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Spółka zamiast 
ZGM

Getto w Otwocku
W sierpniu mija 77 lat od likwidacji gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie przez nazistów. 
Przy tej okazji publikujemy dużą kopię mapy Otwocka z 1940 roku z zaznaczonymi granicami 
dzielnicy żydowskiej, której jedyny oryginał znajduje się w zbiorach Pawła Ajdackiego. Jest ona 
jednym z dokumentów pokazujących tragiczny los części mieszkańców naszego miasta, który 
był ich udziałem w latach II wojny światowej. - czytaj s. 7-9
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Dzieci  
zapisane, 
przedszkola 
nie ma

• Seniorzy, strzeżcie się oszustów! - s. 4
• W oczekiwaniu na nową SP8 - s. 5
• Kombi i DeMono zagrają w Otwocku - s. 6
• Radosne Owocobranie w Sobieniach - s. 10
•  Nasi sportowcy na mistrzostwach świata - s. 16
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Decyzja  
wicestarosty 
uchylona

Kolejka do jadłodajni Otwock, ul. Pałacowa 2, marzec 1942 r.  
Fot. ze zbiorów: YadVashem.org
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O kontrowersyjnej decyzji 
wicestarosty pisaliśmy w ar-
tykule „Powiat może stracić 
wielomilionową inwestycję” 
w wydaniu „iOtwock” z 26 
kwietnia br. „Zarząd Powiatu 
Otwockiego zdecydował pod 
koniec ubiegłego roku, że Za-
rząd Dróg Powiatowych nie 
będzie już wytwarzał masy bi-
tumicznej w Taborze na dział-
ce położonej w bliskości drogi 
krajowej „50”, tym bardziej, iż 
w grudniu 2018 roku wygasa 
umowa dzierżawy działki.

Na działce zostały jednak 
urządzenia należące do po-
wiatu: 2 silosy, otaczarka, 2 
zbiorniki na asfalt, zbiornik go-
towej masy i stary barak, które 
w styczniu powinny być zutyli-
zowane albo odsprzedane.

7 stycznia tego roku hek-
tarową działkę kupił właściciel 
Firmy Handlowo-Usługowej 
„BRUK-BUD” Piotr Skoczek 

Decyzja wicestarosty uchylona

Decyzja została podjęta 
mimo sprzeciwu rodziców 
dzieci uczących się w tej pla-
cówce (Pisaliśmy o tym w nr 
12 z 12.06.19: „Przed(szkol-
na) prowizorka”). Teraz 
okazuje się, że powód do 
poważnego niepokoju mają 
z kolei rodzice maluchów, 
które miały znaleźć miejsce 

Dzieci zapisane, przedszkola nie ma
W maju br. władze Otwocka postanowiły utworzyć oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Andriollego. Na ten cel w bu-
dżecie zostało zapisane 0,5 mln zł.

w tych oddziałach przedszkol-
nych. „Mamy połowę sierpnia, 
szkoła przygotowana (...) i nic 
poza tym. Gdzie przetarg na 
remont? Przetarg na wyposa-
żenie jest, a gdzie wstawią te 
meble?” - zastanawia się jed-
na z forumowiczek. 

Na spotkaniu komisji 
oświaty RM, które odbyło się 

13 sierpnia, prezydent Mar-
gielski poinformował lako-
nicznie, że „są opóźnienia 
w uruchomieniu oddziałów 
przedszkolnych w SP12 wy-
nikające z braku wykonaw-
ców na rynku”.  Tyle, że jak 
mieli się znaleźć ci potrzebni 
budowlańcy skoro zapytanie 
ofertowe dotyczące zadania 

„adaptacja budynku SP 12 na 
potrzeby utworzenia oddzia-
łów przedszkolnych” zostało 
zamieszczone w BIP Otwoc-
ka... 13 sierpnia br. - dziwią się 
inni internauci. Czemu przy-
pisać taką datę? Interwencji 
mieszkańców? Opieszałości 
prezydenta?

20 sierpnia (o godz. 17.00) 

w SP 12 ma odbyć się spo-
tkanie z rodzicami, którzy zo-
staną wtedy poinformowani, 
jak tę sytuację miasto planuje 
rozwiązać. 

O problemie z przedszko-
lami w Otwocku będziemy 
pisać szerzej w przyszłym 
wydaniu.

Red.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości uchyliło 
decyzję wicestarosty powiatu otwockiego o wygaśnięciu 
zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych w Taborze, która 
uniemożliwiła nowemu właścicielowi - FHU „Bruk-Bud” 
Piotr Skoczek - wytwarzanie masy bitumicznej.

z zamysłem produkcji mas 
bitumicznych, mając świa-
domość, że jest aktualna 
(do 2022 roku) decyzja śro-
dowiskowa zezwalająca na 
wprowadzenie na tej działce 
gazów i pyłów do powietrza, 
a wymagająca jedynie zmia-
ny pozwolenia na produkcję 
masy na firmę p. Skoczka. 
Zwrócił się zatem do zarządu 
o odsprzedanie tzw. nanie-
sień, czyli wszystkich urzą-
dzeń wraz z budynkiem na 
co otrzymał pismo z dnia 26 
lutego, w którym informowano 
Piotra Skoczka, że wyrażona 
zostaje zgoda. Określono tak-
że kwotę zbycia na 62.026,00 
zł netto. Pismo podpisał prze-
wodniczący Zarządu Powiatu 
starosta Cezary Łukaszewski. 
Następnego dnia właściciel 
firmy BRUK-BUD otrzymuje 
pismo stwierdzające, że wy-
gasa zezwolenie, czyli tzw. 

decyzja środowiskowa, a pod-
pisane już przez wicestarostę 
Krzysztofa Kłóska z up. staro-
sty. Decyzja wydana ta prze-
kreśla możliwość produkcji 
masy bitumicznej, a przecież 
wyłącznie w tym celu nieru-
chomość została kupiona.”

Piotr Skoczek odwołał się 
od decyzji powiatu otwockiego 
do SKO, które uchyla (decy-
zja z 13.06.2019r.) w całości 
decyzję podpisaną przez wi-
cestarostę Krzysztofa Kłóska, 
nakazując ponowne rozpatrze-
nie sprawy. Ponadto SKO po-
uczyło, że: “ Rozstrzygnięcia 
organów administracji powin-

ny opierać się na przepisach 
prawa, w szczególności prze-
pisach kodeksu postępowania 
administracyjnego, a także jak 
w niniejszej sprawie na przepi-
sach ustawy z dnia 27.04.2001 
r. Prawo Ochrony Środowiska.” 

Cóż, nadgorliwość wice-
starosty i jego niewielkie do-
świadczenie w zakresie prawa 
administracyjnego sprawiło, 
że firma Piotra Skoczka stra-
ciła trzy miesiące, nie mogąc 
wytwarzać masy bitumicznej, 
a powiat otwocki wiele tysięcy, 
utrzymując ochronę, pilnującą 
nie swojej działki, na której 
znajdują się silosy, rozwalają-

cy się barak, przestarzała oto-
czarka i inne, nienadające się 
już do niczego urządzenia.

Andrzej Kamiński

Poprosiliśmy wicestarostę 
o komentarz w tej sprawie. 
Otrzymaliśmy odpowiedź od  
Magdaleny Żurawskiej, dy-
rektor Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Starostwa Powiato-
wego w Otwocku: “Do czasu 
rozstrzygnięcia decyzją admi-
nistracyjną, udzielanie jakich-
kolwiek informacji i komenta-
rzy podmiotom niebędącym 
stronami w przedmiotowej 
sprawie nie jest możliwe”. 

