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Władze kontra rodzice
Prezydent Otwocka wraz z radnymi koalicyjnymi postanowili w Szkole Podstawowej nr 12,
przy ul. Andriollego otworzyć oddział przedszkolny dla 100 dzieci. Rodzice uczniów z tej
placówki stanowczo się temu sprzeciwiają... Przed(szkolna) prowizorka - czytaj s. 3
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Jaka przyszłość dla SP nr 9 w Świerku?
W środę 22.05 w budynku
SP nr 9 przy ul. Narutowicza w
Otwocku-Świerku odbyło się
spotkanie, dotyczące pomysłów na rozwój i dalszą pracę
tejże placówki. Rozmowa była
chwilami dość emocjonująca.
Organizatorem spotkania
była dyrektor szkoły Dorota
Dworak. Udział wzięło kilku
nauczycieli, rodzice uczniów
oraz przedstawiciele miasta:
przewodnicząca RM Otwocka
Monika Kwiek i przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Andrzej Sałaga. Łącznie ponad 30 osób. Okazało
się, że było to pokłosie wcześniejszych uzgodnień radnych
z dyrektorem szkoły w kontekście zmniejszającej się liczby
uczniów w szkole.
Atmosfera
była chwilami napięta. Radni oczekiwali konkretnych pomysłów na
długofalowe uatrakcyjnienie
placówki, aby przyciągnąć czy
też zatrzymać większą liczbę
uczniów. Przy okazji zapewnili, że ich obecności nie można
wiązać z pomysłem likwidacji

szkoły, a pogłoski „z miasta”
są nieprawdziwe. Jednocześnie pouczyli, że decyzja o
ewentualnej likwidacji pozostaje zawsze w gestii prezydenta miasta.
Rodzice uczniów przedstawili atuty „kameralnej”
szkoły: większa indywidualizacja w procesie nauczania
w małych grupach, sumienna
realizacja orzeczeń poradni
przez nauczycieli, większe
bezpieczeństwo dzieci, brak
anonimowości i atmosfera
zbliżona do rodzinnej. Dostrzegli też ułomności: słaba

infrastruktura,
szczególnie
brak sali gimnastycznej, choć
jak zauważyła jedna z matek,
wcale nie przekłada się to na
wyniki sportowe ich dzieci, a
placówka zdobyła od MEN
tytuł „Szkoła w ruchu” – ukłon
w stronę nauczyciela wf. Rodzice trafnie wychwycili też
niektóre błędy systemu edukacji w naszym kraju, m.in.
dotyczące przeładowania programu nauczania, ale te dotyczą wszystkich szkół, nie tylko
„dziewiątki”.
Wydawało się, że radni
oczekują, aby dyrektor wraz

Więcej dni wolnych
od interesantów
Od paru tygodni na stronie powiatu otwockiego
znajduje się informacja, z
którą warto się zapoznać,
szczególnie, gdy ma się jakąś sprawę urzędową do załatwienia. Idąc tam bowiem
w dzień roboczy, można
się spotkać z niemiłą niespodzianką - wprowadzono bowiem w wydziałach
otwockiego starostwa powiatowego więcej dni wolnych od przyjęć interesantów.
Od 13 maja wydziały: Gospodarki Nieruchomościami,
Architektury i Budownictwa
oraz Ochrony Środowiska
mają aż pod dwa dni wolne od
interesantów (wtorki i czwartki), zaś Wydział Geodezji i

Kartografii - jeden (wtorek).
Zarządzenie o zmianie organizacji pracy urzędu i wprowadzeniu powyższych „udogodnień” podpisał wicestarosta
Krzysztof Kłósek.
Kiedyś dni wolne od interesantów były nagminne we
wszelkich urzędach, ale i tak
raczej rzadko się zdarzało,
Adres redakcji:
05-400 Otwock,
ul. Wawerska 1 lok. 8
tel.: 513 978 841
redakcja@iOtwock.info

Sławomir Wąsowski

Przystanki Świder
i Śródborów zmienią nazwy

aby były to aż dwa dni w tygodniu. Obecnie tendencja
w urzędach starających się
o dobry wizerunek jest taka,
by poszerzać dostępność dla
obywatela. I tak np. w sąsiednich powiatach, jak miński,
garwoliński, piaseczyński takich rozwiązań organizacyjnych w ich starostwach nie
ma. Tam przyjmują interesantów pięć dni w tygodniu.
Sądząc po ogłoszonych
wynikach naborów, to w ostatnich miesiącach w otwockim
starostwie przybyło nowych
pracowników, więc nie wygląda to na problem z brakami
kadrowymi… Ot, pewnie taka
mała dobra zmiana, tyle że nie
dla interesanta.
red.

Wydawca:
Media-Info Sp. z o.o.
Redaktor naczelny:
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Korekta: Jolanta Wakulińska

radą pedagogiczną i radą
rodziców zaproponowali pomysły, które pozwolą lepiej
wykorzystać placówkę, m.in.
zwiększyć liczbę uczniów i zatrzymać tych ze swojego okręgu, których rodzice przenoszą
do innych szkół. Stanęło na
tym, że konkrety zostaną przygotowane na piśmie i przedstawione miejskim radnym
jeszcze w tym roku szkolnym.
Propozycje mają dotyczyć
zarówno sfery dydaktycznej,
jak i infrastrukturalnej. Pani
dyrektor zapowiedziała, że kilka nowych pomysłów już jest,

zaś jeden z nich to utworzenie
oddziału przedszkolnego.
Rodzice i nauczyciele nie
usłyszeli, co się stanie, jeśli
podane pomysły nie wypalą i
sytuacja nie ulegnie poprawie.
Nie wiedzą też, jakiej liczby
uczniów oczekują radni. Nie
ma wątpliwości, że za tym
wszystkim kryje się rachunek
ekonomiczny, który też jest
istotny i nie można go pomijać. Dotyczy to wielu małych
placówek oświatowych. To
trochę pytanie: być, czy mieć?
Szczególnie, jeśli praca małej
szkoły spełnia oczekiwania rodziców, czyli przynosi efekty w
nauce i wspomaga w wychowaniu. W kontekście niedawnych tragicznych wydarzeń w
Wawrze czy Wrocławiu trzeba
jeszcze do tego dodać: skutecznie chroni.
Obecnie do SP nr 9
uczęszcza 134 uczniów na
poziomach 0-VII. Placówka
zatrudnia 22 nauczycieli na
ponad 21 etatach oraz 3 pracowników obsługi.

Na XII Sesji Rady Miasta
Otwocka 28 maja br. radni
uchwalili, aby wystąpić do
PKP PLK o zmiany nazw stacji pasażerskich kolejowych
na terenie Otwocka, które
miałyby być wprowadzone w
ramach przebudowy linii kolejowej. Proponowane nowe nazwy przystanków to: Otwock
Świder i Otwock Śródborów.
Na stacji głównej nazwa
pozostanie jak dotychczas.
O zmiany nazw ww. przystanków wnioskowali do UM
mieszkańcy, argumentując,
że przyjezdni, którzy wjeżdżają np. na stację Świder,
nie zdają sobie sprawy, że to
już jest miasto Otwock.
Jaki charakter pomieszczeń w budynku dworca?
PLK wkrótce ma ogłosić przetarg na przebudowę
Zespół redakcyjny: Andrzej Kamiński,
Andrzej Idziak, Maciej Wakuliński,
Sławomir Wąsowski, Paweł Ajdacki
Kolportaż: Emilia Paśniczek,
tel. 512 230776

budynku dworca na stacji
Otwock. Na razie prezydent
złożył do inwestora propozycję, żeby wewnętrzna rotunda została zrewitalizowana w
stylu świdermajer i żeby tam
powstał punkt informacyjny
dla przyjezdnych, a docelowo także punkt podawczy
UM Otwock (miejsce, gdzie
będzie można odbierać wzory wniosków i je składać). Są
jeszcze cztery pomieszczenia skrajne w narożnikach,
które można zaadaptować,
a o których przeznaczeniu
nie zapadły jeszcze decyzje.
Na sesji RM padły propozycje, aby zrobić tam salę konferencyjną czy mediatekę.
W ciągu najbliższych dnia
radni mogą przekazywać do
UM swoje propozycje.
red.

Reklama:
Renata Krawczyk,
tel.: 694 448 439
reklama1@iOtwock.info

Wszelkie prawa, w tym Autora i Wydawcy, zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów
oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrotów w publikowanych listach. Redkacja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Przed(szkolna) prowizorka

Żyjemy w takich czasach, że władza zawsze ma rację. Ma ją nawet wtedy,
kiedy robi coś, co przeczy zdrowemu rozsądkowi, a już na pewno działa
wbrew - szeroko pojętemu - interesowi społecznemu.
Jaskrawym
przykładem
sprawy, która w ostatnim czasie spędza sen z powiek części mieszkańców Otwocka,
jest niewątpliwie nowy projekt
miejscowych włodarzy - utworzenia przedszkola w Szkole
Podstawowej nr 12. O tym, że
budzi on kontrowersje, świadczy zainteresowanie rodziców
dzieci uczęszczających do tej
placówki, którzy 21 maja br.
pojawili się posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Otwocka, by
zasięgnąć informacji na ten
temat.

800 uczniów + 100
przedszkolaków?
Do Szkoły Podstawowej przy ul. Andriollego 76 w
Otwocku uczęszcza aktualnie
osiemset jeden uczniów. Uzupełnienie placówki o dodatkowe oddziały przedszkolne jest
pomysłem nie tylko karkołomnym, zważywszy na fakt, że
budynek już dzisiaj „pęka w
szwach”, ale i wymagającym
dodatkowych inwestycji, czyli
dostosowania jego części do
specyficznych potrzeb tych
dzieci. I mimo tego, że powierzchnia budynku nie jest
mała, to wprowadzenie na
jego teren dodatkowej gromadki dzieci, oznacza jeszcze
większą ciasnotę i pogorszenie warunków funkcjonowania
szkoły. Rodzice boją się, że
dokwaterowanie nowych „lokatorów” spowoduje konieczność prowadzenia nauki w
systemie wielozmianowym.
Trudno się zatem dziwić,
że nowy pomysł otwockich
władz budzi obawy i niepokój

rodziców. Próby dopytania
członków komisji o szczegóły
tego pomysłu przez Monikę
Bartold, przewodniczącą rady
rodziców „dwunastki”, spełzły
na niczym. Pod nieobecność
prezydenta
Margielskiego,
który nie uczestniczył tego
dnia w pracach komisji, zarówno przewodniczący, jak i
pozostali jej członkowie nie
chcieli zająć konkretnego stanowiska w tej sprawie, zasłaniając się swoją niewiedzą.
Mało tego, oficjalnie przyznali, że znają temat wyłącznie
z… plotek. Rąbka tajemnicy uchyliła nieco tylko Edyta
Rosłaniec, dyrektor Oświaty
Miejskiej, która poinformowała zebranych o rozmowie z
prezydentem Otwocka na ten
temat. Usłyszała, że na parterze budynku „B” SP Nr 12
gmina chce utworzyć oddziały przedszkolne i została zobligowana przez prezydenta
do przekazania tej informacji
na naradzie dyrektorów szkół
podstawowych - dyrektorce
placówki.

Sytuacja
wymuszona przez
zastane warunki...
Więcej szczegółów na temat utworzenia przedszkola
rodzice mogli usłyszeć na XII
Sesji Rady Miasta Otwocka,
która odbyła się 28 maja br.
Zdaniem prezydenta Margielskiego, który zabierał głos w
tej sprawie: „pomysł utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej
Nr 12 to sytuacja wymuszona
przez warunki, jakie zastały
władze Otwocka po ostatnich

Radny
Ireneusz Paśniczek:
W styczniu br. podczas obrad Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Otwocka
proponowałem, aby nową
SP nr 8 w Wólce Mlądzkiej
budować jednak jako zespół
szkolno-przedszkolny. Moim
zdaniem, gdyby owa inwestycja w tym kształcie była kontynuowana, mielibyśmy tam
wkrótce nowoczesne, przestronne przedszkole. Jednak podczas obrad komisji jej przewodniczący radny Sałaga stanowczo stwierdził, że jeśli taki
wniosek złożę, on będzie przeciw. Mając na uwadze podobne
nastawienie innych radnych koalicji, wniosek wycofałem, aby
szkoła mogła powstać jak najszybciej, ponieważ jest to najpilniejsza potrzeba, jeśli chodzi o tę dzielnicę Otwocka.

wyborach samorządowych, w
szczególności - problem braku miejsc dla około setki dzieci w przedszkolach na terenie
miasta. Władze gminy zdecydowały o wybraniu tej lokalizacji ze względu na sugestie rodziców dzieci domagających
się, aby tego rodzaju placówka była ulokowana w centrum.
Szkoły, które samodzielnie
wyraziły chęć uruchomienia
oddziałów
przedszkolnych,
m.in. Szkoła Podstawowa Nr
9, niestety nie spełniają tego
kryterium. Zdaniem prezydenta „aktualny stan infrastruktury przedszkolnej w Otwocku
jest krytyczny. Szukając wraz
z radą miasta rozwiązań dla
tego problemu i aby nie wprowadzać zmian w istniejących
szkołach, ogłoszono przetarg
na przedszkole modułowe
(kontenerowe), które powinno
zapewnić brakujące miejsca
dla około setki dzieci. Ma być
ono zlokalizowane albo przy
ul. Kochanowskiego (przy
aktualnie istniejącym przedszkolu Nr 10), albo przy ul.
Reymonta, przy skrzyżowaniu
z ul. Piłsudskiego. Ponieważ
jednak w tzw. międzyczasie
pojawiła się nowa okoliczność
związana z negatywną opinią
przeciwpożarową, jaką wydano jednej z już istniejących
placówek, oznacza to, że miasto musi znaleźć kolejne miejsca dla stu dzieciaków”.
Tłumaczenia
prezydenta można byłoby uznać za
logiczne, gdyby nie to, że
prostsze rozwiązania nasuwają się same. Wystarczyłoby przecież porozumieć się z
placówkami przedszkolnymi
o charakterze niepublicznym
i zaproponować im dopłatę do
miejsc dla dzieci, które przyjmą do swoich placówek. Nie
są to bynajmniej jakieś karkołomne pomysły z kosmosu,
wręcz przeciwnie! Zgodnie
z obowiązującym prawem
oświatowym dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia
w wysokości 75 proc. wydatków bieżących ustalonych w
budżecie danej gminy, ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na
jednego ucznia i pomniejszone o opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego
oraz za wyżywienie stanowiące dochód gminy. Podobnych
rozwiązań wdrożonych w życie nie trzeba zresztą daleko

Radny Arkadiusz
Krzyżanowski (podczas

XII sesji RM do protestujących
rodziców):
Szanowni Państwo - …
sprawa, którą Pan poruszył,
że spotykamy się tu nie wiadomo po co, bo i tak wszystko
jest uzgodnione. Nie jest nic
uzgodnione. Właśnie po to się
spotykamy, żeby to uzgodnić
i przekonać Państwa do tego,
że to jest jedyne słuszne wyjście.

szukać. Weźmy na przykład
gminę Piaseczno. Już w 2014
roku rozpoczęła współpracę z podmiotami prywatnymi
polegającą na upublicznieniu
16 przedszkoli prywatnych,
poszerzając tym samym bezpłatną ofertę przedszkolną dla
swoich mieszkańców o około
1500 dodatkowych miejsc,
czyli podwajając ich liczbę.
Czy takiego rozwiązania nie
można zastosować w Otwocku? Można w końcu także
poszukać odpowiedniego budynku i skorzystać z formy
wynajmu. Jest to przecież
rozwiązanie o wiele prostsze,
tańsze i - co ważne - niewymagające budowania całej
niezbędnej do tego celu infrastruktury.

Dobro jednych
dzieci kosztem
drugich?

