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Ki�bi�ce,� któ�rzy� w� pierw�szy� week�end
sierp�nia, przy�ja�dą�do�Rze�szo�wa�na�pew�no
się�nie�za�wio�dą.�Szy�ku�je�się�praw�dzi�wa�raj�-
do�wa�uczta.�Na� li�ście�zgło�szeń�26.�Raj�du
Rze�szow�skie�go�wid�nie�je� aż� 96� za�łóg.�Za�-
wo�dy,�któ�re�po�raz�dru�gi�roz�gry�wa�ne�bę�dą
w�ra�mach�Raj�do�wych�Mi�strzostw�Eu�ro�py
FIA� ERC,� sta�no�wią� tak�że� run�dę� Mi�-
strzostw� FIA� Stre�fy� Eu�ro�py� Cen�tral�nej
CEZ� w� Raj�dach� oraz� In�ter� Cars� Raj�do�-
wych�Sa�mo�cho�do�wych�Mi�strzostw�Pol�ski.

Ry�wa�li�za�cja� szy�ku�je� się� nie�zwy�kle
emo�cjo�nu�ją�co.�Na�li�ście�zgło�szeń�nie�za�-
bra�kło�dwu�krot�ne�go�Mi�strza�Eu�ro�py�Ka�-

je�ta�na� Ka�je�ta�no�wi�cza,� któ�ry� na� do�mo�-
wych�oesach�bę�dzie�wal�czył�o�pry�mat�w
te�go�rocz�nym�ERC�z�li�de�rem�cy�klu�Bru�no
Ma�gal�ha�esem.� Wal�ka� o� zwy�cię�stwo� z

pew�no�ścią�jed�nak�nie�ogra�ni�czy�się�tyl�ko
do� tych�dwóch�na�zwisk.�Bar�dzo�moc�ny
bę�dzie� z� pew�no�ścią� eta�to�wy� uczest�nik
Raj�do�wych� Mi�strzostw� Świa�ta� WRC

Mads�Ost�berg,�as�fal�to�wy�Mistrz�Fran�cji
Sy�lva�in�Mi�chel,�dwu�krot�ny�Mistrz�Tur�cji
Mu�rat�Bu�stan�ci,�trzy�krot�ny�Mistrz�Pol�ski
i�wie�lo�krot�ny�zwy�cięz�ca�Raj�du�Rze�szow�-

skie�go�Bry�an�Bo�uf�fier,�a�tak�że�ostat�ni�Mi�-
strzo�wie�Pol�ski�–�Łu�kasz�Ha�baj�i�rze�szo�-
wia�nin�Grze�gorz�Grzyb.

Do�ry�wa�li�za�cji�po�cięż�kim�wy�pad�ku,
wra�ca�rów�nież�nie�zwy�kle�szyb�ki�Ro�sja�nin
Alek�sey�Lu�ky�aniuk,�je�go�for�ma�jest�jed�-
nak�wiel�ką�nie�wia�do�mą.�Do�staw�ki�do�łą�-
czy�li� w� tym� ro�ku� tak�że� za�wod�ni�cy
uczest�ni�czą�cy� w� cy�klu� ERC� Ju�nior.� W
su�mie� 21�mło�dych� za�wod�ni�ków,� z� któ�-
rych� naj�więk�sze� wra�że�nie� ro�bią� Mar�jan
Grie�bel� oraz� Ni�ko�lay� Gry�azin,� któ�rzy
mo�gą�włą�czyć�się�w�wal�kę�o�zwy�cię�stwo
w�raj�dzie.

26.� Rajd� Rze�szow�ski� roz�gry�wa�ny
bę�dzie�w�dniach�3-5�sierp�nia.�Przed�za�-
wod�ni�ka�mi�11�od�cin�ków�spe�cjal�nych�o
łącz�nej� dłu�go�ści� nie�mal� 215� ki�lo�me�-
trów.�Nie� za�brak�nie� oczy�wi�ście� kul�to�-
wej� Lu�be�nii,� od�cin�ka�w� cen�trum�Rze�-
szo�wa,� czy� dwóch�no�wych�prób� –� od�-
cin�ka� Grud�na� i� zu�peł�nie� zmie�nio�ne�go
od�cin�ka�Pstrą�go�wa.

Ce�re�mo�nia� star�tu� w� czwar�tek,� 3
sierp�nia,� w� Cen�trum� Kul�tu�ral�no�-Han�-
dlo�wym�Mil�le�nium�Hall�w�Rze�szo�wie.

IM pRe za tRans MI to wa na bę dzIe na ca ły

śwIat pRzez te le wI zję eu Ro spoRt.

Mocna obsada Rajdu Rzeszowskiego!
Szy�ku�ją�się�ogrom�ne�emo�cje
pod�czas�26.�Rajdu�
Rze�szow�skie�go.�Bę�dzie�to,
jak�do�tej�po�ry,�naj�le�piej�
ob�sa�dzo�na�run�da�FIA�ERC
w�tym�ro�ku.�Na�li�ście�zgło�-
szeń�ta�kie�tu�zy�raj�dów�
jak�Ka�je�ta�no�wicz,�
Ma�gal�ha�es,�Ost�berg,�
Lu�ky�any�uk�czy�Bo�uf�fier!
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Wi�do�wi�sko�we� lo�ka�li�za�cje
stref� ki�bi�ca,� umoż�li�wia�ją� bez�-
piecz�ne� oglą�da�nie� raj�du.�Or�ga�ni�-
za�to�rzy�za�dba�li�o do�god�ny�do�jazd.
Naj�wię�cej� wy�zna�czo�nych� miejsc
dla�ki�bi�ców�zlo�ka�li�zo�wa�nych� jest
na�od�cin�ku�Pstrą�go�wa�–�11,�dzie�-
sięć�w�Grud�nej,�osiem�w�Lu�be�ni,
sześć�w�Kor�czy�nie� i�po�czte�ry�w
Nie�cho�brzu�i Wy�so�kiej.�

Ma�py� wszyst�kich� od�cin�ków
spe�cjal�nych� są� opu�bli�ko�wa�ne� na

stro�nie� raj�du�w� za�kład�ce�Ki�bi�ce.
Za�zna�czo�no� tam� wszyst�kie� po�-
wyż�sze�stre�fy�wi�do�ko�we.�

Bez�płat�ne� bę�dzie� rów�nież
wej�ście� do� Par�ku� Ser�wi�so�we�go,
gdzie� moż�na� bę�dzie� spo�tkać
wszyst�kich� za�wod�ni�ków� i� pod�-
gląd�nąć�pra�cę�ich�me�cha�ni�ków.�

Żad�ne�go�praw�dzi�we�go�ki�bi�ca
nie� mo�że� rów�nież� za�brak�nąć� w
czwar�tek�na�ce�re�mo�nii� star�tu,�w
Ga�le�rii�Mil�le�nium�Hall�w�Rze�szo�- wie� oraz� w� so�bo�tę� na�me�cie� na

rze�szow�skim�ryn�ku.�
Oprócz�bez�płat�nych�od�cin�-

ków,�dla�ki�bi�ców�do�stęp�ne�bę�-

dą� rów�nież�ofi�cjal�ny�pro�gram� i
ma�py�raj�du,�któ�re�bę�dą�dys�try�-
bu�owa�ne�w�trak�cie� trwa�nia�za�-
wo�dów.�

Te�go�rocz�ne�zma�ga�nia�uczest�ni�ków�Raj�do�wych�
Mi�strzostw�Eu�ro�py�oraz�Raj�do�wych�Sa�mo�cho�do�-
wych�Mi�strzostw�Pol�ski,�w�ra�mach�26.�Raj�du�
Rze�szow�skie�go�(3-5�sierp�nia�2017),�
ki�bi�ce�bę�dą�mo�gli�ob�ser�wo�wać�bez�bi�le�tów!�
To�nie�la�da�grat�ka�dla�wszyst�kich�fa�nów�raj�do�wych
emo�cji.�Naj�lep�szych�kie�row�ców�Sta�re�go�Kon�ty�nen�-
tu�bę�dzie�moż�na�oglą�dać�
ko�rzy�sta�jąc�z�aż�43�wy�zna�czo�nych�stref�ki�bi�ca.�

ad Res Re daK cjI
35-074 Rze szów

ul. Ga łę zow skie go 6/305

tel.  603 790 207

e-mail:s.ga jos@pgwm.pl
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43 bez płat ne 
stre fy ki bi ca 
na Raj dzieRze szow skim!

pro gram
czwar tek, 3 sierp nia 2017
Wol ny tre ning Nie chobrz – 09:00-11:00

Od ci nek kwa li fi ka cyj ny Nie chobrz (3,37 km) – 12:15

Od ci nek Te sto wy Nie chobrz – 13:00-16:00 

Park przed star to wy – Rze szów, Mil le nium Hall – 15:30

Wy bór po zy cji star to wych – Rze szów, Mil le nium Hall – 17:00

Se sja au to gra fów – Rze szów, Mil le nium Hall – 17:30

ce Re Mo nIa staR tu – Rze szów, Mil le nium Hall – 18:00 

pią tek, 4 sierp nia 2017
OS -1 Grud na 1 (23,83 km) – 10:50

OS -2 Pstrą go wa 1 (24,56 km) – 11:50 

Ser wis A (Rze szów, Po li tech ni ka Rze szow ska) – 13:35 

OS -3 Grud na 2 (23,83 km) – 15:35

OS -4 Pstrą go wa 2 (24,56 km) – 16:35 

Ser wis B (Rze szów, Po li tech ni ka Rze szow ska) – 18:10 

OS -5 Rze szów (4,05 km) – 19:00 

Fle xi Ser wis C (Rze szów, Po li tech ni ka Rze szow ska) – 19:23 

so bo ta, 5 sierp nia 2017
Ser wis D (Rze szów, Po li tech ni ka Rze szow ska) – 07:50 

OS -6 Lu be nia 1 (22,55 km) – 08:45

OS -7 Kor czy na 1 (16,05 km) – 09:55

OS -8 Wy so ka 1 (18,30 km) – 10:40 

Ser wis E (Rze szów, Po li tech ni ka Rze szow ska) – 12:20 

OS -6 Lu be nia 2 (22,55 km) – 13:30

OS -7 Kor czy na 2 (16,05 km) – 14:40

OS -8 Wy so ka 2 (18,30 km) – 15:25 

Ser wis F (Rze szów, Po li tech ni ka Rze szow ska) – 16:55 

ce Re Mo nIa Me ty – Rze szów, Ry nek Miej ski – 17:30

bez pie czeń stwo ki bi ców
10 przy ka zań ki bi ca raj do we go

� Nie rzu caj na dro gę przed mio tów (ka mie ni, bu te lek, de sek, ga łę zi) mo gą cych za -
gro zić bez pie czeń stwu kie row ców i ki bi ców. 
� W trak cie ob ser wo wa nia raj du nie pij al ko ho lu, któ ry po wo du je opóź nie nie re ak -
cji. 
� Nie prze bie gaj dro gi przed ja dą cy mi sa mo cho da mi, po jazd po ru sza ją cy się z
pręd ko ścią 90 km/h po trze bu je w przy pad ku su chej na wierzch ni co naj mniej 40 m
na za trzy ma nie się. Sa mo cho dy raj do we nie któ re od cin ki po ko nu ją z pręd ko ścią
200 km/h. 
� Nie zaj muj miejsc ob ser wa cyj nych na ze wnętrz nej stro nie za krę tu oraz stro nie we -
wnętrz nej przy wyj ściu z te go za krę tu 
� Nie po zo sta wiaj bez opie ki dzie ci. 
� Nie za trzy muj sa mo cho du na tra sie raj du. 
� Nie za sła niaj ta blic in for ma cyj nych or ga ni za to ra raj du. 
� Nie zaj muj miejsc ob ser wa cyj nych unie moż li wia ją cych uciecz kę przed po jaz dem,
któ ry wpadł w po ślizg np. przy przy droż nych drze wach. 
� Nie po zo sta wiaj bez ochro ny zwie rząt do mo wych, ich gwał tow ne wtar gnię cie mo -
że spo wo do wać za gro że nie bez pie czeń stwa za wod ni ków i ki bi ców. 
� Nie za po mi naj za brać z do mu gwizd ka. To nie żart, we współ cze snym spo rcie sa -
mo cho do wym bio rą udział po jaz dy z sil ni ka mi pra cu ją cy mi bar dzo ci cho, gdy za -
uwa żysz ta ki po jazd użyj te go gwizd ka, by ostrzec in nych ki bi ców. 
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chciał wy glą dać jak ar nold
Kul�tu�ry�sty�ką� za�czął� in�te�re�so�wać� się

dość�wcze�śnie.�-�Kie�dy�mia�łem�sie�dem�czy
osiem�lat,�jak�chy�ba�na�więk�szo�ści�chło�pa�-
ków,�ogrom�ne�wra�że�nie�wy�war�ły�na�mnie
fil�my� z� Ar�nol�dem� Schwa�rze�neg�ge�rem.
Dzie�siąt�ki�ra�zy�oglą�da�łem�"Co�na�na"�i�"Ter�-
mi�na�to�ra".�Wte�dy� za�pra�gną�łem�wy�glą�dać
tak,�jak�mój�idol�-�wspo�mi�na�Ka�rol.�

Po�cząt�ko�wo�pod�cią�gał�się�na�drze�wie
i�trze�pa�ku.�"Pro�fe�sjo�nal�nie"�kul�tu�ry�sty�ką
za�jął� się�w�wie�ku�czter�na�stu� lat.�Pierw�-
szy�mi�przy�rzą�da�mi,�na�któ�rych�tre�no�wał
by�ła�ła�wecz�ka�zbi�ta�ze�skrzy�nek�i�sztan�ga
z�ru�ry�ogro�dze�nio�wej,�na�któ�rej�koń�cach
przy�mo�co�wa�ne� by�ły� za�la�ne� be�to�nem
wia�der�ka.� Póź�niej� u� ko�le�gi� w� piw�ni�cy
wraz�z�kum�pla�mi�z�po�dwór�ka�za�aran�żo�-
wa�li�do�mo�wą�si�łow�nię.�Na�ta�ką�praw�dzi�-
wą�po�szedł�trzy�la�ta�póź�niej.

Tre�no�wał�już�kil�ka�lat.�My�ślał�na�wet�o
za�wo�dach� kul�tu�ry�stycz�nych,� ale� za�wsze
gó�rę�bra�ły�oba�wy�czy�uda�mu� się� coś�na
nich�osią�gnąć.�I�kie�dy�za�czął�na�bie�rać�więk�-
szej�wia�ry�w�sie�bie,�do�szło�do�tra�ge�dii.

cud się nie zda rzył
Był� 2010� rok.� Ka�rol�miał� wów�czas

23�la�ta.�Wra�cał�sa�mo�cho�dem�z�pra�cy�do
do�mu.� Nie� ukry�wa,� że� dość� szyb�ko.
Uwiel�biał� i� na�dal� uwiel�bia� ad�re�na�li�nę.� -
Ale� je�cha�łem� pra�wi�dło�wo.� Swo�im� pa�-
sem,�na�zie�lo�nym�świe�tle.�Na�gle�z�za�tocz�-
ki�wy�ło�ni�ła�się�tak�sów�ka.�Chcąc�unik�nąć
zde�rze�nia,�pró�bo�wa�łem�ją�omi�nąć.�Wte�-
dy�au�to�wpa�dło�w�po�ślizg.�Da�cho�wa�łem.
Obu�dzi�łem�się�do�pie�ro�w�szpi�ta�lu�-�opo�-
wia�da�o�fe�ral�nym�dniu.

Dia�gno�za�brzmia�ła�okrut�nie,� jak�dla
tak� mło�de�go� czło�wie�ka,� przed� któ�rym
ca�łe�ży�cie.�Wie�lo�krot�ne�zła�ma�nie�krę�go�-
słu�pa.� I,� co�naj�gor�sze,� już�ni�gdy�nie�bę�-
dzie�mógł� sta�nąć� na� no�gi.� -� -� Za�wsze� i
wszę�dzie� by�ło�mnie�peł�no.�Cięż�ko�by�ło
mi� usie�dzieć� dłu�żej� w� jed�nym�miej�scu.
Chy�ba�mia�łem�wro�dzo�ne�ADHD�-�śmie�-
je�się�Ka�rol.�-�Tym�bar�dziej�trud�no�by�ło
mu� się� oswo�ić� z� my�ślą,� że� nie� bę�dzie
mógł� cho�dzić.�Wie�rzył�w� cud,� któ�ry� za
kil�ka�ty�go�dni�po�zwo�li�mu�o�wła�snych�si�-
łach�pójść�na�spa�cer�w�gó�ry.�Cud�się�jed�-

nak�nie�zda�rzył...�Do�pie�ro�po�sze�ściu�ty�-
go�dniach� bez�wład�ne�go� le�że�nia� w� łóż�ku,
był�w�sta�nie�prze�wró�cić�się�na�bok.

w koń cu zo stał mi strzem
Nie� za�ła�mał� się.�Wręcz� prze�ciw�nie.

Wy�pa�dek�do�dał�mu�sił�do�dal�sze�go�dzia�-
ła�nia.�-�I�tak�prze�cież�sie�dzia�łem�bez�czyn�-
nie� w� do�mu.� Po�sta�no�wi�łem� coś� z� tym
zro�bić.�Za�czą�łem�ćwi�czyć�w�do�mu.�Naj�-
pierw�pomp�ki.�Póź�niej,�pod�cho�in�kę�do�-
sta�łem� od� szwa�gra� ze�staw� skrę�ca�nych
sztang.� I� to�wszyst�ko,�na�co�mógł� so�bie
wte�dy� po�zwo�lić� w� do�mo�wych� wa�run�-
kach�-�opo�wia�da.

Ten�stan�trwał�rok.�I�wca�le�nie�by�ło
mu� ła�two.� Przy�zna�je� na�wet,� że� tro�chę
wsty�dził�się�po�ka�zać�lu�dziom.

