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Mocna obsada Rajdu Rzeszowskiego!
Szykująsięogromneemocje
podczas26.Rajdu
Rzeszowskiego.Będzieto,
jakdotejpory,najlepiej
obsadzonarundaFIAERC
wtymroku.Naliściezgłoszeńtakietuzyrajdów
jakKajetanowicz,
Magalhaes,Ostberg,
LukyanyukczyBouffier!

Reklama

Kibice, którzy w pierwszy weekend
sierpnia, przyjadądoRzeszowanapewno
sięniezawiodą.Szykujesięprawdziwarajdowauczta.Naliściezgłoszeń26.Rajdu
Rzeszowskiego widnieje aż 96 załóg. Zawody,któreporazdrugirozgrywanebędą
wramachRajdowychMistrzostwEuropy
FIA ERC, stanowią także rundę Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej
CEZ w Rajdach oraz Inter Cars RajdowychSamochodowychMistrzostwPolski.
Rywalizacja szykuje się niezwykle
emocjonująco.NaliściezgłoszeńniezabrakłodwukrotnegoMistrzaEuropyKa-
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jetana Kajetanowicza, który na domowychoesachbędziewalczyłoprymatw
tegorocznymERCzlideremcykluBruno
Magalhaesem. Walka o zwycięstwo z

pewnościąjednaknieograniczysiętylko
do tych dwóch nazwisk. Bardzo mocny
będzie z pewnością etatowy uczestnik
Rajdowych Mistrzostw Świata WRC

Mads Ostberg, asfaltowy Mistrz Francji
SylvainMichel,dwukrotnyMistrzTurcji
MuratBustanci,trzykrotnyMistrzPolski
iwielokrotnyzwycięzcaRajduRzeszow-

skiegoBryanBouffier,atakżeostatniMistrzowiePolski–ŁukaszHabajirzeszowianinGrzegorzGrzyb.
Dorywalizacjipociężkimwypadku,
wracarównieżniezwykleszybkiRosjanin
AlekseyLukyaniuk,jegoformajestjednakwielkąniewiadomą.Dostawkidołączyli w tym roku także zawodnicy
uczestniczący w cyklu ERC Junior. W
sumie 21 młodych zawodników, z których największe wrażenie robią Marjan
Griebel oraz Nikolay Gryazin, którzy
mogąwłączyćsięwwalkęozwycięstwo
wrajdzie.
26. Rajd Rzeszowski rozgrywany
będziewdniach3-5sierpnia.Przedzawodnikami11odcinkówspecjalnycho
łącznej długości niemal 215 kilometrów. Nie zabraknie oczywiście kultowej Lubenii, odcinka w centrum Rzeszowa, czy dwóch nowych prób – odcinka Grudna i zupełnie zmienionego
odcinkaPstrągowa.
Ceremonia startu w czwartek, 3
sierpnia, w Centrum Kulturalno-HandlowymMilleniumHallwRzeszowie.
IMpReza tRansMItowana będzIe na cały
śwIat pRzez telewIzję euRospoRt.
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program

czwar tek, 3 sierpnia 2017
Wolny trening Niechobrz – 09:00-11:00
Odcinek kwalifikacyjny Niechobrz (3,37 km) – 12:15
Odcinek Testowy Niechobrz – 13:00-16:00
Park przedstartowy – Rzeszów, Millenium Hall – 15:30
Wybór pozycji startowych – Rzeszów, Millenium Hall – 17:00
Sesja autografów – Rzeszów, Millenium Hall – 17:30
ceReMonIa staRtu – Rzeszów, Millenium Hall – 18:00

na RajdzieRzeszowskim!
TegorocznezmaganiauczestnikówRajdowych
MistrzostwEuropyorazRajdowychSamochodowychMistrzostwPolski,wramach26.Rajdu
Rzeszowskiego(3-5sierpnia2017),
kibicebędąmogliobserwowaćbezbiletów!
Tonieladagratkadlawszystkichfanówrajdowych
emocji.NajlepszychkierowcówStaregoKontynentubędziemożnaoglądać
korzystajączaż43wyznaczonychstrefkibica.

Widowiskowe lokalizacje
stref kibica, umożliwiają bezpieczne oglądanie rajdu. Organizatorzyzadbalio dogodnydojazd.
Najwięcej wyznaczonych miejsc
dlakibicówzlokalizowanychjest
naodcinkuPstrągowa–11,dziesięćwGrudnej,osiemwLubeni,
sześćwKorczynieipoczteryw
Niechobrzui Wysokiej.
Mapy wszystkich odcinków
specjalnych są opublikowane na

stronie rajdu w zakładce Kibice.
Zaznaczono tam wszystkie powyższestrefywidokowe.
Bezpłatne będzie również
wejście do Parku Serwisowego,
gdzie można będzie spotkać
wszystkich zawodników i podglądnąćpracęichmechaników.
Żadnegoprawdziwegokibica
nie może również zabraknąć w
czwartek na ceremonii startu, w
GaleriiMilleniumHallwRzeszo-

Fot. Marcin Kaliszka

43 bezpłatne
strefy kibica

piątek, 4 sierpnia 2017
OS-1 Grudna 1 (23,83 km) – 10:50
OS-2 Pstrągowa 1 (24,56 km) – 11:50
Serwis A (Rzeszów, Politechnika Rzeszowska) – 13:35
OS-3 Grudna 2 (23,83 km) – 15:35
OS-4 Pstrągowa 2 (24,56 km) – 16:35
Serwis B (Rzeszów, Politechnika Rzeszowska) – 18:10
OS-5 Rzeszów (4,05 km) – 19:00
Flexi Serwis C (Rzeszów, Politechnika Rzeszowska) – 19:23
sobota, 5 sierpnia 2017
Serwis D (Rzeszów, Politechnika Rzeszowska) – 07:50
OS-6 Lubenia 1 (22,55 km) – 08:45
OS-7 Korczyna 1 (16,05 km) – 09:55
OS-8 Wysoka 1 (18,30 km) – 10:40
Serwis E (Rzeszów, Politechnika Rzeszowska) – 12:20
OS-6 Lubenia 2 (22,55 km) – 13:30
OS-7 Korczyna 2 (16,05 km) – 14:40
OS-8 Wysoka 2 (18,30 km) – 15:25
Serwis F (Rzeszów, Politechnika Rzeszowska) – 16:55
ceReMonIa Mety – Rzeszów, Rynek Miejski – 17:30
wie oraz w sobotę na mecie na
rzeszowskimrynku.
Opróczbezpłatnychodcinków,dlakibicówdostępnebę-

dą również oficjalny program i
mapyrajdu,którebędądystrybuowane w trakcie trwania zawodów.

bezpieczeństwo kibiców
10 przykazań kibica rajdowego

■ Nie rzucaj na drogę przedmiotów (kamieni, butelek, desek, gałęzi) mogących za-

grozić bezpieczeństwu kierowców i kibiców.
trakcie obserwowania rajdu nie pij alkoholu, który powoduje opóźnienie reakcji.
■ Nie przebiegaj drogi przed jadącymi samochodami, pojazd poruszający się z
prędkością 90 km/h potrzebuje w przypadku suchej nawierzchni co najmniej 40 m
na zatrzymanie się. Samochody rajdowe niektóre odcinki pokonują z prędkością
200 km/h.
■ Nie zajmuj miejsc obserwacyjnych na zewnętrznej stronie zakrętu oraz stronie wewnętrznej przy wyjściu z tego zakrętu
■ Nie pozostawiaj bez opieki dzieci.
■ Nie zatrzymuj samochodu na trasie rajdu.
■ Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora rajdu.
■ Nie zajmuj miejsc obserwacyjnych uniemożliwiających ucieczkę przed pojazdem,
który wpadł w poślizg np. przy przydrożnych drzewach.
■ Nie pozostawiaj bez ochrony zwierząt domowych, ich gwałtowne wtargnięcie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa zawodników i kibiców.
■ Nie zapominaj zabrać z domu gwizdka. To nie żart, we współczesnym sporcie samochodowym biorą udział pojazdy z silnikami pracującymi bardzo cicho, gdy zauważysz taki pojazd użyj tego gwizdka, by ostrzec innych kibiców.
■W
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tragedia, która dosłownie

dodała mu sił

Madokładnie30latiodkilkunastutrenujekulturystykę.Niebyłobywtymnicdziwnego,gdybynieto,żeodsiedmiulatKarolMilewski
poruszasięnawózku.Alenawetwypadek,któremuuległniezałamałgoiniezniechęciłdouprawianiapasji.Wręczprzeciwnie.
Dodałmudeterminacji,dziękiktórejchceudowodnić,żewtymcorobijestpoprostunajlepszy!
chciał wyglądać jak arnold
Kulturystyką zaczął interesować się
dośćwcześnie.-Kiedymiałemsiedemczy
osiemlat,jakchybanawiększościchłopaków,ogromnewrażeniewywarłynamnie
filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem.
Dziesiątkirazyoglądałem"Conana"i"Terminatora". Wtedy zapragnąłem wyglądać
tak,jakmójidol-wspominaKarol.
Początkowopodciągałsięnadrzewie
itrzepaku."Profesjonalnie"kulturystyką
zajął się w wieku czternastu lat. Pierwszymiprzyrządami,naktórychtrenował
byłaławeczkazbitazeskrzynekisztanga
zruryogrodzeniowej,naktórejkońcach
przymocowane były zalane betonem
wiaderka. Później u kolegi w piwnicy
wrazzkumplamizpodwórkazaaranżowalidomowąsiłownię.Natakąprawdziwąposzedłtrzylatapóźniej.
Trenowałjużkilkalat.Myślałnaweto
zawodach kulturystycznych, ale zawsze
górę brały obawy czy uda mu się coś na
nichosiągnąć.Ikiedyzacząłnabieraćwiększejwiarywsiebie,doszłodotragedii.