Prezydent
Margielski
twierdzi, że liczba dzieci
uczęszczających do SPj Nr
12 w ciągu najbliższych 5 lat
zmniejszy się o 200 osób. W
tym kontekście zabranie 4 z
31 istniejących aktualnie w
szkole sal lekcyjnych nie będzie stanowić dla placówki
oświatowej uzupełnionej o oddziały przedszkolne większego problemu. Czy tak będzie
faktycznie? Trudno powiedzieć… Wiadomo natomiast
już dziś, a mówili o tym rodzice dzieci obecnych na sesji
rady miasta, że przy aktualnej
liczbie uczniów uczęszczają-

cych do „dwunastki” już teraz
zdarzają się kolejki do toalet
na przerwach, a część zajęć
wychowania fizycznego zamiast w sali gimnastycznej
odbywa się na szkolnych korytarzach. „Dlaczego dobro
jednych dzieci ma odbywać
się kosztem drugich” - pytają rozgoryczeni rodzice i nie
mogą zrozumieć, dlaczego
władze miasta nie szukają w
tej sytuacji innych, bardziej
kompromisowych rozwiązań.
Prezydent Otwocka zasłania się brakiem środków
w kasie miasta na inwestycje
oświatowe. Działania urzędników tłumaczy „ekonomizacją” wydatków. Troska o rozwój miasta ujmuje za serce,
szkoda tylko, że pozostawia
gdzieś na marginesie głosy i
odczucia samych mieszkańców. Tłumaczenie trudnej sytuacji finansów publicznych
miasta działaniami swoich
poprzedników też już raczej
nie przekonuje - od ponad
siedmiu miesięcy nowo wybrane władze samorządowe
działają przecież na własny
rachunek. „Kolejna prowizorka” - jak skomentował pomysł
otwarcia przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 12 na sesji rady miasta radny Bogusz.
Nie daje to raczej powodów
do zadowolenia i sprawia,
że wizja Otwocka, z którego
jako mieszkańcy mieliśmy
być dumni, oddala się w bliżej
nieokreśloną przyszłość.
Andrzej Idziak
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Otwock mniej dopłaci
do rodzin wielodzietnych
28 maja br. Rada Miasta
Otwocka uchwaliła okrojenie dopłat w ramach programu Rodzina 3+, który
funkcjonuje w mieście od
roku 2013. Od września tego
roku beneficjenci programu
będą płacić m.in. za żłobek
czy wyżywienie w placówce
oświatowej 50 proc. należności, a nie jak przez ostatnie lata 1 zł miesięcznie.
Zmiany w programie Rodzina 3+ - kogo dotyczą i jakie
dzięki niemu można otrzymać
wsparcie - są duże:
1. Obniżony został z 25 do
18 lat wiek dziecka, na które
można starać się o dopłatę.
Rodzice dzieci - co najmniej
trójki - starający się o kartę Rodzina 3+, będą musieli
mieć zameldowanie na terenie Otwocka oraz muszą
okazać rozliczenie z podatku
PIT w Otwocku lub aktualne
zaświadczenie
wystawione
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku o pobiera-

niu świadczeń.
2. Zmniejszone zostały dopłaty zarówno na żłobek, jak i
wyżywienie dziecka w trakcie
nauki. Obecna uchwała mówi:
„Karta w związku z realizacją programu uprawnia do:
• dopłaty w wysokości 50%
do dziennej opłaty za wyżywienie w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Otwock,
z zastrzeżeniem osób, które objęte są inną formą dożywiania lub które spełniają kryteria do objęcia nią;
(do tej pory posiadacze
karty płacili 1 zł/miesiąc za
dziecko)
• dopłaty w wysokości 50%
do dziennej opłaty za pobyt i

wyżywienie w Żłobku Miejskim w Otwocku”
(do tej pory takie rodziny nic nie płaciły za dziecko.
Obecnie regularna opłata za
żłobek wynosi od 600 do 650
zł miesięcznie, czyli za dziecko z rodziny wielodzietnej z
kartą Rodzina 3+ trzeba będzie zapłacić ok. 300 zł).
3. Instytucje kultury, które
są partnerami w programie,
mają ustalić miesięczny limit
biletów z 50% zniżką dla beneficjentów Rodzina 3+.
Więcej od rządu, mniej od
samorządu
Otwocki program Rodzina 3+ został zainaugurowany
w 2013 roku, jeszcze przed
wprowadzeniem programów

państwowych. Jego celem
jest wsparcie dla rodzin wielodzietnych - mieszkańców
miasta z minimum trójką dzieci. Niestety program generuje
coraz większe koszty - w 2014
r. na ten cel poszło z kasy
miasta ok. 600 tys. złotych, w
2018 r. - już ponad 1 mln zł.
Ponadto, jak jeszcze zauważali radni podczas Komisji
Spraw Społecznych, Zdrowia
i Porządku Publicznego, która opiniowała uchwałę dzień
przed sesją RM, wielokrotnie
docierały do nich informacje o
nieszanowaniu przez niektórych beneficjentów Rodzina
3+ wsparcia, które otrzymywali (np. przez marnowanie
otrzymanych właściwie darmowych biletów na wydarze-

nia kulturalne).
Jeszcze przed ww. komisją RM w projekcie uchwały
były dopłaty z miasta dla beneficjentów Rodzina 3+ na poziomie 75%. Jednakże w toku
dyskusji radny Przemysław
Bogusz zawnioskował, aby
dopłaty jeszcze obniżyć do
poziomu 50%, co zostało zaaprobowane przez większość
radnych. Taka wersja projektu uchwały była poddana pod
głosowanie 28 maja. 12 spośród 14 obecnych radnych
opowiedziało się za, a byli
to: Przemysław Bogusz, Jadwiga Czarnowska, Wojciech
Dousa, Urszula Golińska, Andrzej Gurdziel, Radosław Kałowski, Jakub Kosiński, Marcin Kraśniewski, Arkadiusz
Krzyżanowski, Monika Kwiek,
Małgorzata Rock i Andrzej Sałaga.
Nowe zasady Rodzina
3+ wejdą w życie 1 września
2019 r.
Kazimiera Zalewska

Płatne parkingi w centrum miasta
Strefa płatnego parkowania w Otwocku stała się faktem:
28 maja podczas sesji radni uchwalili jej wprowadzenie. Na
razie w wersji pilotażowej, w czterech lokalizacjach w centrum miasta przy ulicach Andriollego, Powstańców Warszawy, Pod Zegarem i Staszica.
Strefa płatnego parkowania ma rozładować problem
ze znalezieniem wolnego
miejsca postojowego, szczególnie w centrum Otwocka.
Wymuszenie rotacji dla parkujących samochodami ma
usprawnić ruch na tym obszarze i umożliwić większej
liczbie mieszkańców znalezienie parkingu. Wygoda będzie kosztować.
Jeszcze w tym roku - najpewniej pod koniec lata - strefą płatnego parkowania zostaną objęte miejsca parkingowe
wzdłuż lewej strony ul. Andriollego - od ul. Bazarowej do
ul. Powstańców Warszawy i
przy tej ulicy, nowy parking na
Placu Niepodległości od stro-

ny ul. Staszica, miejsca parkingowe na ul. Pod Zegarem.
W kolejnym etapie do płatnej strefy dodane będą parkingi na ulicach Kupieckiej i Karczewskiej.
Płatne parkowanie ma
dotyczyć dni roboczych; od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 (oprócz 2
maja, 24 i 31 grudnia). Parkingi będą niestrzeżone.
Ustalone stawki opłat to:
• za pierwsze 45 min
(jednorazowo) - 0 zł
• za 1 godzinę - 2,5 zł
• za 2 godzinę - 3 zł
• za 3 godzinę - 3,5 zł
• za każdą kolejną godzinę
- 2,5 zł.

Tu będą wkrótce parkometry
Każdy użytkownik będzie
musiał wziąć w parkomacie bilet z wpisanym nr rejestracyjnym własnego pojazdu, uiścić
opłatę z góry za deklarowany
czas postoju i zostawić bilet za szybą w samochodzie.
Opłacać będzie można bilonem lub przewiduje się opłaty

za pomocą elektronicznych
form płatności. Kara za brak
opłaty wyniesie 50 zł.
Z obowiązku uiszczania
opłaty będą zwolnione m.in.
pojazdy służb (policja, służby
drogowe, ratownicze, wojskowe, miejskie itd.), autobusy
szkolne, pojazdy przewożące
niepełnosprawnych.

Ponieważ strefy muszą być
zaopiniowane u powiatowego
zarządcy dróg, potrzebny jest
także przetarg na zakup potrzebnego sprzętu - samych
parkometrów na ulicach miasta należy się spodziewać nie
wcześniej niż w połowie lata,
a raczej w okolicach września.
Red.

Były burmistrz wiceprezesem OZEC
Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie Otwocki Zakład
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ma wiceprezesa - został
nim były burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek.

Od końca stycznia br. prezesem otwockiej spółki miejskiej OZEC jest Krzysztof
Balcerzak - przez wiele lat

prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (KPEC) w Karczewie.
Na poprzednim stanowisku

podlegał on właśnie panu
Łokietkowi, teraz role się
zmieniły.

red.
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Kontrowersyjne przedłużenie ul. Narutowicza
W czasie spotkania komisji budżetu i inwestycji RM Otwocka, które odbyło się 27 maja, prezydent przedstawił projekt
przygotowany przez powiat otwocki, aby wspólnie z gminami Otwock i Karczew pobudować przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku
do ul. Ciepłowniczej w Karczewie. Znalazłem się w gronie
kilkorga radnych, którzy nie są przekonani do celowości realizacji owej inwestycji w chwili obecnej. Poniżej przedstawiam argumenty, które przeważają za tym, aby wstrzymać
się z proponowanym zadaniem.
1. Prezydent Jarosław
Margielski
przedstawiając
ideę zadania stwierdził, że
nie chodzi o skierowanie ruchu ciężkiego na całą ulicę
Narutowicza, a o „wyłączenie ruchu ciężkiego ze skrzyżowania ulic Karczewskiej i
Matejki”. Jego zdaniem ruch
mógłby zostać skierowany ulicą Andriollego do Filipowicza i
dalej Żeromskiego.
Ale przy takim rozwiązaniu samochody ciężarowe
miałyby trasę obok największej szkoły podstawowej w
Otwocku, obok terenów rekreacyjnych na zieleni miejskiej
- planowanego tu kompleksu
sportowego. Czy to rzeczywiście lepsze, bezpieczniejsze
rozwiązanie? Rondo Herberta i ul. Andriollego rano,
gdy trzeba dowieźć dzieci do
szkoły - a pewnie od września
kolejną setkę maluchów do
przedszkola - jest już tak zatłoczone, że nie wyobrażam
sobie dodatkowego ruchu w
tej części ulicy.
2. Gdyby jednak ruch miał
być od skrzyżowania z Andriollego dalej prowadzony
ulicą Narutowicza, to uważam, że powinna być to droga
dla okolicznych mieszkańców
- przejezdna dla samochodów osobowych, a nie ciężarowych. Przechodzi bowiem
przez trzy spokojne dzielnice:
Świerk, Jabłonna i Soplicowo
- miasto ogrodów. Na wielu
odcinkach brakuje chodników,
więc przy zwiększonym ruchu
obniża się bezpieczeństwo
przechodniów. Obecnie na tej
ulicy istnieje ograniczenie do
12t, ale gdy droga powstanie,
kto zagwarantuje, że kolejna
władza nie zgodzi się na podniesienie tonażu?
3. Z ulicy Narutowicza nie
będzie bezpośredniego wjazdu na budowaną S17 - trzeba
będzie dotrzeć drogą dojazdową do węzła Otwock.
4. Zaplanowany nowy
odcinek Narutowicza między Andriollego w Otwocku
a Ciepłowniczą w Karczewie
będzie przebiegał przez park
krajobrazowy, więc to nie jest
perspektywicznie teren pod
zabudowę dla przyszłych
mieszkańców.
5. Moim zdaniem jest to
inwestycja bardziej w intere-

sie Karczewa niż Otwocka,
szczególnie przydatna dla firm
z dzielnicy przemysłowej, których samochody miałyby ułatwiony bardzo przejazd przez
dzielnice Otwocka, jednocześnie zapychając nasze drogi.
Podkreślam raz jeszcze,
że obecnie - według mnie jest to nietrafiona inwestycja,
która mogłaby poczekać aż
zostaną zrealizowane inne,
bardziej potrzebne. Jakie?
Przede wszystkim wskazane byłoby, aby ruch ciężki z tej
części Otwocka oraz Karczewa został wyprowadzony na
DW801 ulicą Warsztatową i to
ona powinna być w pierwszej
kolejności rozbudowana. Należy też stworzyć bezpieczny
wyjazd na drogę wojewódzką,
co byłby najlepszym szlakiem
dla samochodów asenizacyjnych jadących do OPWiK czy
tirów jadących z/do Karczewa
ulicami Kraszewskiego i dalej
Warsztatową.
Kolejną drogą, która powinna zostać wykonana jak
najszybciej, jest ulica Grunwaldzka. Jej wybudowanie
spowodowałoby
powstanie
wygodnego ciągu komunikacyjnego od nowego mostu przez Świder, ulicami
Jana Pawła II, Majową i dalej Grunwaldzką aż do Wólki
Mlądzkiej. Wzdłuż tej trasy
są dogodne tereny pod nową
zabudowę, a ich rozwój przyspieszyłaby z pewnością budowa tej ulicy.
Kolejne bardziej potrzebne
inwestycje to: ulica Laskowa,
która skomunikowałaby Mlądz
z Wólką Mlądzką czy Rakowa, która łączyłaby Świerk z
Jabłonną.
Na te wymienione ulice też
przecież można się starać o
środki z Funduszu Dróg Samorządowych, podobnie jak
na przedłużenie Narutowicza,
co planuje powiat.
Propozycja prezydenta została zaaprobowana na XII sesji RM 28.05.2019 przez większość radnych - z koalicji PiS i
PO. Na razie ma powstać koncepcja przedłużenia ulicy Narutowicza, na którą z budżetu
Otwocka - w ramach pomocy
powiatowi- zostało przeznaczone 5 tys. zł. Gdy powstanie,
ma - zgodnie z ustaleniami na

sesji - posłużyć do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wtedy mieszkańcy będą
sami mogli powiedzieć, czy
chcą teraz tej inwestycji, czy
nie. (Choć na wcześniejszej
komisji prezydent powiedział,

że jeżeli “my o wszystko będziemy pytali mieszkańców, to
nigdy się tutaj nie rozwiniemy”,
a wniosek radnego Przemysława Bogusza, aby konsultacje
przeprowadzić zanim wydamy jakiekolwiek pieniądze na

to przedłużenie Narutowicza,
przepadł).
Zapraszam zainteresowanych już teraz do wyrażania
swoich opiniii w tej sprawie.
Ireneusz Paśniczek
radny RM Otwocka
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OKS bez wody

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dniem 31 maja odcięło Otwockiemu Klubowi Sportowemu „Start” wodę.
Tego samego dnia wpłynęło do OKS pismo z OPWiK
(datowane 28 maja) informujące m.in: „OPWiK Sp.z.o.o.
informuje, że pomimo monitów
wysyłanych do OKS „Start”
w sprawie braku regulowania wierzytelności na rzecz
OPWiK za dostawę wody i odbiór ścieków, w dniu 31 maja
2019 roku zostanie odcięta
dostawa wody do Państwa
nieruchomości…”. Pismo podpisał nowo mianowany prezes
Sławomir Dąbrowski, były prezydent Otwocka.
Zaskoczeni faktem braku
wody zawodnicy, trenerzy i
pracownicy OKS nie mogli korzystać z pryszniców i toalet.
Co prawda zarząd klubu natychmiast podstawił cysternę
z wodą, a dnia następnego toi
toie. Tyle, że nie rozwiązuje to
problemu mycia po wyczerpujących, szczególnie podczas
upałów, treningach. Niestety OPWiK nie zastosował się
do artykułu 8 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, któ-

ry mówi: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które
odcięło dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego
udostępnienia
zastępczego
punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. Ponadto Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
o zamiarze odcięcia dostawy
wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania
zastępczych punktów poboru
wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarząd gminy oraz odbiorcę usług
co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia
dostaw wody lub zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego”.
Zarząd
OKS
jeszcze
tego samego dnia, w którym
OPWiK odciął dopływ wody
i otrzymał powiadomienie o
tym fakcie, wystosował pismo, gdzie czytamy m.in.: „…
wskazujemy, iż odcięcie dostawy wody jest działaniem

bezprawnym z Państwa strony. (…) Co do powołania się
przez Państwa na rzekome
wierzytelności wobec OKS
„Start” wskazujemy, że to OKS
„Start” ma wobec OPWiK wierzytelność odszkodowawczą
w związku z bezumownym korzystaniem przez OPWiK z naszej nieruchomości, pomimo
braku ustanowienia służebności przesyłu. Co więcej wskazujemy, iż w razie zaprzestania przez Państwa spółkę
świadczenia usług w zakresie
dostawy wody na rzecz OKS
„Start” i spowodowanego tym
wystąpienia przez naszych
najemców wobec nas z roszczeniami odszkodowawczymi,
skierujemy regresowe roszczenia odszkodowawcze wobec OPWiK Sp. z.o.o.”
Cóż, należy mieć nadzieję, że zarząd OPWiK wycofa się z restrykcyjnej wobec
OKS „Start” decyzji. Przecież
wszystkie problemy da się
rozwiązać, siadając do stołu.
Andrzej Kamiński

Powyższa informacja wywołała falę komentarzy w sieci, m.in. takich:
ES: - Przykro czytać o
takich działaniach. Zamiast
wspierać sport dzieci i młodzieży, spotkać się gdzieś
w połowie drogi, dogadać
się robi się kolejną zagrywkę. Ciekawe czy wszystkim
dłużnikom np. z mieszkań
socjalnych odcina się wodę
natychmiast. Tak się pośrednio uderza w trenującą tam otwocką młodzież,
a i przy okazji niszczy się
prawie 100 letnią historię
klubu. Kompromis to słowo
nieznane w Otwocku. Jednych się lansuje np. prywatne szkółki, innych się
dobija. Ot taka wojenka.
Byle moje było na wierzchu. Zapamiętamy. Wstyd
i żenada.

