitym umundurowaniu 
wypełniano narodowymi em-
blematami: czapkami z kwa-
dratowym wierzchem, tzw. 
rogatywkami, metalowymi or-
łami na czapkach, narodowy-
mi kokardami i kotylionami w 
barwach biało-czerwonych” *.

Żołnierze powstańczy wy-
posażeni byli albo w broń pal-
ną (kompanie strzeleckie) naj-
częściej belgijską, francuską 
czy austriacką, jak np. pisto-
let kawaleryjski kapiszonowy, 
rewolwer Lefaucheaux, albo 
w broń białą (kompanie kosy-
nierskie), którą były np. piki i 
kosy osadzone na sztorc. Te 
ostatnie zyskały popularność 
z racji niedostatku broni pal-
nej, a w rękach zdetermino-
wanych polskich powstańców 
okazały się zresztą bardzo 
groźną bronią. Władze rosyj-

skie, chcąc ograniczyć dostęp 
do nich, szybko wprowadziły 
reglamentację ich sprzedaży. 
Nawet w okresie prac polo-
wych potrzebna była pisemna 
zgoda władz rosyjskich, aby 
można było kupić kosę! 

Śladami oddziału powiatu 
stanisławowskiego

Jak wyglądało umunduro-
wanie powstańców i jaką mieli 
broń można było dowiedzieć 
się naocznie 3 marca br. pod-
czas obchodów Dnia Pamięci 
Bohaterów Powstania Stycz-
niowego w rocznicę bitwy pod 
Porębami, stoczonej w 1863 
roku przez oddział pułkownika 
Ziemomysła Kuczyka. 

W XIX w. miejscowość Po-
ręby, gm. Wiązowna należała 
do powiatu stanisławowskie-
go. Na tym terenie płk Ziemo-
mysł Kuczyk sformował od-
dział powstańczy liczący ok. 
300 osób. Od lutego 1863 roku 

Ostatnia strona „Przy-
czynku do Instrukcyj dla 
Naczelników Oddziału” 

płk. Ziemomysła Kuczyka 
(ze zbiorów BN)

oddział ten przemieszczając 
się, rozbijał małe patrole woj-
ska rosyjskiego. Powstańcy 
przeszli m.in. przez Kałuszyn, 
Mrozy, Cegłów, Wielgolas, aż 
na początku marca zatrzymali 
się w okolicach Rudy. Dowie-
dział się o tym rosyjski płk 
Reyenthal, który wraz z 500 
żołnierzami postanowił rozbić 
oddział powstańczy.

Na wieść o marszu Rosjan 
z Nowomińska bojownicy wy-
cofali się w kierunku Porąb. W 
tym miejscu doszło do starcia, 
w czasie którego Polacy od-
parli atak. Następnie powstań-
cy przez Lipowo, Malcanów i 
Żanęcin przeszli nad Świder 
(w okolicę Mlądza), gdzie nad 
rzeką pochowali zmarłych od 
ran  towarzyszy broni.

W 156. rocznicę bitwy pod 
Porębami odbyły się obchody 
przywołujące to wydarzenie. 

Za ich przygotowanie odpo-
wiedzialni byli członkowie Pro-
jektu Historycznego – Konspi-
racja wspierani przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązow-
nie. Złożyły się na nie m.in.: 
capstrzyk pod kapliczką w 
Porębach, przemarsz śladami 
oddziału płk. Kuczyka, insce-
nizacja potyczki z wojskami 
carskimi w Gliniance i opowie-
ści powstańcze.

Takie pokazy, rozmowy z 
rekonstruktorami są chyba 
najciekawszą formą pozna-
wania historii. Organizatorzy 
planują powtarzanie powstań-
czego marszu co roku, za-
praszając do udziału miesz-
kańców okolic. Jeśli więc nie 
było Was  3 marca, koniecznie 
zaznaczcie tę datę na kolejny 
rok.