Aku�rat� po� ro�ku� otwo�rzy�li� no�wą� si�-
łow�nię�na�prze�ciw�blo�ku�Ka�ro�la.�Po�cząt�-
ko�wo� na� za�ję�cia� z� fit�nes�su� uczęsz�cza�ła
tam�je�go�dziew�czy�na.�W�koń�cu�i�on�po�-
sta�no�wił�się�prze�ła�mać.�Mi�ło�za�sko�czył�go
wła�ści�ciel� sa�lo�nu,�któ�ry�po�zwo�lił�mu�na
dar�mo�we�ko�rzy�sta�nie�z�obiek�tu.

Wte�dy� też�wró�cił� do�my�śli� o� za�wo�-
dach� kul�tu�ry�stycz�nych.� W� ka�te�go�rii� dla
nie�peł�no�spraw�nych�ma�już�na�swo�im�kon�-
cie�mi�strzo�stwo�Pol�ski,�Eu�ro�py,� a�na�wet
świa�ta.� -�O� tych�ostat�nich�dwóch� � ty�tu�-
łach�mó�wię� dość� nie�chęt�nie,� bo�w� oby�-
dwu�przy�pad�kach�star�to�wa�li�w�nich�sa�mi
Po�la�cy.�Trak�tu�ję�je�więc�na�dal�jak�mi�strzo�-

stwa�Pol�ski.�Ale,�daj�Bo�że,�jesz�cze�wszyst�-
ko�przede�mną�-�uśmie�cha�się�Ka�rol.

ni gdy nie zo stał sam
Mi�mo�wy�pad�ku,�nie�dzie�li�swe�go�ży�-

cia�na�przed�i�po�nim.�Przy�zna�je,�że�te�raz
wie�lu� rze�czy� sam� zro�bić� nie� mo�że,� ale
pod�kre�śla�że�za�wsze�mo�gło�być�go�rzej.�-
Mo�głem�na�przy�kład�stra�cić�zu�peł�nie�no�-
gi.�Więc�mi�mo�wszyst�ko�je�stem�wdzięcz�-
ny�lo�so�wi,�że�tak�to�się�po�wiedz�my�szczę�-
śli�wie�skoń�czy�ło�-�do�da�je.

Ze�swo�ją�part�ner�ką�zwią�zał�się�jesz�-
cze�kil�ka�lat�przed�tra�ge�dią.�Nie�ukry�wa,
że� oba�wiał� się� roz�sta�nia� po� krak�sie.
Dziew�czy�na�oka�za�ła�się�sil�ną�i�od�po�wie�-
dzial�ną.�Wspie�ra�ła�go�w�tych�naj�trud�niej�-
szych�chwi�lach.�Dziś�są�ro�dzi�ca�mi�dwój�-
ki�dzie�ci.�Star�szy�syn�ma�6�lat,�młod�szy
nie�speł�na�trzy.

Chłop�cy�już�pró�bu�ją�iść�w�śla�dy�ta�ty.
Prę�żą� się� przed� lu�strem.� -�Za�baw�nie� to
wy�glą�da.�Nie�za�mie�rza�my�im�ni�cze�go�na�-
rzu�cać.�Niech�kie�dyś�sa�mi�zde�cy�du�ją,�co
chcą�ro�bić�w�ży�ciu�i�czy�wol�ny�czas�bę�dą
spę�dzać�na�si�łow�ni�ze�swo�im�sta�rusz�kiem
-�śmie�je�się�Ka�rol.

Kuch nia, au ta i... 
naj więk sze ma rze nie

Ka�rol� z� za�wo�du� jest� ku�cha�rzem.
Obec�nie�mo�że�się�w�niej�speł�niać�przy�go�-
to�wu�jąc� je�dy�nie�po�sił�ki�dla�naj�bliż�szych.
Po�za� tym�szko�ła� ga�stro�no�micz�na�bar�dzo
przy�da�je�mu� się� przy� tre�nin�gach� per�so�-
nal�nych,� ukła�da�niu� diet� dla� in�nych� za�-
wod�ni�ków�i�przy�go�to�wy�wa�niu�ich�do�za�-
wo�dów,�bo�te�raz�tym�w�du�żej�mie�rze�się
zaj�mu�je.

Na�si�łow�ni�nikt�nie�pa�trzy�na�nie�go
jak� na� ko�smi�tę.�Wręcz� prze�ciw�nie.�Na�-
wet�na�szą�roz�mo�wę�co�chwi�lę�prze�ry�wa�-
ją�przy�wi�ta�nia�z�ko�le�ga�mi.�Zda�rza�się,�że
pod�cho�dzą�do�nie�go�in�ni�ćwi�czą�cy�i�gra�-
tu�lu�ją� de�ter�mi�na�cji.� Nie�któ�rzy� na�wet
dzię�ku�ją�za�in�spi�ra�cję.�Pa�trząc�na�tak�wy�-
rzeź�bio�ne�go� fa�ce�ta� na�wóz�ku,� za�czy�na�ją
wie�rzyć,�że�i�oni�mo�gą�zro�bić�coś�ze�swo�-
im�wy�glą�dem.

Po�za� si�łow�nią� je�go� naj�więk�szą� pa�sją
jest...�mo�to�ry�za�cja.�Za�wsze� lu�bił� dłu�bać
przy� sa�mo�cho�dach.�W�mło�do�ści� jeź�dził
też� na� mo�to�rach.� Dziś� też� po�ru�sza� się
spe�cjal�nie� przy�sto�so�wa�nym� � sa�mo�cho�-
dem.� Ła�piąc� przy� oka�zji� ja�kąś� pra�cę� na
zle�ce�nie.� -�War�kot� sil�ni�ka� ko�cha�łem� od
za�wsze.�Wy�pa�dek�nie�zdo�łał�zmie�nić�mo�-
ich�uczuć�-�śmie�je�się.

Je�go�naj�więk�szym�ma�rze�niem�-�choć
wie,�że�to�nie�wy�ko�nal�ne�-�jest��sta�nąć�na
wła�snych� no�gach.� Po�za� tym� chciał�by
wziąć� udział� w� za�wo�dach� w� Sta�nach
Zjed�no�czo�nych,�któ�re�or�ga�ni�zu�je�mię�dzy
in�ny�mi�je�go�idol�z�dzie�ciń�stwa.�Sta�nąć�w
szran�ki�nie�tyl�ko�z�ro�da�ka�mi,�ale�i�za�wod�-
ni�ka�mi� ca�łe�go� świa�ta� i� po�ka�zać� im,� że
jest...�naj�lep�szy!

MaR cIn Ka lI ta

Fot. MaR cIn Ka lI ta

tragedia, która dosłownie 
dodała mu sił

Ma�do�kład�nie�30�lat�i�od�kil�ku�na�stu�tre�nu�je�kul�tu�ry�sty�kę.�Nie�by�ło�by�w�tym�nic�dziw�ne�go,�gdy�by�nie�to,�że�od�sied�miu�lat�Ka�rol�Mi�lew�ski

po�ru�sza�się�na�wóz�ku.�Ale�na�wet�wy�pa�dek,�któ�re�mu�uległ�nie�za�ła�mał�go�i�nie�znie�chę�cił�do�upra�wia�nia�pa�sji.�Wręcz�prze�ciw�nie.�

Do�dał�mu�de�ter�mi�na�cji,�dzię�ki�któ�rej�chce�udo�wod�nić,�że�w�tym�co�ro�bi�jest�po�pro�stu�naj�lep�szy!



Unia Eu ro pej ska dą ży do zin te gro -
wa nia sys te mów po bo ru opłat dro -
go wych w  róż nych kra jach. Cho dzi
o to, by w przy szło ści kie row cy mo -
gli prze je chać ca ły kon ty nent, uisz -
cza jąc zbior czą opła tę u jed ne go
ope ra to ra po bo ru opłat. Pań stwa
człon kow skie mu szą za pew nić in -
te ro pe ra cyj ność swo ich sys te mów,
aby by ło to moż li we. Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
pro wa dzi prze targ, któ ry za de cy du -
je o no wym kształ cie sys te mu po -
bo ru opłat od pol skich kie row ców.
Je go do tych cza so wy za rząd ca pod -
kre śla, że wy bór po wi nien być uza -
sad nio ny eko no micz nie i  do sto so -
wa ny do kra jo wych wy mo gów. 

–�W�Eu�ro�pie,�w prze�ci�wień�stwie�do
in�nych�re�gio�nów�świa�ta,�są�zna�cjo�na�li�zo�-
wa�ne�sys�te�my�po�bo�ru�opłat�dro�go�wych.
Ta�kie� sys�te�my� dzia�ła�ją� w  Pol�sce,� Cze�-
chach,� Niem�czech� i  in�nych� kra�jach,� a
dla przy�kła�du�w Sta�nach�Zjed�no�czo�nych
obo�wią�zu�je�sys�tem�kon�ce�syj�ny.�Na�eu�ro�-
pej�skim� ryn�ku� ma�my� też� do� czy�nie�nia
z róż�ny�mi�tech�no�lo�gia�mi,�któ�re�kon�ku�ru�-
ją�ze�so�bą.�Nie�któ�re�fir�my�pre�fe�ru�ją�tech�-
no�lo�gię�sa�te�li�tar�ną,� in�ne�wo�lą�mi�kro�fa�le.
To�po�pro�stu�róż�ne�po�dej�ście�do�tej�sa�-
mej�kwe�stii�– mó�wi�agen�cji� in�for�ma�cyj�-
nej�New�se�ria� Biz�nes� Klaus� Kröll,� wi�ce�-

pre�zes�Kapsch�w re�gio�nie�EMEA. 
W�Pol�sce�to�czy�się�obec�nie�po�stę�po�-

wa�nie,�któ�re�ma�wy�ło�nić�no�we�go�ope�ra�-
to�ra� elek�tro�nicz�ne�go� sys�te�mu� po�bo�ru
opłat� dro�go�wych� via�TOLL.� GDD�KiA
roz�strzy�ga�jąc� prze�targ,� za�de�cy�du�je� rów�-
nież�o no�wym�kształ�cie�e�-my�ta.� 

Do�udzia�łu�w po�stę�po�wa�niu�zgło�si�ło
się� łącz�nie� dzie�więć� pod�mio�tów.� Są
wśród� nich� sło�wac�ki� Sky�Toll,� kon�sor�-
cjum,� w  skład� któ�re�go� wcho�dzą� Co�-
march� i  Oran�ge� Pol�ska,� au�striac�ki
Kapsch� (do�tych�cza�so�wy� ope�ra�tor� via�-

TOLL),�kon�sor�cjum�po�wo�ła�ne�przez T�-
-Sys�tems� i  Stra�bag,� i�-CELL� (na�ro�do�wy
ope�ra�tor� po�dob�ne�go� sys�te�mu� na� Wę�-
grzech),� nie�miec�ki� Vi�tro�nic,� fran�cu�ska
Gru�pa� Egis� w  kon�sor�cjum� z  TK� Te�le�-
kom,�wło�ski�Au�to�stra�de�Tech�oraz Neu�-
ro�soft�i ID�Block�Sys�tems�–�oba�po�cho�-
dzą�ce�z Pol�ski.

Kapsch� Te�le�ma�tic� Se�rvi�ces,� któ�ry
za�rzą�dza�sys�te�mem�via�TOLL�od�sze�ściu
lat,� chce� roz�wi�jać�obec�ny� sys�tem�ra�dio�-
wy�opar�ty�na�sie�ci�bra�mow�nic�roz�miesz�-
czo�nych�na�dro�gach.�Ta�tech�no�lo�gia�po�-
zwa�la� na� do�kład�ne� na�li�cze�nie� i  po�bór
opłat� od� kie�row�ców.� Po�twier�dza�ją� to
zresz�tą�do�tych�cza�so�we�wy�ni�ki�via�TOLL:
obec�ny� sys�tem� jest� szczel�ny� pra�wie
w 100�proc.�i w�cią�gu�sze�ściu�lat�wniósł
do� pań�stwo�we�go� bu�dże�tu� 8,1� mld� zł
(czy�li�oko�ło�5�mln�zł�dzien�nie).

Część�firm�star�tu�ją�cych�w prze�tar�gu
GDD�KiA�opie�ra�swo�je�po�my�sły�na�tech�-
no�lo�gii� sa�te�li�tar�nej� wy�ko�rzy�sty�wa�nej� do
po�bo�ru� e�-my�ta� m.in.� w  Niem�czech,
Szwaj�ca�rii�i na�Wę�grzech.�Od�tech�no�lo�gii
ra�dio�wej� róż�ni� się� ona� tym,� że wy�ma�ga
mniej�szej� in�fra�struk�tu�ry� przy�droż�nej,
w tym�wy�pad�ku�bra�mow�nic�kon�tro�lu�ją�-
cych�pra�wi�dło�wość�po�bo�ru�opłat.

Wi�ce�pre�zes�Kapsch�w re�gio�nie�EMEA
pod�kre�śla,�że�wy�bór�tech�no�lo�gii,�na�któ�rej

zo�sta�nie�opar�ty� sys�tem�e�-my�ta,�po�wi�nien
być�do�sto�so�wa�ny�do�lo�kal�nych�po�trzeb.

–�Tech�no�lo�gia�to�z pew�no�ścią�waż�ny
te�mat.� Każ�dy� kraj� chce� mieć� sys�tem,
któ�ry�jest�eko�no�micz�ny,�wy�daj�ny�i –�jak
to�jest�w przy�pad�ku�Pol�ski�–�przy�no�si�du�-
że� wpły�wy.� Jed�nak� nie  ma� do�brych
i  złych� tech�no�lo�gii,� wszyst�ko� za�le�ży� od
oko�licz�no�ści.�Ko�niec�koń�ców�trze�ba�do�-
pa�so�wać�tech�no�lo�gię�do�sce�na�riu�sza,�a�on
mo�że� się� róż�nić� w  za�leż�no�ści� od� kra�ju
– za�zna�cza�Klaus�Kröll.

Tech�no�lo�gia�ra�dio�wa�i po�zy�cjo�no�wa�-
nie� sa�te�li�tar�ne� są� re�ko�men�do�wa�ne
przez Ko�mi�sję�Eu�ro�pej�ską�ja�ko�speł�nia�ją�-
ce� stan�dar�dy�EETS� (Eu�ro�pej�ska�Usłu�ga
Opła�ty�Elek�tro�nicz�nej).�GDD�KiA�mo�że
więc�wy�brać�jed�ną�z tych�dwóch�moż�li�-
wo�ści,�de�cy�du�jąc�o no�wych�kształ�cie�sys�-
te�mu�via�TOLL.

UE�dą�ży�do�zin�te�gro�wa�nia�sys�te�mów
po�bo�ru�opłat�dro�go�wych�w róż�nych�kra�-
jach,�dzię�ki�cze�mu�w przy�szło�ści�kie�row�-
cy�mo�gli�by�prze�jeż�dżać�przez ca�ły�kon�ty�-
nent�tyl�ko�z jed�nym�urzą�dze�niem�po�kła�-
do�wym�(słu�żą�cym�do�uisz�cza�nia�opłat).

–�Cho�dzi�o to,�aby�sys�te�my�w Cze�-
chach,� Niem�czech,� Au�strii,� Pol�sce� i  in�-
nych�kra�jach�współ�pra�co�wa�ły�ze�so�bą.�To
nie są�kwe�stie�tech�no�lo�gicz�ne,�bo�ma�my
dy�rek�ty�wę�Unii� Eu�ro�pej�skiej� na�ka�zu�ją�cą

uni�fi�ka�cję�stan�dar�dów,�ra�czej�cho�dzi�o to,
jak�wdra�ża�ją�ją�po�szcze�gól�ne�kra�je�– mó�-
wi�Klaus�Kröll. –�W�przy�szło�ści�po�ja�wią
się� ope�ra�to�rzy,� któ�rzy� znacz�nie� uła�twią
fir�mom�i oso�bom�pry�wat�nym�wno�sze�nie
opłat� dro�go�wych.� W� naj�lep�szym� sce�na�-
riu�szu� bę�dzie�my� mo�gli� prze�je�chać� ca�łą
Eu�ro�pę,� a� po�tem�do�stać� ra�chu�nek�wy�li�-
czo�ny�przez do�staw�cę�usług�–�bez�wzglę�-
du�na�to,�czy�kie�row�ca�jest�oso�bą�pry�wat�-
ną,�czy�pro�fe�sjo�nal�nym�prze�woź�ni�kiem.

We�dług� da�nych� Kapsch� obec�nie
w  sys�te�mie� via�TOLL� jest� za�re�je�stro�wa�-
nych�bli�sko�1,1�mln�po�jaz�dów�i 678�tys.
pod�mio�tów� go�spo�dar�czych.� Nie�mal� 60
proc.�to�użyt�kow�ni�cy�z Pol�ski,�ko�lej�ni�są
Niem�cy�i Li�twi�ni.