cud się nie zdarzył
Był 2010 rok. Karol miał wówczas
23lata.Wracałsamochodemzpracydo
domu. Nie ukrywa, że dość szybko.
Uwielbiał i nadal uwielbia adrenalinę. Ale jechałem prawidłowo. Swoim pasem,nazielonymświetle.Naglezzatoczkiwyłoniłasiętaksówka.Chcącuniknąć
zderzenia,próbowałemjąominąć.Wtedyautowpadłowpoślizg.Dachowałem.
Obudziłemsiędopierowszpitalu-opowiadaoferalnymdniu.

Zeswojąpartnerkązwiązałsięjeszczekilkalatprzedtragedią.Nieukrywa,
że obawiał się rozstania po kraksie.
Dziewczynaokazałasięsilnąiodpowiedzialną.Wspierałagowtychnajtrudniejszychchwilach.Dziśsąrodzicamidwójkidzieci.Starszysynma6lat,młodszy
niespełnatrzy.
Chłopcyjużpróbująiśćwśladytaty.
Prężą się przed lustrem. - Zabawnie to
wygląda.Niezamierzamyimniczegonarzucać.Niechkiedyśsamizdecydują,co
chcąrobićwżyciuiczywolnyczasbędą
spędzaćnasiłownizeswoimstaruszkiem
-śmiejesięKarol.

Kuchnia, auta i...
naj więk sze ma rzenie

Diagnoza brzmiała okrutnie, jak dla
tak młodego człowieka, przed którym
całeżycie.Wielokrotnezłamaniekręgosłupa. I, co najgorsze, już nigdy nie będzie mógł stanąć na nogi. - - Zawsze i
wszędzie było mnie pełno. Ciężko było
mi usiedzieć dłużej w jednym miejscu.
ChybamiałemwrodzoneADHD-śmiejesięKarol.-Tymbardziejtrudnobyło
mu się oswoić z myślą, że nie będzie
mógł chodzić. Wierzył w cud, który za
kilkatygodnipozwolimuowłasnychsiłachpójśćnaspacerwgóry.Cudsięjed-

nakniezdarzył...Dopieroposześciutygodniach bezwładnego leżenia w łóżku,
byłwstanieprzewrócićsięnabok.

w końcu został mistrzem
Nie załamał się. Wręcz przeciwnie.
Wypadekdodałmusiłdodalszegodziałania.-Itakprzecieżsiedziałembezczynnie w domu. Postanowiłem coś z tym
zrobić.Zacząłemćwiczyćwdomu.Najpierwpompki.Później,podchoinkędostałem od szwagra zestaw skręcanych
sztang. I to wszystko, na co mógł sobie
wtedy pozwolić w domowych warunkach-opowiada.
Tenstantrwałrok.Iwcaleniebyło
mu łatwo. Przyznaje nawet, że trochę
wstydziłsiępokazaćludziom.
Akurat po roku otworzyli nową siłownię naprzeciw bloku Karola. Początkowo na zajęcia z fitnessu uczęszczała
tamjegodziewczyna.Wkońcuionpostanowiłsięprzełamać.Miłozaskoczyłgo
właściciel salonu, który pozwolił mu na
darmowekorzystaniezobiektu.
Wtedy też wrócił do myśli o zawodach kulturystycznych. W kategorii dla
niepełnosprawnychmajużnaswoimkoncie mistrzostwo Polski, Europy, a nawet
świata. - O tych ostatnich dwóch  tytułach mówię dość niechętnie, bo w obydwuprzypadkachstartowaliwnichsami
Polacy.Traktujęjewięcnadaljakmistrzo-

stwaPolski.Ale,dajBoże,jeszczewszystkoprzedemną-uśmiechasięKarol.

nigdy nie został sam
Mimowypadku,niedzieliswegożycianaprzediponim.Przyznaje,żeteraz
wielu rzeczy sam zrobić nie może, ale
podkreślażezawszemogłobyćgorzej.Mogłemnaprzykładstracićzupełnienogi.Więcmimowszystkojestemwdzięcznylosowi,żetaktosiępowiedzmyszczęśliwieskończyło-dodaje.

Karol z zawodu jest kucharzem.
Obecniemożesięwniejspełniaćprzygotowującjedynieposiłkidlanajbliższych.
Poza tym szkoła gastronomiczna bardzo
przydaje mu się przy treningach personalnych, układaniu diet dla innych zawodnikówiprzygotowywaniuichdozawodów,boteraztymwdużejmierzesię
zajmuje.
Nasiłowniniktniepatrzynaniego
jak na kosmitę. Wręcz przeciwnie. Nawetnasząrozmowęcochwilęprzerywająprzywitaniazkolegami.Zdarzasię,że
podchodządoniegoinnićwiczącyigratulują determinacji. Niektórzy nawet
dziękujązainspirację.Patrzącnatakwyrzeźbionego faceta na wózku, zaczynają
wierzyć,żeionimogązrobićcośzeswoimwyglądem.
Poza siłownią jego największą pasją
jest... motoryzacja. Zawsze lubił dłubać
przy samochodach. W młodości jeździł
też na motorach. Dziś też porusza się
specjalnie przystosowanym  samochodem. Łapiąc przy okazji jakąś pracę na
zlecenie. - Warkot silnika kochałem od
zawsze.Wypadekniezdołałzmienićmoichuczuć-śmiejesię.
Jegonajwiększymmarzeniem-choć
wie,żetoniewykonalne-jeststanąćna
własnych nogach. Poza tym chciałby
wziąć udział w zawodach w Stanach
Zjednoczonych,któreorganizujemiędzy
innymijegoidolzdzieciństwa.Stanąćw
szrankinietylkozrodakami,aleizawodnikami całego świata i pokazać im, że
jest...najlepszy!
MaRcIn KalIta
Fot. MaRcIn KalIta
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Kierowcy przejadą całą europę,
uiszczając opłaty u jednego operatora

Unia Europejska dąży do zintegrowania systemów poboru opłat drogowych w różnych krajach. Chodzi
o to, by w przyszłości kierowcy mogli przejechać cały kontynent, uiszczając zbiorczą opłatę u jednego
operatora poboru opłat. Państwa
członkowskie muszą zapewnić interoperacyjność swoich systemów,
aby było to możliwe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
prowadzi przetarg, który zadecyduje o nowym kształcie systemu poboru opłat od polskich kierowców.
Jego dotychczasowy zarządca podkreśla, że wybór powinien być uzasadniony ekonomicznie i dostosowany do krajowych wymogów.

Reklama

–WEuropie,w przeciwieństwiedo
innychregionówświata,sąznacjonalizowanesystemypoboruopłatdrogowych.
Takie systemy działają w Polsce, Czechach, Niemczech i innych krajach, a
dla przykładuw StanachZjednoczonych
obowiązujesystemkoncesyjny.Naeuropejskim rynku mamy też do czynienia
z różnymitechnologiami,którekonkurujązesobą.Niektórefirmypreferujątechnologięsatelitarną,innewoląmikrofale.
Topoprosturóżnepodejściedotejsamejkwestii– mówiagencjiinformacyjnej Newseria Biznes Klaus Kröll, wice-

prezesKapschw regionieEMEA.
WPolscetoczysięobecniepostępowanie,któremawyłonićnowegooperatora elektronicznego systemu poboru
opłat drogowych viaTOLL. GDDKiA
rozstrzygając przetarg, zadecyduje równieżo nowymkształciee-myta.
Doudziałuw postępowaniuzgłosiło
się łącznie dziewięć podmiotów. Są
wśród nich słowacki SkyToll, konsorcjum, w skład którego wchodzą Comarch i Orange Polska, austriacki
Kapsch (dotychczasowy operator via-