Kazimiera Zalewska 
*) powstaniestyczniowe.nck.pl

Rekonstruktorzy Projektu Historycznego – Konspiracja 
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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

SHILA - Sunia z bardzo długim 
schroniskowym stażem. Za kratami 
praktycznie od zawsze. Ma ok. 10 
lat, sięga nieco ponad kolano. Ma 
charakterek, a przynajmniej stara 
się stworzyć takie pozory poszcze-
kując. Tak naprawdę to nieśmiała i 
nieco wycofana dziewczyna. Raczej 
nie wie, co to dom. Nawet jeśli go 
miała, to pewnie już nie pamięta, jak 
to jest… Przypomnisz jej? Nr 23/15

AZALIA to niewielka, drobniutka i 
niezwykle uległa sunia. Ma niecały 
rok i już nie urośnie. Gdy się do niej 
podchodzi łasi się jak kot i wywra-
ca do góry brzuszkiem. Jest bardzo 
delikatna i wrażliwa. Nie ma pro-
blemu w kontaktach z innymi psa-
mi. Szuka bezpiecznej przystani u 
boku dobrego człowieka. Nr 40/19

NULKA to 2 letnia, 35-kilogramowa 
sunia. Bardzo energiczna i wesoła, 
przy tym silna i wymagająca nieco 
ogłady. Kradnie serca z prędkością 
światła. Potrzebuje dużo ruchu, 
więc wskazany aktywny domek. 
Najlepiej, aby była jedynaczką. 
Czeka na adopcję w boksie N5… 
Nr 64/19

Hasło krzyżówki panoramicznej z 1 marca 2019 WALENTYNKOWE SERDUSZKO DLA UKOCHANEJ.

Fot. Andrzej Idziak

Na symboliczny dzień 
- będący świętem państwo-
wym od 2011 roku - ku czci 
niezłomnych bohaterów anty-
komunistycznego podziemia 
został wybrany 1 marca. Z tej 
okazji odbywają się wydarze-
nia, które przypominają o trud-
nym losie żołnierzy wyklętych. 
Tak też było w Otwocku, gdzie 
na starcie niedzielnego biegu 
pamięci pojawiła się niezwy-
kle liczna grupa uczestników. 

Dystans, jaki mieli za zada-
nie pokonać biegacze, wynosił 
1963 m. Odległość do przebie-
gnięcia nie jest przypadkowa, 
bowiem ta liczba jest symbo-
liczna. Właśnie w tym roku 
zabito ostatniego Żołnierza 
Wyklętego - sierżanta Józe-
fa Franczaka o pseudonimie 
,,Lalek” lub ,,Laluś”. 

W sportowo-historycznym 
wydarzeniu wzięli udział za-
równo młodzi, jak i nieco star-

„Tropem wilczym” w Otwocku
3 marca na terenie Muzeum Ziemi Otwockiej rozpoczęła się VII edycja Ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym- Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

si. Zapisani uczestnicy otrzy-
mali pakiet startowy, na który 
składała się koszulka z wize-
runkiem bohaterów niezłom-
nych oraz pamiątkowy medal. 
Zanim rozpoczął się bieg, 
wszyscy zebrani wzięli udział 
we wspólnej rozgrzewce i od-
śpiewali hymn Polski. Dzięki 

obecności członków Muzeum 
II Korpusu Polskiego w Józe-
fowie oprawa całego wydarze-
nia była bardzo szczególna i 
nabrała atmosfery podniosłej, 
patriotycznej, a jednocześnie 
sportowej i rodzinnej. 