Tak wygląda wytwórnia masy bitumicznej w Taborze obecnie.
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Ta decyzja dotyczy 1/5 
mieszkańców Otwocka, czy-
li ponad 8,5 tys osób. Wśród 
nich jest grupa takich, którzy 
przez lata nie płacili czynszów 
wskutek czego zgromadzili 
zobowiązania wobec ZGM w 
łącznej kwocie 16 mln złotych! 
Zadaniem nowej spółki będzie 
odzyskać dla miasta przynaj-
mniej część tych pieniędzy.

Szybkie procedowanie
Uchwała w sprawie prze-

kształcenia od 1 września 
ZGM w spółkę prawa handlo-
wego została podjęta podczas 
sesji nadzwyczajnej RM 10 
lipca br. Miasto będzie miało 
100 proc. udziałów w nowym 
OPZN, a więc obowiązywać 
go będzie prawo zamówień 
publicznych. Spółka  przejmie 
wszystkie prawa i obowiąz-
ki ZGM, a jej zadaniem - wg 
władz miejskich- będzie racjo-
nalne gospodarowanie zaso-
bami lokalowymi gminy.

Projekt uchwały został 
przesłany radnym pięć dni 
przed sesją. Następnie był 
procedowany 9 lipca podczas 
dwóch komisji RM: spraw spo-
łecznych, zdrowia i porządku 
publicznego oraz gospodarki 
miejskiej. Jednak nie wszyscy 
radni uważali, że mieli wy-
starczająco dużo czasu, aby 
dobrze zaznajomić się z tak 
poważną w skutkach uchwałą. 

Spółka zamiast otwockiego ZGM
Klamka zapadła - uchwała 
została podjęta: od wrze-
śnia zostanie zlikwidowany 
Zarząd Gospodarki Miesz-
kaniowej (ZGM) w Otwocku, 
a w jego miejsce powsta-
nie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością pn. 
Otwockie Przedsiębiorstwo 
Zarządzania Nieruchomo-
ściami (OPZN). Zajmie się 
ono wreszcie remontami 
budynków miejskich, ale i  
długami lokatorów.

Podczas sesji 10 lipca radny 
Ireneusz Paśniczek wniosko-
wał więc o zdjęcie z porząd-
ku obrad tego punktu, jednak 
jego wniosek nie uzyskał po-
parcia większości. Podobne 
zastrzeżenia do procedowa-
nia tej uchwały miał radny 
Dariusz Piętka. Ostatecznie 
w głosowaniu uzyskała ak-
ceptację 13 radnych, przy jed-
nym przeciwnymi i 3 głosach 
wstrzymujących się. Koalicja 
nie daje za wygraną.

Przyczyny komercjalizacji
Jak czytamy w uzasadnie-

niu uchwały „wszelkie mecha-
nizmy dostosowawcze ZGM 
do gospodarki rynkowej po-
przez poprawę parametrów 
ekonomicznych jego funkcjo-
nowania zostały wyczerpane 
w formie organizacyjno-praw-
nej zakładu budżetowego”. In-
nymi słowy: zakład nie wyko-
nuje swoich obowiązków, czyli 
nie przeprowadza remontów 
budynków, nie jest w stanie 
odzyskać długów.

- W przypadku ZGM zobo-
wiązania z tytułu niezapłaco-
nego czynszu i innych zale-
głości to jest kwota 12 mln zł 
plus odsetki - łącznie 16 mln. 
- informował radnych prezy-
dent Jarosław Margielski. - W 
części są to długi nieściągal-
ne. Zaczynamy to regulować. 
To jest zadanie, które stoi 
przed spółką w przyszłości. W 
większości spraw będziemy 
starali się znaleźć takie roz-
wiązania, którym mieszkańcy 
mogą podołać. Ale na pewno 
nie będziemy tolerowali, że 
ktoś dla zasady nie płaci, bo 
nigdy nie płacił, a miasto tego 
nie egzekwowało. Wszyscy 
pozostali mieszkańcy za nie-
go płacą. Zadaniem spółki 
będzie zmiana tego sposobu 
myślenia i w miarę możliwości 
egzekucja długów - czy to w 
formie odpracowania na rzecz 

gminy, jeżeli ktoś nie dyspo-
nuje środkami finansowymi, 
czy zmniejszenie w części 
tego zadłużenia, rozłożenie 
na raty. Większość mieszkań-
ców płaci, wywiązuje się z zo-
bowiązań, a lokale, budynki, 
w których zamieszkują, nigdy 
nie były remontowane. Spółka 
będzie mogła na ten cel zacią-
gać zobowiązania finansowe 
bez obciążania budżetu gmi-
ny – mówił prezydent.

Kto będzie prezesem?
Według zapisów uchwały 

to w gestii prezydenta będzie 
podpisanie aktu założyciel-
skiego, ustalenie wysokości 
kapitału zakładowego spółki i 
powołanie członków rady nad-
zorczej, która z kolei wyłoni 
dwóch członków zarządu.

O to kogo widzi prezydent 
na stanowisku prezesa i wi-
ceprezesa zapytał w trakcie 
sesji radny Paśniczek: – Kto 
będzie zarządzał tą spółką, 
wprowadzi nowy powiew i 
będzie mógł wyprowadzić 
gospodarkę mieszkaniową z 
wielkiego dołka? Kto będzie 
tym fachowcem?

Nie uzyskał jednak w od-
powiedzi żadnego konkretne-
go nazwiska, tylko informację, 
że będzie to zależało od rady 
nadzorczej.

Wątpliwości mieszkańców
Decyzja o przekształceniu 

ZGM w spółkę komercyjną 
wywołała już niemałą dysku-
sję w sieci. Internauci zasta-
nawiają się nad organizacją 
OPZN oraz nad tym, czy ma 
on szansę na finansowe po-
wodzenie.

- Można powołać spółkę 
i jest to normalne, tylko robi 
się to na dochodowe działal-
ności. Powiat już popełnił ten 
błąd ze szpitalem, a teraz robi 
to miasto. Miasto musi zapła-
cić spółce za inwestycje, re-

monty i zarządzanie. Do tego 
wszystko opodatkowane... - 
zauważa m.in. pan Jacek.

- Jakie pieniądze może za-
rabiać spółka, która ma prze-
jąć ZGM? ZGM sam w sobie 
jest instytucją dla obywate-
la i ma na celu jemu niejako 
służyć. Spółka ma zarabiać 
pieniądze. Logicznie myśląc, 
będzie zarabiać na mieszkań-
cach - uważa z kolei internau-
ta Marek.

Zdaniem kolejnych dysku-
tantów na FB ta zmiana dla 
lokatorów oznacza wyższe 
opłaty:

- Skąd spółka weźmie na 
remonty budynków typu świ-
dermajer, czy wzrosną ceny 

wynajmu mieszkań komunal-
nych w Otwocku? - takie pyta-
nia stawia kolejny pan Marek.

Wśród dyskutujących 
mieszkańców zachwytu z 
podjętej decyzji nie widać, jest 
za to sporo wątpliwości i nie-
pokoju.

Jeśli chodzi o realizację 
uchwały, to jeszcze trzeba 
poczekać na akceptację wo-
jewody (a niektórzy uważają, 
że prawdopodobne jest jej za-
kwestionowanie) oraz przygo-
towanie wszystkich koniecz-
nych dokumentów przez UM. 
Może się okazać, że zmiana 
nie wejdzie w życie 1 września 
br., ale i tak  jest już pewna.