Elek�tro�nicz�ny�sys�tem�po�bo�ru�opłat�za
prze�jaz�dy�wy�bra�ny�mi�od�cin�ka�mi�dróg�kra�-
jo�wych�i au�to�strad�via�TOLL�dzia�ła�od�lip�-
ca�2011�ro�ku�(za�stą�pił�kar�ty�opła�ty�dro�go�-
wej,� czy�li� tzw.� wi�nie�ty).� Obo�wiąz�ko�wo
mu�szą�ko�rzy�stać�z nie�go�kie�row�cy�au�to�bu�-
sów�i po�jaz�dów�cię�ża�ro�wych�o do�pusz�czal�-
nej�ma�sie�cał�ko�wi�tej�po�wy�żej�3,5�t.�Umo�-
wa� z  do�tych�cza�so�wym� za�rząd�cą� e�-my�ta,
Kapsch�Te�le�ma�tic�Se�rvi�ces,�wy�ga�sa�w  li�-
sto�pa�dzie�przy�szłe�go�ro�ku.�Do�te�go�cza�su
GDD�KiA�chce�za�wrzeć�umo�wę�z no�wym
ope�ra�to�rem,�któ�ry�bę�dzie�za�rzą�dzał�sys�te�-
mem�do�2024�ro�ku. new se RIa.pl
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Czwartek, 3 sierpnia

POLSATTVP 1 TVP 2
05:30 Telezakupy
06:00 Dr Quinn 4 (11/28) serial
06:55 Natura w Jedynce serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:20 Notacje cykl dokumentalny
08:35 Elif (62) serial
09:35 Wspaniałe stulecie (146) serial
10:30 Dr Quinn 4 (12/28) serial 
11:30 Coś dla ciebie magazyn
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce serial
13:55 Elif (63) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Polska Molskie 
15:50 Czarne chmury: Zaręczyny  serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Kolarstwo: Tour de Pologne 7.

etap: Bukowina Tatrzańska -
Bukowina Tatrzańska

19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne 
20:10 Enea Ironman 70.3 Gdynia kronika
20:15 Pogoda 
20:20 Weekendowy hit Jedynki:

Winnetou. Nowy świat western,
Niemcy 2016

22:30 Pierwszy raz komedia
romantyczna, Dania/USA 2009

00:05 Agenci T.A.R.C.Z.Y. serial 

06:00 Rodzinka.pl: Zazdrość  serial
06:35 Sonda 2  
07:05 M jak miłość (92) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:40 Barwy szczęścia (1670) serial 
11:20 Na dobre i na złe: Mały bohater

(426) serial
12:20 Tysiąc i jedna noc  serial
13:10 Na sygnale (12) serial
13:40 Serce w Naddniestrzu reportaż
14:25 Herbatka z kabaretem (22)

program rozrywkowy
15:00 M jak miłość (1292) serial
15:55 Zmiennicy: Dziewczyna do bicia

(3/15) serial
17:05 Cena miłości (96/113) serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej
20:05 The Best of „Dzięki Bogu już

weekend” program rozrywkowy
21:25 07 zgłoś się: Skok śmierci

(15/21) serial
22:50 07 zgłoś się: Ślad rękawiczki

(16/21) serial
00:15 Strzeż się tych zdjęć thriller, USA 

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy (164) serial
08:50 Malanowski i partnerzy (614)

serial
09:20 Malanowski i partnerzy (615)

serial
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(141) serial
10:50 Małolaty (39) serial
11:50 Na ratunek 112 (77) serial
12:20 Na ratunek 112 (78) serial
12:50 Trudne sprawy (295) serial
13:50 Słoiki (39) serial
14:50 Dlaczego ja? (708) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (100) serial
17:40 Trudne sprawy (223) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (315)

serial
20:10 Karate Kid film przygodowy,

Chiny/USA 2010
23:00 Wyspa strachu thriller, USA 2009 

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
05:30 Telezakupy 
06:05 Dr Quinn 4 (10/28) serial
06:55 Natura w Jedynce serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:20 Notacje  cykl dokumentalny 
08:35 Elif (61) serial
09:30 Wspaniałe stulecie (145) serial
10:35 Dr Quinn 4 (11/28) serial
11:30 Obserwator (104) cykl reportaży 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce serial
13:55 Elif (62) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Polska Molskiej magazyn  
15:50 Czarne chmury: Wilcze Doły

(8/10) serial przygodowy
16:45 Fundusze europejskie  
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Kolarstwo: Tour de Pologne 6.

etap: Wieliczka - Zakopane 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne 
20:10 Ironman felieton 
20:14 Pogoda 
20:20 Ojciec Mateusz: Krew z krwi  serial 
21:15 Sprawa dla reportera 
22:10 Sekundy, które zmieniły życie  
22:35 Uwikłani) serial 
23:30 Jakiego koloru jest miłość? film

05:55 Rodzinka.pl: Zazdrość serial
06:30 Sonda 2  
07:05 M jak miłość (91) serial
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn 
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:55 Barwy szczęścia (1669) serial 
11:30 Na dobre i na złe: Sceny

balkonowe (425) serial
12:35 Tysiąc i jedna noc serial 
13:25 Na sygnale (11) serial 
13:55 Zaufaj mi, jestem lekarzem

telenowela dokumentalna 
14:55 M jak miłość (1291) serial 
15:55 Zmiennicy: Ostatni kurs (2/15)

serial
17:05 Cena miłości (96/113) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej 
19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej 
20:05 15. Mazurska Noc Kabaretowa -

Mrągowo 2013 rozrywka
21:20 Jak w czeskim filmie: Trup w

każdej szafie komedia
kryminalna, Czechosłowacja
1970 

23:20 Zapraszamy na ślub komedia,
Kanada 2015 

00:55 Męska rzecz komedia
romantyczna, USA 2003

05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (163) serial
08:50 Malanowski i partnerzy (612)

serial 
09:20 Malanowski i partnerzy (613)

serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(140) serial 
10:50 Małolaty (38) serial
11:50 Na ratunek 112 (75) serial 
12:20 Na ratunek 112 (76) serial 
12:50 Trudne sprawy (294) serial 
13:50 Słoiki (38) serial 
14:50 Dlaczego ja? (707) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów 
16:40 Gliniarze (99) serial 
17:40 Trudne sprawy (222) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (314)

serial 
20:05 Diabeł ubiera się u Prady

komediodramat, USA 2006 
22:30 Zdrady (59) serial 
23:30 Bez litości: Tajna skrzynka serial 

05:35 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy 
07:10 W-11 - Wydział Śledczy: Niech

on zniknie (1014) serial 
07:50 Doradca smaku: Kurczak

zapiekany z kalafiorem magazyn 
08:00 19+ (93) serial 
08:35 Druga szansa (6) serial 
09:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Marrone, Ostrów
Wielkopolski (6) rozrywka 

10:35 Ukryta prawda (483) serial 
11:35 Szpital (369) serial 
12:35 Kryminalni: Kolekcjonerzy

(12/13) serial 
13:40 W-11 - Wydział Śledczy:

Niewybaczalna zdrada  serial 
14:20 W-11 - Wydział Śledczy:

Baranek (1018) serial 
15:00 Kuchenne rewolucje: Olsztynek,

Zielarnia (13-ost.) rozrywka 
16:00 Szkoła (226) serial 
17:00 Ukryta prawda (484) serial 
18:00 Szpital (370) serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Zwariowana

tarta z gruszkami i orzechami
(30) magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej (2523) serial 
20:55 Kuchenne rewolucje: Styrnol,

Zawoja (4) rozrywka 
21:55 Obecność horror, USA 2013 
00:15 Drzewo Jozuego film sensacyjny,

USA 1993

06:00 Wszystko o psach (5) serial
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (2)

serial
07:30 Kacper i przyjaciele (10) serial
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (5)

serial
08:30 Kacper i przyjaciele (13) serial 
09:00 Wszystko o psach (1) serial
10:00 Twoja na zawsze (100) serial 
11:00 Detektywi w akcji (30) serial 
12:00 Detektywi w akcji (123) serial 
13:00 Policjantki i Policjanci (277)

serial 
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny 
15:00 Dom nie do poznania (1) reality

show
16:00 Twoja na zawsze (101) serial 
17:00 Hawaje 5-0 (24-ost.) serial 
18:00 Detektywi w akcji (31) serial 
19:00 Policjantki i Policjanci (278)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (83) serial 
21:00 Okręt (2-ost.) dramat wojenny,

Niemcy 1997 
23:30 Śmierć na 1000 sposobów (6)

serial 
00:00 Spadkobiercy (48) rozrywka

POLSATTVP 1 TVP 2
05:40 Klan (3126) 
06:05 Klan (3127)
06:40 Sprawa dla reportera
07:30 Rok w ogrodzie (652)
08:00 Naszaarmia.pl
08:25 Na szlaku wydarzeń
08:45 Sekundy, które zmieniły życie (8)
09:10 Polski grill (5)
09:40 Winnetou. Nowy świat 
11:55 Wielkie nieba
12:20 Fascynujący świat: Ziemia.

Podwodny świat: Woda od
Wschodu i El Kafein (12/17)

13:15 Okrasa łamie przepisy: Brytyjska
jagnięcina z pieca i grilla

13:45 Anna German (10-ost.)
14:50 Kariera Nikodema Dyzmy (1/7)
15:55 Zagadka Hotelu Grand 3 (11)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Polski grill (6)
18:35 Ranczo 
10: Wszystko jest teatrem (122)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Enea Ironman 70.3 Gdynia
20:14 Pogoda
20:15 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

Świata w Londynie
20:25 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

Świata w Londynie
23:15 Cudzoziemiec 

05:55 Sztuka codzienności: Graffiti
serial

06:30 M jak miłość (1299) serial
07:30 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:35 Pogoda 
08:40 Pytanie na śniadanie magazyn
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:25 Lajk! magazyn kulturalny 
10:50 Na sygnale: Ostatnia szansa

(137) serial 
11:25 Podróże z historią serial
12:00 Trup w każdej szafie komedia

kryminalna, Czechosłowacja 
14:00 Familiada teleturniej
14:35 Sonda 2 (26) program

popularnonaukowy
15:15 Wniebowzięci komedia

obyczajowa, Polska 1973
16:15 Kocham Cię, Polsko! 
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy „Postaw na milion”  
19:05 Postaw na milion teleturniej
20:05 Kabaretowe Przeboje Lata 2015

(1) program rozrywkowy
21:10 Festiwal Kultury i Piosenki

Polskiej i Czeskiej w Kudowie  
22:10 Girl Guide komedia sensacyjna,

Polska 1995
23:55 Fałszywy mąż thriller, Kanada

2013 

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Jeźdźcy smoków (15) serial 
08:15 Pan Peabody i Sherman Show

(1) serial
08:45 Jeźdźcy smoków na końcu

świata (35) serial
09:15 Przygody Kota w Butach (36)

serial
09:45 Przygody Kota w Butach (37)

serial 
10:15 Ewa gotuje (276) magazyn 
10:45 Karate Kid film przygodowy,

Chiny/USA 2010
13:45 Kochankowie z Księżyca

komediodramat, USA 2012
15:45 23. Festiwal kabaretów w

Koszalinie - Bananowa
Republika program rozrywkowy

17:45 Chłopaki do wzięcia (89) serial
18:15 Chłopaki do wzięcia (90) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (316)

serial
20:10 Krowy na wypasie film

animowany, Niemcy/USA 2006
22:00 Predator film sensacyjny, USA

1987
00:30 Droga bez powrotu horror,

Niemcy/USA 2003 

TVN7 Puls
05:20 Ukryta prawda (324) serial 
06:20 Szpital (119) serial 
07:15 Sąd rodzinny: Miłość

kieszonkowca (52) serial

08:15 Dr House 7 (5) serial 
09:15 Brzydula (5) serial 
09:45 Brzydula (6) serial
10:20 Mango telezakupy 
11:55 Ukryta prawda (330) serial 

12:55 Sąd rodzinny: Emo (53) serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(293) serial 
14:55 Szpital (120) serial 
15:55 Chirurdzy 2 (6) serial 
16:55 Dr House 7 (6) serial 

17:55 Brzydula (7) serial 
18:30 Brzydula (8) serial 
19:00 Ukryta prawda (331) serial 
20:00 Komediowy czwartek: Same

kłopoty komedia przygodowa,

USA 1991

22:05 Kości 11 (17) serial 
23:05 Wieczór strachu: Demony horror,

USA 2012 
00:50 Wyjście przez sklep z pamiątkami

film dokumentalny

06:00 To moje życie! (87) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny:

Przyjaciele w potrzebie (9)
serial sensacyjny

08:00 Kobra - oddział specjalny: Turbo
i Tacho (12) serial

09:00 Napisała: Morderstwo: Kłopoty
sądowe (1/22) serial

10:00 Napisała: Morderstwo: Zabójcze
nieporozumienie (2/22) serial

11:00 Kobra - oddział specjalny:
Rozgrywka (10) serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 2:
Oszuści (23) serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Lange Henrietta (1) serial

13:50 Zbuntowany anioł (123)
telenowela 

14:45 Zbuntowany anioł (124)
telenowela 

15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Nowa przykrywka (3) serial

16:40 Rewir (1/20) serial 
17:40 Gwiazdy lombardu  reality show 
20:00 Farciarz Gilmore komedia, USA

1996 
21:55 Wielki Stach komedia, USA

2007 
00:05 Pięcioletnie zaręczyny komedia

romantyczna, USA 2012

TVN TV 4 TVN7 Puls
05:35 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy
07:10 W-11 - Wydział Śledczy: Baranek

(1018) serial 
07:50 Doradca smaku: Zwariowana

tarta z gruszkami i orzechami
(30) magazyn

08:00 19+ (94) serial
08:35 Druga szansa (7) serial
09:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Voo Doo, Kielce (7)
program rozrywkowy 

10:35 Ukryta prawda (484) serial
11:35 Szpital (370) serial
12:35 Kryminalni: Reporterzy (13-ost.)

serial
13:40 W-11 - Wydział Śledczy: Szkolny

świr (1019) serial
14:20 W-11 - Wydział Śledczy: Cena

miłości (1020) serial
15:00 Kuchenne rewolucje: Gdańsk,

Czardasz (1) program
rozrywkowy

16:00 Szkoła (227) serial
17:00 Ukryta prawda (485) serial
18:00 Szpital (371) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Armageddon film SF, USA 1998
23:10 Ojciec chrzestny 2 film

sensacyjny, USA 1974 

TVN
05:15 Uwaga! magazyn reporterów
05:35 Mango telezakupy
07:45 Efekt Domina (7) serial 
08:20 Spotkanie ze smakiem (10)

magazyn
08:30 Dzień Dobry Wakacje (13)

magazyn 
11:00 Na Wspólnej (2520) serial 
11:25 Na Wspólnej (2521) serial 
11:50 Na Wspólnej (2522) serial
12:15 Na Wspólnej (2523) serial
12:45 Agent - Gwiazdy (9) reality show
13:45 MasterChef Junior (10-ost.)

program rozrywkowy
15:20 Mamy Cię! (10) program

rozrywkowy
16:30 Kobieta na krańcu świata (3)

serial
17:00 Projekt Lady (8) reality show
18:00 Kuchenne rewolucje: Styrnol,

Zawoja (4) program rozrywkowy
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Polowanie na druhny komedia

romantyczna, USA 2005
22:35 Sztanga i cash komedia

kryminalna, USA 2013 

06:00 Wszystko o psach (1) serial
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (3)

serial
07:30 Kacper i przyjaciele (11) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (6)

serial
08:30 Kacper i przyjaciele (14) serial
09:00 Wszystko o psach (2) serial 
10:00 Twoja na zawsze (101) serial 
11:00 Detektywi w akcji (31) serial
12:00 Galileo (608) program

popularnonaukowy
13:00 Policjantki i Policjanci (278)

serial
14:00 Galileo (609) program

popularnonaukowy
15:00 Dom nie do poznania (2) reality

show
16:00 Twoja na zawsze (102) serial
17:00 Hawaje 5-0 (7) serial
18:00 Detektywi w akcji (32) serial
19:00 Policjantki i Policjanci (279)

serial
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (84) serial
21:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (80) serial
22:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (81) serial
23:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (82) serial
00:00 Jak zabić psa sąsiada?

komediodramat, Niemcy/USA
2000

05:20 Ukryta prawda (325) serial

06:20 Szpital (120) serial

07:15 Sąd rodzinny: Emo (53) serial 

08:15 Dr House 7 (6) serial

09:15 Brzydula (7) serial

09:45 Brzydula (8) serial 

10:20 Mango telezakupy 

11:55 Ukryta prawda (331) serial

12:55 Sąd rodzinny: Bestia (54) serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(294) serial

14:55 Szpital (121) serial

15:55 Chirurdzy 2 (7) serial

16:55 Dr House 7 (7) serial

17:55 Brzydula (9) serial

18:30 Brzydula (10) serial

19:00 Ukryta prawda (332) serial

20:00 Batman film przygodowy, Wielka

Brytania/USA 1989

22:45 Nietykalni dramat kryminalny,

USA 1987 

06:00 To moje życie! (88) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny:

Rozgrywka (10) serial
08:00 Rewir (1/20) serial 
09:00 Napisała: Morderstwo: Zabójcze

nieporozumienie (2/22) serial 
10:00 Napisała: Morderstwo: Do

zobaczenia w sądzie, kotku
(3/22) serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny: Bez
litości (11) serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 2:
Rodzina (24-ost.) serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Cyberzagrożenie (2) serial

13:50 Zbuntowany anioł (125)
telenowela

14:45 Zbuntowany anioł (126)
telenowela

15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Ostateczny termin (4) serial

16:40 Rewir (2/20) serial
17:40 Gwiazdy lombardu  reality show
20:00 Smak zemsty dramat

sensacyjny, Kanada 2014
22:05 Inferno: Piekielna walka film

sensacyjny, USA 1999
00:05 Lake Placid: Ostatni rozdział

horror, USA 2012 

Sobota, 5 sierpnia
TV 4 TVN7 Puls

06:00 Światowe rekordy Guinnessa (8)
program rozrywkowy

07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (4)
serial

07:30 Kacper i przyjaciele (12) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (7)

serial
08:30 Kacper i przyjaciele (15) serial
09:00 Przygody dorastającego

pogromcy smoków film
przygodowy, USA 2010 

10:55 Policjantki i Policjanci (275)
serial 

11:55 Policjantki i Policjanci (276)
serial

12:55 Policjantki i Policjanci (277)
serial

13:55 STOP Drogówka magazyn
policyjny

14:55 Jaś Fasola serial
15:30 Dziewczyny Cheetah: Jeden

świat film muzyczny, USA 2008
17:20 Burzowe tornado film

katastroficzny, USA 2013
19:00 Galileo (610) program

popularnonaukowy
20:00 Policjantki i Policjanci (278)

serial
21:00 Policjantki i Policjanci (279)

serial
22:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (83) serial
23:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (84) serial
00:00 Powstały z martwych thriller,

Kanada/USA 2000 

05:40 Ukryta prawda (326) serial
06:45 Mango telezakupy
08:50 39 i pół: Terapia (12) serial 
09:45 Wojny magazynowe - Teksas 2

(8) reality show 
10:15 Wojny magazynowe - Teksas 2

(9) reality show 
10:45 Remontowy biznes braci Scott 2

(4) serial 
11:45 Remontowy biznes braci Scott 2

(5) serial
12:45 Brzydula (1) serial
13:15 Brzydula (2) serial
13:50 Brzydula (3) serial
14:20 Brzydula (4) serial
14:55 High School Musical film

muzyczny, USA 2006
17:00 Złote dziecko komedia

przygodowa, USA 1986
19:00 Komediowa sobota: 27 sukienek

komedia romantyczna, USA
2008

21:20 Komediowa sobota: Diukowie
Hazzardu komedia,
Australia/USA 2005

23:40 Zakochany prawnik komedia,
Włochy 2013

05:55 Niesamowite!: Drugie życie
(19/25) serial

06:25 Niesamowite!: Dar losu (20/25)
serial

07:00 Taki jest świat 3 (18) 
07:50 Co ludzie powiedzą? 4:

Kosztowna nieruchomość (5)
serial

08:25 Co ludzie powiedzą? 4: Uwaga
na głowę (6) serial

09:00 Co ludzie powiedzą? 4: Awaria
(7) serial

09:40 13 posterunek 2 (21) serial 
10:15 13 posterunek 2 (22) serial 
10:55 Skorpion (13/22) serial
11:50 Skorpion (14/22) serial
12:45 Najpiękniejsze baśnie braci

Grimm: Jorinde i Joringel baśń
filmowa, Niemcy 2011

14:00 Księga dżungli. Opowieść
Mowgliego film familijny, USA
1998

15:40 Powrót do błękitnej laguny film
przygodowy, USA 1991

17:45 Bliźniacy komedia, USA 1988
20:00 Kabaretobranie 2017, czyli 9.