TOLL), konsorcjum powołane przez T-Systems i Strabag, i-CELL (narodowy
operator podobnego systemu na Węgrzech), niemiecki Vitronic, francuska
Grupa Egis w konsorcjum z TK Telekom,włoskiAutostradeTechoraz Neurosofti IDBlockSystems–obapochodzącez Polski.
Kapsch Telematic Services, który
zarządzasystememviaTOLLodsześciu
lat, chce rozwijać obecny system radiowyopartynasiecibramownicrozmieszczonychnadrogach.Tatechnologiapozwala na dokładne naliczenie i pobór
opłat od kierowców. Potwierdzają to
zresztądotychczasowewynikiviaTOLL:
obecny system jest szczelny prawie
w 100proc.i wciągusześciulatwniósł
do państwowego budżetu 8,1 mld zł
(czyliokoło5mlnzłdziennie).
Częśćfirmstartującychw przetargu
GDDKiAopieraswojepomysłynatechnologii satelitarnej wykorzystywanej do
poboru e-myta m.in. w Niemczech,
Szwajcariii naWęgrzech.Odtechnologii
radiowej różni się ona tym, że wymaga
mniejszej infrastruktury przydrożnej,
w tymwypadkubramownickontrolującychprawidłowośćpoboruopłat.
WiceprezesKapschw regionieEMEA
podkreśla,żewybórtechnologii,naktórej

zostanie oparty system e-myta, powinien
byćdostosowanydolokalnychpotrzeb.
–Technologiatoz pewnościąważny
temat. Każdy kraj chce mieć system,
któryjestekonomiczny,wydajnyi –jak
tojestw przypadkuPolski–przynosiduże wpływy. Jednak nie ma dobrych
i złych technologii, wszystko zależy od
okoliczności.Konieckońcówtrzebadopasowaćtechnologiędoscenariusza,aon
może się różnić w zależności od kraju
– zaznaczaKlausKröll.
Technologiaradiowai pozycjonowanie satelitarne są rekomendowane
przez KomisjęEuropejskąjakospełniające standardy EETS (Europejska Usługa
OpłatyElektronicznej).GDDKiAmoże
więcwybraćjednąz tychdwóchmożliwości,decydująco nowychkształciesystemuviaTOLL.
UEdążydozintegrowaniasystemów
poboruopłatdrogowychw różnychkrajach,dziękiczemuw przyszłościkierowcymoglibyprzejeżdżaćprzez całykontynenttylkoz jednymurządzeniempokładowym(służącymdouiszczaniaopłat).
–Chodzio to,abysystemyw Czechach, Niemczech, Austrii, Polsce i innychkrajachwspółpracowałyzesobą.To
nie sąkwestietechnologiczne,bomamy
dyrektywę Unii Europejskiej nakazującą

unifikacjęstandardów,raczejchodzio to,
jakwdrażająjąposzczególnekraje– mówi Klaus Kröll. – W przyszłości pojawią
się operatorzy, którzy znacznie ułatwią
firmomi osobomprywatnymwnoszenie
opłat drogowych. W najlepszym scenariuszu będziemy mogli przejechać całą
Europę, a potem dostać rachunek wyliczonyprzez dostawcęusług–bezwzględunato,czykierowcajestosobąprywatną,czyprofesjonalnymprzewoźnikiem.
Według danych Kapsch obecnie
w systemie viaTOLL jest zarejestrowanychblisko1,1mlnpojazdówi 678tys.
podmiotów gospodarczych. Niemal 60
proc.toużytkownicyz Polski,kolejnisą
Niemcyi Litwini.
Elektronicznysystempoboruopłatza
przejazdywybranymiodcinkamidrógkrajowychi autostradviaTOLLdziałaodlipca2011roku(zastąpiłkartyopłatydrogowej, czyli tzw. winiety). Obowiązkowo
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MAGAZYN POLSKIEJ GRUPY WYDAWNICZO-MEDIALNEJ

Remigiusz Mróz:

Teraz spokojnie
nie zaśniesz!
Piękna
sylwetka
i zdrowie

str.VII

Adam Woronowicz
w nowym
serialu TVN

Sonia Bohosiewicz:
str.VII

Ciepła, ale konkretna

str.VII

II

Czwartek, 3 sierpnia
TVP 1

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

TVP 2
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

POLSAT
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

TVN
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

TV 4
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

TVN7
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

Puls
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

Piàtek, 4 sierpnia
TVP 1
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

TVP 2
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

POLSAT
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

TVN
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

TV 4
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

TVN7

Puls

06:00 To moje życie! (88) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny:
06:20 Szpital (120) serial
Rozgrywka (10) serial
07:15 Sąd rodzinny: Emo (53) serial
08:00 Rewir (1/20) serial
09:00 Napisała: Morderstwo: Zabójcze
08:15 Dr House 7 (6) serial
nieporozumienie (2/22) serial
09:15 Brzydula (7) serial
10:00 Napisała: Morderstwo: Do
09:45 Brzydula (8) serial
zobaczenia w sądzie, kotku
(3/22) serial
10:20 Mango telezakupy
11:00 Kobra - oddział specjalny: Bez
11:55 Ukryta prawda (331) serial
litości (11) serial
12:55 Sąd rodzinny: Bestia (54) serial 12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 2:
Rodzina (24-ost.) serial
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Cyberzagrożenie (2) serial
(294) serial
13:50 Zbuntowany anioł (125)
14:55 Szpital (121) serial
telenowela
15:55 Chirurdzy 2 (7) serial
14:45 Zbuntowany anioł (126)
telenowela
16:55 Dr House 7 (7) serial
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
17:55 Brzydula (9) serial
Ostateczny termin (4) serial
18:30 Brzydula (10) serial
16:40 Rewir (2/20) serial
17:40 Gwiazdy lombardu reality show
19:00 Ukryta prawda (332) serial
20:00 Smak zemsty dramat
20:00 Batman film przygodowy, Wielka
sensacyjny, Kanada 2014
22:05 Inferno: Piekielna walka film
Brytania/USA 1989
sensacyjny, USA 1999
22:45 Nietykalni dramat kryminalny,
00:05 Lake Placid: Ostatni rozdział
horror, USA 2012
USA 1987
05:20 Ukryta prawda (325) serial

Sobota, 5 sierpnia
TVP 1
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

TVP 2
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

POLSAT
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

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

TV 4
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

TVN7
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

Puls
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

III

Niedziela, 6 sierpnia
TVP 1
05:35 Klan (3130) telenowela
06:10 Słownik polsko@polski
06:35 Pełnosprawni magazyn
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie-Łagiewnikach
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

TVP 2
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

TV 4

TVN

POLSAT
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

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

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

TVN7
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

Puls
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

Poniedzia∏ek, 7 sierpnia
TVP 1
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

TVP 2
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

POLSAT
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

TVN
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

TV 4
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
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

Puls
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

Wtorek, 8 sierpnia
TVP 1
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

TVP 2
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

POLSAT
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

TVN
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

TV 4
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

TVN7
05:30 Szpital (122) serial

Puls

06:00 To moje życie! (90) telenowela
06:30 W-11 - Wydział Śledczy: Królowe 07:00 Kobra - oddział specjalny: Kto
wiatr sieje (12) serial
internetu (1153) serial
07:15 Sąd rodzinny: Tomek i Agnieszka 08:00 Rewir (3/20) serial
09:00 Napisała: Morderstwo: Pogrzeb
(55) serial
Hannigana (4/22) serial
08:15 Dr House 7 (8) serial
10:00 Napisała: Morderstwo: Klejnoty
09:15 Brzydula (11) serial
rodzinne (5/22) serial
09:45 Brzydula (12) serial
11:00 Kobra - oddział specjalny:
10:20 Mango telezakupy
Gorąca sprawa (13) serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
11:55 Ukryta prawda (333) serial
Cyberzagrożenie (2) serial
12:55 Sąd rodzinny: Zły dom (56) serial
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Ostateczny termin (4) serial
(296) serial
13:50 Zbuntowany anioł (129)
14:55 Szpital (123) serial
telenowela
15:55 Chirurdzy 2 (9) serial
14:45 Zbuntowany anioł (130)
16:55 Dr House 7 (9) serial
telenowela
17:55 Brzydula (13) serial
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Samotny wilk (6) serial
18:30 Brzydula (14) serial
16:40 Rewir (4/20) serial
19:00 Ukryta prawda (334) serial
17:40 Gwiazdy lombardu reality show
20:00 Sensacyjny wtorek: Nietykalni
20:00 Terytorium wroga dramat
dramat kryminalny, USA 1987
wojenny, Francja 2011
22:35 Kino oldschool: Egzekutor film
22:05 Smak zemsty dramat
sensacyjny, USA 1976
sensacyjny, Kanada 2014
00:40 Czysty Geniusz (9) serial
00:15 Dziewczyna z sąsiedztwa komedia
medyczny
romantyczna, USA 2004
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Husaria Rally

HusariaRallytorajdcharytatywny,któregonadrzędnymcelemjestzebranieśrodkówfinansowych,którewcałościzostanąwpłaconenaOrganizacjePożytkuPublicznegoze
szczególnymwskazaniemnaorganizacjedziałającena
rzeczpomocydzieciom.Husariatorajddługiitrudny,odbywasięwporozumieniuzlokalnymiwładzamiGruzji,gdzie
jakzapewniająorganizatorzy,mająichpełnewsparcie.