Kazimiera Zalewska

Było zbyt mało czasu na 
przygotowanie się do omó-
wienia tak ważnego ruchu. 
To wymaga wielu spotkań, 
dyskusji, kalkulacji oraz 
szczegółowego biznespla-
nu. Jeśli nawet w tak krótkim 
czasie mielibyśmy podjąć 
decyzję, to nie powinniśmy 
mieć do przeanalizowania 
tylu innych uchwał. A na tę 
sesję nadzwyczajną dodat-
kowo należało przygotować 
się równocześnie do kilku-
dziesięciu innych tematów, 
do których materiały w ra-
tach, niekompletne trafiały 
na nasze skrzynki mailowe.

Brakowało profesjonalnej 
prezentacji. Na sesji absolu-
toryjnej prezydent zapowie-
dział, że takie dokumenty 
jak raport o stanie gminy po-
winny być bardziej czytelne, 
dopracowane, z wykresami 
… . W sprawie ZGM otrzy-
maliśmy za mało informacji. 
Gdy dopytywałem z radnym 
Piętką o szczegóły, to radny 
Kraśniewski zawnioskował 
formalnie o zakończenie 
dyskusji. Rozumiem, że wy-
brani mają mieć wiedzę, po-
zostali już niekoniecznie.

Do realizacji zadań jed-

Radny Ireneusz Paśniczek komentuje:
nostki budżetowej nieko-
niecznie musimy powo-
ływać spółkę. Ważny jest 
pomysł, wdrożenie zdro-
wych procedur, właściwe 
nadzorowanie. Oczywiście 
na czele takiego zakładu 
powinien stanąć fachowiec 
z wieloletnim doświadcze-
niem i z bagażem sukcesów 
w prowadzeniu tego typu 
organizacji. Plusem spółki 
jest możliwość zaciągnię-
cia kredytu, np. na budowę 
mieszkań komunalnych czy 
socjalnych, ale to chyba od-
legła przyszłość. Niestety, 
prezydent nie potrafił odpo-
wiedzieć co, ile, gdzie i kie-
dy będzie budowane.

Poza tym nasuwają 
się pytania: czy prezydent 
Margielski nam zagwaran-
tuje większą ściągalność 
należności i spadek zadłu-
żenia po przekształceniu w 
spółkę? Na jakiej podstawie 
tak uważa? Jeżeli ZGM nie 
był w stanie tego zrobić, to 
samo przekształcenie ma 
w tym pomóc? Od miesza-
nia łyżeczką sama herba-
ta bez cukru nie stanie się 
słodsza. Narzędzia i ZGM, i 
spółki są takie same.

Ta decyzja to bezpo-
średni dowód na nieudol-
ność prezydenta, na jego 
nieskuteczność w zarzą-
dzaniu. Nie radzi sobie. To 
ucieczka od odpowiedzial-
ności.

Będzie mógł zrzucać 
odpowiedzialność za po-
rażkę na szefa spółki... 
ewentualny kandydat musi 
być całkowitym ignorantem 
politycznym, to chyba jedy-
na kwalifikacja na to stano-
wisko. Takich „fachowców” 
już widzieliśmy na pęczki.
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Fałszywy pracownik  
wodociągów

84-letnia otwocczanka 1 
sierpnia straciła kilkaset zło-
tych oraz biżuterię, wpuszcza-
jąc na 10 minut do domu męż-
czyznę i kobietę podających 
się za pracowników wodo-
ciągów, którzy rzekomo mieli 
usunąć awarię instalacji.

1 sierpnia 2019 roku w 
Otwocku  pojawili się oszuści 
podszywający się pod pra-
cowników wodociągów, którzy 
-  pod pretekstem usunięcia 
usterki związanej z przypły-
wem wody - okradli 84-letnią 
seniorkę. Oto jak do tego do-
szło.

--Najpierw do jej miesz-
kania zapukał mężczyzna w 
wieku około 60 lat, wzrostu 
ponad 170 cm, średniej budo-
wy ciała, ubrany w szarą kurt-
kę i szare spodnie. Na głowie 
nosił staromodną czapkę z 
daszkiem, a na palcach lewej 
dłoni miał sygnet oraz obrącz-
kę - relacjonuje oficer prasowy 
otwockiej komendy nadkom. 
Daniel Niezdropa. - Poinfor-
mował on staruszkę, że jest 
awaria instalacji wodnej w są-

Dwóch nietrzeźwych kie-
rowców wpadło  ostatnio w 
ręce policjantów - pierwszy 
w Otwocku, drugi w Józe-
fowie. Łączy ich podobna 
ilość alkoholu w organizmie 
- 1,5 promila - choć każdy z 
nich inaczej zakończył swo-
ją przejażdżkę.

W niedzielne przedpołu-
dnie na ulicy Karczewskiej 
w Otwocku kierowca osobo-
wego bmw najprawdopodob-
niej stracił panowanie nad 
kierownicą i zakończył jazdę 
na przydrożnym drzewie. 
Przybyli na miejsce policjanci 
zatrzymali 26-letniego miesz-

Seniorzy, strzeżcie się oszustów!
Dwoje seniorów znów ostatnio zostało okradzionych w swoich domach.

siedniej klatce i przyszedł, aby 
zająć się tą usterką i spraw-
dzić przepływ wody.  Mężczy-
zna polecił starszej pani, aby 
ta odkręciła krany, najpierw w 
kuchni, a później w łazience. 
Tam poprosił, aby trzymając w 
ręku słuchawkę prysznicową, 
skierowała ją bezpośrednio do 
odpływu. W międzyczasie do 
mieszkania weszła młoda ko-
bieta, wcześniej zapowiedzia-
na przez „hydraulika”, w wie-
ku około 25-30 lat, szczupła, 
niezbyt wysoka, o ciemnych 
włosach, zaczesanych gładko 
do tyłu.

Niestety, działania w ła-
zience miały na celu odwró-
cenie uwagi seniorki, aby móc 
sprawdzić zawartość szafek i 
szuflad. 

84-letnia otwocczanka za-
pytała rzekomego hydraulika, 
jaką firmę reprezentuje. Od-
powiedział jej, że jest z wodo-
ciągów. Na pytanie, czy ma ja-
kąś plakietkę, odparł, że zaraz 
ją pokaże. Nic takiego jednak 
nie zrobił, a za moment szyb-
kim krokiem opuścił miesz-
kanie razem ze swoją wspól-
niczką. Wtedy starsza kobieta 

zorientowała się, że została 
okradziona. Straciła kilkaset 
złotych oraz kilka złotych pier-
ścionków.

Oszust z ubezpieczenia 
Otwocka policja ostrzega 

przed oszustem, który ma na 
celowniku seniorów. Podając 
się za pośrednika ubezpie-
czeniowego, wyłudził  kilka dni 
temu od 78-letniego miesz-
kańca gminy Karczew kilka 
tysięcy złotych. 

29 lipca br. około godzi-
ny 10.00 78-latek z gminy 
Karczew wpuścił do swojego 
mieszkania mężczyznę w wie-
ku ok. 40-50 lat (krótkie blond 
włosy, ubrany w jasne spodnie 
i czerwoną koszulkę), który 
podawał się za pośrednika 
ubezpieczeniowego. Zapro-
ponował on seniorowi odpłat-

ną pomoc w skutecznym uzy-
skaniu zwrotu kilkudziesięciu 
tysięcy złotych należnych za 
wieloletnie opłacanie składek. 
78-latek uwierzył w tę historię i 
przekazał mężczyźnie kilka ty-
sięcy złotych  za pośrednictwo 
i pomoc w uzyskaniu pienię-
dzy. Rzekomy przedstawiciel 
towarzystwa ubezpieczenio-
wego podziękował i poprosił, 
aby starszy człowiek czekał 
na kontakt z jego strony. Krót-
ko po jego wyjściu karczewski 
senior zorientował się, że dał 
się oszukać zwykłemu zło-
dziejowi. Powiadomił o zajściu 
policję.