MP: - Dopóki będą siedzieć te same osoby, które zapuściły tam już korzenie to nic
się nie zmieni. Miałem nadzieję, że jak został prezydentem
Margielski, jako były piłkarz
to ruszy się coś w sprawie
OKSu.
MM: - OKS to nie tylko piłka nożna, proszę pamiętać ze
to klub z sekcja ciężarowców
którzy zdobywają bardzo dobre
wyniki w całej Polsce , jak i sekcja lekkoatletyczna gdzie niedawno chłopak zdobył mistrza
polski . Jeśli chodzi o sprawiedliwość w dofinansowywaniu
klubów z UM to oczywiście
Każdy klon coś dostał a OKS
nic .... Jednak powiem wam
więcej , tu nie chodzi o klub a

jak nie o klub to o co ? Zadajcie sobie sami pytanie ........
ASP: A kto jest właścicielem tego terenu? Użytkowanie wieczyste to nie
własność. Teren pod stadion
załatwili działacze OKS-u u
hrabiego Jezierskiego jeszcze przed wojną. Załatwili
dla miasta a nie dla klubu,
który wówczas też był stowarzyszeniem. Miasto dokupiło jeszcze jakiś obszar
i zbudowało stadion (zniszczony w czasie wojny). Po
wojnie klub był w zrzeszeniu
„Kolejarz” potem w „Starcie”
i chyba stąd „Start” ma jakieś udziały. Ciekawa jestem
jak to wszystko wygląda w
Księdze Wieczystej.

Otwock, dnia 31.05 2019 r.

LIST OTWARTY
Drodzy Mieszkańcy Otwocka, Sportowcy,
Rodzice, 31 maja 2019 roku, dzień przed Dniem Dziecka,
Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Margielski za pośrednictwem
podległej mu miejskiej spółki OPWiK w bezprawny sposób odciął
dopływ wody do Otwockiego Klubu Sportowego.
Artykuł 8 ust. 3 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi:
„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz
o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług, co najmniej
na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego”. Tymczasem Zarząd Klubu
dopiero 31 maja w godzinach porannych został poinformowany o
tym, że dopływ wody zostanie odcięty. W próbie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, odmówiono nam także kontaktu z prezesem OPWiK.
W tych okolicznościach, dzięki pomocy Izby Przedsiębiorców
Powiatu Otwockiego i firmy TOI TOI, udało się zorganizować i podstawić beczkę z wodą oraz przenośne toalety.
Żaden Klub w Polsce nie przynosi zysku, każdy ma większe
lub mniejsze problemy finansowe. Od czterech lat Miasto Otwock
nie jest zainteresowane krzewieniem sportu na terenie OKS-u. Od
czasu objęcia stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta i fotela
Prezydenta przez Pana Jarosława Margielskiego, Klub jest nękany kontrolami, począwszy od CBA, prokuratury, a skończywszy na
Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie.
Jesteśmy rozczarowani i rozgoryczeni postawą obecnego Prezydenta i władz OPWIK. Tak nie powinna wyglądać współpraca Miasta z Klubem. Gdzie jest nić porozumienia, otwartość i pomoc? Na
bramie wjazdowej do OKS-u widnieje herb Otwocka. Nasi wychowankowie wylewają hektolitry potu, zdobywają medale z tymże herbem na piersi, godnie reprezentując Miasto. Dlaczego przez utarczki
polityczne i antypatię ze strony grupy ludzi muszą cierpieć zawodnicy i dzieci trenujące w Otwockim Klubie Sportowym?
Szczerze wierzymy, że włodarz naszego miasta przemyśli swoje
postępowanie i wyciągnie wnioski.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy mieszkańców, rodziców, a
przede wszystkim zawodników.
Zarząd Otwockiego Klubu Sportowego

Otwock, dnia 04.06.2019 roku

APEL O POMOC
Przekażmy kropelkę wody dla Otwockiego Klubu Sportowego
Otwocki Klub Sportowy „Start” zwraca się do wszystkich ludzi
dobrej woli o wsparcie na pokrycie niezapłaconych rachunków za
wodę i kanalizację dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji.
31 maja 2019 roku, dzień przed Dniem Dziecka, Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Margielski za pośrednictwem podległej mu
miejskiej spółki OPWiK w bezprawny sposób odciął dopływ wody do
Otwockiego Klubu Sportowego.
Artykuł 8 ust. 3 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi:
„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz
o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług, co najmniej
na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego”. Tymczasem Zarząd Klubu
dopiero 31 maja w godzinach porannych został poinformowany o
tym, że dopływ wody zostanie odcięty. W próbie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, odmówiono nam także kontaktu z prezesem OPWiK.
Drodzy ofiarodawcy, nieuregulowanie zobowiązania może doprowadzić do blokady kont bankowych i egzekucji komorniczej. Nie
możemy do tego dopuścić. Nasz klub działa już od 95 lat, powstał w
1924 r. z inicjatywy uczniów Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego
w Otwocku, a dzięki ofiarności hrabiego Jezierskiego, który w 1935
r. przekazał tereny pod budowę stadionu, Otwocki Klub Sportowy
zyskał swoją siedzibę.
Nasi wychowankowie to medaliści Mistrzostw Polski, Europy, a
nawet Świata.
Każda złotówka jest dla nas ważna i cenna, każdy grosz jak kropla wody pozwoli nam przetrwać w trudnym czasie. Liczymy na
Państwa pomoc i zrozumienie.
Zarząd Otwockiego Klubu Sportowego
KRS 0000045556
NIP: 532-001-64-88
Nr. konta Pekao S.A: 94 1240 2728 11110010 8994 5035
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21:45
TVP2

Wychodne mamusiek

Poniedziałek

TVP2

20:35
TVP1

komedia, USA, 2014

Igrzyska śmierci: Kosogłos

Zemsta o jasnych oczach

22:15
POLSAT

Na krętej drodze niedaleko Nicei dochodzi do
wypadku samochodowego, w którym ginie
kobieta i dwoje jej dorosłych dzieci. Dziesięć lat
później do miasta przyjeżdża prawniczka Olivia
Alessandri. Odnajduje dawną przyjaciółkę Mayę
i wyjawia jej, że naprawdę nazywa się Emma Fortuny. Jako jedyna z feralnej trójki przeżyła tamten
wypadek. Teraz ma nową twarz, nową tożsamość
i pragnie pomścić swoich tragicznie zmarłych bliskich. Wie, że za wypadkiem stoi Etienne Chevalier,
bogaty i wpływowy biznesmen.

20:05
TVP2

Zniewolony
dramat biograﬁczny, Wielka Brytania, USA, 2013

Rok 1841, południe Stanów Zjednoczonych.
Czarnoskóry mieszkaniec Nowego Jorku, Solomon
Northup, wykształcony syn wyzwolonego niewolnika i znakomity skrzypek, zostaje oszukany. Dwaj
mężczyźni, Brown i Hamilton, oferują mu posadę
muzyka w Waszyngtonie. Solomon się zgadza
i jedzie z nimi do stolicy Stanów. Zostaje odurzony
i porwany, a następnie sprzedany handlarzom
niewolników. Platt spędza kolejne dwanaście
lat u różnych właścicieli ziemskich, pracując na
plantacjach w Luizjanie.

Dobiega końca Ćwierćwiecze Poskromienia.
Bohaterska uczestniczka morderczych
turniejów, Katniss Everdeen, uchodzi z życiem
z pogromu. Choć Głodowe Igrzyska należą
do przeszłości, Snow wspierany przez swoich
popleczników nie zamierza kapitulować.
Dziewczyna traﬁa do Dystryktu 13, który
od lat był uważany za nieistniejący. Zastaje
tu grupę byłych mieszkańców Dystryktu
12, zniszczonego w następstwie incydentu
podczas 75. edycji Głodowych Igrzysk.

Wtorek

serial obyczajowy, Francja, 2016

Niedziela

dramat sf, USA, 2014

Zapracowane matki, Allyson (Sarah Drew) i jej
dwie przyjaciółki, Sondra (Patricia Heaton)
i Izzy (Andrea Logan White), nie mają czasu dla
siebie. Marzą o tym, by zrobić się na bóstwo
i wyjść wspólnie wieczorem na miasto bez
mężów i dzieci. Każda z nich obawia się jednak,
że mężczyźni nie sprostają wyzwaniu i nie
zaopiekują się pociechami. Kiedy tylko traﬁa się
okazja, postanawiają wyrwać się z domowego
kieratu i skorzystać z chwili wolności. Mają
spędzić czas na koleżeńskich pogaduszkach.
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20:10

Sobota

Środa

20:10

Adrenalina
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2006

TVP2

Płatny morderca pozostający na usługach
ważnego syndykatu, Chev Chelios, dowiaduje
się, że nocą wstrzyknięto mu truciznę, która go
uśmierci, jeżeli rytm jego serca spadnie poniżej
określonego poziomu. Okazuje się, że wyrok na
Cheliosa wydał boss chińskiej maﬁi, Don Kim.
Przerażony mężczyzna zwraca się o pomoc do
swojego przyjaciela lekarza, Milesa. Ten stwierdza, że aby maksymalnie wydłużyć czas, jaki
mu pozostał, musi utrzymywać w organizmie
odpowiednio wysoki poziom adrenaliny.

Czwartek

Moja super eksdziewczyna

20:10
POLSAT

komedia romantyczna, USA, 2006

Architekt Matt Saunders (Luke Wilson) poznaje
w metrze tajemniczą Jenny Johnson (Uma
Thurman). Zaczyna się z nią spotykać. Dopiero
po pewnym czasie dowiaduje się, że jego nowa
partnerka posiada nadnaturalne zdolności i jest
superbohaterką znaną jako G-Girl. Wkrótce ich
związek zaczyna przechodzić kryzys. Zmęczony
ciągłymi atakami zazdrości ukochanej mężczyzna postanawia z nią zerwać. Jenny poprzysięga
mu zemstę i wkrótce pozbawia go pracy oraz
zamienia jego życie w piekło.

Saga “Zmierzch”: Zaćmienie
ﬁlm fantasy, USA, 2010

Bella (Kristen Stewart) i Edward (Robert Pattinson) po bolesnej rozłące znowu mogą cieszyć
się swoim towarzystwem. Dziewczyna chce, aby
ukochany przemienił ją w wampira, co pozwoli
im być razem na wieki. Wcześniej jednak musi
zdać maturę i dostać się na studia. Bella niepokoi
się też o swojego przyjaciela, wilkołaka Jacoba
(Taylor Lautner), który jest w niej nieszczęśliwie zakochany. Względny spokój wszystkich
wampirów i wilkołaków z Forks zostaje zakłócony
niepokojącymi wieściami z Seattle.

piątek

7 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:00 Jeden z dziesięciu
- Wielki ﬁnał - teleturniej
05:40 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
06:15 Wieczna miłość
- serial, prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Czterdziestolatek
- Walka z nałogiem, czyli
labirynt - serial TVP
09:30 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Francja
- Polska
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

05:20 Koło fortuny
- teleturniej
05:55 Egzamin z życia
- serial TVP
06:50 Podróże z historią
- cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2016
14:00 Coś dla Ciebie
- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!
Rak piersi - magazyn

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango
- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
- Risotto z portobello
i parmezanem
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:00 SOS Ekipy w akcji
13:00 Szkoła
14:00 Agent - Gwiazdy
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:30 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny,
prod. Polska
10:00 Dzień który zmienił
moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
- serial komediowy

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

DRAMAT

FILM AKCJI

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL KRYMINALNY

20:00 King Kong
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia/USA/
Niemcy, 2005, reż.
Peter Jackson, wyk.
Naomi Watts, Adrien
Brody, Jack Black, Thomas
Kretschmann, Colin Hanks,
Andy Serkis, Jamie Bell
00:00 Kandydat
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2004,
reż. Jonathan Demme,
wyk. Denzel Washington,
Meryl Streep, Liev
Schreiber, Jon Voight,
Kimberly Elise, Jeﬀrey
Wright
02:40 Kuba Wojewódzki
- talk show
03:45 Uwaga! - magazyn
04:05 Moc Magii

20:10 Sami Swoi
Opowieść o dwóch zwaśnionych rodach: Pawlaków
i Karguli, którzy zostają
przesiedleni po wojnie
z Kresów na Śląsk.
21:55 Legenda Herkulesa
Grecja rok 1200 p.n.e.
Grecka królowa zostaje
uwiedziona przez Zeusa.
Rodzi się Herkules,
którego przeznaczeniem
jest obalić tyranię swego
przybranego ojca, króla
Amﬁtriona.
00:05 Supermarket
- thriller
01:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:40 Telezakupy TV Okazje

16:00 Stan posiadania
- dramat, reż. Krzysztof
Zanussi
18:00 Świat w dokumencie
- Madame Tyson
- ﬁlm dokumentalny
19:05 Teledyski
19:30 Koło pióra
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
20:25 Wieczór kinomana
- Rozstanie
- dramat
22:35 Za młodzi na śmierć
- Władimir Wysocki
- ﬁlm dokumentalny
23:40 Tygodnik Kulturalny
00:30 Teraz animacje! - Ślepa
Vaysha - ﬁlm animowany
00:40 Teraz animacje! - Gloria
Victoria - animowany

20:00 Odrzut
- ﬁlm akcji
Były policjant postanawia
odnaleźć i ukarać
morderców swojej rodziny.
21:55 Maczeta
Były agent federalny
mści się na ludziach,
którzy chcieli go wrobić
w morderstwo.
00:00 Obrońca
01:50 Rodzinny interes
02:50 Na jedwabnym
szlaku - serial dokumentalny
04:00 Menu na miarę
- fabularny
04:40 Z archiwum policji
05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum
policji
- fabularny

18:55 Kryminalni
- serial kryminalny,
Polska
20:00 Big Brother
21:00 Selena
- ﬁlm obyczajowy, USA,
1997, reż. Gregory Nava,
wyk. Jennifer Lopez,
Edward James Olmos, Jon
Seda, Constance Marie,
Jacob Vargas
23:45 Bogowie - ﬁlm
obyczajowy, Polska, 2014,
reż. Łukasz Palkowski,
wyk. Tomasz Kot, Piotr
Głowacki, Szymon Piotr
Warszawski, Magdalena
Czerwińska, Jan Englert,
Zbigniew Zamachowski
02:15 Druga strona medalu
- talk show
03:15 Moc Magii

21:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
23:05 Jarhead: Żołnierz
piechoty morskiej
Swoﬀ, który zaciągnął
się do armii, po odbyciu
szkolenia traﬁa do Iraku w
ramach Operacji Pustynna
Burza. Konfrontacja wyobrażeń o wojnie z rzeczywistością jest dla młodych
żołnierzy zaskakująca i
rodzi poczucie absurdu
całej sytuacji.
01:45 Zagadkowe zgony
02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Wieczna miłość
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
- taka historia...
- telenowela
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Eliminacje
EURO 2020: Macedonia
- Polska
23:00 Mechanik - ﬁlm fabularny, prod. USA, 1972
00:45 El Principe
- dzielnica zła - serial
02:40 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
03:35 Ocaleni - reality show
04:35 Notacje

SERIAL OBYCZAJOWY

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:10 Na sygnale - serial
19:40 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
21:10 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
21:45 Wychodne mamusiek
- komedia, prod. USA
23:25 Wszystko co kocham
- ﬁlm obyczajowy
01:10 Bling Ring - ﬁlm
02:50 Carrie - horror

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVP Kultura
07:00
08:00
08:15
08:30
08:50

11:00
14:00
14:15

14:55

Teledyski
Informacje kulturalne
Studio Kultura
Lato 2014 - ﬁlm
animowany, reż. Wojciech
Sobczyk
Miasto z morza
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Andrzej Kotkowski, wyk.
Małgorzata Foremniak,
Julia Pietrucha, Jakub
Strzelecki, Paweł Domagała, Marian Dziędziel
Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
Studio Kultura
Międzynarodowy
Jazzowy Konkurs
Skrzypcowy im.
Zbigniewa Seiferta
- Koncert Laureatów
Podróż Luizy - ﬁlm TVP,
reż. Tadeusz Junak, wyk.
Luiza Wojtasiak, Eugeniusz
Priwiezencew, Eugeniusz
Kujawski

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel lombardu, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci.
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 CSI: Kryminalne
zagadki Las Vegas
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

TVN 7
05:05 Prawo Agaty - serial
obyczajowy, Polska
06:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital - program
obyczajowy
09:00 Big Brother
10:00 Big Brother Pobudka
10:05 Mango telezakupy
11:45 19 +
12:45 Ukryta prawda
13:45 Big Brother
Popołudnie
13:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:50 Szpital - program
obyczajowy
16:50 Big Brother
Podwieczorek
16:55 Prawo Agaty - serial
obyczajowy, Polska
17:55 Żony Hollywood

TV 4
06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen
- Piekielna Kuchnia
12:00 SuperPies
12:30 Sekrety Sąsiadów
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
- magazyn
15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu

7
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sobota
TVP 1

8 czerwca
TVN 7

TV 4

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Koło fortuny
05:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pogoda
11:15 Pytanie na śniadanie
Extra
11:45 Festiwal Piosenki
Zaczarowanej - Półﬁnał
- Festiwal Zaczarowanej
Piosenki - Półﬁnał 2019
12:25 Kabaret w samo
południe
13:25 Na sygnale - serial
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
15:45 Zmiennicy - serial TVP
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1 - felieton

05:20 Uwaga!
- magazyn
05:45 Mango
- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
12:50 MasterChef
Junior
14:25 Top Model
- program rozrywkowy
15:25 Efekt Domina
16:00 Kulinarne podróże
Magdy Gessler
- dokument kulinarny
17:00 Dorota inspiruje
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Wodecki Twist Festiwal
“Chwytaj Dzień”

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Scooby-Doo!
Upiór w operze
10:15 Ewa gotuje
10:50 Poszukiwany, poszukiwana - komedia
Stanisław Maria
Rechowicz - pracownik
muzeum - zostaje
niesłusznie oskarżony o
przywłaszczenie obrazu.
Uciekając przed wymiarem
sprawiedliwości przebiera
się w damskie strój. Żonie
oświadcza, że będzie
pracował jako gospodyni
domowa, a w wolnym
czasie namaluje duplikat
zaginionego “dzieła”.
12:40 Sekrety rodziny
13:45 Świat według
Kiepskich - serial
15:45 Kabaret na żywo
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne
07:45 Piosenki Andrzeja
Korzyńskiego
- program rozrywkowy
08:35 Serialowa nostalgia
- Przygody pana Michała
- serial historyczno-przygodowy TVP
09:45 Tygodnik Kulturalny
10:40 Dokument tygodnia
- Sztuka Rosji: Wyjście z
lasu - serial dokumentalny
11:35 Każdemu to, czego mu
wcale nie trzeba, reż.
Grzegorz Królikiewicz
11:55 Strojenie instrumentów - ﬁlm animowany, reż. Jerzy Kucia
12:15 Wydarzenie aktualne
12:50 Męskie sprawy
14:45 One. Kobiety kultury
15:25 Uniesie nas wiatr
17:30 Dranie w kinie
18:15 One More Time with
Feeling - ﬁlm

05:50 Czynne całą dobę
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
07:50 Tajemnice
medyczne
- ﬁlm akcji
08:50 13 Posterunek 2
10:10 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań
15:00 Rodzinny interes
17:55 Gorąca laska
20:00 Champion 4:
Walka o honor
21:50 Parker

SERIAL KRYMINALNY

TELETURNIEJ

KOMEDIA

SERIAL KOMEDIOWY

KOMEDIA

FILM AKCJI

KOMEDIA

KOMEDIA

14:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
15:55 Niechaj zstąpi
Duch Twój - koncert
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Hit na sobotę - Igrzyska
śmierci: Kosogłos.
cz. I - ﬁlm akcji
22:45 Chwała - ﬁlm historyczny,
prod. USA, 1989
00:55 Jaka to melodia?
01:50 Mechanik
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1972

18:35 Postaw na milion
- teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 Europa da się lubić
- 15 lat później
- program rozrywkowy
21:20 XXXI Międzynarodowy
Festiwal Zespołów
Cygańskich Romane
Dyvesa. Gorzów
Wielkopolski 2019
22:25 XXXI Międzynarodowy
Festiwal Zespołów
Cygańskich Romane
Dyvesa. Gorzów
Wielkopolski 2019
23:30 Riddick
- ﬁlm science ﬁction
01:35 Carrie
- horror
03:25 Wychodne mamusiek
- komedia

21:45 Listy do Julii
- ﬁlm komedia,
USA, 2010, reż. Gary
Winick, wyk. Amanda
Seyfried, Vanessa
Redgrave, Chris Egan, Gael
Garcia Bernal, Franco Nero,
Oliver Platt
23:55 Mama
- ﬁlm horror,
Hiszpania, Kanada,
prod. 2013, reż. Andy
Muschietti, wyk.
Jessica Chastain, Nikolaj
Coster-Waldau, Megan
Charpentier, Isabelle
Nelisse, Daniel Kash
02:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:20 Moc Magii
- program ezoteryczny

19:30 Świat według Kiepskich
- serial komediowy,
prod. Polska
20:05 Zielona Góra FFF
23:05 Babel
- dramat
Cztery dziejące się
w różnych miejscach
świata historie z jednym
wspólnym mianownikiem. Małżeństwo
amerykańskich turystów
pada oﬁarą tragicznego
wypadku, wyglądającego
początkowo na zamach
terrorystyczny.
02:25 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:40 Telezakupy TV Okazje

20:20 Bilet do kina
- Zwariować ze szczęścia - komedia, prod.
Włochy, Francja, 2016
22:25 Black Sabbath
- The End Of The End
- ﬁlm dokumentalny
00:10 Seans kultowy
- Kierowca
- ﬁlm fabularny,
Wielka Brytania
01:50 Performance
- Interakcje 2018
02:40 Wieczór kinomana
- Rozstanie - dramat,
prod. Iran, Francja, 2011,
reż. Asghar Farhadi,
wyk. Leila Hatami,
Peyman Moaadi, Shahab
Hosseini, Sareh Bayat
04:45 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

00:05 Company of heroes:
Oddział bohaterów
Grudzień 1944 roku,
niemiecka kontrofensywa
w Ardenach. Amerykańscy
żołnierze odkrywają, że
naziści są bliscy stworzenia potężnego ładunku
wybuchowego mogącego
zmienić wynik wojny.
02:10 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:00 Biesiada na cztery
pory roku - serial
obyczajowy
03:40 Menu na miarę
04:40 Z archiwum
policji
- fabularny
05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji

21:00 Masz wiadomość
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 1998,
reż. Nora Ephron,
wyk. Tom Hanks,
Meg Ryan, Greg Kinnear,
Parker Posey, Jean Stapleton, Dabney Coleman,
Steve Zahn
23:30 Big Brother Nocą +
00:05 Zamiana ciał
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. David
Dobkin, wyk. Ryan
Reynolds, Jason Bateman,
Leslie Mann, Olivia Wilde,
Alan Arkin
02:25 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Moc Magii
- program ezoteryczny

16:45 Wielka draka
w chińskiej dzielnicy
- komedia fantasy
W chińskiej dzielnicy
San Francisco żyje od
dwóch tysięcy lat starzec,
czarownik Lo Pan
- zamieniony w demona
jest nieśmiertelny
i bezcielesny.
18:50 Domowe rozgrywki
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska
22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:00 Wampiry
01:45 Polityka na ostro
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

05:15
06:25
07:20
07:45
08:00
08:25
08:50
09:15
09:40
12:25
13:20
13:30
14:00
14:35

Klan - telenowela TVP
Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
Wojsko - polskie.pl
- reportaż
Studio Raban
Rodzinny ekspres
- magazyn
Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Bułgaria
- Polska
Fascynujący świat
- Nieznana Wenecja
- ﬁlm dokumentalny
Z pamięci - Jerzy
Grotowski - felieton
Okrasa łamie przepisy
- Wiosenne grillowanie
Jak to działa - Płaska
Ziemia - magazyn
Gramy dla Europy

05:45
06:50
08:55
11:50
13:50

15:45

17:40

20:00

Ukryta prawda
Mango - telezakupy
Big Brother
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Beethoven II - ﬁlm
rodzinny, USA, 1993, reż.
Rod Daniel, wyk. Charles
Grodin, Bonnie Hunt,
Nicholle Tom, Christopher
Castile, Sarah Rose Karr,
Debi Mazar, Chris Penn
Billy Madison - ﬁlm
komedia, USA, 1995, reż.
Tamra Davis, wyk. Adam
Sandler, Darren McGavin,
Bridgette Wilson-Sampras, Bradley Whitford,
Josh Mostel
Prezydent: Miłość w
Białym Domu - ﬁlm
obyczajowy, USA, 1995,
reż. Rob Reiner, wyk.
Michael Douglas, Annette
Bening, Martin Sheen
Big Brother

06:00 101 dalmatyńczyków
07:55 Flintstonowie
09:00 Baśń o sześciu
łabędziach
W dniu swoich osiemnastych urodzin Konstancja
poznaje sekret, którego
dotąd pilnie przed nią
strzeżono: dawno temu jej
ojciec w gniewie przeklął
sześciu jej braci, którzy w
rezultacie zamienili się w
białe łabędzie. Tylko Konstancja może zdjąć z nich
zaklęcie, ale w tym celu
musi przez sześć lat żyć w
całkowitym milczeniu i
wykonać dla braci koszule
z pokrzyw.
10:55 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
13:55 STOP Drogówka
14:55 Bitwa na bombki
Rodzina Walace’ów
szczyci się świątecznymi
dekoracjami.

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1

9 czerwca
TV Puls

TVN 7

TV 4

Flash
Jankes i Dama
Przygody Merlina
Małolaty u taty
Charlie Hinton wraz ze
swoim przyjacielem tracą
swoje posady. Są zmuszeni
zrezygnować z posyłania
dzieci do prestiżowego
przedszkola Chapman
Academy. Charlie
postanawia więc sam
założyć nowatorskie
przedszkole z niekonwencjonalnymi metodami
wychowania dzieci.
13:00 Najpiękniejsze baśnie:
Kalosze szczęścia
14:10 Bibliotekarz:
tajemnica włóczni
Flynn Carsen otrzymuje
posadę bibliotekarza.
Praca wygląda zupełnie
inaczej, niż sobie wyobrażał.
16:05 Polowanie na mysz

05:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Big Brother
10:45 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
12:45 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
13:20 Zbuntowana księżniczka - ﬁlm komedia, Francja,
USA, Wielka Brytania,
2008, reż. Nick Moore,
wyk. Emma Roberts, Juno
Temple, Kimberley Nixon,
Natasha Richardson
15:25 Gremliny rozrabiają
- ﬁlm S-F, USA, 1984, reż.
Joe Dante, wyk. Zach
Galligan, Phoebe Cates,
Hoyt Axton, Polly Holliday,
Keye Luke
17:30 Masz wiadomość
- ﬁlm komedia, USA, 1998,
reż. Nora Ephron, wyk.
Tom Hanks
20:00 Big Brother Arena

06:00 101 dalmatyńczyków
08:00 Dzielny Despero
09:55 Galileo
- popularno-naukowy
12:00 Cuda z nieba
Film oparty na prawdziwej
historii Annabel Beam,
która w niezwykły sposób
ozdrowiała z nieuleczalnej
choroby. Życie małej
Annabel naznaczone
jest chronicznym bólem,
częstymi pobytami
w szpitalu i widmem
przedwczesnej śmierci.
14:10 Czarna błyskawica
Życie pewnego studenta
nieoczekiwanie zostaje
wywrócone do góry nogami, kiedy odkrywa on, że
otrzymany od ojca stary,
zdezelowany samochód
potraﬁ latać.
16:35 Poszukiwacze
świętej włóczni
19:00 Galileo

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM SF

FILM AKCJI

00:50 Bilet do kina
- Zwariować
ze szczęścia
- komedia, prod. Włochy,
Francja, 2016
02:50 Teraz animacje!
- Ślepa Vaysha
- ﬁlm animowany,
prod. Kanada, 2016
03:00 Teraz animacje! - Gloria
Victoria - ﬁlm animowany,
prod. Kanada
03:05 Teraz animacje!
- Zapasowe serce
- ﬁlm animowany
03:25 Film dokumentalny
04:05 Czarna suknia - ﬁlm TVP,
reż. Janusz Majewski, wyk.
Ida Kamińska, Aleksandra
Śląska, Maria Broniewska
04:55 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

18:20 Moje skarby
- komedia
Carole jest introwertyczką,
której całe życie wypełnia
praca za komputerem.
Caroline to jej zupełne
przeciwieństwo. Seksowna i przebojowa, nie waha
się używać swych atutów,
by okradać mężczyzn
wypoczywających na
francuskiej Riwierze.
20:00 Con Air: Lot skazańców
22:15 Niepokonani
01:00 Uwikłana
01:55 Biesiada na cztery
pory roku
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:05 Taki jest świat
04:00 Biesiada na cztery
pory roku - serial

21:40 Niepamięć
- ﬁlm S-F, USA, 2013,
reż. Joseph Kosinski,
wyk. Tom Cruise, Morgan
Freeman, Olga Kurylenko,
Andrea Riseborough,
Nikolaj Coster-Waldau,
Melissa Leo
00:10 Dziewczyna
z portretu
- ﬁlm obyczajowy, Niemcy,
USA, Wielka Brytania, Belgia, Dania, Japonia, 2015,
reż. Tom Hooper, wyk.
Eddie Redmayne, Alicia
Vikander, Ben Whishaw,
Matthias Schoenaerts,
Sebastian Koch, Amber
Heard
02:45 Moc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

20:00 Jarhead: Żołnierz
piechoty morskiej
Swoﬀ, który zaciągnął
się do armii, po odbyciu
szkolenia traﬁa do Iraku w
ramach Operacji Pustynna
Burza. Konfrontacja wyobrażeń o wojnie z rzeczywistością jest dla młodych
żołnierzy zaskakująca i
rodzi poczucie absurdu
całej sytuacji.
22:40 E.T.
Elliott po rozwodzie
rodziców mieszka
z mamą, kilkuletnią
siostrą i starszym
bratem, ale brak mu
bratniej duszy.
01:00 Kobiety i maﬁa
03:05 Interwencja
03:40 Top 10 lista przebojów

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

05:15 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Jedność przez podział
05:25 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogoda
10:55 Rodzinne oglądanie
- Megeti - ostatni kaberu
Afryki - ﬁlm dokumentalny, prod. Niemcy, 2017,
reż. Yann Sochaczewski
12:00 Gwiazdy w południe
- Powrót Robin Hooda
- ﬁlm przygodowy, prod.
USA, 1976, reż. Richard
Lester, wyk. Sean Connery,
Audrey Hepburn
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Europa da się lubić
- 15 lat później - program
rozrywkowy
16:30 Na sygnale - serial
17:25 Rodzinka.pl - serial

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango
- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Weekendowa
metamorfoza
12:00 Co za tydzień
- magazyn
12:50 Projekt Lady
13:50 Strażnicy galaktyki
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2014,
reż. James Gunn, wyk.
Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista, Vin Diesel,
Bradley Cooper, Lee Pace,
Michael Rooker
16:30 Wodecki Twist
Festiwal “Chwytaj
Dzień”
- koncert
18:00 Big Brother
Tydzień
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
09:05 Skok przez płot
10:50 Gwiezdne wojny:
Część III - Zemsta
Sithów
Po trzech latach nieustannych walk nadchodzi
koniec Wojen Klonów.
13:45 Tajemnica zielonego
królestwa
15:55 Sami Swoi
Opowieść o dwóch
zwaśnionych rodach:
Pawlaków i Karguli, którzy
zostają przesiedleni po
wojnie z Kresów na Śląsk.
Rodziny oprócz wspólnej
tradycji i przyzwyczajeń,
przenoszą ze sobą dawny
spór o miedzę. Kłócą się
jak dawniej, za Bugiem,
ale zarazem nie potraﬁą
bez siebie żyć.