Zielonogórska Noc Kabaretowa
program rozrywkowy

23:10 Wielki Stach komedia, USA 2007 

II

Piàtek, 4 sierpnia



Wtorek, 8 sierpnia
TVN7 Puls

05:30 Szpital (122) serial

06:30 W-11 - Wydział Śledczy: Królowe

internetu (1153) serial

07:15 Sąd rodzinny: Tomek i Agnieszka

(55) serial 

08:15 Dr House 7 (8) serial

09:15 Brzydula (11) serial

09:45 Brzydula (12) serial 

10:20 Mango telezakupy 

11:55 Ukryta prawda (333) serial

12:55 Sąd rodzinny: Zły dom (56) serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(296) serial

14:55 Szpital (123) serial

15:55 Chirurdzy 2 (9) serial

16:55 Dr House 7 (9) serial

17:55 Brzydula (13) serial

18:30 Brzydula (14) serial

19:00 Ukryta prawda (334) serial

20:00 Sensacyjny wtorek: Nietykalni

dramat kryminalny, USA 1987

22:35 Kino oldschool: Egzekutor film

sensacyjny, USA 1976

00:40 Czysty Geniusz (9) serial

medyczny 

06:00 To moje życie! (90) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny: Kto

wiatr sieje (12) serial
08:00 Rewir (3/20) serial 
09:00 Napisała: Morderstwo: Pogrzeb

Hannigana (4/22) serial 
10:00 Napisała: Morderstwo: Klejnoty

rodzinne (5/22) serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny:

Gorąca sprawa (13) serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Cyberzagrożenie (2) serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Ostateczny termin (4) serial
13:50 Zbuntowany anioł (129)

telenowela
14:45 Zbuntowany anioł (130)

telenowela
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Samotny wilk (6) serial
16:40 Rewir (4/20) serial
17:40 Gwiazdy lombardu  reality show
20:00 Terytorium wroga dramat

wojenny, Francja 2011
22:05 Smak zemsty dramat

sensacyjny, Kanada 2014
00:15 Dziewczyna z sąsiedztwa komedia

romantyczna, USA 2004

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
05:40 Telezakupy
06:15 Dr Quinn 4 (13/28) serial
07:05 Natura w Jedynce serial 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Notacje cykl dokumentalny
08:35 Elif (64) serial
09:30 Wspaniałe stulecie (148) serial
10:30 Dr Quinn 4 (14/28) serial 
11:30 Obserwator (107) cykl reportaży
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Natura w Jedynce   
13:45 Miejsca. Powstanie warszawskie:

Wisła cykl felietonów
14:00 Elif (65) serial
15:00 Wiadomości 
15:15 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa  
15:55 Czas honoru: Skok serial wojenny
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela  
17:55 Jaka to melodia? teleturniej  
18:40 Zraniona miłość (60) serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

Świata w Londynie  5. dzień
23:15 Hiroszima - życie po tragedii film

dokumentalny, Wielka Brytania  
00:05 Z ciemności - zobaczyć świat (8)

serial 

06:10 Rodzinka.pl: Przeprowadzka
(110) serial

06:40 Luteranie na świecie reportaż
07:05 M jak miłość (94) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
11:00 Barwy szczęścia (1672) serial 
11:35 Na dobre i na złe: Ryzyko

zawodowe (428) serial
12:35 Tysiąc i jedna noc  serial
13:25 Na sygnale (14) serial
13:55 Włoska kuchnia jak u babci:

Casteldilago (2/13) magazyn
14:25 Afryka od kuchni: Amhara

(2/13) serial
14:55 M jak miłość (1294) serial
15:50 Zmiennicy: Safari (5/15) serial
17:05 Cena miłości (98/113) serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej
20:05 Kocham Cię, Polsko! (8)

program rozrywkowy
21:50 Pogoda na miłość film

obyczajowy, USA 2015
23:30 Świat bez fikcji: Jestem Kuba

film dokumentalny,
Polska/Norwegia 2014

00:35 Kariera Nikosia Dyzmy komedia,
Polska 2002 

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy (166) serial
08:50 Malanowski i partnerzy (618)

serial
09:20 Malanowski i partnerzy (619)

serial
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(143) serial
10:50 Małolaty (41) serial
11:50 Na ratunek 112 (81) serial
12:20 Na ratunek 112 (82) serial
12:50 Trudne sprawy (297) serial
13:50 Słoiki (41) serial
14:50 Dlaczego ja? (710) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (102) serial
17:40 Trudne sprawy (225) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (319)

serial
20:10 Wojownik dramat społeczny,

USA 2011
23:05 Pocałunek śmierci dramat

kryminalny, USA 1995 

05:35 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy
07:10 W-11 - Wydział Śledczy: Plac

zabaw (957) serial 
07:50 Doradca smaku: Pieczone

pierogi z wołowiną i dynią (11)
magazyn

08:00 19+ (96) serial
08:35 Druga szansa (9) serial
09:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Perła, Jasło (9)
program rozrywkowy 

10:35 Ukryta prawda (486) serial
11:35 Szpital (372) serial
12:35 Kryminalni: Dziennikarka  serial
13:40 W-11 - Wydział Śledczy: Randka

(930) serial
14:20 W-11 - Wydział Śledczy:

Zniknięcie Izy (931) serial
15:00 Kuchenne rewolucje: Katowice,

Good Father (3) program
rozrywkowy

16:00 Szkoła (229) serial
17:00 Ukryta prawda (487) serial
18:00 Szpital (373) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Placki

ziemniaczane z aromatycznymi
pomidorami (34) magazyn

20:15 Na Wspólnej (2525) serial
20:55 Zabójcy film sensacyjny,

Francja/USA 1995
23:45 Poszukiwacze zaginionej Arki

film przygodowy, USA 1981 

06:00 Wszystko o psach (3) serial
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (7)

serial
07:30 Kacper i przyjaciele (15) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (10)

serial
08:30 Kacper i przyjaciele (18) serial
09:00 Wszystko o psach (4) serial 
10:00 Twoja na zawsze (103) serial 
11:00 Detektywi w akcji (33) serial
12:00 Detektywi w akcji (125) serial
13:00 Policjantki i Policjanci (280)

serial
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Dom nie do poznania (4) reality

show
16:00 Twoja na zawsze (104) serial
17:00 Hawaje 5-0 (9) serial
18:00 Detektywi w akcji (34) serial
19:00 Policjantki i Policjanci (281)

serial
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (86) serial
21:00 Belfer 2 film sensacyjny, USA

1998
22:55 Śmierć na 1000 sposobów (7)

serial
23:25 Śmierć na 1000 sposobów (8)

serial
23:55 Spadkobiercy (50) program

rozrywkowy
00:55 Sekrety sąsiadów (25) serial 

POLSATTVP 1 TVP 2
05:35 Klan (3130) telenowela
06:10 Słownik polsko@polski  
06:35 Pełnosprawni magazyn 
07:00 Trans mi sja mszy świę tej z Sank -

tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w
Kra ko wie -Ła giew ni kach

08:00 Tydzień 
08:35 Fundusze europejskie 
08:55 Ziarno program dla dzieci
09:25 Zakochaj się w Polsce 
09:55 Enea Ironman 70.3 Gdynia 
10:00 Weterynarze z sercem  
10:35 Biblia: Dawid  serial religijny 
11:25 Enea Ironman 70.3 Gdynia 
11:40 Między ziemią a niebem magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem magazyn
13:00 Enea Ironman 70.3 Gdynia 
13:10 BBC w Jedynce 
14:15 Niebo i piekło. Północ - Południe
15:15 Dziewczyny ze Lwowa  serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Pół wieku Kabaretu pod Egidą 
18:35 Rolnik szuka żony 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Enea Ironman 70.3 Gdynia

kronika
20:14 Pogoda 
20:15 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

Świata w Londynie studio
20:25 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

Świata w Londynie 3. dzień
23:15 Przerwana lekcja muzyki dramat

obyczajowy, Niemcy/USA 1999 

06:15 Słowo na niedzielę
06:25 Podróże z historią  serial
07:05 M jak miłość (1300) serial 
08:00 Golfiarze 2 komedia, USA 1988
09:50 Ukryte skarby cykl reportaży 
10:25 Rodzinne oglądanie: My i koty

film dokumentalny, Wielka
Brytania 2014 

11:25 Makłowicz w podróży: Madera -
Wyspa ogród magazyn

12:00 Gwiazdy w południe: Kolty
siedmiu wspaniałych western,
USA 1969

14:00 Familiada teleturniej
14:35 Sonda 2 (53) program

popularnonaukowy
15:15 Na dobre i na złe: Wszystko

będzie dobrze (671) serial
16:15 Na sygnale: Zabójczy chłód

(138) serial
16:45 „Ja to mam szczęście!” ulubione

skecze  program rozrywkowy
16:55 Pierwsza randka (7) reality show
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl: Albo ona, albo ja

(199) serial
19:25 Rodzinka.pl: Zapisałaś w

chmurze? (200) serial
20:05 The Voice of Poland pod żaglami

koncert
22:15 Resident Evil 2: Apokalipsa

horror SF
23:55 Girl Guide komedia sensacyjna,

Polska 1995 

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:30 Jeźdźcy smoków (16) serial 
08:00 Pan Peabody i Sherman Show

(2) serial
08:30 Jeźdźcy smoków na końcu

świata (36) serial
09:00 Przygody Kota w Butach (38)

serial
09:35 Atlantyda: Powrót Milo film

animowany, USA 2003 
11:25 Wspólna chata komedia, USA

2012
13:35 Krowy na wypasie film

animowany, Niemcy/USA 2006
15:35 Błękitna laguna film obyczajowy,

USA 1980
17:45 Nasz nowy dom (81) reality show
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (317)

serial
20:05 Kabaretowa noc pod gwiazdami

- Lidzbark Warmiński 2016
program rozrywkowy

22:00 Plan prawie doskonały komedia
kryminalna, USA 2009

00:00 Terminator 3: Bunt maszyn film
SF, Niemcy/Wielka
Brytania/US

TVN
05:20 Uwaga! magazyn reporterów
05:45 Mango telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie (4)

magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika (30/52)

magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry Wakacje (14)

magazyn 
11:00 Dom marzeń (8) reality show
12:00 Co za tydzień 
12:40 Belle Epoque (8) serial
13:40 Akademia policyjna 4: Patrol

obywatelski komedia, USA 1987
15:35 Córka prezydenta komedia

romantyczna, Wielka
Brytania/USA 2004

17:50 Gotowi na sezon (10) program
rozrywkowy

18:00 Ugotowani (2) program
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Ostatni samuraj dramat

kostiumowy, USA 2003
23:10 Firewall thriller, Australia/USA

2006 

Niedziela, 6 sierpnia
TV 4 TVN7 Puls

06:00 Światowe rekordy Guinnessa (9)
program rozrywkowy

07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (5)
serial

07:30 Kacper i przyjaciele (13) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (8)

serial
08:30 Kacper i przyjaciele (16) serial
09:00 Garfield Show serial
09:25 Dziewczyny Cheetah: Jeden

świat film muzyczny, USA 2008 
11:00 Galileo (609) program

popularnonaukowy
12:00 Galileo (610) program

popularnonaukowy
13:00 Jaś Fasola serial
13:40 Syn Różowej Pantery komedia

kryminalna, Włochy/USA 1993
15:35 10.5 w skali Richtera (1/2) film

katastroficzny, USA 2004
17:20 10.5 w skali Richtera (2-ost.)

film katastroficzny, USA 2004
19:00 Galileo (611) program

popularnonaukowy
20:00 Kochanie, poznaj moich kumpli

komedia, Australia/Wielka
Brytania 2011

22:00 Zombie SS komedia sensacyjna,
Norwegia 2009

23:55 STOP Drogówka magazyn
policyjny

05:45 Ukryta prawda (328) serial

06:45 Mango telezakupy 

08:50 39 i pół: Rozwiązanie (13-ost.)

serial

09:50 Wojny magazynowe - Teksas 2

(10) reality show 

10:20 Remontowy biznes braci Scott 2

(6) serial 

11:20 Remontowy biznes braci Scott 2

(7) serial

12:15 Brzydula (5) serial

12:50 Brzydula (6) serial

13:20 Brzydula (7) serial

13:50 Brzydula (8) serial

14:20 Brzydula (9) serial

14:50 Brzydula (10) serial

15:25 Rewolwer western, USA 1968

17:30 Batman film przygodowy, Wielka

Brytania/USA 1989

20:00 Superseans: Dowód życia

dramat sensacyjny, USA 2000

22:50 Czysty Geniusz (9) serial

medyczny

23:50 Uciekinier film SF, USA 1987 

06:00 Taki jest świat 3 (18) 
06:50 Co ludzie powiedzą?: Nad

morzem (1) serial
07:25 Co ludzie powiedzą?: Bal

kostiumowy (2) serial 
08:05 Co ludzie powiedzą?: Rocznica

ślubu (3) serial
08:40 13 posterunek   serial 
10:40 Ale numer! (32) program

rozrywkowy 
11:10 Wojciech Cejrowski. Boso -

Teksas: Rancho (1) serial 
11:40 Wojciech Cejrowski. Boso -

Teksas: Kowboj (2) serial
12:15 Wojciech Cejrowski. Boso -

Teksas: Ziemia ludzi wolnych (3)
serial

12:50 Wojciech Cejrowski. Boso -
Teksas: Rodeo (4) serial

13:30 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Czerwony Kapturek
baśń filmowa, Niemcy 2012

14:40 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Gęsiareczka baśń
filmowa, Niemcy 2009

15:50 Bliźniacy komedia, USA 1988
18:00 Farciarz Gilmore komedia, USA

1996
20:00 Niedziela z gwiazdami: Ghost

Rider thriller, Australia/USA
2007

22:05 Sin City 2: Damulka warta
grzechu film kryminalny, USA
2014

00:05 Wikingowie 2 (10-ost.) serial
historyczny 

III

Poniedzia∏ek, 7 sierpnia
TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN

05:20 Telezakupy
05:55 Dr Quinn 4 (12/28) serial
06:50 Natura w Jedynce  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Notacje  cykl dokumentalny
08:35 Elif (63) serial
09:30 Wspaniałe stulecie (147) serial
10:30 Dr Quinn 4 (13/28) serial 
11:30 Z ciemności - zobaczyć świat  
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Natura w Jedynce 2014
13:45 Miejsca. Powstanie warszawskie:

Dzieci i Dworkowa cykl felietonów
14:00 Elif (64) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa   
15:50 Czarne chmury: Pościg  serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela  
17:55 Jaka to melodia? teleturniej  
18:40 Zraniona miłość (59) serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

Świata w Londynie 4. dzień
23:10 Enea Ironman 70.3 Gdynia

kronika
23:15 Gol Ekstra magazyn piłkarski
23:45 Komisja morderstw: Korzenie

(9/12) serial
00:40 Młodzi lekarze 2 (9/10)

telenowela dokumentalna 

06:05 Rodzinka.pl: Pierwsze
mieszkanie (109) serial

06:35 Mam przepis na pielgrzymowanie  
07:05 M jak miłość (93) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:45 Barwy szczęścia (1671) serial 
11:25 Na dobre i na złe: Debiutantka

(427) serial
12:25 Tysiąc i jedna noc   serial
13:15 Na sygnale (13) serial
13:45 Najdziksze wyspy świata: Dzikie

wyspy: Filipiny - wyspy tajemnic  
14:50 M jak miłość (1293) serial
15:50 Zmiennicy: Typowa logika

damsko-męska (4/15) serial
17:05 Cena miłości (97/113) serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Jeden z dziesięciu wielki finał
20:05 Komedie po polsku: Kariera

Nikosia Dyzmy komedia, Polska
2002

22:05 Rodzinka.pl: Pogadajmy o
facetach (205) serial

22:40 Czy świat oszalał?: Dzień, w
którym zrzucono bombę film  

23:45 Kryminalne zagadki Las Vegas
13 (17/22) serial

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy (165) serial
08:50 Malanowski i partnerzy (616)

serial
09:20 Malanowski i partnerzy (617)

serial
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(142) serial
10:50 Małolaty (40) serial
11:50 Na ratunek 112 (79) serial
12:20 Na ratunek 112 (80) serial
12:50 Trudne sprawy (296) serial
13:50 Słoiki (40) serial
14:50 Dlaczego ja? (709) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (101) serial
17:40 Trudne sprawy (224) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (318)

serial
20:10 Megahit: Terminator 3: Bunt

maszyn film SF, Niemcy/Wielka
Brytania/USA 2003

22:40 W cywilu dramat sensacyjny,
USA 2006

00:40 Wojownik dramat społeczny,
USA 2011 

05:40 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy
07:10 W-11 - Wydział Śledczy: Cena

miłości (1020) serial 
07:50 Gotowi na sezon  
08:00 19+ (95) serial
08:35 Druga szansa (8) serial
09:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Carska, Legionowo
(8) program rozrywkowy 