Dochodzenie jest w toku. 
Jednak ustalenie sprawcy to 
proces niekiedy wymagający 
wiele miesięcy intensywnej 
pracy śledczej. 

Otwoccy policjanci przypo-
minają i  apelują do seniorów 
i ich bliskich o maksymalną 
ostrożność w kontaktach z 
nieznanymi osobami, które 
ich niespodziewanie odwie-
dzają. Oszuści, którzy różny-
mi sposobami starają się wy-
łudzić pieniądze od seniorów, 

sumienia nie mają. Stosując 
socjotechniczne techniki, by-
wają niekiedy wyjątkowo prze-
konujący i działają  dopóki nie 
spotkają takiej osoby, która 
ulegnie psychologicznej grze, 
a w rezultacie straci swoje 
pieniądze. Dlatego każdą po-
dejrzaną próbę nawiązania 
kontaktu bądź wizytę w  domu 
nieznanej osoby, oferenta, 
urzędnika, warto potwierdzić 
u źródła. 

Pamiętajcie - jeśli nie jeste-
ście choćby w najmniejszym 
procencie pewni tożsamości 
oraz intencji niespodziewa-
nego gościa, nie należy go 
wpuszczać do swojego domu.

Policjanci apelują, aby w 
sytuacji podejrzenia, że mogą 
mieć Państwo do czynienia z 
oszustem, wykonać pilny te-
lefon do Komendy Powiato-
wej Policji w Otwocku. Można 
dzwonić na numery alarmowe 
112 i 997, ale proponujemy 
również wykonanie bezpo-
średniego połączenia do ofi-
cera dyżurnego, całodobowo 
- na numery tel.: 22 60 41 900 
lub 22 60 41 213.

red.

Piraci drogowi z promilami
kańca powiatu otwockiego, 
ponieważ jak  się okazało miał 
w organizmie prawie 1,5 pro-
mila alkoholu.

Mężczyzna trafił do poli-
cyjnej celi. Potem policjanci 
postawili mu zarzut kierowa-
nia pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości. Grozi 
mu kara grzywny, ogranicze-
nia wolności, a nawet pozba-
wienia wolności do 2 lat. Do 
tego najpewniej zakaz prowa-
dzenia pojazdów.

Drugi ze wspomnianych 
kierowców ma poważniejsze 
zarzuty...

Naczelnik wydziału pre-

wencji otwockiej komendy 
pełnił nocną służbę w ramach 
nadzoru nad podległymi za-
łogami prewencyjnymi. Na 
granicy Józefowa, niedale-
ko mostu przez Świder, za-
uważył stojącego w poprzek 
volkswagena passata z za-
palonymi światłami awaryj-
nymi. Policjant zatrzymał się, 
chcąc sprawdzić, czy nie jest 
potrzebna pomoc. W tym mo-
mencie volkswagen nagle ru-
szył do przodu. Tor jego jazdy 
sugerował funkcjonariuszowi, 
że kierowca jest po alkoholu, 
więc ruszył za nim w pościg. 
Włączył sygnały świetlne, 

dając znak kierowcy, aby za-
trzymał się. Ten jednak nie 
reagował na policyjne sygna-
ły, mało tego, zajeżdżał drogę 
radiowozowi, aby nie mógł go 
wyprzedzić.

Gonitwa trwała dłuższą 
chwilę ulicami Piłsudskiego, 
Sosnową, Parkową i Wyszyń-
skiego. W międzyczasie poli-
cjant poprosił o wsparcie. W 
końcu wyprzedził uciekające-
go, zajeżdżając drogę na tyle 
skutecznie, że kompletnie go 
zablokował. Policjant podbiegł 
do kierowcy, wyciągnął z sa-
mochodu i obezwładnił. Chwi-
lę później na miejsce dojechali 
policjanci z komisariatu w Jó-
zefowie.

Uciekinierem okazał się 
41-letni obywatel Kazachsta-

nu. Badanie alkomatem wyka-
zało, że miał prawie 1,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. W 
trakcie zatrzymania cudzozie-
miec próbował przekupić po-
licjanta, co skończyło się dla 
niego osadzeniem w celi poli-
cyjnego aresztu i dodatkowym 
zarzutem składania obietnicy 
łapownictwa oprócz jazdy w 
stanie nietrzeźwości oraz nie-
zatrzymania się do kontroli 
pomimo sygnałów podawa-
nych przez policjanta. 41-letni 
Kazach przyznał się do winy i 
dobrowolnie poddał się karze.

Otwoccy policjanci poli-
cjanci przypominają, że nie 
będą pobłażać drogowemu 
piractwu.

red.



16 SIERPNIA 2019 5AKTUALNOŚCI

W nowej Szkole Podstawo-
wej nr 8 w Wólce Mlądzkiej 
dla 290 dzieci przeznaczono 
11 sal lekcyjnych, świetlicę, 
stołówkę i najpewniej kuch-
nię, wyremontowaną salę 
gimnastycznę. Budynek ma 
być trzykondygnacyjny, pro-
sty i oszczędny w formie. 
Świetnie... Tylko nie wiado-
mo, kiedy stanie się rzeczy-
wistością, bo wciąż nie ma 
nawet gotowego programu 
funkcjonalno-użytkowego.

Już ponad półtora mie-
siąca temu, 26 czerwca br. 
odbyło się posiedzenie po-
łączonych komisji oświaty i 
wychowania oraz budżetu i 
inwestycji, podczas którego 
otwoccy radni mieli możliwość 
zapoznania się z programem 
funkc jonalno-użytkowym 
(PFU) przyszłej SP nr 8 w 
Wólce Mlądzkiej opracowa-
nym na zlecenie prezydenta 
i UM. W posiedzeniu uczest-
niczyli też: dyrektorka szkoły, 
przedstawiciele rady rodziców 
oraz mieszkańców dzielnicy.

W trakcie spotkania sporo 

W oczekiwaniu na nową SP nr 8 
uwag i propozycji poprawek 
mieli radni Dariusz Piętka, 
Ireneusz Wojtasik i Ireneusz 
Paśniczek. Natomiast rodzi-
ce - oprócz sprawy kuchni (o 
czym niżej) - właściwie nie 
zgłaszali większych zastrze-
żeń. Jedyna sprawa, która 
ich naprawdę interesowała, 
to kiedy dzieci będą mogły 
uczyć się w przyzwoitych wa-
runkach. Przedstawicielka 
rodziców zapytała, na jakim 
etapie szkoła będzie we wrze-
śniu 2020 roku (przypomnij-
my  - to data, którą obiecywał 
w kampanii wyborczej obecny 
prezydent Otwocka Jarosław 
Margielski, podkreślając, że 
to inwestycja priorytetowa dla 
miasta). Urzędnicy nie chcieli 
jednak nic deklarować. Jedy-
ny konkret w tej kwestii padł 
z ust przewodniczącego ko-
misji oświaty Andrzeja Sałagi: 
„nowej szkoły na pewno nie 
będzie” - stwierdził. A kolejną 
uwagę rodzica, że trzy mie-
siące wcześniej podczas spo-
tkania z radnymi i urzędnikami 
obiecywano im ogłoszenie w 
lipcu br. przetargu na wyło-

nienie firmy, która miałaby 
realizować zadanie w formule 
,,projektuj i buduj”, skwitował: 
„Pewnych procedur się nie 
przyspieszy”.

Naczelnik wydziału inwe-
stycji UM Krzysztof Gościcki 
twierdził, że PFU będzie osta-
tecznie gotowe - do przedsta-
wienia radnym - najpóźniej za 
miesiąc lub półtora. Czas ten 
już minął i nic.