Biegacze wystartowali po 
karabinowym wystrzale, który 

oddał prezydent Otwocka Ja-
rosław Margielski. Na miejscu 
był także obecny wiceprezy-
dent Paweł Walo. Trasa wio-
dła przez las w pobliżu Mu-
zeum Ziemi Otwockiej. Choć 
droga nie była najłatwiejsza, 
to każdy wiedział, w jakim celu 
walczy ze swoimi słabościami 

i dziarsko podążał do mety. 
Po biegu można było spró-

bować grochówki i kiełbasek 
z ogniska, napić się gorącej 
herbaty. Przedstawiciele gru-
py z Józefowa zaprezento-
wali wszystkim uczestnikom 
rekonstrukcję z okresu dzia-
łalności żołnierzy wyklętych. 
Co więcej, najmłodsi mogli 
nauczyć się jazdy konnej 
i zapoznać się z konstruk-
cją czołgu. Warto dodać, że 
wśród biegaczy znalazł się 
także 8-letni Maks. Chłopiec 
jest podopiecznym Fundacji 
Drużyna Błażeja, przyjął trzy 
dawki chemioterapii, a mimo 
to postanowił już kolejny raz 
wziąć udział w biegu i uczcić 
pamięć niezłomnych. Organi-
zatorzy zapowiadają następ-
ną edycję wydarzenia za rok 
i zachęcają do wzięcia w nim 
udziału.

Sebastian Rębkowski 
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W zawodach wzięło udział 
sześć zespołów, które rywa-
lizowały ze sobą w systemie 
grupowym i pucharowym. W 
każdym meczu kibice mogli 
zobaczyć zaangażowanie i 
wolę walki, jaką prezentowa-
ły dzieci podczas pojedynków 
na boisku. Zwycięzcą mi-
strzostw został pierwszy ze-
spół Różanki, drugie miejsce 
przypadło drużynie UKS Ja-
strzębie Śródborów, a trzecie 
drugiemu zespołowi Różanki. 

Warto zaznaczyć, że tcho-
ukball jest nową dyscypliną w 
naszym kraju, która bardzo 
prężnie się rozwija. W powie-
cie otwockim wspomnianą 
dyscypliną zajmuje się Paweł 
Łyżwa - na co dzień nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
jednej z otwockich szkół. Pod-
czas mistrzostw, w obecno-
ści wiceprezydenta Otwocka 
Pawła Walo i przedstawicieli 
Rady Miasta Otwocka, Zarząd 
SKF Tchoukball.PL mianował 

W dniu 10 marca 2019 r. w 
Radzyminie odbyły się Mi-
strzostwa Polski Makrore-
gionu Wschodniego. Im-
preza organizowana przez 
Polski Związek Karate zgro-
madziła ponad 370 zawod-
ników z 47 klubów. Były to 
bardzo trudne i wymagające 
zawody dla trzyosobowej 
kadry Klubu Karate Shinky-
okyshin Kazoku.

Jedyny, brązowy medal 
zdobyła Lena Gmitrzak, która 
pewnie wygrała dwie walki. W 
walce o finał, pomimo prowa-
dzenia oraz znacznej przewa-
gi, nie odrobiła straty połowy 

W turnieju wzięło udział 
370 zawodników z 42 klu-
bów zrzeszonych w Polskim 
Związku Karate z wojewódz-
tw:mazowieckiego, lubel-
skiego, warmińsko-mazur-
skiego i podlaskiego. Z KSW 
Bushi złote medale zdoby-
li:w kategoriach seniorów 
- Szymon Olpiński, Krystian 

Mistrzostwa Mazowsza w tchoukballu
10 marca 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Eko-
nomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 
w Otwocku odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w 
Tchoukballu.