07:35 Którędy po sztukę
07:45 Dranie w kinie
08:30 Angielskie śniadanie
- Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
09:35 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard
Bernstein
10:40 Od ucha do ucha
- Czupurek - spektakl
teatralny
11:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:30 Festiwalowa gorączka
12:50 Jutro wstanę rano i
oparzę się herbatą
14:30 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
15:10 BBC Proms: WEDO
and Daniel Barenboim
17:15 Niedziela z... Krystyną
Prońko
20:25 Przełomy Missouri
22:40 Scena alternatywna
23:15 Trzeci punkt widzenia
23:50 Dokument.pl

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

MAGAZYN

16:00 The Wall. Wygraj
marzenia
- teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 Piłka nożna - Liga
Narodów: Finał
22:55 Igrzyska śmierci:
Kosogłos. Cz. I - ﬁlm
akcji, prod. USA, 2014
01:05 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
01:50 Chwała - ﬁlm historyczny,
prod. USA, 1989
03:55 Z pamięci - Jerzy
Grotowski - felieton
04:00 Zakończenie dnia

17:55 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:32 Kroniki F1 - felieton
18:35 Za marzenia
- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:05 Zniewolony
- dramat historyczny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2013
22:25 Kino bez granic
- Wszyscy mają się dobrze
- dramat
00:15 Zawód: Amerykanin
- serial, prod. USA, 2013
02:35 Zniewolony
- dramat historyczny
04:50 Zakończenie dnia

20:00 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson, Jordana
Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson
22:45 Krytyczna decyzja
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1996,
reż. Stuart Baird,
wyk. Kurt Russell,
Halle Berry, John Leguizamo, Steven Seagal, Oliver
Platt, Joe Morton, David
Suchet
01:25 Big Brother
Tydzień
02:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:50 Moc Magii

17:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo
w Państwie
- magazyn
prod. Polska
20:05 Gwiazdy dla Ziemi
- Earth Festiwal Uniejów
2019
23:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
- serial kryminalny
03:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

05:15
06:05
06:35
07:00

08:00
08:40
09:05
09:40
11:50
12:00
12:15
12:45
13:00
13:10
15:30

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
- Rybnik - magazyn
Ziarno - magazyn
Kiedy nadejdzie
wrzesień - komedia
romantyczna, prod. USA
Między ziemią
a niebem - magazyn
Regina Coeli
Między ziemią
a niebem - magazyn
Spotkanie ze Świętym
Z pamięci - Jerzy
Grotowski - felieton
Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Chiny
- Polska
Weterynarze z sercem

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

05:40
07:15
08:15
11:20
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PROGRAM TELEWIZYJNY

poniedziałek

10 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Natura w Jedynce
- Mama hiena - ﬁlm
06:15 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 Czterdziestolatek
- serial TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Program rolny
13:00 Natura w Jedynce - 24
godziny na Alasce - Raj
niedźwiedzia grizli, prod.
Nowa Zelandia, 2015
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:20 Koło fortuny
- teleturniej
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008, reż.
Axel de Roche, wyk. Hans
Sigl, Heiko Ruprecht,
Monika Baumgartner,
Siegfried Rauch
06:50 Coś dla Ciebie
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki
- serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion

06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia
ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:00 SOS Ekipy w akcji
13:00 Szkoła
14:00 Agent - Gwiazdy
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
- Trecki burek
ze szpinakiem

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny, prod.
Polska
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy,
prod. Polska
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

08:00 Studio Kultura
08:20 Na kredyt - ﬁlm
obyczajowy
09:00 Stan posiadania
- dramat
11:00 Chłopi - serial TVP
13:10 Studio Kultura
13:25 Niezapomniany Leonard Bernstein
- Spotkania z muzyką
- Młodzi artyści cz. 3
14:35 Jak się pozbyć czarnego
kota - komedia
16:05 Życie jako śmiertelna
choroba przenoszona
drogą płciową - dramat
obyczajowy, prod. Polska,
2000, reż. Krzysztof
Zanussi
18:00 Legendy polskiego
teatru - Bzik teatralny.
Początek - ﬁlm
19:05 Teledyski
19:25 Którędy po sztukę
19:35 Videofan - Portrety
20:00 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

PROGRAM KULINARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

15:35 Okrasa łamie przepisy
- Ogórkowa kuchnia
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Korona królów
- telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Eliminacje
EURO 2020: Polska - Izrael
23:00 Ekstradycja 2 - serial
00:05 Uwięzione - serial,
prod. Hiszpania, 2015
01:55 Zmierzch nad Birmą
- ﬁlm obyczajowy
03:50 Mars - Nowy świat
04:45 Notacje
05:00 Zakończenie dnia

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe
19:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:10 Zemsta o jasnych
oczach
22:05 Karbala - dramat
00:10 Lewiatan - dramat
02:35 Fałszerze. Powrót sfory
- serial sensacyjny
03:35 Wszyscy mają się
dobrze - dramat

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Projekt Lady
22:30 Szokujące potrawy
23:35 American Pie II
- ﬁlm komedia,
USA, 2001, reż. James
B. Rogers, wyk. Jason
Biggs, Shannon Elizabeth,
Alyson Hannigan, Chris
Klein, Thomas Ian Nicholas, Natasha Lyonne, Tara
Reid, Seann William Scott,
Mena Suvari
01:40 Co za tydzień
- magazyn
02:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:50 Moc Magii

20:10 MEGA HIT
- Iluzja 2
- komedia sensacyjna
Grupa magików, która
na wyżyny wzniosła
sztukę scenicznej iluzji ukazując ludzkim oczom
rzeczy o jakich dotąd
nikomu się nie śniło i
obdarowując publiczność
milionami dolarów z kont
niczego nie podejrzewających bogaczy - tym
razem wpadnie w nie lada
tarapaty.
22:55 1000 lat po Ziemi
01:20 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:40 Telezakupy TV Okazje

20:20 Panorama kina
polskiego - Szczęście
świata - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2016, reż.
Michał Rosa, wyk. Karolina
Gruszka
22:10 Artyści - serial TVP
24:00 Kronos - magazyn
00:40 Żelazna klasyka
- Dreszcze
- dramat,
prod. Polska, 1981,
reż. Wojciech Marczewski,
wyk. Tomasz Hudziec,
Teresa Marczewska
02:30 Informacje kulturalne
02:50 Kino nocne - Przełomy
Missouri - western
05:05 Taśmy Kultury - Męskie
światy - widowisko
05:25 Scena alternatywna
05:55 Zakończenie dnia

20:00 Mocne uderzenie
Młodzi gangsterzy
porywają córkę przemysłowca. Oﬁara okazuje się
dzieckiem chrzestnym ich
szefa. Jeden z porywaczy
wypowiada szefowi
posłuszeństwo, ten
postanawia zlikwidować
zbuntowanych podwładnych.
21:55 Maczeta zabija
23:55 Królowa ringu
02:10 Taki jest świat
- program informacyjny
03:00 Rodzinny interes
04:00 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:40 Z archiwum policji
- fabularny
05:00 Słodka miłość

16:55 Prawo Agaty
- serial obyczajowy, Polska
17:55 Żony Hollywood
18:55 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
20:00 Big Brother
21:00 Operacja Dunaj
- ﬁlm komedia, Polska,
Czechy, 2009, reż. Jacek
Głomb, wyk. Tomasz Kot,
Zbigniew Zamachowski,
Maciej Stuhr, Jiří Menzel,
Przemysław Bluszcz, Eva
Holubová
23:10 Big Brother Nocą
23:45 Niepamięć
- ﬁlm S-F, USA, 2013,
reż. Joseph Kosinski,
wyk. Tom Cruise,
Morgan Freeman
02:15 Druga strona medalu
02:45 Moc Magii

23:00 Robocop
- thriller
Policjant Aleks J. Murphy
umierający wskutek ran
zadanych przez bandytów
terroryzujących zdegradowane Detroit, zostaje
połączony z robotem,
zdolnym pokonać każdego
przeciwnika. Konstruktorzy nie zauważli, że
Robocop zachował resztki
swej ludzkiej pamięci...
01:10 STOP Drogówka
- magazyn
02:10 Interwencja
- magazyn
02:35 Cafe Futbol
- magazyn
04:05 Magazyn Atleci
04:40 Trans World Sport
05:45 Telezakupy TV Okazje

TVN 7
05:05 Prawo Agaty - serial
obyczajowy, Polska
06:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital - program
obyczajowy
09:00 Big Brother
Tydzień
10:00 Big Brother
Pobudka
10:05 Mango telezakupy
11:45 19 +
12:45 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
13:45 Big Brother
Popołudnie
13:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:50 Szpital - program
obyczajowy
16:50 Big Brother
Podwieczorek

TV 4
06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen
- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

11 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:20 Natura w Jedynce
- 24 godziny na Alasce
- Raj niedźwiedzia grizli,
prod. Nowa Zelandia
06:15 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:20 Czterdziestolatek
- serial TVP
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy

05:25 Koło fortuny
- teleturniej
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:55 Módl się i pracuj
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki
- serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion
- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - nowy rozdział
- Pogrzebana żywcem
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku - Trecki
burek ze szpinakiem
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:00 SOS Ekipy w akcji
13:00 Szkoła
14:00 Agent - Gwiazdy
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny, prod.
Polska
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy,
prod. Polska
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SF

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL KRYMINALNY

20:00 1000 lat po Ziemi
Pojazd kosmiczny,
w którym znajdują się
nastoletni Kitai Raige
i jego ojciec, legendarny
Cypher, rozbija się na
Ziemi. Minęło 1000 lat
od katastrofalnych
wydarzeń, które zmusiły
ludzi do ucieczki z naszej
planety.
22:15 Adrenalina
- ﬁlm akcji
Chev Chelios jest płatnym
zabójcą pracującym
na zlecenie maﬁi
z Zachodniego Wybrzeża.
00:00 Nasz Nowy Dom
02:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

21:35 Lekkie obyczaje - Fusi
- dramat, prod. Dania,
Islandia, 2015, reż. Dagur
Kari, wyk. Gunnar Jónsson,
Ilmur Kristjnsdóttir,
Sigurjón Kjartansson
23:20 One. Kobiety
kultury
23:50 Młoda Polska
- Adaptacja - ﬁlm
00:25 Nocny dokument
01:25 Informacje kulturalne
01:45 Panorama kina
polskiego - Szczęście
świata - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2016, reż.
Michał Rosa, wyk. Karolina
Gruszka
03:30 Taśmy Kultury
- Muzyczne przekazy
03:45 Scena Klasyczna
- 52 Dariusz Przybylski

20:00 Pocałunek smoka
- ﬁlm sensacyjny
Chiński policjant,
Liu Jian, przybywa do
Paryża, by prowadzić
śledztwo wraz z
tamtejszymi służbami.
Kiedy zostaje wrobiony w
morderstwo, pomaga mu
przypadkowo poznana
prostytutka, Jessica.
21:55 Atak na posterunek
00:05 Odrzut
02:00 Rodzinny interes
03:00 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:40 Z archiwum
policji
- fabularny
05:00 Słodka miłość
- serial obyczajowy

18:55 Kryminalni
- serial kryminalny,
Polska
20:00 Big Brother
21:00 Uniwersalny żołnierz
- ﬁlm S-F, USA, 1992,
reż. Roland Emmerich,
wyk. Jean-Claude Van
Damme, Dolph Lundgren,
Ally Walker, Ed O’Ross,
Jerry Orbach
23:15 Big Brother Nocą
23:50 Wyspa piratów
- ﬁlm przygodowy,
USA, Francja, Włochy,
Niemcy, 1995, reż. Renny
Harlin, wyk. Geena Davis,
Matthew Modine, Frank
Langella, Maury Chaykin,
Patrick Malahide, Stan
Shaw
02:30 Moc Magii

20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
21:00 Legenda o Kołowracie
- ﬁlm prod. Rosja, 2017,
reż. Fayziev Dzhanik,
Shurkhovetskiy Ivan,
wyk. Malakov Ilya,
Serebryakov Aleksey
23:35 Trener
- ﬁlm prod. Rosja,
2018, reż. Kozlovsky
Danila, wyk. Andreev
Vitaliy, Androsov Oleg
02:30 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska
03:40 Trans World Sport
- program sportowy
04:35 SuperLudzie
05:45 Telezakupy TV Okazje

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Wieczna miłość
- serial, prod. Turcja, 2015
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów
- telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka - serial
21:00 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony
23:00 Zaginiona
24:00 Miasto Gniewu - serial
fabularyzowany TVP
00:40 Grabieżcy skarbów
- ﬁlm dokumentalny
01:35 Wichry wojny - serial
04:10 Mars - Lądowanie
zakończone

17:10 Więzień miłości
- serial prod. Turcja, 2016
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe
19:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:10 Miłość na wybiegu
- komedia
21:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
23:10 Zemsta o jasnych
oczach
01:00 Świat bez ﬁkcji - Luxus
- prosta historia
- ﬁlm dokumentalny
02:10 Fałszerze. Powrót
sfory - serial sensacyjny
03:05 Lewiatan
- dramat
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Egzekutor
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Charles
Russell, wyk. Arnold
Schwarzenegger, James
Caan, Vanessa Williams,
James Coburn, Robert
Pastorelli
23:55 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:55 W garniturach
- serial, USA
01:55 Szokujące
potrawy
02:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:20 Moc Magii

TVP Kultura
07:00
08:00
08:15
08:35
09:05

11:00
13:10
13:25
14:20
16:05

18:00
18:55
19:20
20:00
20:20

Teledyski
Informacje kulturalne
Studio Kultura
Signum - animowany
Życie jako śmiertelna
choroba przenoszona
drogą płciową - dramat
obyczajowy
Chłopi - serial TVP
Studio Kultura
- Rozmowy - Arkadiusz
Bartosiak i Łukasz Klinke
Niedziela z...
Krystyną Prońko
Hi way - komedia
Panna Nikt - dramat,
prod. Polska, 1996,
reż. Andrzej Wajda,
wyk. Anna Wielgucka
Ikony muzyki
- Johnny Cash
Teledysk
Kronos - magazyn
Informacje kulturalne
Młody Tancerz Roku
2019 - widowisko

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka
duchów
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
Serial przedstawia losy
absolwentów medycyny.
Wszyscy w jednym
roku traﬁają na staż do
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego.
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