Budować jak najtaniej
Podczas komisji można 

było odnieść wrażenie, że 
podstawowym założeniem 
inwestora jest obecnie, aby 
budowla była jak najtańsza i 
to jest priorytet przy wyborze 
opcji. Radny pytał o piwnice - 
za drogo odpowiadał urzędnik, 
własna kuchnia* - za drogo, 
dobre drzwi, okna, wykładziny 
- kosztują... itd. Do przygoto-
wania PFU została także wy-
brana firma najtańsza (BVFK 
Studio Barbara Filipowska) 
- jej oferta za to zadanie ok. 
17 tys. zł, była blisko dwa razy 
niższa od kolejnej (ok. 32 tys. 
zł). Ponadto wg egospodarka.
pl, gdzie znajduje się ogólno-

dostępne zestawienie wygra-
nych przez tę firmę zadań pu-
blicznych, nie ma wśród nich 
takich dużych projektów jak 
szkoła, a głównie dokumenta-
cje modernizacji lub inwenta-
ryzacji istniejących obiektów. 
Już samo to powinno być sy-
gnałem ostrzegawczym, czy 
należy podpisywać umowę z 
taką firmą. Szczególnie, gdy 
planuje się zrealizować za-
danie szybko (w 21 miesięcy  
- jak zapowiadał prezydent). 
Ale najważniejsza w wyborze 
była najwyraźniej cena. I PFU 
powstaje w ślimaczym tempie 
– od kwietnia.

- Firma niby nie spóźnia 
z wykonaniem, ale wszystko 
robi „na ostatni czas – przy-
znał na ww. komisji Krzysztof 
Gościcki. - Już po wstępnej 
wersji chcieliśmy zrezygno-
wać i ogłosić nowy przetarg 
na ten dokument, ale wtedy 
wszystko jeszcze bardziej 
opóźniłoby się - twierdził. 

- Jak się robi najtaniej, to 
wychodzi długo, a czas to 
pieniądz - skomentował radny 
Ireneusz Paśniczek. - Przy-

gotowane jest na nową SP 
8 15 mln zł, ale ceny rosną i 
zanim budowa zostanie ukoń-
czona, to jestem przekonany, 
że będzie kosztować znacz-
nie więcej. Dobrze, że będzie 
gotowa do dalszego rozbudo-
wywania. Na wcześniejszej 
komisji oświaty wnioskowa-
łem, aby części wspólne w tej 
modułowej szkole, takie jak 
szatnie czy stołówka, zosta-
ły od razu zwiększone, przy-
gotowane na większą liczbę 
dzieci. I to na szczęście zo-
stało uwzględnione.  

Kazimiera Zalewska

* Pomysł na tanią kuch-
nię dla szkoły przedstawiony 
przez naczelnika Gościckiego 
był taki, aby oddać ją w ajencję 
już na etapie budowy. Podmiot 
trzeci miałby ją wydzierżawić, 
wyposażyć w profesjonalny 
sprzęt, a potem przygotowy-
wać potrawy na rzecz szkoły 
i z zyskiem funkcjonować na 
otwartym rynku. Tę koncepcję 
zakwestionowało parę osób w 
trakcie komisji jako nierealną.



16 SIERPNIA 20196 KULTURA

Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza na koncert mu-
zyki country w wykonaniu 
zespołu „Caroline and the 
lucky ones”. Kapelę tworzą: 
Karolina Jastrzębska – wo-
kal, mandolina; Piotr Trela 
– gitara elektryczna; Paweł 
Piekarski – gitara akustycz-
na, chórki, Tomek Zawadzki 
– bas; Jarek Cieślak – per-
kusja. Zespół w 2017 roku 
wygrał nagrodę w plebiscy-
cie Dyliżanse w kategorii 
„Nowy Wykonawca Roku”. 
Otrzymali też nagrodę spe-
cjalną od Forum Muzyki 
Country (countrymusic.pl) 
za piosenkę „Kawałek nie-
ba”.  Wstęp wolny. 

     
18 sierpnia (niedziela), 

godz. 18.00
scena plenerowa, 

skwer im. św. Jana 
Pawła II w Józefowie

Kolejnym sierpniowym 
koncertem na powietrzu, na 
który zaprasza MOK Józe-
fów, będzie „Muzyka trzech 
pokoleń” w wykonaniu ze-
społu Aplauz Band Trio. 
Grupa w składzie: Grażyna 
Górka – vocal; Wiktor So-
snowski – klawisze; Jaro-
sław Rawski – wokal, gitara 
zagra największe przeboje 
z repertuaru polskiego, a 
także utwory zagranicznych 
autorów w polskiej wersji ję-
zykowej. Wstęp wolny.

25 sierpnia (niedziela), 
godz. 18.00

scena plenerowa, 
skwer im. św. Jana 

Pawła II w Józefowie

Aplauz 
Band Trio

Józefów
CAROLINE… 

Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wiązownie zapra-
sza na niezwykły koncert 
pt. „Lubię wracać tam”. 
Będzie to koncert naj-
większych przebojów 
Zbigniewa Wodeckiego, 
a na scenie wystąpią ar-
tyści z  Agencji MocArt w 
Krakowie. Wydarzenie to 
jest inauguracją nowego 

Warsztaty „Tropem in-
strumentów muzycznych” 
oraz recital polskiej piosenki 
międzywojennej w wykona-
niu Eweliny Sielskiej-Badu-
rek (mezzosopran) i Emilii 
Sitarz (fortepian). MIŁOŚĆ 
CI WSZYSTKO WYBACZY. 
Wstęp wolny 

25 sierpnia 2019 - 16.00 
(warsztaty); 17.00 (koncert)

Muzeum Wnętrz, Pałac 
w Otwocku Wielkim 

ul. Zamkowa 49, 
Karczew

Karczew
Międzypokoleniowa 
Akademia Muzyczna 

w Karczewie

Dożynki gminy Karczew odbę-
dą się w niedzielę 1 września 
w Piotrowicach. Do miejsco-
wości przyjedzie plejada ar-
tystów z Zenonem Martyniu-
kiem na czele.
Oto program imprezy:
13:00- Msza święta polowa w 

Wiązowna

Wiązowskie podróże
wiązowskiego cyklu pt. „Wią-
zowskie Podróże Muzycz-
ne”. Koncerty będą się odby-
wały w wybrane popołudnia 
niedzielne w Gminnym Parku 
Centrum w Wiązownie (ul. 
Lubelska 30). Wstęp wolny. 
Organizatorzy zachęcają do 
zabierania ze sobą kocyków 
– otoczka koncertu to luźna, 
piknikowa atmosfera.

1 września odbędzie się 
drugi koncert wiązowskiego 
cyklu. Będzie to wyjątkowa 
impreza z okazji rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 
W muzyczną podróż po mili-
tarnych piosenkach zabierze  
zespół „Dragon”, który two-
rzy pięcioro wokalistów pod 
kierownictwem artystycznym 
Beaty Burczak. Grupa działa 
pod egidą Klubu Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych. W repertuarze 

zespołu znajdują się pie-
śni żołnierskie, patriotycz-
ne, legionowe, jak również 
największe przeboje mu-
zyki rozrywkowej. Wstęp 
wolny. 