Reklama

trasa rajdu Husaria Rally
POLSKA, GDYNIA - WARSZAWA, SŁOWACJA, WĘGRY, RUMUNIA,BUŁGARIA,TURCJA,GRUZJA
–UPLISTSIKHE–GORI–AZERBEJDŻANBAKU- GDYNIAłącznatrasa~
10.000Km
Start:02.09.2017–PolskaWarszawa&Meta:10.09.2017–Gruzja–Pol-

ska24.09.2017
Organizatorrajdunieprzyjmujeżadnychwpłatpozawpisowym.
Wpłatypieniędzydokonywanebędą
przez uczestników, sponsorów, patronówitd.bezpośrednionakontaOPP.
Podrzędnecelerajduto:
• Przekazanie darów dla Ośrodka
Dzieci Niepełnosprawnych w GORI

(GRUZJA)wdniu11.09.2017r.,
•Propagowaniedawnejmotoryzacji,
•Propagowaniekulturyiwzajemnej
pomocynadrogach,
•Integracjaśrodowiskmotoryzacyjnych.
Prośbaowsparciefinansoweskierowana jest zarówno do przedsiębiorców,
jakiosóbprywatnych.
KwotaprzelewuzależytylkoodPaństwahojności,możetobyćsymboliczne
pięćdziesiąt złoty lub więcej, W tytule
przelewu proszę o wpisanie nazwy darczyńcy(pełnanazwafirmylubdaneimię
i nazwisko) z dopiskiem nazwy naszego
teamu:
„ MOBILNA BAZA REBELIANTÓW”
Darczyńca po wpłaceniu środków
nafundacjęmożedostarczyćswojąreklamęwformiemagnesu,którąumieścimy
nanaszymsamochodzie.
Wpłaty prosimy dokonać na poniższefundacje:
• WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJPOMOCY
NUMER KONTA: 58 1240 1112
1111001009449739
• Fundacja Światełko z Sopotu krs
0000582129
NUMER KONTA: 52 1160 2202
0000000291057389
Potwierdzenieinformacjiowysokościwpłatyproszęprzesłaćnaemail:maku113@wp.pl
Nawpłatyczekamydo12sierpnia.
Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy! Z naszej strony obiecujemy, iż
zrobimy wszystko, aby nasze wiekowe
auto(Renault19cabriomodelz1989r.)
pchanenaszymduchempatriotycznymi
zasilanesiłąportfelabezpiecznieosiągnęłocelwyprawyorazpowrótdodomu.
We wrześniu liczymy na państwa
wsparcie.
Dozobaczenia!!
Z podziękowaniem
Team Gdynia
MOBILNA BAZA REBELIANTÓW
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Michał, Jacek i one... w pigułce
ZespółIchTrojezostałpowołanydożyciadokładnie3listopada1995rokuwŁodzi.Przezpięćpierwszychlatswojejdziałalności
byłmałoznanągrupąmuzyczną,tworzyligo:MichałWiśniewski,JacekŁągwaiMagdaFemme,wówczasjeszczePokora.
Wspólnienagraliczterypłytystudyjne:"Intro","ITICd.","Thebestof..."i"3".
"a wszystko to..." Magda
Popularność przyniosła im zawarta
na tym ostatnim albumie piosenka "A
wszystkoto...BoCiebiekocham",będącacoverem"AllesausLiebe"niemieckiego zespołu Die Toten Hosen. W 2001
rokuFemmeodeszłazeskładu.ZastąpiłająJustynaMajkowska,zktórązespół
nagrał kolejne dwie płyty: "Ad. 4" i Po
piąte... a niech gadają". Wokalistka zaśpiewała także na krążku "The Best of
IchTroje".Podczaskoncertówzespołowi
towarzyszyłagrupataneczna,wktórejza
choreografię odpowiadała Marta Wiśniewska.
Otwórczościgrupystałosięnaprawdę głośno w 2001 roku dzięki piosence
"Powiedz", która znalazła się na płycie
"Ad.4".ZespółwygrałtymutworemnagrodępublicznościnafestiwaluwOpolu, reprezentował także Polskę podczas
Festiwalu Piosenki Nadbałtyckiej w
Karlshamn, gdzie także zdobył uznanie
widzóworazjurorów,zajmującpierwsze
miejsce.

IchTrojezgłosiłodwieswojepiosenkido
polskich eliminacji eurowizyjnych. W
styczniu następnego roku grupa w powiększonym składzie - wraz z Real
McCoy'emibyłymiwokalistkamizespołu:MagdąFemmeiJustynąMajkowskąwygrałaeliminacjedo51.KonkursuPiosenki Eurowizji z utworem "Follow My
Heart".Podczasrundypółfinałowejkonkursu zespół otrzymał łącznie 70 punktów i zajął 11. miejsce, nie klasyfikując
siędofinału,doktóregozabrakłomuzaledwiesześciupunktów.

Ich Troje zagrało kilka koncertów w
USA,aw2014rokuzespółzorganizowałkoncert"DomówkauWiśniewskiego",którynażywotransmitowałatelewizjaTVR.
Wsierpniu2015rokuIchTrojewystąpiłonakoncercieemitowanymwPolsacie "Disco pod Gwiazdami", podczas
którego,Wiśniewskiogłosiłtrasękoncertową z okazji 20-lecia istnienia zespołu.
Grupazagrałam.in.wArłamowie,Częstochowie,WrocławiuiKielcach.Trasę
zakończyłkameralnykoncertwkrakow-

W międzyczasie zespół wystąpił na
festiwaluSopotHitFestiwal,gdziezpiosenką„"PlayinTeam"zająłdrugiemiejsce. Z Anią Świątczak zespół rejestruje
jeszcze dwa materiały: "7 grzechów
głównych" i "Ósmy, obcy pasażer". W
2010rokuwokalistkadecydujesięopuścić chłopaków. Zastępuje ją Jeanette
Vik, 23-letnia Norweżka polskiego pochodzenia. Wokalistka nie poradziła sobie jednak z barierą językową. Do Ich
Troje dołącza Justyna Panfilewicz. Zespółrazemzniązagrałm.in.nafestiwalu
TopTrendy2012.

skim Teatrze STU w dniu urodzin Michała,9września2016roku.Ichtrojez
okazjijubileuszunagrywateżalbum"Remixed"znajwiększymiprzebojamiwnowycharanżacjach.

justyna "powiedz"
Wlistopadzie2002rokuzespółIch
Troje przyjął zaproszenie do udziału w
niemieckich eliminacjach do 48. Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym samymczasiegrupapojawiłasiętakżena
liście finalistów polskich selekcji, które
ostatecznie wygrali w styczniu z utworem"KeineGrenzen-Żadnychgranic",
zostając tym samym reprezentantem
Polski podczas finału imprezy. Dwa
miesiącepóźniej,jużjakopolscyreprezentanci, wystąpili razem z niemiecką
wokalistkąElliMückepodnazwąTroje

podczas niemieckiego finału selekcji,
wykonującutwór"LiebemachtSpaß",z
którymzajęliostatecznieszóstemiejsce.
W maju zespół zaśpiewał w finale 48.
KonkursuPiosenkiEurowizjiizakończył
udział na siódmym miejscu w finale,
osiągającdruginajwyższywynikdlakrajuwhistoriistartówpolskichreprezentantów. Po udziale w finale Konkursu
PiosenkiEurowizjizespółopuściłaJustyna. Nową wokalistką zespołu została
wówczasAnnaŚwiątczak,laureatkaprogramutelewizyjnego"Szansanasukces",

wktórymwyśpiewałasobiezwycięstwo
piosenkąSławyPrzybylskiej"Pamiętasz,
byłajesień".