10:35 Ukryta prawda (485) serial
11:35 Szpital (371) serial
12:35 Kryminalni: Balkon z widokiem

(1/13) serial
13:40 W-11 - Wydział Śledczy: Zamiast

miłości (956) serial
14:20 W-11 - Wydział Śledczy: Plac

zabaw (957) serial
15:00 Kuchenne rewolucje: Warszawa,

Tbilisi (2) program rozrywkowy
16:00 Szkoła (228) serial
17:00 Ukryta prawda (486) serial
18:00 Szpital (372) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku  magazyn
20:15 Na Wspólnej (2524) serial
20:55 Projekt Lady (9) reality show
21:55 Niezwykłe przypadki medyczne

reality show
22:55 Ostre cięcie (12-ost.) program

rozrywkowy
23:40 Żony Hollywood (9) program

rozrywkowy
00:40 Co za tydzień 

06:00 Wszystko o psach (2) serial
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (6)

serial
07:30 Kacper i przyjaciele (14) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (9)

serial
08:30 Kacper i przyjaciele (17) serial
09:00 Wszystko o psach (3) serial 
10:00 Twoja na zawsze (102) serial 
11:00 Detektywi w akcji (32) serial
12:00 Detektywi w akcji (124) serial
13:00 Policjantki i Policjanci (279)

serial
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Dom nie do poznania (3) reality

show
16:00 Twoja na zawsze (103) serial
17:00 Hawaje 5-0 (8) serial
18:00 Detektywi w akcji (33) serial
19:00 Policjantki i Policjanci (280)

serial
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (85) serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów (13)

serial
21:30 Śmierć na 1000 sposobów (14)

serial
22:00 Galileo (610) program

popularnonaukowy

TVN7 Puls
05:25 Ukryta prawda (329) serial

06:20 Szpital (121) serial

07:15 Sąd rodzinny: Bestia (54) serial 

08:15 Dr House 7 (7) serial

09:15 Brzydula (9) serial

09:45 Brzydula (10) serial 

10:20 Mango telezakupy 

11:55 Ukryta prawda (332) serial

12:55 Sąd rodzinny: Tomek i Agnieszka

(55) serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(295) serial

14:55 Szpital (122) serial

15:55 Chirurdzy 2 (8) serial

16:55 Dr House 7 (8) serial

17:55 Brzydula (11) serial

18:30 Brzydula (12) serial

19:00 Ukryta prawda (333) serial

20:00 Wyjdź za mnie (1/2) film

obyczajowy, USA 2010

21:50 Lista klientów 2 (2/15) serial

22:50 Masters of Sex (12-ost.) serial

00:05 Jeff wraca do domu

komediodramat, USA 2011 

06:00 To moje życie! (89) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny
08: Bez litości (11) serial
08:00 Rewir (2/20) serial 
09:00 Napisała: Morderstwo: Do

zobaczenia w sądzie, kotku
(3/22) serial 

10:00 Napisała: Morderstwo: Pogrzeb
Hannigana (4/22) serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny: Kto
wiatr sieje (12) serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Lange Henrietta (1) serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Nowa przykrywka (3) serial

13:50 Zbuntowany anioł (127)
telenowela

14:45 Zbuntowany anioł (128)
telenowela

15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Ofiara (5) serial

16:40 Rewir (3/20) serial
17:40 Gwiazdy lombardu  ) reality show
20:00 Dracula horror, USA 1992
22:25 Underworld horror,

Niemcy/Wielka
Brytania/USA/Węgry 2003 



tra sa raj du Hu sa ria Ral ly
POL�SKA,� GDY�NIA� -� WAR�SZA�-

WA,� SŁO�WA�CJA,� WĘ�GRY,� RU�MU�-
NIA,�BUŁ�GA�RIA,�TUR�CJA,�GRU�ZJA
–�UPLI�ST�SI�KHE�–�GO�RI�–�AZER�BEJ�-
DŻAN�BA�KU�- GDY�NIA�łącz�na�tra�sa�~
10.000�Km

Start:�02.09.2017�–�Pol�ska�War�sza�-
wa�&�Me�ta:�10.09.2017�–�Gru�zja�–�Pol�-

ska�24.09.2017
Or�ga�ni�za�tor�raj�du�nie�przyj�mu�je�żad�-

nych�wpłat�po�za�wpi�so�wym.
Wpła�ty�pie�nię�dzy�do�ko�ny�wa�ne�bę�dą

przez� uczest�ni�ków,� spon�so�rów,� pa�tro�-
nów�itd.�bez�po�śred�nio�na�kon�ta�OPP. 

Pod�rzęd�ne�ce�le�raj�du�to:
•� Prze�ka�za�nie� da�rów� dla� Ośrod�ka

Dzie�ci� Nie�peł�no�spraw�nych� w� GO�RI

(GRU�ZJA)�w�dniu�11.09.2017r.,
•�Pro�pa�go�wa�nie�daw�nej�mo�to�ry�za�cji,
•�Pro�pa�go�wa�nie�kul�tu�ry�i�wza�jem�nej

po�mo�cy�na�dro�gach,
•�In�te�gra�cja�śro�do�wisk�mo�to�ry�za�cyj�-

nych.
Proś�ba�o�wspar�cie�fi�nan�so�we�skie�ro�-

wa�na� jest� za�rów�no� do� przed�się�bior�ców,
jak�i�osób�pry�wat�nych.

Kwo�ta�prze�le�wu�za�le�ży�tyl�ko�od�Pań�-
stwa�hoj�no�ści,�mo�że�to�być�sym�bo�licz�ne
pięć�dzie�siąt� zło�ty� lub� wię�cej,� W� ty�tu�le
prze�le�wu�pro�szę� o�wpi�sa�nie� na�zwy�dar�-
czyń�cy�(peł�na�na�zwa�fir�my�lub�da�ne�imię
i� na�zwi�sko)� z�do�pi�skiem�na�zwy�na�sze�go
te�amu:

„� MO�BIL�NA� BA�ZA� RE�BE�LIAN�-
TÓW�”

Dar�czyń�ca� po� wpła�ce�niu� środ�ków
na�fun�da�cję�mo�że�do�star�czyć�swo�ją�re�kla�-
mę�w�for�mie�ma�gne�su,�któ�rą�umie�ści�my
na�na�szym�sa�mo�cho�dzie.

Wpła�ty� pro�si�my�do�ko�nać� na� po�niż�-
sze�fun�da�cje:

•� WIEL�KA� OR�KIE�STRA� ŚWIĄ�-
TECZ�NEJ�PO�MO�CY

NU�MER� KON�TA:� 58� 1240� 1112
1111�0010�0944�9739

•�Fun�da�cja�Świa�teł�ko� z�So�po�tu�krs
0000582129

NU�MER� KON�TA:� 52� 1160� 2202
0000�0002�9105�7389

Po�twier�dze�nie�in�for�ma�cji�o�wy�so�ko�-
ści�wpła�ty�pro�szę�prze�słać�na�ema�il:�ma�-
ku�113@wp.pl

Na�wpła�ty�cze�ka�my�do�12�sierp�nia.
Za� każ�de�wspar�cie� ser�decz�nie� dzię�-

ku�je�my!�Z�na�szej� stro�ny� obie�cu�je�my,� iż
zro�bi�my� wszyst�ko,� aby� na�sze� wie�ko�we
au�to�(Re�nault�19�ca�brio�mo�del�z�1989�r.)
pcha�ne�na�szym�du�chem�pa�trio�tycz�nym�i
za�si�la�ne�si�łą�port�fe�la�bez�piecz�nie�osią�gnę�-
ło�cel�wy�pra�wy�oraz�po�wrót�do�do�mu.

We� wrze�śniu� li�czy�my� na� pań�stwa
wspar�cie.�

Do�zo�ba�cze�nia!!
Z po dzię ko wa niem

Te am Gdy nia
MO BIL NA BA ZA RE BE LIAN TÓW
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Husaria Rally 

Hu�sa�ria�Ral�ly�to�rajd�cha�ry�ta�tyw�ny,�któ�re�go�nad�rzęd�nym�ce�-
lem�jest�ze�bra�nie�środ�ków�fi�nan�so�wych,�któ�re�w�ca�ło�ści�zo�-
sta�ną�wpła�co�ne�na�Or�ga�ni�za�cje�Po�żyt�ku�Pu�blicz�ne�go�ze
szcze�gól�nym�wska�za�niem�na�or�ga�ni�za�cje�dzia�ła�ją�ce�na
rzecz�po�mo�cy�dzie�ciom.�Hu�sa�ria�to�rajd�dłu�gi�i�trud�ny,�od�by�-
wa�się�w�po�ro�zu�mie�niu�z�lo�kal�ny�mi�wła�dza�mi�Gru�zji,�gdzie
jak�za�pew�nia�ją�or�ga�ni�za�to�rzy,�ma�ją�ich�peł�ne�wspar�cie.
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"a wszyst ko to..." Mag da
Po�pu�lar�ność� przy�nio�sła� im� za�war�ta

na� tym� ostat�nim� al�bu�mie� pio�sen�ka� "A
wszyst�ko�to...�Bo�Cie�bie�ko�cham",�bę�dą�-
ca�co�ve�rem�"Al�les�aus�Lie�be"�nie�miec�kie�-
go� ze�spo�łu�Die� To�ten�Ho�sen.�W� 2001
ro�ku�Fem�me�ode�szła�ze�skła�du.�Za�stą�pi�-
ła� ją�Ju�sty�na�Maj�kow�ska,�z�któ�rą�ze�spół
na�grał� ko�lej�ne� dwie� pły�ty:� "Ad.� 4"� i� Po
pią�te...� a� niech� ga�da�ją".� Wo�ka�list�ka� za�-
śpie�wa�ła� tak�że� na� krąż�ku� "The� Best� of
Ich�Tro�je".�Pod�czas�kon�cer�tów�ze�spo�ło�wi
to�wa�rzy�szy�ła�gru�pa�ta�necz�na,�w�któ�rej�za
cho�re�ogra�fię� od�po�wia�da�ła� Mar�ta� Wi�-
śniew�ska.

O�twór�czo�ści�gru�py�sta�ło�się�na�praw�-
dę�gło�śno�w�2001� ro�ku�dzię�ki�pio�sen�ce
"Po�wiedz",� któ�ra� zna�la�zła� się� na� pły�cie
"Ad.�4".�Ze�spół�wy�grał�tym�utwo�rem�na�-
gro�dę�pu�blicz�no�ści�na�fe�sti�wa�lu�w�Opo�-
lu,� re�pre�zen�to�wał� tak�że� Pol�skę� pod�czas
Fe�sti�wa�lu� Pio�sen�ki� Nad�bał�tyc�kiej� w
Karl�shamn,� gdzie� tak�że� zdo�był� uzna�nie
wi�dzów�oraz�ju�ro�rów,�zaj�mu�jąc�pierw�sze
miej�sce.

ju sty na "po wiedz"
W�li�sto�pa�dzie�2002�ro�ku�ze�spół�Ich

Tro�je� przy�jął� za�pro�sze�nie� do� udzia�łu�w
nie�miec�kich� eli�mi�na�cjach� do� 48.� Kon�-
kur�su� Pio�sen�ki� Eu�ro�wi�zji.� W� tym� sa�-
mym�cza�sie�gru�pa�po�ja�wi�ła�się�tak�że�na
li�ście� fi�na�li�stów�pol�skich� se�lek�cji,� któ�re
osta�tecz�nie�wy�gra�li�w� stycz�niu� z� utwo�-
rem�"Ke�ine�Gren�zen�-�Żad�nych�gra�nic",
zo�sta�jąc� tym� sa�mym� re�pre�zen�tan�tem
Pol�ski� pod�czas� fi�na�łu� im�pre�zy.� Dwa
mie�sią�ce�póź�niej,� już� ja�ko�pol�scy�re�pre�-
zen�tan�ci,� wy�stą�pi�li� ra�zem� z� nie�miec�ką
wo�ka�list�ką�El�li�Mücke�pod�na�zwą�Tro�je

pod�czas� nie�miec�kie�go� fi�na�łu� se�lek�cji,
wy�ko�nu�jąc�utwór�"Lie�be�macht�Spaß",�z
któ�rym�za�ję�li�osta�tecz�nie�szó�ste�miej�sce.
W�ma�ju� ze�spół� za�śpie�wał� w� fi�na�le� 48.
Kon�kur�su�Pio�sen�ki�Eu�ro�wi�zji�i�za�koń�czył
udział� na� siód�mym� miej�scu� w� fi�na�le,
osią�ga�jąc�dru�gi�naj�wyż�szy�wy�nik�dla�kra�-
ju�w�hi�sto�rii�star�tów�pol�skich�re�pre�zen�-
tan�tów.� Po� udzia�le� w� fi�na�le� Kon�kur�su
Pio�sen�ki�Eu�ro�wi�zji�ze�spół�opu�ści�ła�Ju�sty�-
na.� No�wą� wo�ka�list�ką� ze�spo�łu� zo�sta�ła
wów�czas�An�na�Świąt�czak,�lau�re�at�ka�pro�-
gra�mu�te�le�wi�zyj�ne�go�"Szan�sa�na�suk�ces",

w�któ�rym�wy�śpie�wa�ła�so�bie�zwy�cię�stwo
pio�sen�ką�Sła�wy�Przy�byl�skiej�"Pa�mię�tasz,
by�ła�je�sień".

"ostat ni przy sta nek" an ny
To�wła�śnie�z�nią�Mi�chał� i�Ja�cek�na�-

gra�li,�jak�za�po�wia�da�li,�"po�że�gnal�ny�al�bum
"6-ty� -� Ostat�ni� Przy�sta�nek".� Do�kład�nie
31� grud�nia� 2004� ro�ku,� ze�spół� ofi�cjal�nie
za�koń�czył� swo�ją� dzia�łal�ność.� Jed�nak,� ku
ucie�sze�fa�nów,�nie�na�dłu�go.�Zo�stał�re�ak�-
ty�wo�wa�ny� po� fe�sti�wa�lu� Top� Tren�dy� w
So�po�cie�w�2005� ro�ku.� Pod� je�go� ko�niec

Ich�Tro�je�zgło�si�ło�dwie�swo�je�pio�sen�ki�do
pol�skich� eli�mi�na�cji� eu�ro�wi�zyj�nych.� W
stycz�niu� na�stęp�ne�go� ro�ku� gru�pa� w� po�-
więk�szo�nym� skła�dzie� -� wraz� z� Re�al
McCoy'em�i�by�ły�mi�wo�ka�list�ka�mi�ze�spo�-
łu:�Mag�dą�Fem�me�i�Ju�sty�ną�Maj�kow�ską�-
wy�gra�ła�eli�mi�na�cje�do�51.�Kon�kur�su�Pio�-
sen�ki�Eu�ro�wi�zji� z�utwo�rem� "Fol�low�My
He�art".�Pod�czas�run�dy�pół�fi�na�ło�wej�kon�-
kur�su� ze�spół�otrzy�mał� łącz�nie�70�punk�-
tów� i� za�jął� 11.�miej�sce,� nie�kla�sy�fi�ku�jąc
się�do�fi�na�łu,�do�któ�re�go�za�bra�kło�mu�za�-
le�d�wie�sze�ściu�punk�tów.

W�mię�dzy�cza�sie� ze�spół�wy�stą�pił� na
fe�sti�wa�lu�So�pot�Hit�Fe�sti�wal,�gdzie�z�pio�-
sen�ką�„"Play�in�Te�am"�za�jął�dru�gie�miej�-
sce.�Z�Anią� Świąt�czak� ze�spół� re�je�stru�je
jesz�cze� dwa� ma�te�ria�ły:� "7� grze�chów
głów�nych"� i� "Ósmy,� ob�cy� pa�sa�żer".� W
2010�ro�ku�wo�ka�list�ka�de�cy�du�je�się�opu�-
ścić� chło�pa�ków.� Za�stę�pu�je� ją� Je�anet�te
Vik,� 23-let�nia� Nor�weż�ka� pol�skie�go� po�-
cho�dze�nia.�Wo�ka�list�ka� nie� po�ra�dzi�ła� so�-
bie� jed�nak� z� ba�rie�rą� ję�zy�ko�wą.� Do� Ich
Tro�je� do�łą�cza� Ju�sty�na� Pan�fi�le�wicz.� Ze�-
spół�ra�zem�z�nią�za�grał�m.in.�na�fe�sti�wa�lu
Top�Tren�dy�2012.

"zre mik so wa nie" je anet te, 
ju sty ny i Mar ty

W�koń�cu�i�Pan�fi�le�wicz�po�sta�no�wi�ła
osie�ro�cić� ze�spół� w� mar�cu� 2013� ro�ku.
Jej�miej�sce�za�ję�ła�Mar�ta�Mi�lan.�To�z�nią

Ich� Tro�je� za�gra�ło� kil�ka� kon�cer�tów� w
USA,�a�w�2014�ro�ku�ze�spół�zor�ga�ni�zo�-
wał�kon�cert�"Do�mów�ka�u�Wi�śniew�skie�-
go",�któ�ry�na�ży�wo�trans�mi�to�wa�ła�te�le�-
wi�zja�TVR.

W�sierp�niu�2015�ro�ku�Ich�Tro�je�wy�-
stą�pi�ło�na�kon�cer�cie�emi�to�wa�nym�w�Pol�-
sa�cie� "Di�sco� pod� Gwiaz�da�mi",� pod�czas
któ�re�go,�Wi�śniew�ski�ogło�sił�tra�sę�kon�cer�-
to�wą� z�oka�zji�20-le�cia� ist�nie�nia� ze�spo�łu.
Gru�pa�za�gra�ła�m.in.�w�Ar�ła�mo�wie,�Czę�-
sto�cho�wie,�Wro�cła�wiu� i�Kiel�cach.�Tra�sę
za�koń�czył�ka�me�ral�ny�kon�cert�w�kra�kow�-

skim�Te�atrze�STU�w�dniu�uro�dzin�Mi�-
cha�ła,�9�wrze�śnia�2016�ro�ku.�Ich�tro�je�z
oka�zji�ju�bi�le�uszu�na�gry�wa�też�al�bum�"Re�-
mi�xed"�z�naj�więk�szy�mi�prze�bo�ja�mi�w�no�-
wych�aran�ża�cjach.