18 sierpnia (niedziela), 
godz. 16.30

1 września (niedziela), 
godz. 16.30 

Gminny Park Centrum 
w Wiązownie, ul. Lubel-

ska 30

Piotrowice

Dożynki w Piotrowicach
intencji rolników i zaproszo-
nych gości
14:30- Wystąpienia okoliczno-
ściowe władz samorządowych
15:00- Ceremoniał dożynkowy
15:30- Ogłoszenie zwycięz-
ców i wręczenie nagród w 
konkursie „Gmina Karczew w 

kwiatach”
15:45- Podkręć piłkę z Mar-
kiem Jaworskim- freestyle fo-
otball
16:00- Występ zespołu Extazy
17:00- Ludowa historia z ze-
społem Sołtysi
17:30- Występ zespołu Pisko-
rze
18:00- Występ zespołu Va-
bank

19:00- Kabaret Na Koniec 
Świata
20:00- Zabawa taneczna z ze-
społem Vers
21:00- Gwiazda wieczoru- Ze-
non Martyniuk z zespołem Ak-
cent
22:00- Zabawa taneczna z ze-
społem Vers
23:30- Zakończenie imprezy
Prowadzący- Maciej Smoliński

„Dożynki” to tradycja 
polegająca na świętowa-
niu i uroczystym dzięko-
waniu Bogu za dary ziemi 
i owoce ciężkiej pracy rol-
ników. Jest to największe 
w roku święto gospodar-
skie rolników, ogrodników 
i sadowników, które jest 
ukoronowaniem ich cało-
rocznego trudu. Tegorocz-
ne Święto Plonów Gminy 
Wiązowna odbędzie się 

Dożynki gminne
25 sierpnia   w Rzakcie na 
terenie boiska przy ul. Ma-
zowieckiej. Poniżej program 
obchodów: 
- godz. 13:30 Msza święta ple-
nerowa, 
- godz. 15.00 - Korowód ma-
szyn rolniczych, biesiada ludo-
wa, tradycyjny obrzęd dożynko-
wy. 
- godz. 15.30 – Rzakcianki
- godz. 16.00 – Imperium
- godz. 17.20 – Rokiczanka

- godz. 18.30 – Enjoy
- godz. 20.00 – InoRos & Liber
- godz. 21.15 – Kapela Szwagry

Szczegółowych informacji 
o uroczystości i konkursie na 

najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy udzielają pracow-
nicy GOK w Wiązownie, tel. 
22  780 41 79, email: zapi-
sy@gok-wiazowna.pl
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OTWOCK

19 sierpnia 2019 r. 
(poniedziałek), godz. 19.00

Marsz pamięci i modlitwy w 
77. rocznicę zagłady otwoc-
kich Żydów
UWAGA! Rozpoczęcie: 
Otwock, ul. Warszawska 5, od 
strony ul. Dłuskiego.
Następnie marsz wyruszy tra-
dycyjnie do miejsca pamięci 
Żydów otwockich przy ul. Rey-
monta.
Patronat honorowy: Prezydent 
Otwocka Jarosław Margielski

FALENICA

20 sierpnia 2018 r. 
(wtorek), godz. 18.00

Uroczyste spotkanie, połączo-
ne z modlitwą ekumeniczną, 
przy pomniku upamiętniającym 
zagładę Żydów Falenicy, War-
szawa, ul. Patriotów róg Fren-
kla.

77 rocznica zagłady gett  
w Otwocku, Falenicy i Rembertowie
Zapraszamy na uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia

20 sierpnia 2018 r. 
(wtorek), godz. 19.00

Premiera filmu „Falenicka 
Atlantyda”, reż. Ireneusz Do-
browolski (dla zaproszonych 
gości), KinoKawiarnia Stacja 
Falenica, ul. Patriotów 44A.
„Falenicka Atlantyda” to świat, 
który żyje w pamięci najstar-
szych mieszkańców, opowie-
ściach tych, którzy już odeszli i 
pozostawili swoje historie dzie-
ciom. To nieliczne zabytki ukry-
te teraz pomiędzy nowymi bu-
dynkami, oraz stare dokumenty 
i fotografie czekające jeszcze 
na odkrycie. „Falenicka Atlanty-
da” ma pokazać świat, którego 
już nie ma. Chcemy dać wiedzę 
i poszerzyć świadomość histo-
ryczną mieszkańców Wawra 
jako «małej ojczyzny», której 
centrum była przed wojną wła-
śnie Falenica. Film dokumen-
talny, którego celem było oca-
lenie od zapomnienia historii 
Falenicy, to projekt społeczny, 

którego inicjatorem jest reżyser 
Ireneusz Dobrowolski.

20 sierpnia 2018 r. 
(wtorek), godz. 20.30

Otwarty pokaz plenerowy 
filmu „Falenicka Atlantyda” 
(ogródek KinoKawiarni Stacja 
Falenica, ul. Patriotów 44A)

27 sierpnia 2018 r. 
(wtorek), godz. 20.30

„Muzyka odnaleziona”. Kon-
cert Kapeli Niwińskich
KinoKawiarnia Stacja Faleni-
ca, Warszawa, ul. Patriotów 
44A (wstęp wolny)
Kapela Niwińskich wprowadzi 
słuchaczy w nastrój weselny. 
Usłyszymy tradycyjne żydow-
skie tańce i melodie weselne, 
hymny, pieśni, ale także żydow-
skie polki, mazury, oberki i wal-
ce grywane przez żydowskich 
muzykantów na polskich we-
selach i zabawach, na wsiach 
i w miasteczkach.  Muzyka, 

którą usłyszymy,  jest wyrazem 
wielowiekowego współistnienia 
dwóch kultur: polskiej i żydow-
skiej, ich wzajemnego przeni-
kania i wzajemnych inspiracji.
Niwińscy zagrają  w składzie 
typowym dla polskich i ży-
dowskich, wiejskich orkiestr z  
okolic centralnej Polski : dwo-
je skrzypiec, basetla, baraban, 
wzbogacone o nieznane w 
tym rejonie  cymbały. 27 sierp-
nia Kapela zagra w składzie: 
Mateusz Niwiński – skrzypce, 
Olena Yeremenko – skrzypce 
II, Maryza Nawrocka – śpiew, 
Magdalena Sobczak – cymba-

ły, Agnieszka Niwińska – bara-
ban, bęben obręczowy, Piotr 
Domagalski – basy.
Organizatorzy:
Społeczny Komitet Pamięci 
Żydów Otwockich i Karczew-
skich, Towarzystwo Przyjaciół 
Otwocka, Komitet Upamięt-
nienia Zagłady Gett w Faleni-
cy i Rembertowie, Europejski 
Instytut Kultury Fundacja
Partnerzy:
Urząd Dzielnicy Wawer m. 
st. Warszawy, Kinokawiarnia 
„Stacja Falenica”, Świderma-
jer.info , „Więź”, Polska Rada 
Chrześcijan i Żydów

6 sierpnia 2019 r. w samo południe zmarła w Warsza-
wie 102-letnia Krystyna Dańko (z domu Chłond), najstar-
sza z otwockich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, 
a zapewne także najstarsza Sprawiedliwa w Polsce. Jej 
ojciec, Karol Chłond, pracował przez wiele lat jako sekre-
tarz otwockiego magistratu. Zachęcamy do zapoznania 
się z sylwetką Krystyny Dańko na portalu Wiez.pl.

Do żydowskiej dzielnicy 
mieszkaniowej mieli prawo 
przenieść się wszyscy Żydzi 
-– stali obywatele Otwocka, 
jak i uchodźcy przybyli do dnia 
25 marca 1940 r. Za prze-
siedlenia odpowiedzialność 
ponosili burmistrz i Judenrat. 
W styczniu 1941 r. getto zo-
stało oficjalnie zamknięte. Za 
przekraczanie jego granic bez 
zezwolenia aryjczykom groził 
areszt lub wysoka grzywna, a 
złapanym poza jego granica-
mi Żydom - rozstrzelanie.