TVN 7
05:05 Prawo Agaty 3 - serial
obyczajowy, Polska
06:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital
09:00 Big Brother
10:00 Big Brother Pobudka
10:05 Mango telezakupy
11:45 19 +
12:10 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
13:15 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
14:15 Big Brother
Popołudnie
14:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:20 Szpital
17:15 Big Brother
Podwieczorek
17:20 Milionerzy
17:55 Żony Hollywood

TV 4
06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen
- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci serial obyczajowy,
prod. Polska
16:00 Gliniarz i prokurator
- serial kryminalny
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
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PROGRAM TELEWIZYJNY

środa

12 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Natura w Jedynce
- 24 godziny we Wschodnich Indiach
06:15 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2014
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce
- Ogrody Hortulus w
Dobrzycy - magazyn
09:15 Czterdziestolatek
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
13:00 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:20 Koło fortuny
- teleturniej
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Pożyteczni.pl
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki
- serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion
- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:00 SOS Ekipy w akcji
13:00 Szkoła
14:00 Agent - Gwiazdy
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku - Zupa
krem ze szpinaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny, prod.
Polska
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy,
prod. Polska
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

07:00 Teledyski
- muzyka klasyczna
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:15 Studio Kultura
- rozmowy
08:35 Mój atak serca
- ﬁlm animowany,
prod. Kanada, 2015
09:05 Panna Nikt
- dramat
11:00 Chłopi - serial TVP
13:10 Studio Kultura
13:25 KFPP Opole - Opole 2013
- Gala Jubileuszowa
14:30 Pograbek - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 1992,
reż. Jan Jakub Kolski, wyk.
Grażyna Błęcka-Kolska,
Mariusz Saniternik
15:55 Mała wielka miłość
- ﬁlm obyczajowy
18:00 Portrety - Aktorka - ﬁlm
19:15 Teledyski
19:30 Chuligan Literacki
20:00 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw- serial
SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM OBYCZAJOWY

15:35 Leśniczówka - serial
obyczajowy TVP
16:00 Wieczna miłość
- serial, prod. Turcja, 2015
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Lekkoatletyka
- Memoriał Ireny
Szewińskiej
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Policji
22:30 Rolnik szuka żony
23:30 Bez tożsamości - serial
00:20 Ojciec Leon bloger
dusz - ﬁlm
01:20 Wojsko - polskie.pl
01:45 Terytorialsi
02:00 Gry uliczne - ﬁlm
sensacyjny

17:10 Więzień miłości
- serial prod. Turcja, 2016
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe
19:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:10 Kino relaks
- Moja super
eksdziewczyna
- komedia, prod. USA, 2006
21:55 Mocne Kino - 6 kul
- ﬁlm akcji
24:00 Karbala - dramat
wojenny, prod. Polska
02:00 Sztuka zbrodni Naturalna piękność - serial
03:05 Świat bez tajemnic
- Jak znaleźć miłość
w Internecie - ﬁlm
04:05 Zakończenie dnia

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Krucjata Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2004, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon, Brian Cox, Julia
Stiles, Franka Potente,
Joan Allen, Karl Urban,
Gabriel Mann
23:50 Sposób na teściową
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2005, reż. Robert
Luketic, wyk. Jane Fonda,
Michael Vartan, Wanda
Sykes, Adam Scott
02:00 American Horror Story:
Asylum - serial
02:55 Uwaga! - magazyn
03:20 Moc Magii

20:10 Agentka
- ﬁlm akcji
Susan Cooper pracuje
jako analityk w CIA. Choć
nie bierze udziału w
misjach w terenie, jest
cichą bohaterką biura.
Obdarzona superpamięcią,
jest partnerką, uszami
i oczami agenta terenowego, Bradleya Fine’a.
22:45 Agenci bardzo
specjalni
01:10 Saga “Zmierzch”:
Zaćmienie
- melodramat fantasy
03:55 Tajemnice losu
- program eoztreyczny
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:40 Telezakupy TV Okazje

20:20 Na wschód od
Hollywood - Dobra
żona - ﬁlm prod. Bośnia
i Hercegowina, Serbia,
Chorwacja, 2016
22:05 Pegaz
22:40 Ziemia, planeta ludzi
- Łap i uciekaj! - ﬁlm
00:25 Polski Jazz w TVP
Kultura - Freeyo: Wojtczak/Mazolewski/Gos
- koncert
01:20 Lekkie obyczaje
- Fusi - dramat
03:00 Informacje kulturalne
03:20 Kino nocne
- Jej powrót
- dramat
04:30 Taśmy Kultury
04:45 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

16:00 Rodzinny interes
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół,
którzy postanowili
otworzyć warsztat
samochodowy. Z kolei
ich żony prowadzą mały
salon fryzjerski „Bella
Ella”.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Aleksander
23:20 Centurion
01:20 Bez Litości
- ﬁlm akcji
03:10 Rodzinny interes
04:10 Taki jest świat
- program informacyjny
05:00 Słodka miłość
- serial obyczajowy

TVN 7
05:05 Szkoła
06:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital
09:00 Big Brother
10:00 Big Brother Pobudka
10:05 Mango telezakupy
11:45 19 +
12:10 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
13:15 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
14:15 Big Brother
Popołudnie
14:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:20 Szpital
17:15 Big Brother
Podwieczorek
17:20 Milionerzy
17:55 Żony Hollywood

TV 4
06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen
- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny

SERIAL KRYMINALNY

FILM SENSACYJNY

18:55 Kryminalni
- serial kryminalny, Polska
20:00 Big Brother
21:00 Gracz
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2014, reż. Rupert Wyatt,
wyk. Mark Wahlberg, Brie
Larson, Jessica Lange,
Amin Joseph, John Goodman, George Kennedy
23:20 Big Brother Nocą
23:55 Honey
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2003, reż. Bille Woodruﬀ,
wyk. Jessica Alba, Mekhi
Phifer, Romeo, David
Moscow, Zachary Isaiah
Williams, Joy Bryant
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Moc Magii

21:00 Cenny ładunek
Po nieudanym skoku,
Eddie, brutalny gangster
ściga piękną złodziejkę
Karen, która go wystawiła.
Karen postanawia
odzyskać zaufanie
Eddiego i w tym celu
zleca swojemu byłemu
chłopakowi kradzież
przesyłki z rzadkimi
klejnotami. Jednak kolejna
wpadka doprowadza do
bardzo nieprzyjemnych
konsekwencji...
22:55 Autostopowicz
00:35 Transakcje za milion
dolarów: Los Angeles
01:45 Polityka na ostro
02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów
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czwartek

13 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Natura w Jedynce - 24
godziny na raﬁe koralowej,
prod. Nowa Zelandia, 2015
06:15 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce
- Przełom Dunajca
09:15 Czterdziestolatek
- serial TVP
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca
- magazyn
13:00 Natura w Jedynce
- 24 godziny w Himalajach.
Walka o przetrwanie,
prod. Nowa Zelandia, 2015

05:20 Koło fortuny
- teleturniej
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:50 Operacja Zdrowie!
- magazyn medyczny
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2016
14:10 Postaw na milion
- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
- Zupa krem ze szpinaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:00 SOS Ekipy w akcji
13:00 Szkoła
14:00 Agent - Gwiazdy
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 SOS Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny, prod.
Polska
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy,
prod. Polska
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

07:00 Teledyski - muzyka
klasyczna
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura
08:30 Krzesany - balet
08:55 Mała wielka miłość
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Chłopi - serial TVP
13:05 Studio Kultura
13:20 Taśmy Kultury - Pogoń
za relaksem - widowisko
13:30 Taśmy Kultury
13:50 Panoptykon - dramat,
prod. Polska, 2009
15:40 Księstwo - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 2011
17:55 Józef Czapski - świadek
wieku 1896 - 1993
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, Polska,
2014, reż. Andrzej Wolski
19:00 Gala Wręczenia
Nagród Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
20:00 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel lombardu, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci.
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 CSI: Kryminalne
zagadki Las Vegas
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

TVN 7
05:05 Szkoła
06:05 Ukryta prawda
07:05 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital - program
obyczajowy
09:00 Big Brother
10:00 Big Brother Pobudka
10:05 Mango telezakupy
11:45 19 +
12:10 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
13:15 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
14:15 Big Brother
Popołudnie
14:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:20 Szpital
17:15 Big Brother
Podwieczorek
17:20 Milionerzy
17:55 Żony Hollywood

TV 4
06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen
- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

MELODRAMAT

KOMEDIA

KOMEDIA

SERIAL KRYMINALNY

FILM OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2014
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka - serial
16:00 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów
- telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które
zmieniły życie
22:50 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:45 Ocaleni - reality show
00:50 Tanie Dranie

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe
19:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:10 Dance Dance Dance
22:35 Miłość na wybiegu
- komedia
00:15 Moja super eksdziewczyna - komedia
02:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
02:55 Art Noc - The Blind Boys
of Alabama - Rawa Blues
Festival 2014
03:45 Zakończenie dnia

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Idealny facet
dla mojej dziewczyny
- ﬁlm komedia, Polska,
2009, reż. Tomasz Konecki,
wyk. Marcin Dorociński,
Magdalena Boczarska,
Izabela Kuna, Danuta
StenkaKrzysztof Globisz,
Tomasz Karolak, Bronisław
Wrocławski, Magdalena
Różczka, Daniel Olbrychski
01:05 Top Model
- program rozrywkowy
02:10 Uwaga!
- magazyn

20:10 Saga “Zmierzch”:
Zaćmienie
- melodramat
Bella i Edward po trudnych
chwilach rozłąki znowu
mogą cieszyć się sobą. On
uparcie naciska na ślub,
ona nie chce o tym słyszeć,
zanim nie przemieni jej w
wampira. Jednak by mogła
nadejść ta wiekopomna
chwila, Bella musi zdać
maturę i dostać się na
studia.
22:50 Vanilla Sky
Milioner zadurza się
w dziewczynie przyjaciela.
Tym samym ściąga
na siebie gniew
swojej dotychczasowej
kochanki.
01:30 Zakończenie

20:20 Czwartkowy klub ﬁlmowy - Dope - komedia,
prod. USA, 2015, reż. Rick
Famuyiwa, wyk. Shameik
Moore, Tony Revolori,
Kiersey Clemons
22:10 Koło pióra
22:40 Scena Klasyczna
23:30 Więcej niż ﬁkcja
- Dźwiękołamacz
- ﬁlm dokumentalny
01:10 Na wschód od Hollywood - Dobra żona,
prod. Bośnia i Hercegowina, Serbia, Chorwacja
02:50 Informacje kulturalne
03:05 Kino nocne
- Pokój saren
- ﬁlm fabularny
04:45 Taśmy Kultury
05:05 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny

20:00 Gorąca laska
- komedia
Najładniejsza nastolatka
w szkole budzi się rano
jako mało atrakcyjny
trzydziestolatek.
22:05 Komedia mało
romantyczna
23:45 Kabaretowe
Gogle i Boks
00:10 Górka Dolna
01:10 Rodzinny interes
02:05 Biesiada na cztery pory
roku - serial obyczajowy
02:45 Menu na miarę
- fabularny
03:10 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
04:40 Z archiwum policji
05:00 Słodka miłość

18:55 Kryminalni
- serial kryminalny,
Polska
20:00 Big Brother
21:00 Honey
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2003, reż. Bille
Woodruﬀ, wyk.
Jessica Alba, Mekhi Phifer,
Romeo, David Moscow,
Zachary Isaiah Williams,
Joy Bryant
23:05 Big Brother Nocą
23:40 Mamuśki z Orlando
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2014,
reż. Alex Fernie,
wyk. Casey Wilson,
Danielle Schneider,
Tymberlee Hill, Andrea
Savage, Kristen Schaal
02:50 Moc Magii

21:00 Piłki z jajami
Największą słabością
jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców,
Fenga jest ping-pong,
a jedyną szansą FBI na
dopadnięcie zbrodniarza
są organizowane przez
niego prywatne turnieje
w tej dyscyplinie. Agent
Rodriguez odnajduje
Randy’ego Daytonę,
szalenie utalentowanego
ping-pongistę, który w
młodości był nadzieją
Ameryki.
22:55 Kobiety i maﬁa
00:55 Transakcje za milion
dolarów: Los Angeles
01:55 Zagadkowe zgony
02:25 Interwencja
- magazyn
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Nowe Flirty dla Kolei Mazowieckich
Ruszyła już produkcja nowych pociągów, które od końca przyszłego roku będą wozić pasażerów Kolei Mazowieckich na trasie od Celestynowa przez Warszawę po
Sochaczew. Będzie to dwanaście Flirtów 3 generacji. Te
nowoczesne, ale już sprawdzone, pojazdy powstają na
Mazowszu - w fabryce Stadler Polska w Siedlcach.
Od ponad dekady Flirty są
częścią taboru Kolei Mazowieckich. Pierwsze dziesięć
pociągów dobrze się sprawdziło, kursując na linii Warszawa-Siedlce. Każdy z nich
przejechał już ponad 2 mln
kilometrów. Zyskały sobie u
przewoźnika świetną opinię.
Jak ocenił Dariusz Grajda,
członek zarządu Kolei Mazowieckich, wśród kilkunastu różnych typów taboru jeżdżących
w KM Flirty - obok pojazdów
Bombardiera - wyróżniają się
najwyższą niezawodnością.

Wymiana taboru KM

W ubiegłym roku Koleje
Mazowieckie podpisały kontrakt z firmą Stadler Polska na
dostawę nowych 71 Flirtów,
które zastąpią wysłużony tabor, a w szczególności EN57.
Rozpoczęła się już produkcja
pierwszych dwóch partii, na
które łącznie złoży się 18 zespołów trakcyjnych.
- Intensywnie pracujemy
nad produkcją pojazdów z
pierwszego zamówienia i bar-

dzo się cieszymy, że rozpoczynamy prace nad kolejnym.
Jesteśmy dumni, że możemy
przyczynić się do rozbudowy
floty Kolei Mazowieckich o nowoczesne, niezawodne i komfortowe pociągi FLIRT, które
powstaną w naszym zakładzie
w Siedlcach. To inwestycja od
regionu dla regionu - powiedział Tomasz Prejs, członek
zarządu Stadler Polska.
Sześć składów z pierwszej partii ma wyruszyć na
trasy jeszcze w tym roku (na
linii Warszawa –Działdowo).
Kolejne są przeznaczone do
obsługi podwarszawskiej części linii kolejowej nr 7 (po zakończeniu przebudowy, czyli
od 2020 roku) od Sochaczewa po Celestynów. Dlaczego
jednak nie aż do Dęblina? Jak
wyjaśnił Dariusz Grajda wiąże
się to z zasadami konkursu,
dzięki któremu spółka otrzymała dofinansowanie unijne.
– Pociągi skończą bieg na
stacji w Celestynowie, ponieważ konkurs organizowany
przez ministerstwo wyznaczał

ramy obsługi w aglomeracji
warszawskiej. Ale za kilka lat
będziemy chcieli wydłużyć ich
kursowanie do Pilawy lub nawet do Dęblina – powiedział.

Wygodne
i energooszczędne

Elektryczne zespoły trakcyjne typu Flirt najnowszej
generacji, zamówione przez
Koleje Mazowieckie, to nowoczesne, lekkie, energooszczędne pojazdy z pudłami
wykonanymi ze stopów aluminiowych. Będą one jednoprzestrzenne, klimatyzowane,
wyposażone w urządzenia
informacji wizualno-dźwiękowej i bezprzewodowy dostęp

do internetu. Pociągi obsługiwane tym taborem mogą
osiągać prędkość 160 km/h.
Będą również wyposażone w
wewnętrzny i zewnętrzny monitoring, platformę dla osób z
niepełnosprawnościami, miejsce dla wózków inwalidzkich,
dziecięcych i rowerów, nowoczesne toalety oraz interkom
umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji
awaryjnej, a także defibrylatory AED.
Realizacja
kontraktu
idzie zgodnie z planem i to
jest bardzo dobra informacja,
bo zarówno my, jak i nasi pasażerowie, z niecierpliwością
oczekujemy nowych pojazdów.
Cieszy nas fakt, że pojazdy,
które będą woziły podróżnych
po Mazowszu, są właśnie na
Mazowszu produkowane –
mówi Dariusz Grajda.