"ostatni przystanek" anny
TowłaśniezniąMichałiJaceknagrali,jakzapowiadali,"pożegnalnyalbum
"6-ty - Ostatni Przystanek". Dokładnie
31 grudnia 2004 roku, zespół oficjalnie
zakończył swoją działalność. Jednak, ku
ucieszefanów,nienadługo.Zostałreaktywowany po festiwalu Top Trendy w
Sopocie w 2005 roku. Pod jego koniec

"zremiksowanie" jeanette,
justyny i Marty
WkońcuiPanfilewiczpostanowiła
osierocić zespół w marcu 2013 roku.
JejmiejscezajęłaMartaMilan.Toznią

"pierwiastek" z agaty
Po urodzinowej trasie Milan odchodzizIchTroje.Najejmiejscuwlutym
2017 roku pojawia się młodziutka, 18letnia Agata Buczkowska, uczestniczka
"TheVoiceofPoland".Znowąwokalistkągrupazapowiedziaławydaniedziewiątej płyty studyjnej, zatytułowanej "Pierwiastekzdziewięciu",którejpremierama
odbyć się 11 listopada. Płytę zapowiada
singieliteledysk"Letniaprzygoda".
opRacował MaRcIn KalIta
Fot. MaRcIn KalIta, aRcHIwuM
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Âroda, 9 sierpnia
TVP 1

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

TVP 2
06:05 Rodzinka.pl: Oświecenie (111)
serial
06:35 Pożyteczni.pl magazyn
07:05 M jak miłość (95) serial

05:35 Uwaga! magazyn reporterów

06:00 Wszystko o psach (4) serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News

06:05 Mango telezakupy

07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (8)

07:50 Trudne sprawy (167) serial

08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn

Zniknięcie Izy (931) serial
08:50 Malanowski i partnerzy (620)
serial
09:20 Malanowski i partnerzy (621)
serial
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(429) serial
12:35 Tysiąc i jedna noc (117/158)
serial
13:30 Na sygnale (15) serial
14:00 Włoska kuchnia jak u babci:

pomidorami (34) magazyn

11:50 Na ratunek 112 (83) 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

Rieti (3/13) magazyn
16:10 Pogoda

16:40 Gliniarze (103) serial

15:55 Zmiennicy: Prasa szczególnej

17:40 Trudne sprawy (226) serial

17:05 Cena miłości (99/113) serial

19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:55 Lekkoatletyka: Mistrzostwa
Świata w Londynie studio
20:05 Lekkoatletyka: Mistrzostwa

23:45 Na sygnale: Dla ciebie, mamo
(140) serial
00:15 Na sygnale: Dr Hans (141) serial

11:00 Detektywi w akcji (34) serial
12:00 Detektywi w akcji (126) serial

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (334) serial

Nowa przykrywka (3) serial
12:55 Sąd rodzinny: Chłopcy z ferajny

serial
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(297) serial
14:55 Szpital (124) serial

19:00 Policjantki i Policjanci (282)

19:20 Sport

19:00 Fakty

19:25 Pogoda

19:35 Sport

19:30 Świat według Kiepskich (320)

19:45 Pogoda
20:10 Doradca smaku: Bruschetta z

serial
20:40 Wykapany ojciec komedia, USA
2013
22:50 Hot Shots! komedia sensacyjna,

awokado i sadzonym jajkiem
(13) magazyn
20:15 Na Wspólnej (2526) serial
20:55 Dom marzeń (9) reality show

serial

00:30 To tylko seks komedia
romantyczna, USA 2011

Horoskop
Baran (21.03-19.04)
Czekają Cię pilne sprawy do załatwienia. Postaraj się być dobrze przygotowanym i mieć dokumentacj na
bieżąco. Pomyłka może Cię drogo kosztować. Nieznajomość przepisow nie zwalnia od odpowiedzialności.
Byk (20.04-20.05)
Samotne Byki maja szans spotkać kogoś interesujacego. Pod warunkiem, że wybiora się na imprez
towarzyską. Postarajcie się bardziej słuchać, co się do Was mowi. Dajcie szansę tej drugiej osobie coś
powiedzieć.
Bliźnięta (21.05-21.06)
To właściwy moment, by otworzyć się na nowe znajomości. Nie trwaj w tym trudnym zwiazku 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 zacisnać pasa i zaczać 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 ręki.
Wystarczy tylko Twoja stanowcza decyzja, a już niebawem pojawi się więcej zer na koncie.
Panna (23.08-22.09)
Masz pociąg do hazardu. Niektorym z Was może się nawet poszczęścić, jeżeli zagracie w jakąś grę lub
kasynie. Pamiętajcie jednak o zachowaniu umiaru, bo to, co wygracie, szybko stracicie.
Waga (23.09-22.10)
Możesz śmiało polegać na swoim partnerze biznesowym. Propozycja, jaką Ci złoży jest nie do odrzucenia.
Korzyści, jakie osiagniesz, gwarantuja dostatnie i stabilne życie na przyszłość. A zatem powodzenia.
Skorpion (23.10-21.11)
W stałych zwiazkach zapanuje sielanka. Druga połówka będzie zasypywać dowodami swoich uczuć. Już
dawno nie było tak miło. W sprawach zawodowych także panuje korzystny okres. Możesz otrzymać korzystna
propozycję.
Strzelec (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.
Koziorożec (22.12-19.01)
Jesteś osoba dość niecierpliwą. Działasz w pośpiechu i często pochopnie. Twoje środowisko nie nadąża za
Tobą. Ale jeżeli chcesz osiagnać sukces zawodowy, to będziesz potrzebować wsparcia.
Wodnik (20.01-18.02)
Dość nieoczekiwanie otrzymasz nowa propozycj zawodową. Wprawdzie marzyłeś o tym, ale ta nagła
informacja Cię zaskoczy. Korzystaj z nadarzajacej się okazji, to może wiele zmienić w Twoim życiu.
Ryby (19.02-20.03)
W sprawach zawodowych małe zamieszanie. Przyda się zdrowy rozsadek. Nie wdawaj się w dyskusję i nie
komentuj niczego, nawet jeżeli poczułaś się urażona. Ktoś wreszcie przejrzy na oczy.

15:55 Chirurdzy 2 (10) serial
16:55 Dr House 7 (10) serial

18:30 Brzydula (16) serial
19:00 Ukryta prawda (335) serial
20:00 Dobre kino: Władza absolutna

Florek i Ida Now

reality show

reality show
19:00 Gwiazdy lombardu 16 (395)

film sensacyjny, USA 1997

19:30 Gwiazdy lombardu 16 (396)

22:50 Śmierć na 1000 sposobów (9)
22:35 Magazyn UEFA Champions
serial

reality show
20:00 Hellboy horror SF, USA 2004

23:20 Śmierć na 1000 sposobów (10)
serial

Kwiatkowski, Maciej ‘Gleba’

18:00 Gwiazdy lombardu 16 (380)

reality show
komediowy, USA 2013

League (1/9) magazyn piłkarski

21:55 Paranoja thriller,
00:10 Kuba Wojewódzki: Dawid

17:40 Gwiazdy lombardu 16 (379)

18:30 Gwiazdy lombardu 16 (394)

Kryminalny (87) serial
21:00 Straszny film 5 horror

16:40 Rewir (5/20) serial

reality show
17:55 Brzydula (15) serial

20:00 Sprawiedliwi - Wydział

23:10 Co się zdarzyło w Seattle film

Francja/USA/Indie 2013
USA 1991

telenowela
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Honor (7) serial

16:00 Twoja na zawsze (105) serial

18:00 Szpital (374) serial

20:05 Świat według Kiepskich (513)

telenowela

15:00 Dom nie do poznania (5) reality

18:50 Wydarzenia

serial

13:50 Zbuntowany anioł (131)

14:45 Zbuntowany anioł (132)

policyjny

18:00 Detektywi w akcji (35) serial

19:50 Uwaga! magazyn reporterów

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Ofiara (5) serial

(57) serial
14:00 STOP Drogówka magazyn

Matki (14) serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

13:00 Policjantki i Policjanci (281)

17:00 Hawaje 5-0 (10) serial

Świata w Londynie 6. dzień
23:15 Na sygnale: Stop (139) serial

11:00 Kobra - oddział specjalny: Dzień

10:00 Twoja na zawsze (104) serial

17:00 Ukryta prawda (488) serial

18:30 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej

rozrywkowy

09:45 Brzydula (14) serial

Mazowiecki, Charlie’s (4)
program rozrywkowy

10:00 Napisała: Morderstwo: Boskie
ciało (6/22) serial

16:00 Szkoła (230) serial

18:00 Panorama
18:40 Pogoda

rodzinne (5/22) serial

show
16:15 Interwencja magazyn reporterów

14:55 M jak miłość (1295) serial
troski (6/15) serial

09:00 Napisała: Morderstwo: Klejnoty

09:15 Brzydula (13) serial

15:00 Kuchenne rewolucje: Nowy Dwór

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

08:15 Dr House 7 (9) serial

serial

10:35 Ukryta prawda (487) serial
11:35 Szpital (373) serial

15:50 Wydarzenia

08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (11)

09:00 Niegrzeczny pies (1) program

12:50 Trudne sprawy (298) serial

14:50 Dlaczego ja? (711) serial

Gorąca sprawa (13) serial

08:30 Kacper i przyjaciele (19) serial

12:20 Na ratunek 112 (84) serial

13:50 Słoiki (42) serial

07:00 Kobra - oddział specjalny:

07:15 Sąd rodzinny: Zły dom (56) serial 08:00 Rewir (4/20) serial

08:35 Druga szansa (10) serial

(10) program rozrywkowy

06:00 To moje życie! (91) telenowela

07:30 Kacper i przyjaciele (16) serial

08:00 19+ (97) serial

Restauracja Majaga, Dębica

Puls

06:20 Szpital (123) serial
serial

ziemniaczane z aromatycznymi

09:35 Kuchenne rewolucje:
10:50 Małolaty (42) serial

05:20 Ukryta prawda (330) serial

07:50 Doradca smaku: Placki

(144) serial

11:00 Barwy szczęścia (1673) serial
11:35 Na dobre i na złe: Bez powrotu

07:10 W-11 - Wydział Śledczy:

TVN7

TV 4

05:00 Disco gramy program muzyczny

08:00 Pytanie na śniadanie magazyn
08:50 Panorama

TVN

POLSAT

23:50 Spadkobiercy (51) program
rozrywkowy
00:55 Sekrety sąsiadów (27) serial

Krzyżówka

22:15 Sin City 2: Damulka warta
grzechu film kryminalny, USA
2014

sensacyjny,
Kanada/Niemcy/USA 2

00:15 Largo Winch film przygodowy,
Belgia/Francja 2008
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Wywiad numeru

Rozmaitości
DUNKIERKA
Wojenny
Czas trwania 106 minut
Reżyseria:
Christopher Nolan
Obsada:
Tom Hardy
Mark Rylance
Kenneth Branagh
Aneurin Barnard
Fionn Whitehead
Harry Styles
Jack Lowden
Cillian Murphy
„Dunkierka” to najnowsze wojenne widowisko w reżyserii
wizjonera kina, Christophera Nolana (trylogia Batmana,
„Interstellar”, „Incepcja”).
Film opowie o wydarzeniach z maja i czerwca 1940 roku,
gdy z Dunkierki ewakuowano ponad 300 tys. żołnierzy.