Getto w Otwocku było dru-
gim co do wielkości gettem 
w dystrykcie warszawskim. 
Dzieliło się zasadniczo na 
dwie niepołączone ze sobą 
części: getto główne (miesz-
kaniowe) i getto kuracyjne. 
Teren getta mieszkaniowego 
znajdował się w północno-

Getto 
w Otwocku

Prezentowana w bieżącym numerze iOtwock.info mapa mia-
sta i uzdrowiska Otwock* jest jednym z wielu dokumentów 
pokazujących tragiczny los części mieszkańców naszego 
miasta, który był ich udziałem w latach II wojny światowej. 
„Plan orientacyjny miasta i uzdrowiska Otwocka w powie-
cie i województwie warszawskim” został sporządzony na 
początku 1939 r. przez władze miejskie. Oryginał  - w skali 
1: 10000 - został wykonany na kliszy, która umożliwiała dru-
kowanie jego kopii. Na jednej z takich odbitek w otwockim 
magistracie naniesiono granice projektowanej dzielnicy ży-
dowskiej w mieście zgodnie z zarządzeniem starosty war-
szawskiego z jesieni 1940 r.

-zachodniej części miasta i 
opierał się o jego centrum. Od 
północnego-zachodu ograni-
czone było granicą miasta z 
osiedlem Świder (należącym 
do gminy Letnisko-Falenica). 
Granica ta przebiegała szczy-
tem tzw. Wydmy Świderskiej. 
Od zachodu opierała się o li-
nię kolejki wąskotorowej. Od 
południowego - zachodu, po-
łudnia i wschodu przebiegała 
zasadniczo granicami dzia-
łek pomiędzy ulicami, a tylko 
w wyjątkowych sytuacjach 
wzdłuż samych ulic. Przez 
sam jego środek przechodziły 
tory kolejowe linii Warszawa 
– Lublin. Dzieliły one getto na 
dwie części nazywane gettem 
miasteczkowym (na zachód 
od torów kolejowych) i gettem 
środkowym (na wschód od 
torów kolejowych). W getcie 

miasteczkowym mieściły się: 
bazar, dwie bożnice, plac tar-
gowy oraz sanatorium Marpe. 
Na terenie getta środkowego 
znajdował się się m.in. Juden-
rat, posterunek Ghetto Polizei 
oraz ośrodek Towarzystwa 
Ochrony Zdrowia Ludności 
Żydowskiej (TOZ). Obydwie 
te części mogły się ze sobą 
komunikować tylko za pośred-
nictwem jednego przejścia 
przez tory w ciągu ul. Samo-
rządowej (i Rzemieślniczej).

Trzecią częścią getta była 
tzw. getto kuracyjne (żydow-
ska dzielnica kuracyjna), które 

znajdowało się w granicach 
kwadratu ulic Świerkowej, Że-
romskiego, Klonowej i granic 
posesji Sanatorium m.st. War-
szawy, z wyłączeniem kilku 
prywatnych posesji. Nie było 
połączone w żaden sposób z 
gettem zasadniczym.

W granicach getta kuracyj-
nego znalazły się żydowskie 
instytucje lecznicze - szpitale i 
sanatoria, a także pensjonaty, 
między innymi Sanatorium Ży-
dowskiego Towarzystwa Prze-
ciwgruźliczego „Brijus”, szpital 
dla umysłowo i nerwowo cho-
rych „Zofiówka” oraz placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 
towarzystwa „Centos”. Pobyt 
w tej części był możliwy wy-
łącznie za pisemnym zezwo-
leniem lekarza miejskiego.

Pomiędzy głównym get-
tem a gettem kuracyjnym Ży-
dzi mogli poruszać się tylko 
wzdłuż ul. Reymonta. Likwida-
cja getta nastąpiła w dniu 19 
sierpnia 1942 r.

Paweł Ajdacki

*) Oryginalna mapa znaj-
duje się w zbiorach Pawła Aj-
dackiego. Nikt inny nie posia-
da oryginału.
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Widowisko rozpoczęło się 
od wystrzału armatniego. Huk 
i dymna chmura na chwilę 
sparaliżowały licznie zebraną 
publiczność. Jednak już po 

Historyczna wioska w Celestynowie
Na placu przed halą sportową rozłożyła się XVII - wieczna 
wioska: kobiety piekły podpłomyki, warzyły zupę, a męż-
czyźni szkolili młódź w szermierce i strzelaniu z łuku. Płat-
nerzy ostrzyli szable, rusznikarze prezentowali broń palną, 
a muzykanci na piszczałkach i bębenkach wygrywali skocz-
ne melodyjki z minionej epoki.

chwili tatusiowie z córkami i 
synkami zajęli wyznaczone 
miejsca do ćwiczeń szablą i 
łukiem pod doświadczonym 
okiem mistrzów w tych wal-

kach. Inni skupili swą uwagę 
na sokołach, które dumnie 
spoglądały na robiących im 
zdjęcia, a kiedy błyskały lam-
py aparatów, stroszyły pióra i 
odwracały się do fotografów 
ogonami. Największą uwagę 
celestynowskiej publiczności 
skupiła prelekcja na temat 
XVII - wiecznej mody, muzyki 
i tańców. Było na co popatrzeć 
i podziwiać kunszt krawiecki, 

jak też docenić doskonały ta-
niec kobiety i mężczyzny, któ-
ry dziś, niestety, ogranicza się 
do dyskotekowej „gimnastyki” 
i nie zawsze w rytm muzyki, 
nawet techno.

Oklaskami nagrodzono też 
fechtunek szermierzy i spraw-
ność muszkieterów, którzy  
- wbrew opisom Aleksandra 
Dumasa - nie walczyli za po-
mocą szpad,  a posługiwali się 
bronią palną.

Widowisko, które odbyło 
się 14 lipca br. dzięki Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury i 
Sportu, gminie Celestynów 
i Towarzystwu Szermierzy, 
podobało się zebranym, ale 
przede wszystkim uzmysło-
wiło mieszkańcom, jak ongiś 
bywało, czego uczono młódź, 
czym się odżywiano, jak ba-
wiono i jak bardzo miłowano 
ojczyznę..

AnKa  

WSTĘP WOLNY, PONIŻEJ 
PREZENTUJEMY PROGRAM.

- 11.30 – Msza św. w intencji sadowników w kościele para-
fialnym
- 14.00 – oficjalne rozpoczęcie i powitanie gości; prezentacja 
lokalnych talentów: PSP Warszawice, PSP Siedzów, PSP So-
bienie-Jeziory; pokaz freestyle football (poza sceną warszta-
ty dla chętnych); animacje i konkursy z nagrodami dla dzieci
- 16.00 – DEFIS
- 17.00 – pokaz tańców latynoamerykańskich – Szkoła Tańca 
Szumi Dance;   rozstrzygnięcie konkursu na szarlotkę, degu-
stacja;  rozstrzygnięcie konkursu na stoisko sołeckie
- 17.30 – „Śpiewać każdy może...” – wspólne śpiewanie w 
ramach KARAOKE
- 18.00 – EXTAZY
- 19.00 – festiwal kolorów i konkursy dla dorosłych
- 19.30 – LACHERSI
- 20.30-24.00 – zabawa taneczna z zespołem VaBank

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:
- stoiska grup producenckich i przedsiębiorców 

z branży sadowniczej,
- stoiska rękodzielnicze,

- atrakcje dla dzieci: malowanie buziek, bańki mydlane, 
dmuchańce, gry i zabawy, animatorzy 

w przebraniach bajkowych,
– grill i wiele innych przyjemności

Owocobranie



16 SIERPNIA 2019 11PROGRAM TELEWIZYJNY

16 - 22 sierpnia 2019

W Hogwarcie, słynnej szkole magii, rozpoczy-
na się nowy rok szkolny. Harry Potter (Daniel 
Radcliff e) i jego przyjaciel Ron Weasley (Ru-
pert Grint) od początku mają pecha. Spóźniają 
się na pociąg, więc - by dotrzeć na miejsce 
- wyruszają w drogę latającym samochodem. 
Niestety, doprowadzają do kraksy, co ściąga na 
nich gniew profesora Snape’a (Alan Rickman). 
Okazuje się, że zeszłoroczny wyczyn - un-
ieszkodliwienie lorda Voldemorta - uczyniło 
z Harry’ego bohatera. 