"pier wia stek" z aga ty
Po�uro�dzi�no�wej� tra�sie�Mi�lan�od�cho�-

dzi�z�Ich�Tro�je.�Na�jej�miej�scu�w�lu�tym
2017� ro�ku� po�ja�wia� się� mło�dziut�ka,� 18-
let�nia� Aga�ta� Bucz�kow�ska,� uczest�nicz�ka
"The�Vo�ice�of�Po�land".�Z�no�wą�wo�ka�list�-
ką�gru�pa�za�po�wie�dzia�ła�wy�da�nie�dzie�wią�-
tej� pły�ty� stu�dyj�nej,� za�ty�tu�ło�wa�nej� "Pier�-
wia�stek�z�dzie�wię�ciu",�któ�rej�pre�mie�ra�ma
od�być� się�11� li�sto�pa�da.�Pły�tę� za�po�wia�da
sin�giel�i�te�le�dysk�"Let�nia�przy�go�da".

opRa co wał MaR cIn Ka lI ta

Fot. MaR cIn Ka lI ta, aR cHI wuM

Michał, Jacek i one... w pigułce
Zespół�Ich�Troje�został�powołany�do�życia�dokładnie�3�listopada�1995�roku�w�Łodzi.�Przez�pięć�pierwszych�lat�swojej�działalności�

był�mało�znaną�grupą�muzyczną,�tworzyli�go:�Michał�Wiśniewski,�Jacek�Łągwa�i�Magda�Femme,�wówczas�jeszcze�Pokora.�

Wspólnie�nagrali�cztery�płyty�studyjne:�"Intro",�"ITI�Cd.",�"The�best�of...�"�i�"3".
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06:00 Wszystko o psach (4) serial

07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (8)

serial

07:30 Kacper i przyjaciele (16) serial 

08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (11)

serial

08:30 Kacper i przyjaciele (19) serial

09:00 Niegrzeczny pies (1) program

rozrywkowy 

10:00 Twoja na zawsze (104) serial 

11:00 Detektywi w akcji (34) serial

12:00 Detektywi w akcji (126) serial

13:00 Policjantki i Policjanci (281)

serial

14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny

15:00 Dom nie do poznania (5) reality

show

16:00 Twoja na zawsze (105) serial

17:00 Hawaje 5-0 (10) serial

18:00 Detektywi w akcji (35) serial

19:00 Policjantki i Policjanci (282)

serial

20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (87) serial

21:00 Straszny film 5 horror

komediowy, USA 2013

22:50 Śmierć na 1000 sposobów (9)

serial

23:20 Śmierć na 1000 sposobów (10)

serial

23:50 Spadkobiercy (51) program

rozrywkowy

00:55 Sekrety sąsiadów (27) serial 

05:20 Ukryta prawda (330) serial

06:20 Szpital (123) serial

07:15 Sąd rodzinny: Zły dom (56) serial 

08:15 Dr House 7 (9) serial

09:15 Brzydula (13) serial

09:45 Brzydula (14) serial 

10:20 Mango telezakupy 

11:55 Ukryta prawda (334) serial

12:55 Sąd rodzinny: Chłopcy z ferajny

(57) serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(297) serial

14:55 Szpital (124) serial

15:55 Chirurdzy 2 (10) serial

16:55 Dr House 7 (10) serial

17:55 Brzydula (15) serial

18:30 Brzydula (16) serial

19:00 Ukryta prawda (335) serial

20:00 Dobre kino: Władza absolutna

film sensacyjny, USA 1997

22:35 Magazyn UEFA Champions

League (1/9) magazyn piłkarski

23:10 Co się zdarzyło w Seattle film

sensacyjny,

Kanada/Niemcy/USA 2

06:00 To moje życie! (91) telenowela

07:00 Kobra - oddział specjalny:

Gorąca sprawa (13) serial

08:00 Rewir (4/20) serial 

09:00 Napisała: Morderstwo: Klejnoty

rodzinne (5/22) serial 

10:00 Napisała: Morderstwo: Boskie

ciało (6/22) serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny: Dzień

Matki (14) serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Nowa przykrywka (3) serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Ofiara (5) serial

13:50 Zbuntowany anioł (131)

telenowela

14:45 Zbuntowany anioł (132)

telenowela

15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Honor (7) serial

16:40 Rewir (5/20) serial

17:40 Gwiazdy lombardu 16 (379)

reality show

18:00 Gwiazdy lombardu 16 (380)

reality show

18:30 Gwiazdy lombardu 16 (394)

reality show

19:00 Gwiazdy lombardu 16 (395)

reality show

19:30 Gwiazdy lombardu 16 (396)

reality show

20:00 Hellboy horror SF, USA 2004

22:15 Sin City 2: Damulka warta

grzechu film kryminalny, USA

2014

00:15 Largo Winch film przygodowy,

Belgia/Francja 2008 

05:30 Telezakupy
06:05 Dr Quinn 4 (14/28) serial
06:55 Natura w Jedynce: Żurawie -

stworzone do latania film
dokumentalny, Wielka Brytania
2011 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Notacje: Krystyna Danuta

Berwińska. Kukiełki pod
barykadą cykl dokumentalny

08:35 Elif (65) serial
09:30 Wspaniałe stulecie (149) serial
10:30 Dr Quinn 4 (15/28) serial 
11:30 Obserwator (109) cykl reportaży
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 : Duma Polski, czyli konie

arabskie magazyn poradnikowy
12:50 Natura w Jedynce: Koziorożec

nubijski, mistrz przetrwania film
przyrodniczy, Japonia 2013

13:45 Miejsca. Powstanie warszawskie:
Kościół cykl felietonów

14:00 Elif (66) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa (3)

magazyn
15:55 Czas honoru: Na polskiej ziemi

(2) serial wojenny
16:50 Fundusze europejskie - jak to

działa? - flesz (9) cykl felietonów
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela

dokumentalna
17:55 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny
18:40 Zraniona miłość (61) serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Przyjaźń w cieniu Kremla (1/2)

film dokumentalny, Polska 2016
21:30 Przyjaźń w cieniu Kremla (2-ost.)

film dokumentalny, Polska 2016
22:50 El Príncipe - dzielnica zła (29)

serial
23:45 O kinie: Bokiniec film

dokumentalny, Polska 2015 

05:00 Disco gramy program muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy (167) serial

08:50 Malanowski i partnerzy (620)

serial

09:20 Malanowski i partnerzy (621)

serial

09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(144) serial

10:50 Małolaty (42) serial

11:50 Na ratunek 112 (83) serial

12:20 Na ratunek 112 (84) serial

12:50 Trudne sprawy (298) serial

13:50 Słoiki (42) serial

14:50 Dlaczego ja? (711) serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja magazyn reporterów

16:40 Gliniarze (103) serial

17:40 Trudne sprawy (226) serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich (320)

serial

20:05 Świat według Kiepskich (513)

serial

20:40 Wykapany ojciec komedia, USA

2013

22:50 Hot Shots! komedia sensacyjna,

USA 1991

00:30 To tylko seks komedia

romantyczna, USA 2011 

05:35 Uwaga! magazyn reporterów

06:05 Mango telezakupy

07:10 W-11 - Wydział Śledczy:

Zniknięcie Izy (931) serial 

07:50 Doradca smaku: Placki

ziemniaczane z aromatycznymi

pomidorami (34) magazyn

08:00 19+ (97) serial

08:35 Druga szansa (10) serial

09:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Majaga, Dębica

(10) program rozrywkowy 

10:35 Ukryta prawda (487) serial

11:35 Szpital (373) serial

12:35 Kryminalni: Skok (3/13) serial

13:40 W-11 - Wydział Śledczy: Brat i

siostra (932) serial

14:20 W-11 - Wydział Śledczy: Poza

zasięgiem (934) serial

15:00 Kuchenne rewolucje: Nowy Dwór

Mazowiecki, Charlie’s (4)

program rozrywkowy

16:00 Szkoła (230) serial

17:00 Ukryta prawda (488) serial

18:00 Szpital (374) serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! magazyn reporterów

20:10 Doradca smaku: Bruschetta z

awokado i sadzonym jajkiem

(13) magazyn

20:15 Na Wspólnej (2526) serial

20:55 Dom marzeń (9) reality show

21:55 Paranoja thriller,

Francja/USA/Indie 2013

00:10 Kuba Wojewódzki: Dawid

Kwiatkowski, Maciej ‘Gleba’

Florek i Ida Now

06:05 Rodzinka.pl: Oświecenie (111)

serial

06:35 Pożyteczni.pl magazyn

07:05 M jak miłość (95) serial 

08:00 Pytanie na śniadanie magazyn

08:50 Panorama 

08:55 Pytanie na śniadanie magazyn

09:35 Pogoda 

09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 

10:15 Pogoda 

10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 

11:00 Barwy szczęścia (1673) serial 

11:35 Na dobre i na złe: Bez powrotu

(429) serial

12:35 Tysiąc i jedna noc (117/158)

serial

13:30 Na sygnale (15) serial

14:00 Włoska kuchnia jak u babci:

Rieti (3/13) magazyn

14:25 Afryka od kuchni: Lamu (3/13)

serial

14:55 M jak miłość (1295) serial

15:55 Zmiennicy: Prasa szczególnej

troski (6/15) serial

17:05 Cena miłości (99/113) serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej

19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej

19:55 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

Świata w Londynie studio

20:05 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

Świata w Londynie 6. dzień

23:15 Na sygnale: Stop (139) serial

23:45 Na sygnale: Dla ciebie, mamo

(140) serial

00:15 Na sygnale: Dr Hans (141) serial 

Horoskop Krzyżówka
Ba ran (21.03-19.04)
Czekają Cię pilne sprawy do załatwienia. Postaraj się być dobrze przygotowanym i mieć dokumentacj �na
bieżą� co. Pomyłka może Cię drogo kosztować. Nieznajomość przepiso� w nie zwalnia od odpowiedzialności.

Byk (20.04-20.05)
Samotne Byki maja�  szans � spotkać kogoś interesuja� cego. Pod warunkiem,  że wybiora�  się na imprez �
towarzyską. Postarajcie się bardziej słuchać, co się do Was mo� wi. Dajcie szansę�  tej drugiej osobie coś
powiedzieć.

Bliź nię ta (21.05-21.06)
To właś� ciwy moment, by otworzyć się na nowe znajomości. Nie trwaj w tym trudnym zwia� zku na siłę. Masz
wielki talent „pakowania” się w takie układy. Skoncentruj się bardziej na tym co robisz, a sukces masz w
kieszeni.

Rak (22.06-22.07)
Niestety, ale musisz zacisna� ć pasa i zacza� ć bardziej oszczędzać. Nic nie wskazuje na to,  �że w najbliższym
czasie pojawią�  się jakieś zmiany na Twoim koncie. Zatem omijaj szerokim �łukiem wszelkie wyprzedaże.

Lew (23.07-22.08)
Najwyższy czas, by zdobyć się na odwagę�  i zmienić pracę. Wbrew pozorom, jest to realne i w zasięgu rę� ki.
Wystarczy tylko Twoja stanowcza decyzja, a już niebawem pojawi się�  więcej zer na koncie.

Pan na (23.08-22.09)
Masz pociąg do hazardu. Niekto� rym z Was może się nawet poszczęścić, jeżeli zagracie w jakąś grę�  lub
kasynie. Pamiętajcie jednak o zachowaniu umiaru, bo to, co wygracie, szybko stracicie.

Wa ga (23.09-22.10)
Możesz ś� miało polegać na swoim partnerze biznesowym. Propozycja, jaką Ci złoży jest nie do odrzucenia.
Korzyści, jakie osia� gniesz, gwarantuja�  dostatnie i stabilne życie na przyszłoś� ć. A zatem powodzenia.

Skor pion (23.10-21.11)
W stałych zwia� zkach zapanuje sielanka. Druga połó� wka będzie zasypywać dowodami swoich uczuć. Już
dawno nie było tak miło. W sprawach zawodowych także panuje korzystny okres. Możesz otrzymać korzystna�
propozycję.

Strze lec (22.11-21.12)
Jesteś�  osoba�  ambitna�  i nie lubisz siedzieć z założnymi rękami. Aby plany się powiodły, to należy działać.
Lubisz błyszczeć i tryumfować i dlatego będziesz działać w samotności, aby laury spadły tylko na Ciebie.

Ko zio rożec (22.12-19.01)
Jesteś�  osoba�  dość niecierpliwą. Działasz w pośpiechu i często pochopnie. Twoje ś� rodowisko nie nadąża za
Tobą. Ale jeżeli chcesz osia� gna� ć sukces zawodowy, to bę� dziesz potrzebować wsparcia.

Wod nik (20.01-18.02)
Dość nieoczekiwanie otrzymasz nowa�  propozycj � zawodową. Wprawdzie marzyłeś o tym, ale ta nagła
informacja Cię�  zaskoczy. Korzystaj z nadarzaja� cej się okazji, to może wiele zmienić w Twoim ż�yciu.

Ry by (19.02-20.03)
W sprawach zawodowych małe zamieszanie. Przyda się zdrowy rozsa� dek. Nie wdawaj się w dyskusję�  i nie
komentuj niczego, nawet jeżeli poczułaś�  się urażona. Ktoś wreszcie przejrzy na oczy.



DUN KIER KA
Wo jen ny 
Czas trwa nia 106 mi nut
Re ży se ria: 
Chri sto pher No lan
Ob sa da: 
Tom Har dy
Mark Ry lan ce
Ken neth Bra nagh
Aneu rin Bar nard
Fionn Whi te he ad
Har ry Sty les
Jack Low den
Cil lian Mur phy
„Dun kier ka” to naj now sze wo jen ne wi do wi sko w re ży se rii
wi zjo ne ra ki na, Chri sto phe ra No la na (try lo gia Bat ma na,
„In ter stel lar”, „In cep cja”).
Film opo wie o wy da rze niach z ma ja i czerw ca 1940 ro ku,
gdy z Dun kier ki ewa ku owa no po nad 300 tys. żoł nie rzy.

KUR BAN SA ID:
„ALI I NI NO”

Pu sty nia jest bra mą do
ta jem ni cze go i nie po ję te -
go świa ta… Ali jest mu zuł -
ma ni nem z Azer bej dża -
nu, Azja tą i "sy nem pu sty -
ni". Ni no to chrze ści jan ka,
po cho dzą ca z gru ziń skiej
ro dzi ny ksią żę cej, czu ją ca
się Eu ro pej ką. Oby dwo je,
bar dzo za ko cha ni, po sta -
na wia ją się po brać wbrew
nor mom i tra dy cji. Lecz
za sy pa nie głę bo kiej prze pa ści, dzie lą cej ich świa ty, nie bę -
dzie tak ła twe, jak wzię cie ślu bu. Na prze szko dzie sta nie
woj na, re li gia, oby cza je i ro dzi na. „Ali i Ni no” skra dła ser -
ca czy tel ni ków na ca łym świe cie, szcze gól nie czę sto w
tych naj bar dziej cy nicz nych, czy li dzien ni ka rzy. No we
wy da nie nie za po mnia nej opo wie ści o si le uczu cia, któ re
ma moc po ko ny wa nia gra nic ze wspa nia łym por tre tem
daw ne go Za kau ka zia w tle..

MO NI KA BO RZYM:
„JE STEM PRZE STRZEŃ" 

To pły ta z po ru sza ją cy mi tek sta mi po et ki An ny Świrsz -
czyń skiej w wy ko na niu wo ka list ki jaz zo wej Mo ni ki Bo -
rzym. Na pły cie znaj dzie się 12 kom po zy cji do po ru sza ją -
cych wier szy An ny Świrsz czyń skiej, po et ki m.in. okre su
Po wsta nia War szaw skie go, uzna wa nej za waż ny głos tam tej

epo ki. Wy bra ne na pły tę tek sty po ka zu ją, jak "prze strzen -
ną" by ła oso bo wo ścią – czuj ną na ota cza ją cą ją rze czy wi -
stość, wraż li wą, em pa tycz ną, a jed no cze śnie świa do mą
swo je go lo su i cza su, w ja kim da ne by ło jej żyć. Wy bo ru
wier szy na pły tę do ko na ła uzna na re ży ser ka Agniesz ka
Gliń ska. Mu zy kę skom po no wał pia ni sta Ma riusz Obi jal -
ski. Na pły cie znaj dą się tak że nie spo dzian ki – w jej na gra -
niu wzię li udział go ście spe cjal ni: John Sco field, je den z
naj wy bit niej szych gi ta rzy stów w hi sto rii jaz zu, Woj ciech
Wa glew ski, li der ze spo łu Voo Voo, któ re go bę dzie moż na
usły szeć w przej mu ją cym du ecie z Mo ni ką Bo rzym, i Mit -
chell Long – „cza ro dziej gi ta ry" – ame ry kań ski mu zyk,
spe cja li sta od jaz zu, blu esa i world mu sic.

Rozmaitości
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Ko lej na po wieść Re mi giu sza
Mro za i ko lej ne za sko cze nie.
Tym ra zem hor ror re li gij ny w
pol skich re aliach, opę ta nie by -
łe go księ dza, wy peł nia ją ca się
Apo ka lip sa św. Ja na i eg zor cy -
zmy. Au tor przy zna je, że pi sząc
tę po wieść bał się za sy piać, a
te raz po dob nie ma ją czy tel ni cy.

Jest pan wie rzą cy i prak ty ku ją -
cy?

Pew nie – gdy bym nie był, praw -
do po dob nie nie na pi sał bym ta kiej
książ ki, bo te ma ty ka opę tań i eg -
zor cy zmów nie od dzia ły wa ła by na
mnie tak moc no. A punk tem wyj -
ścia by ło to, że by prze stra szyć sa -
me go sie bie… i nie ste ty uda ło
się na ty le, że mia łem kil ka no cy z
gło wy.