Remigiusz Mróz:

Teraz spokojnie nie zaśniesz!

Kolejna powieść Remigiusza
Mroza i kolejne zaskoczenie.
Tym razem horror religijny w
polskich realiach, opętanie byłego księdza, wypełniająca się
Apokalipsa św. Jana i egzorcyzmy. Autor przyznaje, że pisząc
tę powieść bał się zasypiać, a
teraz podobnie mają czytelnicy.
Jest pan wierzący i praktykujący?
Pewnie – gdybym nie był, prawdopodobnie nie napisałbym takiej
książki, bo tematyka opętań i egzorcyzmów nie oddziaływałaby na
mnie tak mocno. A punktem wyjścia było to, żeby przestraszyć samego siebie… i niestety udało
się na tyle, że miałem kilka nocy z
głowy.
Wierzy pan w nadejście końca
świata, właśnie takie jak zapowiedziano w Biblii?
Tak, choć zdaję sobie sprawę,
jak trudna w interpretacji jest
Apokalipsa św. Jana. Przygotowując się do pisania, posiłkowałem się komentarzami i doktryną Kościoła, ale jest tam tak
wiele symboli, że trudno ułożyć z
tego jeden, jasny obraz. Przynajmniej mnie się to nie udało – i
mam nadzieję, że tę niejednoznaczność da się odczuć podczas lektury.
Nie obawiał się pan, że niektóre
wątki, czy też sama okładka, mogą być źle odebrane, wręcz uznane za obrazoburcze, przez czytelników głęboko wierzących?
Wydaje mi się, że nie ma takiego zagrożenia – gdyby okładka była inna, nie oddawałaby treści, nie
nakreślałaby pewnego niepokoju,
który towarzyszył mi nie tylko podczas pisania, ale który powraca,
ilekroć widzę tę okładkę – i to jest
chyba kluczowe. Materia jest delikatna, dlatego wyjątkowo cieszą

mnie opinie, że w treści książki widać szacunek dla spraw religijnych.
A może to z pana strony i wydawcy pewnego rodzaju prowokacja? Zapewne w Polsce znajdziemy wiele osób, które nawet nie
czytając powieście uznają ją za
bluźnierstwo i próbę wywoływania
z ciemności sił zła.
Celem i zamysłem grafika (skądinąd moim zdaniem prawdziwego wirtuoza!) było oddanie klimatu książki – pokazanie, czego odbiorca może spodziewać się na
kartach powieści. Jeśli ten warunek udaje się spełnić, moim zdaniem wszystko jest w porządku.
Szczerość wobec Czytelnika jest w
tym przypadku najważniejsza.
„Czarną Madonnę” napisał pan
w pierwszej osobie, co nie jest ani
zbyt częste, ani łatwe. Pana bohater miał jakiś pierwowzór w życiu?
Ma pan może w gronie znajomych
byłego księdza?
Samych praktykujących – i nie
zanosi się na to, żeby mieli pójść
drogą Filipa (śmiech). Narrację
pierwszoosobową wybrałem, bo
zdawałem sobie sprawę, że rozmiar fabularny w pewnym momencie może okazać się zbyt duży. Przy tradycyjnym narratorze
musiałbym zarysować znacznie
szerszą perspektywę – a skupiając się wyłącznie na Filipie i świecie widzianym jego oczami, mogłem pozwolić sobie na… nieco
kameralności przy wydarzeniach
o globalnych skutkach.
Pisał pan „Czarną Madonnę”
według wcześniej przygotowanego planu z rozpisaniem wszystkich wątków, czy opowieść powstawała w trakcie pisania? Pytam ponieważ odnoszę wrażenie,
że albo się Pan bardzo drobiazgowo przygotował, aby świadomie,
co kilka stron wstrząsnąć i zasko-

czyć czytelnika, albo pod koniec
każdego rozdziału zastanawiał się
pan jak dokonać zupełnie nieoczekiwanego zwrotu akcji, co
oczywiście się Panu doskonale
udało.
Staram się nie planować, nie
wybiegać zbyt daleko w przyszłość, bo tym samym pozbawiam się przyjemności płynącej z
tworzenia. Zazwyczaj nie zapisuję
też żadnych pomysłów, bo wychodzę z założenia, że pamięć jest
najlepszym sitem – przepuści te,
które są dobre, a zatrzyma gdzieś
w swojej otchłani te, które byłyby
nieciekawe. Dlatego jeśli w trakcie lektury okazuje się, że Czytelnik jest zaskoczony, najpewniej
oznacza to, że ja także byłem w
trakcie pisania. Ostatecznie
wszystko sprowadza się więc do
tego, że to książką rządzi fabułą, a
nie autor. I tak powinno być!
Jak dużo czasu zajął panu research do tej książki? Znajdujemy w
niej wiele odniesień do Biblii, do
Katechizmu Kościoła Katolickiego, liturgii i całej doktryny, a także
kwestie związane z lotnictwem i
opisywanymi rejsami, bo przecież
nie wszystko jest w tej książce literacką fikcją.
Rzeczywiście nie wszystko, bo
katastrofa lotu Japan Airlines 123
zdarzyła się naprawdę. Odtworzyłem to zdarzenie na podstawie zapisu z czarnych skrzynek, a samo
nagranie z kokpitu jest oddane jeden do jednego, niczego w rozmowach pilotów nie zmieniałem.
Wiązało się to z pewnymi trudnościami, ale koniec końców tego typu research nie jest przesadnie
uciążliwy. Tego samego nie mogę
powiedzieć o tym religijnym…
przez poczytywanie apokaliptycznych wizji i wspomnień egzorcystów przed snem, zafundowałem
sobie kilka koszmarów i nieprzespanych nocy. Teraz trochę odbijam sobie, wywołując podobne

kłopoty u Czytelników – doniesienia o problemach ze snem są chyba najlepszym komplementem
(śmiech).
„Czarna Madonna”, to idealny
pomysł na film i to hollywoodzki.
Pojawiły się już propozycje i pomysły, by faktycznie zekranizować tę
powieść?
W Hollywood może byłoby zekranizować ją nawet łatwiej, bo
potencjalnych reżyserów parających się horrorami znalazłoby
się trochę więcej. U nas takie produkcje powstają incydentalnie,
ale z pewnością ciekawie byłoby
zobaczyć „Czarną Madonnę” w
konwencji filmowej. Ale od kina
sam trzymałbym się wtedy z daleka – przypuszczam, że już sam
plakat zafundowałby mi kolejną
falę niepokoju.
Inne pana książki mają trafić
na ekrany już niebawem. Czy już
teraz może pan zdradzić jakieś
szczegóły?
Szykują się dwa seriale – jeśli
chodzi o serię z Joanną Chyłką,
mogę zdradzić tylko tyle, że trwają rozmowy z największymi stacjami telewizyjnymi. Cały proces trochę trwa, ale kierunek, w którym
zmierzamy, bardzo mi odpowiada.
Staram się za bardzo nie ingerować, bo sprawą zajmują się prawdziwi specjaliści – ale dzięki temu
mam pełne przekonanie, że wyjdzie z tego coś ciekawego.
Zaraz po wakacjach, czy dopiero przez Bożym Narodzeniem należy spodziewać się kolejnej pana
książki?
Prognoza długoterminowa każe
sądzić, że ledwo ustąpią upały, a
nadejdą mrozy. Za takie anomalie
pogodowe odpowiadać może
oczywiście tylko jedna osoba –
Chyłka.
ROZMAWIAŁ: ROBERT STĘPOWSKI

KURBAN SAID:
„ALI I NINO”
Pustynia jest bramą do
tajemniczego i niepojętego świata… Ali jest muzułmaninem z Azerbejdżanu, Azjatą i "synem pustyni". Nino to chrześcijanka,
pochodząca z gruzińskiej
rodziny książęcej, czująca
się Europejką. Obydwoje,
bardzo zakochani, postanawiają się pobrać wbrew
normom i tradycji. Lecz
zasypanie głębokiej przepaści, dzielącej ich światy, nie będzie tak łatwe, jak wzięcie ślubu. Na przeszkodzie stanie
wojna, religia, obyczaje i rodzina. „Ali i Nino” skradła serca czytelników na całym świecie, szczególnie często w
tych najbardziej cynicznych, czyli dziennikarzy. Nowe
wydanie niezapomnianej opowieści o sile uczucia, które
ma moc pokonywania granic ze wspaniałym portretem
dawnego Zakaukazia w tle..