Pawła Łyżwę trenerem repre-
zentacji Polski M12 BOYS. 
Powołanie do reprezentacji 
Polski M12 BOYS w tchouk-
ballu otrzymali też uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Ireny Sendlerowej będący 
zawodnikami UKS Jastrzębie 
Śródborów: Leon Gałabuda, 
Mateo Garbacz, Kuba Kar-
piński, Bartosz Nowakowski, 
Aleksander Prus, Borys Raj-
zer i Franciszek Rzymkowski. 
UKS Jastrzębie, pomimo krót-
kiego stażu, ma już na swym 
koncie istotne osiągnięcia, 
również międzynarodowe. Po-
twierdzeniem tego jest zakwa-
lifikowanie się do mistrzostw 
świata w tchoukballu w Sin-
gapurze 2019. Gratulujemy, 
kibicujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Michał Kwiecień

Klasyfikacja końcowa Mi-
strzostw Mazowsza w Tcho-
ukballu:

1. RÓŻANKA 2
2. UKS JASTRZĘBIE - 
ŚRÓDBORÓW 1

3. RÓŻANKA 1
4. MDK OCHOTA WAR-
SZAWA

5. JASTRZĘBIE 2
6. GIMNAZJUM NR 2 
OTWOCK

Kazoku  
na mistrzostwach 

makroregionu
punktu z początku walki. W 
efekcie Lena tym razem mimo 
apetytu na złoto musiała za-
dowolić się 3 miejscem.

W zawodach wzięli także 
udział: Patryk Urbaniak i Na-
talia Bieńkowska. Zawodnicy 
Kazoku zaprezentowali wiel-
kiego ducha walki, jednak 
tym razem musieli uznać wyż-
szość swoich przeciwników.

Już 16 marca Mazowiecka 
Liga Karate - czekamy na ko-
lejne wyzwanie i kolejne me-
dale.

Michał Malesa 
Klub Karate shinkyokushin 

KAZOKU

5 razy złoto dla KSW Bushi
Reprezentacja Klubu Sportów Walki Bushi wywalczyła aż pięć złotych medali na 
rozegranych 10 marca br. w Radzyminie Mistrzostwach Makroregionu Wschodnie-
go i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.

Witak i Agnieszka Winek, a w 
kategoriach juniorów - Natalia 
Such i Antoni Sawka.

Brązowe medale w katego-
riach seniorów wywalczyli: Łu-
kasz Helt, Wiktor Durel i Agata 
Wielgosz-Domańska, zaś w 
kategoriach juniorów - Oskar 
Gębala, Borys Zabłocki i Łu-
kasz Witkowski, który zdobył 

swój medal w konkurencji 
kata.

Reprezentacja KSW 
Bushi liczyła łącznie 21 
osób. Nieoficjalnie w punk-
tacji drużynowej zajęła dru-
gie miejsce w turnieju.

W roli sędziego wystąpił 
shihan Paweł Juszczyk.

Red/PJ, AW

Fot. KSW Bushi
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W pierwszym meczu zmie-
rzyły się zespoły z drugiego 
i trzeciego miejsca w tabeli. 
Początek pierwszego seta to 
bardzo mocne zagrywki za-
wodników Paraliża, z których 
przyjęciem mieli problem gra-
cze RKS Bór Regut. Nawet je-
śli już piłka została przyjęta, to 
ataki siatkarzy RKS były pod-
bijane przez graczy Paraliża, 
co skutkowało kontratakami. 
Tylko momentami mecz był 
wyrównany, zakończył się wy-
nikiem Paraliż – RKS Bór Re-
gut 2:0. W pozostałych spo-
tkaniach ważne zwycięstwo 
odniósł zespół For Fun, który 
zbliżył się do najlepszej trójki 
ligi. Wczorajsi (lider rozgry-
wek) w ostatnim meczu kolejki 
podejmowali zespół „AS” Ce-
lestynów. Pomimo początko-
wych problemów, zawodnicy 
Wczorajszych poprawili swoją 

IV kolejka III ALS  
w Celestynowie

W sobotę, 9 marca w hali sportowej Celestynów odbyła się 
IV kolejka spotkań III Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów. 

grę i pewnie pokonali rywali, 
tym samym zachowując fotel 
lidera ALS. V kolejka meczów 
już w najbliższą niedzielę 17 
marca. Zaczynamy o 13:00.