O Flirtach
na Mazowszu

Elektryczne zespoły trakcyjne Flirt to bestseller szwajcarskiej firmy Stadler. W różnych wersjach kursują po
torach 17 krajów. Impulsem
do uruchomienia w 2006 roku

polskiego oddziału Stadlera
było właśnie zamówienie na
czternaście Flirtów dla Kolei
Mazowieckich oraz Kolei Śląskich. Od tamtego momentu
firma w Siedlcach wyprodukowała ponad 470 pojazdów
szynowych. Przez te kilkanaście lat bardzo się też rozrosła
- od 50 pracowników na początku do ok. 1000 obecnie.
W ubiegłym roku duże zamówienie od Kolei Mazowieckich
przyczyniło się do powstania
w zakładzie ponad 250 nowych, atrakcyjnych miejsc
pracy. I, jak powiedział prezes
Tomasz Prejs, pozwoli ono
utrzymać poziom zatrudnienia
przez najbliższych kilka lat.
Jak widać korzyści z zamówienia Flirtów dla KM są wielorakie. Z punktu widzenia pasażera wygodny tabor to jedno,
ale jest jeszcze inne marzenie
- poprawa działania systemu
sterowania ruchem kolejowym. Te bowiem urządzenia
na naszej linii otwockiej, jak
też na siedleckiej, nieznośnie
często ulegają awarii… Ale to
już działka PLK.
Kazimiera Zalewska

Droga Majdan - Izabela gotowa
Zakończona została budowa drogi powiatowej nr 2701
na terenie gminy Wiązowna: z początkiem czerwca gotowy
jest do użytkowania ostatni odcinek o długości ok. pół kilometra między Majdanem i Izabelą.
Budowa tej drogi trwała
etapami od 2015 roku. Aby
przyspieszyć jej zakończenie,
realizacji podjęła się gmina
Wiązowna choć jest to droga powiatowa. Budowa tego
ostatniego odcinka trwała ok.
3 miesięcy. Wzdłuż drogi asfaltowej powstał też wygodny
chodnik. Te pół kilometra kosztowało gminę prawie 1 mln zł.
Po oficjalnym odbiorze robót od wykonawcy (którym była
firma Bruk-Bud Piotr Skoczek),

Wiązowna ma przekazać drogę zarządcy, czyli powiatowi
otwockiemu.
Przy drodze oprócz znaków
drogowych stanęła też tablica
informacyjna dotycząca tegorocznych inwestycji drogowych
w gminie Wiązowna. To od kilku lat już zwyczaj w tej gminie,
że propaguje w ten sposób
swoje działania. Z pewnością
dzięki takim tablicom wiele
osób dowie się, co zostało zrobione, bo nie sposób ich nie

zauważyć.
Szczególnie dotyczy to
tych, którzy nie zaglądają na
stronę internetową UG. A tam
znajduje się jeszcze jedna in-

formacja dotycząca modernizacji drogowej, a mianowicie
budowy także ok. półkilometrowego odcinka chodnika wraz
ze ścieżką rowerową w Dzie-

chcińcu - od ul. Piaskowej w
kierunku Żanęcina (do sklepu
„Jeżyk”). Wkrótce budowa ma
być zakończona.

red.
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Wagokoro daje na dłoni
Z Ryotaro Sakamoto, Japończykiem z polskim obywatelstwem, zawsze uśmiechniętym i życzliwym ludziom
mieszkańcem
Otwocka,
który promuje w Polsce wagokoro (serce Japonii) - rozmawia Andrzej Kamiński.
Proszę opowiedzieć, jak to
się stało, że zamieszkał Pan
w Polsce?
Moja żona jest Polką i oboje
postanowiliśmy, że chcemy
zostać w Polsce po ukończeniu studiów.
Czym tu się Pan zajmuje?
RS - Wraz z żoną jestem właścicielem Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego. Na co
dzień zajmuję się kontaktem z
naszymi biznesowymi klientami oraz pełnię rolę szkolnego
metodyka.
Dlaczego
wybrał
Pan
Otwock na miejsce zamieszkania?
Moja żona się tu urodziła i był
to naturalny wybór, jako że
oboje lubimy kontakt z przyrodą. Przyznam, że gdybyśmy wcześniej zdawali sobie
sprawę z poziomu smogu w
Otwocku, to pewnie przemyślelibyśmy nasz wybór.
Jest Pan prezesem Wagokoro. Co to znaczy?
„Wagokoro” oznacza „Serce Japonii”. Jest to założony
przeze mnie startup, który zajmuje się animacją japońskiej
kultury, głównie dla klientów
biznesowych: np. organizuję
koncerty muzyki japońskiej
czy warsztaty kaligrafii na firmowych eventach.
Jest też Pan sekretarzem
generalnym Komitetu Matsuri-Piknik z Kulturą Japońską. Czym się ów Piknik zajmuje?
Matsuri jest największą w

Polsce imprezą związaną z
japońską kulturą i w tym roku
odbędzie się 15 czerwca w
Służewskim Domu Kultury
w Warszawie. W tym roku z
okazji 100-lecia relacji polsko-japońskich będzie jeszcze
więcej wyjątkowych atrakcji,
dlatego zachęcam również
osoby spoza Warszawy do
odwiedzenia nas.
Dobrze Pan mówi po polsku. Uczy Pan też Polaków
języka japońskiego. Coś
więcej o tym.
Od czasów licealnych mówię
po rosyjsku, studiowałem też
rok na Białorusi, więc język
polski nie sprawiał mi już takich trudności, choć wciąż popełniam błędy. Ale chciałbym,
żeby Polacy wiedzieli, że język japoński, jeśli pominąć pismo, jest o wiele łatwiejszy od
ich ojczystego języka, dlatego
zachęcam do jego nauki. Jest
to ciekawa odskocznia i oryginalne hobby.
Od 2012 roku jest Pan sekretarzem generalnym Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego.
Czym to stowarzyszenie się
zajmuje?
Organizujemy konferencje, na
których nauczyciele uczący japońskiego w Polsce mogą się
wymieniać doświadczeniami i
wiedzą. Oprócz tego zajmujemy się organizacją konkursów
krasomówczych języka japońskiego oraz wspieramy organizację egzaminów na certyfikat
Nihongo Noryoku Shiken, które odbywają się 2 razy do roku.
Stan rodziny. Kim jest i czym
się zajmuje żona, do której
szkoły uczęszcza synek?
Żona jest właścicielką i dyrektorką Warszawskiej Szkoły
Języka Japońskiego, zajmuje się PR- em, marketingiem
oraz mediami społecznościo-

wymi. Nasz syn Kai ma 2,5
roku i od września idzie do
przedszkola.
Jak nauka dzieci i młodzieży
wygląda w Japonii?
Dużo można by o tym napisać. Na pewno największą
różnicą jest to, że w Japonii
po szkole dzieci w wieku od
gimnazjum wzwyż standardowo chodzą na kursy doszkalające albo biorą udział w
codziennej działalności klubów (np. klub judo). Rzadko się zdarza, żeby dziecko
po zakończeniu zajęć tak po
prostu wróciło do domu. Ale
słyszałem, że w Polsce dzieci
też mają coraz mniej wolnego
czasu po lekcjach. Uważam,
że można by przeszczepić na
grunt polski taki pożyteczny
japoński zwyczaj, że dzieci są
odpowiedzialne za sprzątanie
szkoły po zajęciach. To moim
zdaniem spowodowałoby, że
poczułyby się odpowiedzialne
za wspólną przestrzeń i zaczęły ją szanować.
Co w Polsce się Panu podoba? Czemu ten kraj Pan
wybrał?
Nie do końca wybrałem kraj,
bardziej żonę, ale żadnego
wyboru nie żałuję. W Polsce
podoba mi się, że ludzie mówią bezpośrednio, co myślą,
są szczerzy i nie muszę zużywać energii na domyślanie się
i obawę, że postąpię nie tak,
jak powinienem. Na pewno
jest też łatwiej założyć i prowadzić biznes niż w Japonii, gdzie
inne firmy raczej nie ufają dopiero co powstałym biznesom.
Trzeba się nieźle napracować,
żeby zyskać renomę.
Jakie potrawy polskie Pan
lubi?
Bigos i żurek. Jak chodzę do
restauracji, to nie patrzę na
menu, tylko od razu zamawiam schabowego.

Czy Otwock spełnia pańskie
potrzeby mieszkaniowo-wypoczynkowe?
Naszą standardową rozrywką
są spacery po lesie, co z jednej
strony jest fajne, bo lubimy naturę, a z drugiej strony ukazuje niestety, że oferta kulturalna
dla rodzin z dziećmi jest dość
uboga, bo ile można chodzić z
dzieckiem do ,,Sosenki”… Na
dodatek od kilku miesięcy zamknięto park miejski, choć ze
względu na smog i tak zwykle
wybieramy salę zabaw. Słyszałem, że Otwock podpisuje
umowę z japońskim miastem
Oarai i będziemy mieli nowe
miasto siostrzane. Chciałbym,
żeby Otwock umiał powielić
pozytywne wzorce z Japonii
i przeszczepić je na polski

grunt. W Japonii jest dużo
miejskich festiwali, podczas
których organizowane są zabawy dla dzieci. Nic kosztownego czy skomplikowanego,
ale zawsze potrzeby najmłodszych są w Japonii na dość
wysokim miejscu pod względem priorytetów z powodu niskiego przyrostu urodzeń.
Słyszałem, że w Polsce też
rodzi się coraz mniej dzieci. Sytuacja jest chyba taka
sama jak w Japonii, ale nie
zauważyłem, żeby jakoś się
to przełożyło na zwrócenie
się władz ku potrzebom rodzin z małymi dziećmi, co
ułatwić mogłoby im codzienne funkcjonowanie.
Dziękuję za rozmowę!
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Odjazdowy Bibliotekarz w pałacu
II edycja „Odjazdowego Bibliotekarza”, organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku ,
odbyła się pod tytułem „Odjazdowa Karawana Opowieści” w przepięknej scenerii
Muzeum Wnętrz w pałacu w
Otwocku Wielkim.
Start był o godzinie 11.00
spod siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
Nasi czytelnicy i przyjaciele nie
zawiedli! Liczna grupa na starcie otrzymała plakietki i identyfikatory rajdu i przy eskorcie
otwockiej policji peleton ruszył
w stronę mety, czyli do Muzeum
Wnętrz w Pałacu w Otwocku
Wielki. Na mecie na uczestników czekało wiele atrakcji.
Na spragnionych i głodnych:
napój miętowo-cytrusowy, grill z
kiełbaskami, kaszanką, kurcza-

kami oraz smalczykiem i ogóreczkami kiszonymi. Nie zabrakło też ciast.
Oczywiście nie samym jedzeniem człowiek żyje! Nie
obyło się bez licznych atrakcji duchowych , m.in. miały
miejsce warsztaty czerpania
papieru, konkursy i quizy dla
dzieci oraz kluczowe wydarzenie, czyli „Karawana Opo-

Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Otwocku poleca

wieści” Szymona Góralczyka,
która wprowadziła wszystkich
w baśniowy świat. Zarówno
dzieci jak i dorośli byli zauroczeni opowieściami.
Wszystko to odbyło się
dzięki Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Otwocku, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna (warsztaty czerpania
papieru), Gminnej Bibliotece

Publicznej w Sobieniach-Jeziorach (smalczyk, ogóreczki
i wspaniałe ciasta), Muzeum
Wnętrz w Otwocku Wielkim
(udostępnienie terenu oraz
darmowe zwiedzanie pałacu) oraz Szymonowi Góralczykowi (snucie wspaniałych
opowieści). Szczególnie dziękujemy sponsorom: właścicielom sklepu drobiowego nr

49/50 na Bazarze Głównym
w Otwocku przy ul. Batorego,
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi
Nadbrzeż oraz wszystkim naszym wspaniałym czytelnikom
i przyjaciołom.
Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz” to świetna promocja
czytelnictwa ukazująca, że
do czytania książek można
zachęcać nie tylko stacjonarnie w budynkach bibliotek, ale
również aktywnie, rodzinnie
na świeżym powietrzu. Na koniec jeszcze jedna dygresja.
1 czerwca to również Dzień
Dziecka, a więc data rajdu
idealnie skomponowała się z
tym świętem, co widać było
po licznie przybyłych najmłodszych uczestnikach.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Wystrzałowy piknik militarny

Peter Zukerman, Amanda Padoan.
Pochowani w niebie. Warszawa 2019
Książka poświęcona największej tragedii
na K-2. W roku 2008 podczas wyprawy na
tę najbardziej nieprzyjazną górę świata straciło życie 11 osób. Przetrwało tylko dwóch
Szerpów – Chhiringa Dorje i Pasanga Lama.
Bez czekanów i narzędzi czekają na śmierć.
Tymczasem trwa akcja ratunkowa, która
przeszła do historii himalaizmu. Dla pasjonatów literatury himalaistycznej. Już w zbiorach Powiatowej Biblioteki Publicznej, wkrótce dostępna dla czytelników.

Michelle Obama. Becoming:
Moja historia. Warszawa 2019
Michelle Robinson pochodzi z Chicago. Gdy była małą dziewczynką, cały jej świat tworzyło południe miasta. To właśnie w tym
miejscu kształtowało ją życie i rodzina. W Princeton była jedyną
czarną dziewczyną w grupie, następnie trafiła do wielkich korporacyjnych szklanych wieżowców gdzie pracowała jako prawnik.
Właśnie tam jej unormowane i misternie zaplanowane dotychczas
życie zostało wywrócone do góry nogami. Sprawił to młody student
Barack Obama. Była Pierwsza Dama USA
z pewna dozą szczerości opisuje ich życie
we dwoje w trakcie rozwijającej się kariery
politycznej męża oraz ośmioletniego pobytu
w Białym Domu. Jeśli chcecie Państwo poznać szczegóły, zapraszam do odwiedzenia
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
PBP

W karczewskim Zespole
Szkół, jak co roku o tej porze, odbył się Piknik Motoryzacyjno-Wojskowy. Został on
przygotowany przez uczniów
oraz nauczycieli i przyciągnął
wielu zaciekawionych mieszkańców. Na miejscu nie zabrakło tego, co obowiązkowo
powinno znaleźć się na tego
typu wydarzeniu, czyli sprzętu
wojskowego. Na placu wokół
szkoły ustawiły się maszyny
i pojazdy wykorzystywane
przez Oddział Zabezpiecze-

Wernisaż fotografii
Zapraszamy na wernisaż
wystawy Zbigniewa Oleszczyńskiego. Artysta w latach
1977-81 studiował malarstwo na WSP UMK w Toruniu. Zajmuje się malarstwem

i fotografią. Na zbliżającej się
wystawie pt.: „Realne – Nierzeczywiste” zobaczycie fotografie. Jak mówi sam autor:
,,Nie są to zdjęcia mieszczące
się w nurcie bressonowskiej

koncepcji decydującego momentu. Powstają w większości
w mojej pracowni. Używam fotografii tak jak pędzla i farb w
malarstwie. Czasem przedstawiam inny punkt widzenia, aby

nia Garnizonu Stołecznego.
Można było również zobaczyć
prezentację techniki medycznej, a także wytresowanych
psów. Czworonożni przyjaciele wraz ze swoimi opiekunami
z Ośrodka Techniki Medycznej i Farmacji z Celestynowa
wystąpili ze specjalnym pokazem umiejętności. Co więcej,
można było zapoznać się z
posługiwaniem bronią strzelecką oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy, a
to dzięki ratownikom WOPR
pokazać czający się niepokój,
tajemnicę, nieoczywiste piękno tam, gdzie byśmy się tego
najmniej spodziewali”. Wstęp
wolny.
9 czerwca (niedziela),
godz. 19.00
ATM, Otwock,
ul. Armii Krajowej 4