MONIKA BORZYM:
„JESTEM PRZESTRZEŃ"
To płyta z poruszającymi tekstami poetki Anny Świrszczyńskiej w wykonaniu wokalistki jazzowej Moniki Borzym. Na płycie znajdzie się 12 kompozycji do poruszających wierszy Anny Świrszczyńskiej, poetki m.in. okresu
Powstania Warszawskiego, uznawanej za ważny głos tamtej

epoki. Wybrane na płytę teksty pokazują, jak "przestrzenną" była osobowością – czujną na otaczającą ją rzeczywistość, wrażliwą, empatyczną, a jednocześnie świadomą
swojego losu i czasu, w jakim dane było jej żyć. Wyboru
wierszy na płytę dokonała uznana reżyserka Agnieszka
Glińska. Muzykę skomponował pianista Mariusz Obijalski. Na płycie znajdą się także niespodzianki – w jej nagraniu wzięli udział goście specjalni: John Scofield, jeden z
najwybitniejszych gitarzystów w historii jazzu, Wojciech
Waglewski, lider zespołu Voo Voo, którego będzie można
usłyszeć w przejmującym duecie z Moniką Borzym, i Mitchell Long – „czarodziej gitary" – amerykański muzyk,
specjalista od jazzu, bluesa i world music.

VIII

Jak się ubrać na garden party?
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.

Jeśli nie jest to tradycyjny grill
ze znajomymi, to przyjęcia w
ogrodzie mają zwykle dosyć elegancki charakter, dlatego ubiór
musi być stosowny do okoliczności. Jednocześnie stylizacja
nie powinna przeszkadzać nam
w dobrej zabawie. W przypadku
pań najlepiej sprawdzi się więc
lekka sukienka – pastelowa, w
kwiaty, z delikatną koronką
bądź modną aplikacją.
Garden party, czyli przyjęcia w
ogrodzie, są niezwykle popularne
szczególnie w USA, ale ta moda
coraz bardziej wkracza również do
Polski. Jest to idealny sposób na
spędzenie czasu z przyjaciółmi lub
rodziną. Często na świeżym powietrzu organizowane są także imprezy okolicznościowe, np. wesela.
– Panie mogą wybrać kobiece
sukienki, panowie letnie marynarki – to może być sportowa bądź let-

nia marynarka, a nawet krótkie,
eleganckie spodnie z paskiem jeśli
jest to nieformalne, niebiznesowe
przyjęcie w gronie przyjaciół. Polecam również koszulki polo, materiałowe spodnie, dobrze sprawdzają się również chinosy, mokasyny.
Zdecydowanie nie jest to miejsce
na odkryte buty czy sandały ani też
bardzo sportowy styl. Garden party
nie oznacza, że przychodzimy w
adidasach, jeansach i T-shircie –
mówi Katarzyna Krupa, dziennikarka, ekspertka ds. etykiety biznesowej i protokołu dyplomatycznego.

Wybierając się na garden party,
miejmy na względzie wygodę i swobodę ruchów. Strój powinien wyglądać efektownie, a jednocześnie pozwolić nam korzystać ze wszystkich atrakcji imprezy. Paniom styliści polecają przede wszystkim
zwiewne, subtelne, a także niezwykle praktyczne sukienki w kwiaty.
– Gdy wydarzy się jakiś wypadek z
sosem lub drinkiem, na sukience w
kwiaty mało będzie widać konsekwencje tego typu zdarzenia, dlatego
polecam wzorzyste sukienki, których
nie założymy do pracy, czy idąc do kogoś do domu na przyjęcie. – dlatego
wykorzystajmy garden party jako
okazję do noszenia takich sukienek.
Podczas garden party na miejscu będą też odkryte ramiona, a w razie potrzeby można zarzucić na nie szal lub
sweter – mówi Katarzyna Krupa.
Warto postawić na ubrania z
naturalnych, przewiewnych materiałów, w których można się czuć
komfortowo nawet podczas największych upałów. Ważne jest
również odpowiednie obuwie.

– Nieodpowiednie buty zepsuły
już niejedną imprezę, a żadna z nas
nie chce przecież zakończyć przyjęcia boso. Przede wszystkim należy
dobrać obuwie do podłoża. Na garden party nigdy źle nie wyglądały
koturny. Sprawdzą się też eleganckie płaskie sandały, baleriny czy
trampki, które świetnie wyglądają
w zestawieniu z długą sukienką.
Jedna rada – zapomnijmy o szpilkach na garden party, mamy wiele
innych okazji, podczas których nie
wypada założyć innych butów, a to
jest idealna okazja, by od nich odpocząć – mówi Katarzyna Krupa.
Podobnie jak szpilki, podczas
przyjęcia w ogrodzie zupełnie nie
sprawdzą się torebki kopertówki.
– Wybierzmy inne torebki, nie
kopertówki. Podczas przejęcia na
świeżym powietrzu z pewnością
będziemy mieli okazję coś zjeść
czy się napić dlatego lepiej gdy
zdecydujemy się na torebkę, którą
można swobodnie przewiesić
przez ramię i mieć „wolne ręce”.

godnie na przygotowanie się do tego biegu kondycyjnie oraz opanowania żonglerki w biegu. – Miałem
utrudnione zadanie, pracowały inne mięśnie, oprócz biegania cały
ruch obręczy barkowej obsługiwał
dwie butelki którymi żonglowałem,
nie da się żonglować trzema butelkami i ukończyć całego dystansu,
gdy żongluję prawą, lewa odpoczywa i odwrotnie, jest to mocno poukładane – mówi Krzysztof Drabik.
Od tego czasu założyciel fundacji
Twój Rekord Pomaga przebiegł maraton w Poznaniu i Dębnie. Zorganizował również charytatywny Plażowy Ultramaraton Gwiazd – w sierpniu tego roku odbędzie się 2. edycja
tej imprezy, a udział w niej weźmie
m.in. Anna YouYa Jujka, Natalia Zambrzycka i Aleksandra Kostka.
Krzysztof Drabik odczuwa satysfakcję z pobitych rekordów, zwłaszcza

że dzięki nim może pomagać innym. Już planuje ponadto udział w
kolejnych imprezach biegowych.
– Przede wszystkim korona maratonów, maraton wrocławski, który się szykuje we wrześniu, ponownie kusi mnie Warszawa, to fajna i
duża impreza. Koronę maratonów
chciałem zrobić w jeden rok, jednak odpuściłem w tym roku Kraków, przerzuciłem na następny rok
– mówi Krzysztof Drabik.
Barman zamierza również kontynuować rozpoczęty w ubiegłym
roku projekt „Żonglując na Everest”. W jego ramach planuje wejść
na szczyt czternastu najwyższych
budynków świata o łącznej wysokości do iglicy 8848 m, a więc równej wysokości Mount Everest. W
czasie wspinaczki będzie nieprzerwanie żonglować butelkami.

kie coś schodzi z wiekiem. Próbowałam schudnąć, chodzić na siłownię, liczyłam sobie kalorie –
mówi Sandra Kubicka.
Efektem starań modelki o uzyskanie odpowiedniej wagi były poważne problemy ze zdrowiem. Kubicka zemdlała w czasie sesji zdjęciowej i trafiła do szpitala, gdzie
przeszła kompleksowe badania.
Pokazały one, że gwiazda nie dostarczała swojemu organizmowi
odpowiedniej ilości substancji odżywczych – miała niedowagę
oraz znaczne ubytki ważnych
dla zdrowia mikroelementów.
Otrzymała wówczas duże wsparcie
ze strony swoich agentów, którzy
zdecydowali o jej wyjeździe na kilkutygodniowe wakacje.
– Stwierdzili, że nigdy więcej tego nie zrobię, będę pracować jako
modelka komercyjna i nie będę
starała się zmienić. Od tamtej pory,
jeśli klient stwierdza że mu nie odpowiadam, to trudno, ktoś inny
mnie weźmie, nie będę siedzieć
i płakać – mówi Sandra Kubicka.
Modelka zrozumiała wówczas,
że nie chce zmieniać się, tak aby

dostosować się do wymogów innych ludzi. Współpracuje z wieloma kontrahentami, którym odpowiada jej sylwetka, sama również
jest zadowolona ze swojego ciała.
Ciężko pracuje, by utrzymać jędrną i szczupłą sylwetkę i nie przejmuje się sporadycznymi nieprzychylnymi komentarzami. Innym
kobietom również radzi zachowanie dystansu.
– Często dostaje wiadomości
od dziewczyn, które twierdzą, że
są za niskie, za grube. Chcę im powiedzieć: nie róbcie sobie krzywdy, bo nie jest to tego warte – mówi Sandra Kubicka. – Nie jest to
warte wizyt w szpitalu, słuchania
opinii: co sobie zrobiłaś i jak jesteś
nieodpowiedzialna. Mieć później
problemy ze zdrowiem – to
nie jest tego warte.
Zdaniem modelki kobiety powinny przede wszystkim akceptować siebie i kochać swoje ciała.
Ona sama nauczyła się lubić swój
wygląd i dzięki temu czuje się
pewna siebie.