Wyniki meczów IV kolejki:
Paraliż – RKS Bór Regut 2:0 
(20-18;25-20)
DORA – Dobry Polski Skład 
2:0 (25-0;25-0) walkower
Później się dopisze – For Fun 
0:2 (20-25,22-25)
Wczorajsi – „AS” Celestynów 
2:0 (25-13,25-22)
Terminarz V kolejki meczów 
17.03.2019 r.:
13:00 Dobry Polski Skład – 
„AS” Celestynów
14:00 For Fun – Paraliż
15:00 Później się dopisze – 
DORA
16:00 RKS Bór Regut – Wczo-
rajsi

Michał Kwiecień
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W zawodach wzięło aż 
90 szachistów z 26 szkół z 
Otwocka, Józefowa, Micha-
lina, Glinianki, Wiązowny, 
Celestynowa, Stare Grabie 
i Leśniakowizny (powiat wo-
łomiński), Żoliborza, Pragi, 
Wawra, Wesołej, Nadarzyna, 
Dobrego, Mińska Mazowiec-
kiego, Brwinowa i Lesznowoli.

W turnieju mogły uczest-
niczyć dzieci z rocznika 2004 
i młodsze, które rozgrywały 7 
rund w tempie 15 minut.

Szachiści ze szkół podsta-
wowych powiatu otwockiego 
po raz kolejny potwierdzili, że 
są mocni  - drużynowo zajęli 
trzy pierwsze miejsca.

Indywidualnie wyróżniono 
zawodników w pięciu katego-
riach i tu aż sześciu szachi-
stów z powiatu otwockiego 
stanęło na podium.

Gospodarze turnieju byli 
bardzo zadowoleni, bo efekt 
włączenia trzy lata temu sza-
chów do edukacji szkolnej 
przyniósł niespodziewanie 
szybko widoczne rezultaty. 
Szkoła Podstawowa Nr 8 w 
Otwocku zdobyła puchar za 
drugie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej, a indywidualnie 
uczeń “ósemki”, Robert Do-
mański, otrzymał puchar za 
trzecie miejsce i złoty medal w 
klasyfikacji rocznika 2006/07. 
Jego brat Jakub wywalczył 
srebrny medal w klasyfikacji 
rocznika 2008/09.

Turniej przygotowały i pro-
wadziły nauczycielki SP nr 8: 
Elżbieta Dziewulska i Aldona 
Esner ze wsparciem Rady 

Dla dzieci z rocznika 2007 
i młodszych, bez kategorii 
szachowej lub z V kategorią.

30 marca (sobota), godz. 

Szachowy turniej młodych talentów
12:00.

Nagrody rzeczowe w kla-
syfikacji za I, II, III miejsce: 
• do 12 lat (rocznik 2007 i 

2008), • do 10 lat (rocznik 
2009 i 2010), • do 8 lat (2011 i 
młodsi), • dziewczynki. Puchar 
dla zwycięzcy turnieju. 

Wpisowe do turnieju wyno-
si 20 złotych. Każdy uczestnik 
rozegra 7 gier i otrzyma słod-
ką nagrodę.

Więcej informacji i zapisy: 
Klub Batory OSM, 05-400 
Otwock, ul. Batorego 34, tel. 
(22) 779-50-97.

Szachowe mistrzostwa w SP Nr 8
 2 marca w Otwocku (Wólce Mlądzkiej) odbyły się III Otwarte 
Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Generała Julia-
na Filipowicza w Otwocku w Szachach Szybkich o Puchar 
Dyrektora Szkoły. Honorowym patronatem wydarzenie ob-
jął Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski. 
Zawody swoją obecnością zaszczycili wiceprezydent Sła-
womir Sierański i radny Arkadiusz Krzyżanowski.

Rodziców SP Nr 8 oraz spon-
sorów: piekarni ,,Staropolska” 
Ryszarda Krawczyka i piekarni 
,,Wanda” Reginy Oskroby. Sę-
dziowali: Paweł Rymarowicz 
- sędzia główny oraz Andrzej 
Dobrowolski i Tadeusz Popis.