Wie rzy pan w na dej ście koń ca
świa ta, wła śnie ta kie jak za po wie -
dzia no w Bi blii?

Tak, choć zda ję so bie spra wę,
jak trud na w in ter pre ta cji jest
Apo ka lip sa św. Ja na. Przy go to -
wu jąc się do pi sa nia, po sił ko wa -
łem się ko men ta rza mi i dok try -
ną Ko ścio ła, ale jest tam tak
wie le sym bo li, że trud no uło żyć z
te go je den, ja sny ob raz. Przy naj -
mniej mnie się  to nie uda ło – i
mam na dzie ję, że tę nie jed no -
znacz ność da się  od czuć pod -
czas lek tu ry.

Nie oba wiał się pan, że nie któ re
wąt ki, czy też sa ma okład ka, mo -
gą być źle ode bra ne, wręcz uzna -
ne za ob ra zo bur cze, przez czy tel ni -
ków głę bo ko wie rzą cych?

Wy da je mi się, że nie ma ta kie -
go za gro że nia – gdy by okład ka by -
ła in na, nie od da wa ła by tre ści, nie
na kre śla ła by pew ne go nie po ko ju,
któ ry to wa rzy szył mi nie tyl ko pod -
czas pi sa nia, ale któ ry po wra ca,
ile kroć wi dzę tę okład kę – i to jest
chy ba klu czo we. Ma te ria jest de li -
kat na, dla te go wy jąt ko wo cie szą

mnie opi nie, że w tre ści książ ki wi -
dać sza cu nek dla spraw re li gij -
nych.

A mo że to z pa na stro ny i wy -
daw cy pew ne go ro dza ju pro wo ka -
cja? Za pew ne w Pol sce znaj dzie -
my wie le osób, któ re na wet nie
czy ta jąc po wie ście uzna ją ją za
bluź nier stwo i pró bę wy wo ły wa nia
z ciem no ści sił zła.

Ce lem i za my słem gra fi ka (ską -
di nąd mo im zda niem praw dzi we -
go wir tu oza!) by ło od da nie kli ma -
tu książ ki – po ka za nie, cze go od -
bior ca mo że spo dzie wać się na
kar tach po wie ści. Je śli ten wa ru -
nek uda je się speł nić, mo im zda -
niem wszyst ko jest w po rząd ku.
Szcze rość wo bec Czy tel ni ka jest w
tym przy pad ku naj waż niej sza.

„Czar ną Ma don nę” na pi sał pan
w pierw szej oso bie, co nie jest ani
zbyt czę ste, ani ła twe. Pa na bo ha -
ter miał ja kiś pier wo wzór w ży ciu?
Ma pan mo że w gro nie zna jo mych
by łe go księ dza?

Sa mych prak ty ku ją cych – i nie
za no si się na to, że by mie li pójść
dro gą Fi li pa (śmiech). Nar ra cję
pierw szo oso bo wą wy bra łem, bo
zda wa łem so bie spra wę, że roz -
miar fa bu lar ny w pew nym mo -
men cie mo że oka zać się zbyt du -
ży. Przy tra dy cyj nym nar ra to rze
mu siał bym za ry so wać znacz nie
szer szą per spek ty wę – a sku pia -
jąc się wy łącz nie na Fi li pie i świe -
cie wi dzia nym je go ocza mi, mo -
głem po zwo lić so bie na… nie co

ka me ral no ści przy wy da rze niach
o glo bal nych skut kach.

Pi sał pan „Czar ną Ma don nę”
we dług wcze śniej przy go to wa ne -
go pla nu z roz pi sa niem wszyst -
kich wąt ków, czy opo wieść po -
wsta wa ła w trak cie pi sa nia? Py -
tam po nie waż od no szę wra że nie,
że al bo się Pan bar dzo dro bia zgo -
wo przy go to wał, aby świa do mie,
co kil ka stron wstrzą snąć i za sko -

czyć czy tel ni ka, al bo pod ko niec
każ de go roz dzia łu za sta na wiał się
pan jak do ko nać zu peł nie nie -
ocze ki wa ne go zwro tu ak cji, co
oczy wi ście się Pa nu do sko na le
uda ło.

Sta ram się  nie pla no wać, nie
wy bie gać zbyt da le ko w przy -
szłość, bo tym sa mym po zba -
wiam się przy jem no ści pły ną cej z
two rze nia. Za zwy czaj nie za pi su ję
też żad nych po my słów, bo wy cho -
dzę z za ło że nia, że pa mięć jest
naj lep szym si tem – prze pu ści te,
któ re są do bre, a za trzy ma gdzieś
w swo jej ot chła ni te, któ re by ły by
nie cie ka we. Dla te go je śli w trak -
cie lek tu ry oka zu je się, że Czy tel -
nik jest za sko czo ny, naj pew niej
ozna cza to, że ja tak że by łem w
trak cie pi sa nia. Osta tecz nie
wszyst ko spro wa dza się  więc do
te go, że to książ ką rzą dzi fa bu łą, a
nie au tor. I tak po win no być!

Jak du żo cza su za jął pa nu re se -
arch do tej książ ki? Znaj du je my w
niej wie le od nie sień do Bi blii, do
Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie -
go, li tur gii i ca łej dok try ny, a tak że
kwe stie zwią za ne z lot nic twem i
opi sy wa ny mi rej sa mi, bo prze cież
nie wszyst ko jest w tej książ ce li te -
rac ką fik cją.

Rze czy wi ście nie wszyst ko, bo
ka ta stro fa lo tu Ja pan Air li nes 123
zda rzy ła się na praw dę. Od two rzy -
łem to zda rze nie na pod sta wie za -
pi su z czar nych skrzy nek, a sa mo
na gra nie z kok pi tu jest od da ne je -
den do jed ne go, ni cze go w roz mo -
wach pi lo tów nie zmie nia łem.
Wią za ło się to z pew ny mi trud no -
ścia mi, ale ko niec koń ców te go ty -
pu re se arch nie jest prze sad nie
uciąż li wy. Te go sa me go nie mo gę
po wie dzieć o tym re li gij nym…
przez po czy ty wa nie apo ka lip tycz -
nych wi zji i wspo mnień eg zor cy -
stów przed snem, za fun do wa łem
so bie kil ka kosz ma rów i nie prze -
spa nych no cy. Te raz tro chę  od bi -
jam so bie, wy wo łu jąc po dob ne

kło po ty u Czy tel ni ków – do nie sie -
nia o pro ble mach ze snem są chy -
ba naj lep szym kom ple men tem
(śmiech).

„Czar na Ma don na”, to ide al ny
po mysł na film i to hol ly wo odz ki.
Po ja wi ły się już pro po zy cje i po my -
sły, by fak tycz nie ze kra ni zo wać tę
po wieść?

W Hol ly wo od mo że by ło by ze -
kra ni zo wać ją na wet ła twiej, bo
po ten cjal nych re ży se rów pa ra ją -
cych się  hor ro ra mi zna la zło by
się tro chę wię cej. U nas ta kie pro -
duk cje po wsta ją in cy den tal nie,
ale z pew no ścią  cie ka wie by ło by
zo ba czyć „Czar ną Ma don nę” w
kon wen cji fil mo wej. Ale od ki na
sam trzy mał bym się wte dy z da le -
ka – przy pusz czam, że już  sam
pla kat za fun do wał by mi ko lej ną
fa lę nie po ko ju.

In ne pa na książ ki ma ją tra fić
na ekra ny już nie ba wem. Czy już
te raz mo że pan zdra dzić ja kieś
szcze gó ły?

Szy ku ją się  dwa se ria le – je śli
cho dzi o se rię z Jo an ną  Chył ką,
mo gę zdra dzić tyl ko ty le, że trwa -
ją roz mo wy z naj więk szy mi sta cja -
mi te le wi zyj ny mi. Ca ły pro ces tro -
chę trwa, ale kie ru nek, w któ rym
zmie rza my, bar dzo mi od po wia da.
Sta ram się  za bar dzo nie in ge ro -
wać, bo spra wą zaj mu ją się praw -
dzi wi spe cja li ści – ale dzię ki te mu
mam peł ne prze ko na nie, że wyj -
dzie z te go coś cie ka we go.

Za raz po wa ka cjach, czy do pie -
ro przez Bo żym Na ro dze niem na -
le ży spo dzie wać się ko lej nej pa na
książ ki?

Pro gno za dłu go ter mi no wa ka że
są dzić, że le d wo ustą pią upa ły, a
na dej dą mro zy. Za ta kie ano ma lie
po go do we od po wia dać mo że
oczy wi ście tyl ko jed na oso ba –
Chył ka.

ROZ MA WIAŁ: RO BERT STĘ POW SKI

Remigiusz Mróz:

Teraz spokojnie nie zaśniesz!

Wywiad numeru
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Sonia Bohosiewicz: ciepła, ale konkretna
Aktorka gra obecnie postać ciepłej,

a jednocześnie energetycznej i z
dużym poczuciem humoru siostry
oddziałowej w serialu "Diagnoza".
Akcja serialu dzieje się na Śląsku.
Według niej istnieje coś takiego jak
śląska tożsamość – kobiety stamtąd są
wyraziste i zdecydowane. Ona sama
również, choć jak przyznaje niektórzy mogliby życzyć
sobie, by była potulniejsza. Serial „Diagnoza” to jedna z
najgorętszych nowości jesiennej ramówki TVN-u.  Anna
Nowak, główna bohaterka (w tej roli Maja Ostaszewska),
po wypadku trafia do szpitala w Rybniku. Traci pamięć i
stara się odzyskać swoje życie i wspomnienia. A wszystko
dzięki profesjonalnej opiece personelu szpitala. – Moja
siostra oddziałowa jest naprawdę przesympatyczną
kobietą, bardzo ją polubiłam. Lubię przychodzić na plan,
mam najpiękniejszy kolor kostiumu, sami mogliśmy go
sobie wybrać, ja wybrałam totalnie różowy. Magenta – to
kolor tak samo energetyczny jak postać mojej siostry
oddziałowej – mówi Sonia Bohosiewicz. Prywatnie
siostra oddziałowa jest mężatką, zmaga się z różnymi
życiowymi trudnościami, ale nie ma dla niej rzeczy
niemożliwych.

Anna Cieślak za kierownicą 
Bezpieczeństwo i komfort jazdy –

tego w samochodach szuka gwiazda
serialu „Na Wspólnej”. Jak podkreśla,
kryteria te spełniają samochody marki
Mitsubishi, także najnowszy model
SUV-a Eclipse Cross. W autach
japońskiej marki, której jest
ambasadorką, aktorka ceni również
minimalistyczną linię nadwozia oraz wygodne wnętrza.
Anna Cieślak zawodowo związana jest z kilkoma
polskimi teatrami, dlatego dużo czasu spędza za
kierownicą, przemieszczając się między miastami. W
samochodach ceni przede wszystkim bezpieczeństwo,
komfort i przyjemność jazdy. Nie uważa się za
wybitnego kierowcę, twierdzi, że jej podstawową wadą
jest zbytnia uprzejmość w stosunku do innych
kierowców. Jeździ ostrożnie, a w polskich kierowcach
nie lubi presji, jaką często usiłują wywrzeć na innych
uczestnikach ruchu drogowego. – Nie jestem
specjalistką w jeżdżeniu off-road, aczkolwiek uczę się
tego dzięki Mitsubishi, bo jeździmy na trasy off-road.
Muszę przyznać, że z każdym miesiącem uczę się czegoś
nowego – mówi Anna Cieślak. 

Adam Woronowicz 
w nowym serialu TVN
Aktor jest odtwórcą jednej z

głównych ról w nowym serialu
medycznym TVN zatytułowanym
„Diagnoza”. Zagrał już księdza i
polityka, teraz wciela się w rolę
lekarza. Aktor przyznaje, że przed
rozpoczęciem zdjęć sporo się przygotowywał po to, by jak
najbardziej wiarygodnie odwzorować charakter tego
zawodu. Wiązały się z tym liczne wizyty w szpitalu i
konsultacje z chirurgami. Adam Woronowicz w
„Diagnozie” gra chirurga Jana Artmana. Pracuje w
szpitalu w Rybniku, do którego trafia główna bohaterka
– Anna Nowak (w tej roli Maja Ostaszewska). W wyniku
wypadku kobieta straciła pamięć – nie wie, kim jest ani
w jakich okolicznościach znalazła się w tym miejscu.
Zdaniem Adama Woronowicza zawód lekarza wymaga
wielu wyrzeczeń, silnej psychiki i umiejętności
podejmowania błyskawicznych decyzji, od których
zależy ludzkie życie. Akcja nowego serialu medycznego
przygotowywanego przez TVN będzie rozgrywać się w
Rybniku w województwie śląskim. Emisja ma się
rozpoczną jesienią. Aktor przyznaje, że doskonale czuje
się na planie „Diagnozy”. Jego zdaniem serial ma duży
potencjał i nie powinien się kończyć po jednym sezonie.

ŹRÓ DŁO: LI FE STY LE. NEW SE RIA. PL

Je śli nie jest to tra dy cyj ny grill
ze zna jo my mi, to przy ję cia w
ogro dzie ma ją zwy kle do syć ele -
ganc ki cha rak ter, dla te go ubiór
mu si być sto sow ny do oko licz -
no ści. Jed no cze śnie sty li za cja
nie po win na prze szka dzać nam
w do brej za ba wie. W przy pad ku
pań naj le piej spraw dzi się więc
lek ka su kien ka – pa ste lo wa, w
kwia ty, z de li kat ną ko ron ką
bądź mod ną apli ka cją. 

Gar den par ty, czy li przy ję cia w
ogro dzie, są nie zwy kle po pu lar ne
szcze gól nie w USA, ale ta mo da
co raz bar dziej wkra cza rów nież do
Pol ski. Jest to ide al ny spo sób na
spę dze nie cza su z przy ja ciół mi lub
ro dzi ną. Czę sto na świe żym po wie -
trzu or ga ni zo wa ne są tak że im pre -
zy oko licz no ścio we, np. we se la.

– Pa nie mo gą wy brać ko bie ce
su kien ki, pa no wie let nie ma ry nar -
ki – to mo że być spor to wa bądź let -

nia ma ry nar ka, a na wet krót kie,
ele ganc kie spodnie z pa skiem je śli
jest to nie for mal ne, nie biz ne so we
przy ję cie w gro nie przy ja ciół. Po le -
cam rów nież ko szul ki po lo, ma te -
ria ło we spodnie, do brze spraw dza -
ją się rów nież chi no sy, mo ka sy ny.
Zde cy do wa nie nie jest to miej sce
na od kry te bu ty czy san da ły ani też
bar dzo spor to wy styl. Gar den par ty
nie ozna cza, że przy cho dzi my w
adi da sach, je an sach i T -shir cie –
mó wi Ka ta rzy na Kru pa, dzien ni kar -
ka, eks pert ka ds. ety kie ty biz ne so -
wej i pro to ko łu dy plo ma tycz ne go.

Wy bie ra jąc się na gar den par ty,
miej my na wzglę dzie wy go dę i swo -
bo dę ru chów. Strój po wi nien wy glą -
dać efek tow nie, a jed no cze śnie po -
zwo lić nam ko rzy stać ze wszyst -
kich atrak cji im pre zy. Pa niom sty li -
ści po le ca ją przede wszyst kim
zwiew ne, sub tel ne, a tak że nie zwy -
kle prak tycz ne su kien ki w kwia ty.

– Gdy wy da rzy się ja kiś wy pa dek z
so sem lub drin kiem, na su kien ce w
kwia ty ma ło bę dzie wi dać kon se -
kwen cje te go ty pu zda rze nia, dla te go
po le cam wzo rzy ste su kien ki, któ rych
nie za ło ży my do pra cy, czy idąc do ko -
goś do do mu na przy ję cie. – dla te go
wy ko rzy staj my gar den par ty ja ko
oka zję do no sze nia ta kich su kie nek.
Pod czas gar den par ty na miej scu bę -
dą też od kry te ra mio na, a w ra zie po -
trze by moż na za rzu cić na nie szal lub
swe ter – mó wi Ka ta rzy na Kru pa.

War to po sta wić na ubra nia z
na tu ral nych, prze wiew nych ma te -
ria łów, w któ rych moż na się czuć
kom for to wo na wet pod czas naj -
więk szych upa łów. Waż ne jest
rów nież od po wied nie obu wie.

– Nie od po wied nie bu ty ze psu ły
już nie jed ną im pre zę, a żad na z nas
nie chce prze cież za koń czyć przy ję -
cia bo so. Przede wszyst kim na le ży
do brać obu wie do pod ło ża. Na gar -
den par ty ni gdy źle nie wy glą da ły
ko tur ny. Spraw dzą się też ele ganc -
kie pła skie san da ły, ba le ri ny czy
tramp ki, któ re świet nie wy glą da ją
w ze sta wie niu z dłu gą su kien ką.
Jed na ra da – za po mnij my o szpil -
kach na gar den par ty, ma my wie le
in nych oka zji, pod czas któ rych nie
wy pa da za ło żyć in nych bu tów, a to
jest ide al na oka zja, by od nich od -
po cząć  – mó wi Ka ta rzy na Kru pa.

Po dob nie jak szpil ki, pod czas
przy ję cia w ogro dzie zu peł nie nie
spraw dzą się to reb ki ko per tów ki.

– Wy bierz my in ne to reb ki, nie
ko per tów ki. Pod czas prze ję cia na
świe żym po wie trzu z pew no ścią
bę dzie my mie li oka zję coś zjeść
czy się na pić dla te go le piej  gdy
zde cy du je my się na to reb kę, któ rą
moż na swo bod nie prze wie sić
przez ra mię i mieć „wol ne rę ce”. 