ŹRÓDŁO: NEWSERIA LIFESTYLE

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.

Polak potrafi… żonglować butelkami
tem ubiegłego
Krzysztof Drabik , jeden z najsłynniejszych barmanów w Polsce,
zamierza w tym roku zdobyć paryską wieżę Eiffla żonglując butelkami. W przyszłym roku wybiera
się natomiast do Malezji i Hongkongu. Polak w planach ma zdobicie czterdziestu najwyższych
budynków świata – oczywiście
cały czas żonglując butelkami.
Bieganie oprócz jazdy na rowerze
od kilku lat pozostaje ulubionym
sportem Polaków. Krzysztof Drabik
nie ukrywa, że jeszcze kilkanaście
miesięcy temu nie należał do entuzjastów tej dyscypliny, uważał ją bowiem za zbyt nudną i pozbawioną
konkretnego celu. Zamiłowanie do
biegania narodziło się dopiero la-

roku, gdy barman pobił rekord świata w
najdłuższej żonglerce. W 19
dni pokonał
wówczas liczący blisko 500
km dystans ze Świnoujścia do
Gdańska cały czas żonglując.
– Mój kolega zainspirował mnie
do znalezienia sposobu na żonglowanie w biegu. Jeśli znajdę na to
sposób, to co wtedy? Wtedy postaram się przebiec koronny dystans, dystans maratonu 42 km
195 m – mówi Krzysztof Drabik.
Kolega nakłonił barmana do
udziału w maratonie warszawskim. Drabik miał zaledwie dwa ty-

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.
ŹRÓDŁO: LIFESTYLE. NEWSERIA. PL

Piękna sylwetka i zdrowie
Modelka, Sandra Kubicka,
przyznaje, że w wieku 17 lat zemdlała podczas sesji zdjęciowej. Był to skutek niedożywienia organizmu. Gwiazda pragnęła zostać modelką wybiegową i schudnąć do wymaganej
wagi. Dziś nie zamierza się
zmieniać. Twierdzi, że własne
zdrowie jest najważniejsze. Lubi
swoje ciało i namawia wszystkie kobiety do samoakceptacji.

Jak większość modelek Sandra
Kubicka rozpoczęła karierę zawodową w bardzo młodym wieku – miała bowiem 13 lat. Jej marzeniem była praca modelki wybiegowej, wymagało to jednak dostosowania się
do rygorystycznych wymogów odnośnie wagi ciała. Gwiazda nie ukrywa, że podobnie jak wiele jej koleżanek nie uniknęła problemów na tle
zdrowotnym związanych z nieprawidłowym odżywianiem.
– Klienci zapominali, że miałam baby fat, nie byłam gruba, ta-

ŹRÓDŁO: NEWSERIA LIFESTYLE
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Ministerstwo Cyfryzacji
zapowiada rewolucję
w składaniu wniosków o 500+

Reklama

Już od 1 sierpnia będzie można
składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+ poprzez stronę
Elektroniczny
obywatel.gov.pl.
wniosek ułatwi i przyspieszy realizację, aby go wypełnić wystarczy
dostęp do internetu i aktywny profil zaufany. Część danych z rejestru
PESEL i ePUAP zostanie wypełniona w systemie automatycznie. E-wniosek przyzwyczaja nas do zupełnie nowej postaci: to bardzo
uproszczona formuła i nowoczesny
produkt wizardowy – podkreśla Anna Streżyńska, minister cyfryzacji.
Od sierpnia ruszy składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy
w ramach programu Rodzina 500+,
nie tylkodla tychrodzin,którechcądołączyćdoprogramu,lecztakżedla tych,
którewciążbędąkorzystaćz takiejformy
wsparcia.Wnioskio świadczeniemożna
składaćosobiścielubskorzystaćz dostępnych kanałów elektronicznych. Nowością,któramawejśćw życie1sierpnia,
będzie elektroniczny wniosek o świadczenie dostępny na portalu obywatel.gov.pl.
–Chcemyprojektowaćusługionline
w taki sposób, aby zapewniać obywatelomjaknajwiększekorzyściz ichwykorzystania. W przypadku wniosku 500+
będziemożnaskorzystaćz niegoelektronicznie w czterech kanałach. Przede
wszystkim na naszym portalu obywatel.gov.pl, ale również w portalu
Emp@tia,w portaluPUE-ZUS,atakże
za pośrednictwem bankowości elektronicznej–podkreślaw rozmowiez agencjąNewseriaBiznesTomaszNapiórkowski, zastępca dyrektora Departamentu
RozwojuUsługCyfrowychi Otwartości
Danychw MinisterstwieCyfryzacji.
Polacyszybkoprzyzwyczajająsiędo
nowinek technologicznych. Jesteśmy
w czołówce pod względem bankowości
mobilnej czy płatności telefonem. Z fiskusem elektronicznie rozlicza się połowa Polaków. Z dotychczas dostępnych
kanałówelektronicznychw ramachprogramuRodzina500+skorzystałonawet
20 proc. polskich rodzin. Przygotowany
e-wniosekmożeznaczniezwiększyćten
odsetek.
Jak podkreśla minister cyfryzacji,
prace nad e-wnioskiem trwały rekordowokrótko,zaledwiedwatygodnie.
–Niebyłatopracastandardowa,ale
okupiona dużym wysiłkiem mojego zespołu.Wniosekprzyzwyczajanasdozupełnie nowej postaci: bardzo sprawne
szybkieklikanie,bardzouproszczonaformuła, nowoczesny produkt wizardowy,
dojakiegoprzyzwyczailiśmysięw urządzeniachmobilnych,przytymteżświetnawspółpracaz MinisterstwemRodziny,
któreszybkopotwierdziłonamjegopostaći zgodnośćz obowiązującymiregulacjami–przekonujeAnnaStreżyńska,ministercyfryzacji.

Nowo przygotowany e-wniosek powiniensięcieszyćrówniedużąpopularnością, co dotychczas dostępne kanały
elektroniczne,boznacznieuprościwnioskowanieo świadczenie.WcałejPolsce
programemRodzina500+jestobjętych
prawie58proc.wszystkichdziecido18
lat.Wsparcietrafiadoponad2,6mlnrodzin, w tym ok. 380,5 tys. to rodziny
wielodzietne.
–Wniosekelektroniczny,nadktórym
pracujemy,odtradycyjnegoróżnisięzdecydowanietym,żewiększośćosóbbędzie
mogłagozrealizowaćzapomocąróżnych
kanałówelektronicznych,zapomocątelefonu,tabletu,komputera,laptopa.Wniosek tradycyjny wymaga po pierwsze stawiennictwaw urzędzie,wypełnieniawnioskupapierowego,todużoczasui pracy,do
tegoniepotrzebnestawiennictwow urzędzie–tłumaczyMarcinŁukasiewicz,dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych
w CentralnymOśrodkuInformatyki.
Abywypełnićwniosek,należymieć
urządzenie z dostępem do internetu
(wersjabędziedostępnatakżemobilnie),
do wysłania wniosku i otrzymania potwierdzenia niezbędny jest też aktywny
profilzaufany.
–Pierwszymkrokiemjestwejściena
portal,któryumożliwiadostępdotakiegowniosku,czyliobywatel.gov.pl,gdzie
przez baner nastąpi przekierowanie do
logowania.Logowaniejestzapewnioneza
pomocą Profilu Zaufanego, należy taką
tożsamośćcyfrowąsobiezałożyć.Pozalogowaniu część danych, które znajdują
się w rejestrze PESEL i są z systemu
ePUAP,będzieautomatyczniewypełnionaw takimwniosku.Tokolejneułatwienie dla obywatela, bo nie trzeba będzie
tychdanychuzupełniać.Nakoniec,gdy
wniosek zostanie uzupełniony o wszystkie załączniki, wystarczy podpisać go
profilem zaufanym – wskazuje Marcin
Łukasiewicz.
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie,dziękiktóremumożnapotwierdzać
swoją tożsamość w internecie. Za jego
pomocą można bezpiecznie wysyłać
oraz sprawdzać dokumenty w różnych
serwisachurzędowych.
newseRIa.pl