Podczas zawodów funk-
cjonowała kawiarenka, gdzie 
można było zakupić  smako-
łyki i napoje oraz najlepszą 
kawę w mieście. A to dzięki 
bardzo operatywnemu samo-
rządowi szkolnemu pod kie-
runkiem Agnieszki Galińskiej.

Można było też zakupić 
najnowsze książki szachowe, 
które prezentował Jan Adam-
ski, wielokrotny medalista i re-
prezentant Polski.

Najlepszym zawodnikom 
wręczono okazałe puchary, 
medale i nagrody rzeczo-
we wszystkim uczestnikom 
„Panoramy Szachowe” ufun-
dowane przez Radę Miasta 
Otwocka i radę rodziców. 
Nagrody wręczali przedstawi-
ciele gospodarzy oraz władz 
Otwocka.

Wyniki:
Klasyfikacja główna - rocznik 
2004 i młodsi
1. Sewera  Wiktor  SP Żoli-
borz 6,5
2. Mielcuch Karol SP Glinian-
ka 6
3. Domański Robert SP 8 
Otwock 6
4. Uziębło Konrad SP 385 
Wesoła 5,5
5. Kania Franciszek SP 173 
Wesoła 5,5
6. Ornoch  Jeremi SP 1 Józe-

fów 5,5
Dziewczęta
1. Dróżdż  Amelia  SP Mińsk 
Maz. 4,5
2. Więcek Wiktoria SP Nada-
rzyn 4
3. Barcikowska  Pola SP 120 
Praga 4
4. Lolea  Hava SP 143 Praga 4
5. Szelest  Julia  SP Dobre 3
6. Opolska  Kamila SP Stare 
Grabie  3
Rocznik 2006 – 2007
1. Domański Robert SP 8 
Otwock 6
2. Uziębło Konrad SP 385 
Wesoła 5
3. Kania Franciszek SP 173 
Wesoła 5,5
4. Ornoch Jeremi SP 1 Józe-
fów 5,5
5. Białczak Radosław SP 173 
Wesoła 5,5
6. Kowalczyk Bartosz  SP 1 

Józefów 5
Rocznik 2008 – 2009
1. Motyl Mateusz SP Stare 
Grabie 5
2. Domański Jakub SP 8 
Otwock 5
3. Mielcuch Mateusz SP 
Glinianka 5
4. Engel Przemysław SP 
Nadarzyn 5
5. Ulatowski Franciszek SP 
12 Otwock 5
6. Gromek Przemysław SP 
109 Wawer 4,5
Rocznik 2010 i młodsi
1. Mielcuch Karol SP Glinian-
ka 6
2. Seo Ian SP 143 Praga 5
3. Malina  Jakub SP 143 
Praga 5
4. Dróżdż  Amelia SP Mińsk 
Maz. 4,5
5. Kowalski Wiktor SP 143 
Praga 4

6. Papis Cyprian SP 1 Józe-
fów 4
Klasyfikacja drużynowa - przy 
równej liczbie punktów o ko-
lejności decydowało wyższe 
miejsce najlepszego zawodni-
ka w turnieju indywidualnym:
1. SP Glinianka 19 pkt. (2)
2. SP 8 Otwock 19 pkt. (3) 
(Robert Domański, Jakub 
Domański, Andrzej Kotow, 
Grzegorz Buława)
3. SP 1 Józefów 19 pkt. (6)
4. SP 143 Praga 18 pkt. (8)
5. SP Stare Grabie 18 pkt. (9)
6. SP 12 Otwock 17,5
7. SP Nadarzyn 16
8. SP 173 Wesoła 14,5
9. SP Wiązowna 14 
10. SP Michalin 14 
11. SP Dobre 12
12. SP Leśniakowizna 12
Sklasyfikowano 26 szkół

Andrzej Dobrowolski 