Otwock. Rozegrano również
zawody
sportowo-obronne
klas wojskowych, które walczyły o Puchar Dyrektora.
Natomiast w promocję służby
wojskowej włączyli się przedstawiciele WKU Garwolin. W
szranki o drugą taką nagrodę
stanęli także uczestnicy zmagań motoryzacyjnych „Młody
Kierowca 2019”. Na okrasę nie zabrakło tradycyjnej
grochówki i poczęstunku dla
wszystkich gości.
Sebastian Rębkowski
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SP nr 2 dla Maksa

Józefów

Lokalni artyści
MOK w Józefowie zaprasza na wernisaż wystawy
„Nowe odsłony IV” autorstwa
członków
Stowarzyszenia
„Plastycy Ziemi Otwockiej”.
To już tradycja bowiem artyści co roku pokazują to,
co nowego powstało w ich
pracowniach, warsztatach i

Mnóstwo osób przyciągnął
trzynasty już Piknik Rodzinny
odbywający się przy karczewskiej “dwójce”. W tym roku miał
on szczególny cel, ponieważ
dochód z całego wydarzenia
przeznaczony został dla 8-letniego Maksa, ucznia tej szkoły. Zmaga się on z rzadkim
rodzajem nowotworu - neuroblastomą. Na wsparcie ruszyła cała społeczność szkolna
zarówna uczniowska, jak i nauczycielska oraz rodzicielska.
Wielu z nich poświęciło swój

wolny czas na przygotowania
i organizację sobotniego wydarzenia. Na scenie przed budynkiem SP2 zaprezentowali
się licznie i genialnie uczniowie w różnych odsłonach. Nie
zabrakło prezentacji tanecznych w różnych gatunkach,
świetnych występów wokalno-muzycznych, jak również
talentów recytatorskich i scenicznych. Piknik wsparli także
goście: z kunsztownym pokazem freestyle zaprezentował
się Marek Maro Jaworski, a

młodzi rolkarze pokazali wyjątkową sztukę jazdy i kombinacje. Podczas aukcji, często
osiągających wysokie kwoty,
zlicytowano m.in. koszulkę
z autografem aktorki Anny
Karczmarczyk, obraz Matki
Bożej wykonany z drobnych
koralików czy lot motolotnią
nad Stadionem Narodowym i
okolicą. Na placu przed szkołą
zorganizowano wiele punktów
z atrakcjami dla przybyłych
gości.
Sebastian Rębkowski

studiach. Wystawa gromadzi
prace od malarstwa, rzeźby,
grafiki, rysunku, po fotografię, ceramikę i nietypowe formy przestrzenne.
7 czerwca (piątek),
godz. 18.00
MOK Józefów,
ul. Wyszyńskiego 1

Pałacowy plener
Drodzy entuzjaści fotografii – przed Wami wyjątkowy plener w Otwocku Wielkim. Sfotografujecie budynek
pałacu z zewnątrz oraz otaczający go park i ogród. Będziecie mieli okazję zostać w
ogrodzie jeszcze jakiś czas
po zamknięciu kompleksu

dla zwiedzających. Zbiórka
przed MOK Józefów, transport własnymi autami. Udział
w plenerze jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy.
15 czerwca (sobota),
godz. 16.30
MOK Józefów,
ul. Wyszyńskiego 1

Smykiewicz
wśród ogrodów
Stało się – przed Wami
jedenasta już edycja flagowego wydarzenia MOK-u
tworzonego we współpracy z
mieszkańcami, w tym artystami oraz józefowskimi organizacjami. Festiwal „Otwarte
Ogrody”, to już tradycja, bez
której wielu mieszkańców nie
wyobraża sobie wiosenno-letnich miesięcy w mieście.
Odbędzie się on w dniach 8
i 9 czerwca. Zapraszamy do
ogrodów muzycznych, sztuki oraz dla dzieci. Na stronie
www.otwarteogrodyjozefow2019.blogspot.com znajdziecie pełen program wraz z
opisem ogrodów.
Tak wspaniały festiwal
musi mieć godne zakończenie, dlatego też w niedzielę
wieczorem odbędzie się koncert artysty młodego poko-

lenia – Antka Smykiewicza.
Ten wokalista, kompozytor
oraz autor tekstów znany jest
również wielu z Was nie tylko
z radia. To zdobywca drugiego miejsca w The Voice of
Poland, półfinalista Must Be
The Music oraz uczestnik
programu Twoja twarz brzmi
znajomo. Wstęp wolny, start
godz. 18.00 – scena plenerowa MOK.

Otwock

„Grube ryby”
Teatr im. S. Jaracza zaprasza na „Grube ryby” Michała Bałuckiego. Jest to spektakl
oparty na sztuce napisanej w
1881r. Dwaj starsi kawalerowie – biznesmeni , uchodzący za „grube ryby” panowie o
ustalonej już pozycji społecznej, spotykają się u państwa
Ciaputkiewiczów na codziennych kartach i kolacji. Razu
jednego zjawia się tam wnuczka państwa Ciaputkiewiczów
– Wanda z przyjaciółką He-

leną. Zdeklarowani kawalerowie pod wypływem panien
zaczynają się tracić sens w
przestrzeganiu ślubów kawalerskich. Panienki zaś mają
zgoła inne zamiary… Typowe
qui pro quo. Bilety do nabycia
w kasie kina i na www.biletyna.pl
16 czerwca (niedziela),
godz. 19.00y
ATM, Otwock,
ul. Armii Krajowej 4
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KSW Sokudo kontra
Twierdza Toruń Fort IV

19 maja 2019 r. Klub Sztuk Walk SOKUDO gościł na turnieju
„Puchar Mały Karateka” w Toruniu.
Zawody zostały zorganizowane przez Akademicki Klub
Karate Tradycyjnego i przeprowadzone dla najmłodszych
dzieci z roczników 2009 - 2015
w pięknym klimatycznym miejscu, czyli Twierdzy Toruń Fort
IV. Celem turnieju była przede
wszystkim integracja i dobra
zabawa małych karateków
i ich rodzin oraz przełamanie stresu przed startami w
zawodach większej rangi w
przyszłości. Już 15 czerwca
sokudziaki wystąpią na XV

Pucharze Polski Dzieci i Młodzików organizowanym przez
KSW SOKUDO w Otwocku.
Niecodzienne otoczenie i
panująca atmosfera pozwoliły
sokudziakom pokonać stres i
zdobyć aż 8 pucharów! Każdy z nich wrócił do Otwocka z
uśmiechem na twarzy.
Po rozegranych zawodach
zawodnicy KSW SOKUDO
zwiedzili Twierdzę i jej podziemia. Było dużo strachu i śmiechu!
Waldemar Mazurek

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt zachęca do adopcji jego
podopiecznych.
BREGO to średniej wielkości pies w wieku
ok. 5 lat. Jest bardzo energiczny i wesoły.
Kocha ludzi i zabawę. Miewa problemy w
kontaktach z innymi psami z uwagi na swoją
ekspresyjną naturę. Wymaga doświadczonego domu, który nauczy go radzić sobie z
emocjami. Brego ciągnie na smyczy z powodu zbyt małej dawki ruchu, jaką możemy mu
zapewnić w schronisku. Prosimy o mądry i aktywny domek.
TURMALIN to ok. 2-letni psi cud! Zupełnie jak kamień szlachetny, od którego pochodzi jego imię. Piękny i wyjątkowy.
Niewielki, śliczny, łagodny i zakochany w ludziach. Ma serce na łapce! Waży ok 12 kg, ma krótkie łapki
i puszysty ogonek. Gdy tylko ktoś
koło niego przykucnie, natychmiast
wywraca się do góry ,,kołami” i czeka na pieszczoty. Jest boski.
TOPAZ to najdelikatniejszy, najwrażliwszy i najukochańszy psiak w
naszym schronisku. Malutki, nakolankowy, przytulasty i eteryczny. Czaruje
swoimi czarnymi jak węgielki oczyma.
Kochany i cudowny chłopczyk szuka spokojnego domku. Nie wymaga
dużo ruchu ani aktywności. Najważniejsza jest dla niego miłość i czułość. To taki delikatny psiaczek. Może żyć z innymi
zwierzętami, byle nie były dominujące i ekspansywne, bo go
całkiem stłamszą. Ma półtora roku i waży ok 8 kg. Weźcie go!

INFORMACJE O ADOPCJI:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789 70 61,
e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl

16

7 CZERWCA 2019

SPORT
Fot. KSW Bushi

III Parafiada w Warszawicach
W sobotę 25 maja w Warszawicach odbyła się III Parafiada Dekanatu Osieckiego. W różnych konkurencjach sportowych zmierzyli się najmłodsi parafianie z okolicznych miejscowości:Pilawy, Augustówki, Osiecka, Sobieni-Jezior, Gocławia, Goźlina, Wilgi, Sobiekurska
i Warszawic. Łącznie w zawodach wzięło udział aż 250 uczniów, którzy byli reprezentantami
9 zgłoszonych drużyn.

Medalowy Dzień
Dziecka dla KSW Bushi
Zawodnicy Klubu Sportów Walki BUSHI w Dzień Dziecka
sprezentowali sobie aż 28 medali, w tym siedem złotych,
uczestnicząc w XV Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin, który odbył się w Ostrowi Mazowieckiej.
W turnieju walczyło blisko
270 zawodników – dzieci i
młodzież z roczników od 2002
roku po 2012 - z 13 klubów
kyokushin z terenu całego
kraju, w tym 36 z KSW Bushi.
Rywalizowali w podziale na
konkurencje dla zaawansowanych i „pomarańczowych
pasów”, w karate pełno kontaktowym oraz w kata.
Zawodnicy otwocko -józefowskiego klubu, którzy zdobyli złote medale ( w różnych
kategoriach) to: Oskar Michałowski, Błażej Polak, Jan
Lewon, Igor Gontarek, Antoni
Sawka, Piotr Augustynowicz,
Maciej Żebrowski.
Srebrne medale zdobyli:
Maria Maraśkiewicz, Łukasz
Witkowski, Maja Gontarek,
Monika Polak, Aleksandra
Koch, Jakub Choiński, Filip
Rutkowski, Wiktor Jackowski.
Trzecie miejsca zajęli: Antoni Jeżewski, Monika Scalese, Mateusz Szymański, Anna
Marczak, Stefan Jeżewski,
Alicja Droste, Maks Sieradzki,
Aleksander Gut, Patryk Frelek, Jakub Gębala, Bartłomiej

Sobiczewski, Jakub Rutkowski i Oskar Gębala.
Turniej zakończył pilotażowy projekt pod nazwą „Liga
Pomarańczowych Pasów Polskiej Federacji Karate Kontaktowego”. Złożyły się nań
łącznie trzy imprezy - oprócz
tej w Ostrowi, Turniej Pomarańczowych Pasów o Puchar
Burmistrza Góry Kalwarii
28.04.2019 oraz Turniej Pomarańczowych Pasów w ramach
XX Turnieju Karate Kyokushin
o Puchar Burmistrza Józefowa
11.05.2019. Zawodnicy zbierali punkty za udział oraz za
wygrane w każdym z tych zawodów. Po podliczeniu punktów okazało się, że w swoich
kategoriach wiekowych na
pierwszych miejscach znalazła
się aż trójka zawodników KSW
Bushi: Mateusz Witkowski
(chłopcy rocznik 2008-2009),
Monika Polak (dziewczęta
rocznik 2008-2009) i Oskar
Michałowski (chłopcy rocznik
2010-2011). Wszyscy są wychowankami sensei Agnieszki
Winek.
red/AW, PJ

Zanim rozpoczęły się zmagania, najpierw uczestnicy
Parafiady udali się do miejscowego kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela na wspólną mszę
świętą sprawowaną przez ks.
kan. Krzysztofa Samsela oraz
ks. prob. Krzysztofa Wałka i
ks. wikarego Michała Celeja. Po nabożeństwie wszyscy
przeszli na Parafialne Centrum Rozrywkowo-Sportowe
im. św. Jana Pawła II „Lolek”,
gdzie oficjalnie zainaugurowano trzecią edycję imprezy.
Zawodnicy wystartowali w
siedmiu konkurencjach, a były
to: piłka nożna, siatkówka plażowa, bieg na 600 m, sztafeta
4x300m, skok w dal, tenis stołowy oraz warcaby. W trwających kilka godzin zmaganiach
nie zabrakło rywalizacji, lecz
w tym zdrowym, sportowym
nastawieniu do rywala. Ostatecznie na trzecim miejscu
uplasowała się drużyna z
Sobiekurska, drugie miejsce
należało do Sobieni -Jezior,
a zwycięzcą Parafiady, drugi

rok z rzędu, została grupa z
Pilawy.
Każda z ekip dostała puchary za swoje osiągnięcia, a
wszyscy uczestnicy otrzymali
także pamiątkowe medale.
Po części sportowej chętni
mogli spróbować kiełbasek z
ogniska oraz pączków, a także, dzięki strażakom, znaleźć
ochłodę w zimnym prysznicu.
W organizację i finansowanie
wydarzenia włączyło się wiele osób i podmiotów. Trzeba

tu wymienić parafię pw. św.
Jana Chrzciciela, Publiczną
Szkołę Podstawową w Warszawicach, OSP Dziecinów i
OSP Łukówiec. Pomocą wykazali się też dyrektorzy oraz
nauczyciele ze szkół, wspierając, sędziując, a także przygotowując dzieci do imprezy,
a także parafianie, którzy zadbali wcześniej o boisko i jego
otoczenie.
Sebastian Rębkowski

Pracowity weekend Kazoku

13. Memoriał
Andrzeja Grubby
Gminny Klub Tenisa
Stołowego Wiązowna pragnie serdecznie zaprosić
wszystkich sympatyków
oraz zawodników tenisa
stołowego na XIII Otwarte
Mistrzostwa Gminy Wiązowna w Tenisie Stołowym im. Andrzeja Grubby.
Jak co roku GKTS stara
się uczcić pamięć wybitnego trenera i najlepszego polskiego tenisisty stołowego
- Andrzeja Grubbę.Turniej
odbędzie się 8 czerwca (so-

bota) w hali SP w Wiązownie
i będzie zakończeniem sezonu 2018/2019. Nasz turniej
po raz kolejny został objęty
wsparciem ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. W tych zawodach
wesprze nas również Gmina
Wiązowna za co serdecznie
dziękujemy! Dzięki temu na
uczestników czekają piękne
puchary, medale, nagrody w
postaci sprzętu sportowego,
a także poczęstunek w formie
grilla!
GKTS Wiązowna

To był bardzo pracowity
weekend dla karateków z
klubu Kazoku: walczyli z
sukcesami na zawodach
ogólnopolskich, jak też lokalnych.
W sobotę (1 czerwca)
7-osobowa ekipa zawodników
klubu Kazoku wywalczyła 6
medali na Ogólnopolskim Turnieju w Ostrowi Mazowieckiej.
Drugie miejsca w swoich kategoriach wiekowych zdobyli:
Maciej Cywiński oraz Maja
Matla. Z brązowym medalem
wrócili: Krzyś Semik, Iga Ro-

gowska, Helena Głębicka oraz
Natalia Bieńkowska. Startowała również Anielka Cywińska, tym razem nie zajmując
miejsca na podium. W czasie
zawodów w Ostrowi pozostali
karatecy wzięli udział w pokazie organizowanym z okazji Dnia Dziecka przez Urząd
Miasta Otwocka i Otwockie
Centrum Kultury.
2 czerwca odbyły się zawody klubowe Klubu Karate
Shinkyokushin Kazoku. W turnieju wzięło udział blisko 100
zawodników z terenu powiatu
otwockiego oraz Warszawy

- Wawer. Zawody przebiegły
bardzo sprawnie, w rodzinnej
atmosferze oraz w zdrowym,
sportowym duchu. Najmłodsi
uczestnicy zawodów mieli niespełna 5 lat, najstarsi 13. Na
jednych matach rywalizowali
doświadczeni zawodnicy, startujący na międzynarodowych
zawodach oraz początkujący,
dla których był to pierwszy turniej. Wszyscy pokazali ducha
walki i walczyli bardzo dobrze,
co pozwala mieć nadzieję na
kolejne pokolenia wspaniałych
zawodników klubu Kazoku.

Michał Malesa