ŹRÓ DŁO:  NEW SE RIA LI FE STY LE

Krzysz tof Dra bik , je den z naj słyn -
niej szych bar ma nów w Pol sce,
za mie rza w tym ro ku zdo być pa ry -
ską wie żę Eif fla żon glu jąc bu tel -
ka mi. W przy szłym ro ku wy bie ra
się na to miast do Ma le zji i Hong -
kon gu. Po lak w pla nach ma zdo -
bi cie czter dzie stu naj wyż szych
bu dyn ków świa ta – oczy wi ście
ca ły czas żon glu jąc bu tel ka mi.

Bie ga nie oprócz jaz dy na ro we rze
od kil ku lat po zo sta je ulu bio nym
spor tem Po la ków. Krzysz tof Dra bik
nie ukry wa, że jesz cze kil ka na ście
mie się cy te mu nie na le żał do en tu -
zja stów tej dys cy pli ny, uwa żał ją bo -
wiem za zbyt nud ną i po zba wio ną
kon kret ne go ce lu. Za mi ło wa nie do
bie ga nia na ro dzi ło się do pie ro la -

tem ubie głe go
ro ku, gdy bar -
man po bił re -
kord świa ta w
naj dłuż szej żon -
gler ce. W 19
dni po ko nał
wów czas li czą -

cy bli sko 500
km dy stans ze Świ no uj ścia do
Gdań ska ca ły czas żon glu jąc.

– Mój ko le ga za in spi ro wał mnie
do zna le zie nia spo so bu na żon glo -
wa nie w bie gu. Je śli znaj dę na to
spo sób, to co wte dy? Wte dy po -
sta ram się prze biec ko ron ny dy -
stans, dy stans ma ra to nu 42 km
195 m – mó wi Krzysz tof Dra bik.

Ko le ga na kło nił bar ma na do
udzia łu w ma ra to nie war szaw -
skim. Dra bik miał za le d wie dwa ty -

go dnie na przy go to wa nie się do te -
go bie gu kon dy cyj nie oraz opa no -
wa nia żon gler ki w bie gu. – Mia łem
utrud nio ne za da nie, pra co wa ły in -
ne mię śnie, oprócz bie ga nia ca ły
ruch ob rę czy bar ko wej ob słu gi wał
dwie bu tel ki któ ry mi żon glo wa łem,
nie da się żon glo wać trze ma bu tel -
ka mi i ukoń czyć ca łe go dy stan su,
gdy żon glu ję pra wą, le wa od po czy -
wa i od wrot nie, jest to moc no po -
ukła da ne – mó wi Krzysz tof Dra bik.

Od te go cza su za ło ży ciel fun da cji
Twój Re kord Po ma ga prze biegł ma -
ra ton w Po zna niu i Dęb nie. Zor ga ni -
zo wał rów nież cha ry ta tyw ny Pla żo -
wy Ul tra ma ra ton Gwiazd – w sierp -
niu te go ro ku od bę dzie się 2. edy cja
tej im pre zy, a udział w niej weź mie
m.in. An na YouYa Juj ka, Na ta lia Za -
mbrzyc ka i Alek san dra Kost ka.
Krzysz tof Dra bik od czu wa sa tys fak -
cję z po bi tych re kor dów, zwłasz cza

że dzię ki nim mo że po ma gać in -
nym. Już pla nu je po nad to udział w
ko lej nych im pre zach bie go wych.

– Przede wszyst kim ko ro na ma -
ra to nów, ma ra ton wro cław ski, któ -
ry się szy ku je we wrze śniu, po now -
nie ku si mnie War sza wa, to faj na i
du ża im pre za. Ko ro nę ma ra to nów
chcia łem zro bić w je den rok, jed -
nak od pu ści łem w tym ro ku Kra -
ków, prze rzu ci łem na na stęp ny rok
– mó wi Krzysz tof Dra bik.

Bar man za mie rza rów nież kon -
ty nu ować roz po czę ty w ubie głym
ro ku pro jekt „Żon glu jąc na Eve -
rest”. W je go ra mach pla nu je wejść
na szczyt czter na stu naj wyż szych
bu dyn ków świa ta o łącz nej wy so -
ko ści do igli cy 8848 m, a więc rów -
nej wy so ko ści Mo unt Eve rest. W
cza sie wspi nacz ki bę dzie nie prze -
rwa nie żon glo wać bu tel ka mi.

ŹRÓ DŁO:  NEW SE RIA LI FE STY LE

Mo del ka, San dra Ku bic ka,
przy zna je, że w wie ku 17 lat ze -
mdla ła pod czas se sji zdję cio -
wej. Był to sku tek nie do ży wie -
nia or ga ni zmu. Gwiaz da pra -
gnę ła zo stać mo del ką wy bie go -
wą i  schud nąć do wy ma ga nej
wa gi. Dziś nie  za mie rza się
zmie niać. Twier dzi, że wła sne
zdro wie jest naj waż niej sze. Lu bi
swo je cia ło i  na ma wia wszyst -
kie ko bie ty do sa mo ak cep ta cji.

Jak więk szość mo de lek San dra
Ku bic ka roz po czę ła ka rie rę za wo do -
wą w bar dzo mło dym wie ku – mia -
ła bo wiem 13 lat. Jej ma rze niem by -
ła pra ca mo del ki wy bie go wej, wy -
ma ga ło to jed nak do sto so wa nia się
do ry go ry stycz nych wy mo gów od no -
śnie wa gi cia ła. Gwiaz da nie  ukry -
wa, że po dob nie jak wie le jej ko le ża -
nek nie unik nę ła pro ble mów na tle
zdro wot nym zwią za nych z nie pra wi -
dło wym od ży wia niem.

–  Klien ci za po mi na li, że mia -
łam ba by fat, nie by łam gru ba, ta -

kie coś scho dzi z wie kiem. Pró bo -
wa łam schud nąć, cho dzić na si -
łow nię, li czy łam so bie ka lo rie  –
mó wi San dra Ku bic ka.

Efek tem sta rań mo del ki o  uzy -
ska nie od po wied niej wa gi by ły po -
waż ne pro ble my ze zdro wiem. Ku -
bic ka ze mdla ła w cza sie se sji zdję -
cio wej i  tra fi ła do szpi ta la, gdzie
prze szła kom plek so we ba da nia.
Po ka za ły one, że gwiaz da nie do -
star cza ła swo je mu or ga ni zmo wi
od po wied niej ilo ści sub stan cji od -
żyw czych – mia ła nie do wa gę
oraz  znacz ne ubyt ki waż nych
dla  zdro wia mi kro ele men tów.
Otrzy ma ła wów czas du że wspar cie
ze stro ny swo ich agen tów, któ rzy
zde cy do wa li o jej wy jeź dzie na kil -
ku ty go dnio we wa ka cje.

– Stwier dzi li, że ni gdy wię cej te -
go nie zro bię, bę dę pra co wać ja ko
mo del ka ko mer cyj na i  nie bę dę
sta ra ła się zmie nić. Od tam tej po ry,
je śli klient stwier dza że mu nie od -
po wia dam, to trud no, ktoś in ny
mnie weź mie, nie  bę dę sie dzieć
i pła kać – mó wi San dra Ku bic ka.

Mo del ka zro zu mia ła wów czas,
że nie chce zmie niać się, tak aby

do sto so wać się do wy mo gów in -
nych lu dzi. Współ pra cu je z wie lo -
ma kon tra hen ta mi, któ rym od po -
wia da jej syl wet ka, sa ma rów nież
jest za do wo lo na ze swo je go cia ła.
Cięż ko pra cu je, by utrzy mać jędr -
ną i szczu płą syl wet kę i nie przej -
mu je się spo ra dycz ny mi nie przy -
chyl ny mi ko men ta rza mi. In nym
ko bie tom rów nież ra dzi za cho wa -
nie dy stan su.

–  Czę sto do sta je wia do mo ści
od dziew czyn, któ re twier dzą, że
są za ni skie, za gru be. Chcę im po -
wie dzieć: nie  rób cie so bie krzyw -
dy, bo nie jest to te go war te – mó -
wi San dra Ku bic ka.  –  Nie jest to
war te wi zyt w  szpi ta lu, słu cha nia
opi nii: co so bie zro bi łaś i jak je steś
nie od po wie dzial na. Mieć póź niej
pro ble my ze zdro wiem – to
nie jest te go war te.

Zda niem mo del ki ko bie ty po -
win ny przede wszyst kim ak cep to -
wać sie bie i  ko chać swo je cia ła.
Ona sa ma na uczy ła się lu bić swój
wy gląd i  dzię ki te mu czu je się
pew na sie bie.

ŹRÓ DŁO:  NEW SE RIA LI FE STY LE

Jak się ubrać na garden party?

Polak potrafi… żonglować butelkami

Piękna sylwetka i zdrowie
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Już od 1 sierp nia bę dzie moż na
skła dać wnio ski w ra mach pro gra -
mu Ro dzi na 500+ po przez stro nę
oby wa tel.gov.pl. Elek tro nicz ny
wnio sek uła twi i  przy spie szy re ali -
za cję, aby go wy peł nić wy star czy
do stęp do in ter ne tu i ak tyw ny pro -
fil za ufa ny. Część da nych z re je stru
PE SEL i ePU AP zo sta nie wy peł nio -
na w  sys te mie au to ma tycz nie. E -
-wnio sek przy zwy cza ja nas do zu -
peł nie no wej po sta ci: to bar dzo
uprosz czo na for mu ła i no wo cze sny
pro dukt wi zar do wy – pod kre śla An -
na Stre żyń ska, mi ni ster cy fry za cji.

Od� sierp�nia� ru�szy� skła�da�nie� wnio�-
sków� na� no�wy� okres� świad�cze�nio�wy
w  ra�mach� pro�gra�mu� Ro�dzi�na� 500+,
nie tyl�ko�dla tych�ro�dzin,�któ�re�chcą�do�-
łą�czyć�do�pro�gra�mu,�lecz�tak�że�dla tych,
któ�re�wciąż�bę�dą�ko�rzy�stać�z ta�kiej�for�my
wspar�cia.�Wnio�ski�o świad�cze�nie�moż�na
skła�dać�oso�bi�ście�lub�sko�rzy�stać�z do�stęp�-
nych� ka�na�łów� elek�tro�nicz�nych.� No�wo�-
ścią,�któ�ra�ma�wejść�w ży�cie�1�sierp�nia,
bę�dzie� elek�tro�nicz�ny� wnio�sek� o  świad�-
cze�nie� do�stęp�ny� na� por�ta�lu� oby�wa�-
tel.gov.pl.

–�Chce�my�pro�jek�to�wać�usłu�gi�on�li�ne
w ta�ki� spo�sób,� aby�za�pew�niać�oby�wa�te�-
lom�jak�naj�więk�sze�ko�rzy�ści�z ich�wy�ko�-
rzy�sta�nia.�W� przy�pad�ku�wnio�sku� 500+
bę�dzie�moż�na�sko�rzy�stać�z nie�go�elek�tro�-
nicz�nie� w  czte�rech� ka�na�łach.� Przede
wszyst�kim� na� na�szym� por�ta�lu� oby�wa�-
tel.gov.pl,� ale� rów�nież� w  por�ta�lu
Emp@tia,�w por�ta�lu�PUE�-ZUS,�a�tak�że
za� po�śred�nic�twem� ban�ko�wo�ści� elek�tro�-
nicz�nej�–�pod�kre�śla�w roz�mo�wie�z agen�-
cją�New�se�ria�Biz�nes�To�masz�Na�piór�kow�-
ski,� za�stęp�ca� dy�rek�to�ra� De�par�ta�men�tu
Roz�wo�ju�Usług�Cy�fro�wych�i Otwar�to�ści
Da�nych�w Mi�ni�ster�stwie�Cy�fry�za�cji.

Po�la�cy�szyb�ko�przy�zwy�cza�ja�ją�się�do
no�wi�nek� tech�no�lo�gicz�nych.� Je�ste�śmy
w  czo�łów�ce� pod�wzglę�dem� ban�ko�wo�ści
mo�bil�nej� czy� płat�no�ści� te�le�fo�nem.�Z� fi�-
sku�sem�elek�tro�nicz�nie� roz�li�cza� się� po�ło�-
wa� Po�la�ków.� Z� do�tych�czas� do�stęp�nych
ka�na�łów�elek�tro�nicz�nych�w ra�mach�pro�-
gra�mu�Ro�dzi�na�500+�sko�rzy�sta�ło�na�wet
20�proc.�pol�skich� ro�dzin.�Przy�go�to�wa�ny
e�-wnio�sek�mo�że�znacz�nie�zwięk�szyć�ten
od�se�tek.

Jak� pod�kre�śla� mi�ni�ster� cy�fry�za�cji,
pra�ce�nad�e�-wnio�skiem� trwa�ły� re�kor�do�-
wo�krót�ko,�za�le�d�wie�dwa�ty�go�dnie.� 

–�Nie�by�ła�to�pra�ca�stan�dar�do�wa,�ale
oku�pio�na� du�żym�wy�sił�kiem�mo�je�go� ze�-
spo�łu.�Wnio�sek�przy�zwy�cza�ja�nas�do�zu�-
peł�nie� no�wej� po�sta�ci:� bar�dzo� spraw�ne
szyb�kie�kli�ka�nie,�bar�dzo�uprosz�czo�na�for�-
mu�ła,� no�wo�cze�sny� pro�dukt� wi�zar�do�wy,
do� ja�kie�go�przy�zwy�cza�ili�śmy�się�w urzą�-
dze�niach�mo�bil�nych,�przy�tym�też�świet�-
na�współ�pra�ca�z Mi�ni�ster�stwem�Ro�dzi�ny,
któ�re�szyb�ko�po�twier�dzi�ło�nam�je�go�po�-
stać�i zgod�ność�z obo�wią�zu�ją�cy�mi�re�gu�la�-
cja�mi�–�prze�ko�nu�je�An�na�Stre�żyń�ska,�mi�-
ni�ster�cy�fry�za�cji.

No�wo�przy�go�to�wa�ny� e�-wnio�sek�po�-
wi�nien�się�cie�szyć�rów�nie�du�żą�po�pu�lar�-
no�ścią,� co� do�tych�czas� do�stęp�ne� ka�na�ły
elek�tro�nicz�ne,�bo�znacz�nie�upro�ści�wnio�-
sko�wa�nie�o świad�cze�nie.�W�ca�łej�Pol�sce
pro�gra�mem�Ro�dzi�na�500+�jest�ob�ję�tych
pra�wie�58�proc.�wszyst�kich�dzie�ci�do�18
lat.�Wspar�cie�tra�fia�do�po�nad�2,6�mln�ro�-
dzin,� w  tym� ok.� 380,5� tys.� to� ro�dzi�ny
wie�lo�dziet�ne.

–�Wnio�sek�elek�tro�nicz�ny,�nad�któ�rym
pra�cu�je�my,�od�tra�dy�cyj�ne�go�róż�ni�się�zde�-
cy�do�wa�nie�tym,�że�więk�szość�osób�bę�dzie
mo�gła�go�zre�ali�zo�wać�za�po�mo�cą�róż�nych
ka�na�łów�elek�tro�nicz�nych,�za�po�mo�cą�te�le�-
fo�nu,�ta�ble�tu,�kom�pu�te�ra,�lap�to�pa.�Wnio�-
sek� tra�dy�cyj�ny�wy�ma�ga� po� pierw�sze� sta�-
wien�nic�twa�w urzę�dzie,�wy�peł�nie�nia�wnio�-
sku�pa�pie�ro�we�go,�to�du�żo�cza�su�i pra�cy,�do
te�go�nie�po�trzeb�ne�sta�wien�nic�two�w urzę�-
dzie�–�tłu�ma�czy�Mar�cin�Łu�ka�sie�wicz,�dy�-
rek�tor� De�par�ta�men�tu� Usług� Cy�fro�wych
w Cen�tral�nym�Ośrod�ku�In�for�ma�ty�ki.

Aby�wy�peł�nić�wnio�sek,�na�le�ży�mieć
urzą�dze�nie� z  do�stę�pem� do� in�ter�ne�tu
(wer�sja�bę�dzie�do�stęp�na�tak�że�mo�bil�nie),
do� wy�sła�nia� wnio�sku� i  otrzy�ma�nia� po�-
twier�dze�nia� nie�zbęd�ny� jest� też� ak�tyw�ny
pro�fil�za�ufa�ny.

–�Pierw�szym�kro�kiem�jest�wej�ście�na
por�tal,�któ�ry�umoż�li�wia�do�stęp�do�ta�kie�-
go�wnio�sku,�czy�li�oby�wa�tel.gov.pl,�gdzie
przez  ba�ner� na�stą�pi� prze�kie�ro�wa�nie� do
lo�go�wa�nia.�Lo�go�wa�nie�jest�za�pew�nio�ne�za
po�mo�cą� Pro�fi�lu� Za�ufa�ne�go,� na�le�ży� ta�ką
toż�sa�mość�cy�fro�wą�so�bie�za�ło�żyć.�Po�za�-
lo�go�wa�niu� część� da�nych,� któ�re� znaj�du�ją
się� w  re�je�strze� PE�SEL� i  są� z  sys�te�mu
ePU�AP,�bę�dzie�au�to�ma�tycz�nie�wy�peł�nio�-
na�w ta�kim�wnio�sku.�To�ko�lej�ne�uła�twie�-
nie�dla  oby�wa�te�la,� bo�nie  trze�ba�bę�dzie
tych�da�nych�uzu�peł�niać.�Na�ko�niec,�gdy
wnio�sek�zo�sta�nie�uzu�peł�nio�ny�o wszyst�-
kie� za�łącz�ni�ki,� wy�star�czy� pod�pi�sać� go
pro�fi�lem� za�ufa�nym� –� wska�zu�je� Mar�cin
Łu�ka�sie�wicz.

Pro�fil� za�ufa�ny� to� bez�płat�ne� na�rzę�-
dzie,�dzię�ki�któ�re�mu�moż�na�po�twier�dzać
swo�ją� toż�sa�mość� w  in�ter�ne�cie.� Za� je�go
po�mo�cą� moż�na� bez�piecz�nie� wy�sy�łać
oraz  spraw�dzać� do�ku�men�ty� w  róż�nych
ser�wi�sach�urzę�do�wych.

new se RIa.pl

Ministerstwo Cyfryzacji
zapowiada rewolucję 
w składaniu wniosków o 500+ 
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