TVN fi lm przygodowy, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2002

Harry Potter i komnata tajemnic19:50

Piątek

TVP1

22:35

Sobota

Paryż, XIX w. Van Helsing wykonuje misje 
zlecane mu przez sekretne stowarzyszenie. Zabi-
ja potwory, które w chwili śmierci wracają do 
ludzkiej postaci. Wystawiono za nim listy gończe 
i ciąży na nim niesława mordercy. Jego pow-
ołanie pozostaje dla świata tajemnicą i dręczą 
go zagadkowe wspomnienia z przeszłości. Po 
brawurowej akcji na szczycie katedry Notre 
Dame i zabiciu pana Hyde’a łowca potworów 
otrzymuje zadanie przerastające wszystkie 
dotychczasowe misje. 

Przyszłość. Na zgliszczach dawnego świata pow-
stało utopijne społeczeństwo. Żyjący w ludzie nie 
znają bólu ani cierpienia. By zapobiec konfl iktom, 
zatarto między nimi różnice i pozbawiono ich 
emocji. Wymazano z pamięci mroczną historię 
ludzkości, muzykę, więzi rodzinne, a nawet 
postrzeganie barw. Jonas wraz z przyjaciółmi, 
Fioną i Asherem, z niecierpliwością wyczekuje 
ceremonii, podczas której pożegna się z dziecińst-
wem i przyjmie od starszyzny zadania, jakie 
będzie pełnić w dorosłym życiu. 

TVN horror sf, Czechy, USA, 2004dramat sf, USA, 2014 

Van HelsingDawca pamięci 20:00

Niedziela

Kustosz muzeum w Luwrze Jacques Sauniere 
zostaje zamordowany. Wokół ciała zostało 
umieszczonych wiele tajemniczych symboli. 
Jeden z wątków śledztwa prowadzi do profesora 
historii, Amerykanina Roberta Langdona (Tom 
Hanks). Jest on światowej sławy badaczem 
symboli. Policja sprowadza go na miejsce zbrod-
ni. Langdon odkrywa wkrótce, że Sauniere był 
członkiem tajnego bractwa, a jego śmierć może 
mieć związek ze ściśle strzeżonym sekretem. 
Dotyczy on początków chrześcijaństwa. 

POLSAT thriller, USA, 2006

Kod da Vinci20:05

Poniedziałek

Spokój miasteczka Królowy Most burzy pojaw-
ienie się atrakcyjnej, dojrzałej i samotnej in-
struktorki Mariny Chmiel (Agnieszka Kotlarska), 
której zadaniem jest przeszkolenie miejscowych 
policjantów w obsłudze komputera. Zza wielkiej 
wody, w białym kabriolecie, przybywa również 
Staś Niemotko (Grzegorz Heromiński), który po 
20 latach emigracji postanowił wrócić do rodz-
innego domu. Jest rozczarowany tym co zastaje 
- miasteczko niewiele się zmieniło, podobnie jak 
ludzie, a z ojcowizny pozostały same zgliszcza. 

TVP2 komedia, Polska,  2009

U Pana Boga za miedzą20:10

Wtorek

Młoda, ambitna dziennikarka, Alison Scott 
(Katherine Heigl), od lat z powodzeniem wspina 
się po szczeblach kariery. Jej zaangażowanie 
zostaje zauważone i pewnego dnia dziewczyna 
otrzymuje propozycję objęcia upragnionej 
posady prezenterki w stacji telewizyjnej E!. By 
uczcić sukces, jeszcze tego samego wieczoru wy-
biera się z siostrą na suto zakrapianą alkoholem 
rundkę po klubach. Nocne szaleństwo ma dość 
wstrząsający fi nał. Osiem tygodni później Alison 
orientuje się, że jest w ciąży. 

TVN komedia romantyczna, USA, 2007 

Wpadka23:45

Środa

Młoda mieszkanka Nowego Jorku Jamie (Mila 
Kunis) pnie się po szczeblach kariery. Kobieta 
jest zatrudniona w jednej z największych 
agencji pracy jako ekspertka od spraw 
rekrutacji. Pewnego dnia otrzymuje zadanie 
zwerbowania dla poczytnego magazynu 
mieszkającego w Los Angeles dyrektora 
artystycznego Dylana (Justin Timberlake). 
By skłonić mężczyznę do przyjęcia oferty, 
Jamie spędza z nim wieczór, oprowadzając po 
mieście. Jej starania przynoszą skutek. 

POLSAT komedia romantyczna, USA, 2011 

To tylko seks22:15

Czwartek

PROGRAM KULINARNY TELETURNIEJ FILM PRZYGODOWY KOMEDIA SERIAL PRZYGODOWY SERIAL PRZYGODOWY KOMEDIA SERIAL KRYMINALNY

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

piątek 16 sierpnia

05:15 Natura w Jedynce 
- Orzeł przedni - król gór 

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 

- Elbląg - magazyn
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

- Lasy bagienne - fi lm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy 
- W Wiśle na talerzu 

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

17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 Echo serca 

- serial TVP
23:30 Nadzieja - fi lm obycza-

jowy, prod. USA, 1995, 
reż. Bethany Rooney

01:10 Filadelfi a - dramat, 
prod. USA, 1993, reż. 
Jonathan Demme

03:20 Labirynt - serial krymi-
nalny, prod. Czechy, 2017

05:35 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny 
06:00 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:55 Anna Dymna 
- spotkajmy się 

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 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy
14:05 Coś dla Ciebie 
14:35 Operacja Zdrowie! 

Dermatologia. Szkoła 
bezpiecznego słońca 

15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe 

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Kino relaks - Cztery 

wesela i pogrzeb 
- fi lm prod. Wielka 
Brytania, 1994, reż. Mike 
Newell, wyk. Hugh Grant

22:20 Festiwal Muzyki 
Tanecznej 
- Kielce 2019 

00:25 Złoto dezerterów 
- komedia

02:35 Za ciosem - fi lm 
fabularny, prod. USA

05:50 Uwaga!  
06:20 Mango 

- telezakupy
07:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:30 Dzień Dobry 
Wakacje - magazyn 

11:00 Patent na podróż
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

13:00 19 + 
14:00 SOS Ekipy w akcji 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy
prod. Polska 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga!  

20:00 Harry Potter 
i komnata tajemnic 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2002, 
reż. Chris Columbus, wyk. 
Daniel Radcliff e, Rupert 
Grint, Emma Watson, 
Kenneth Branagh, Richard 
Harris, Maggie Smith, 
Robbie Coltrane, Alan 
Rickman, Tom Felton 

23:20 Trzynasty wojownik
- fi lm przygodowy, 
USA, 1999, reż. John 
McTiernan, Michael 
Crichton, wyk. Antonio 
Banderas, Vladimir Kulich, 
Diane Venora, Dennis 
Storhoi

01:30 Kuba Wojewódzki
02:35 Uwaga! 

- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 SuperPies
09:15 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy
20:05 Festiwal Weselnych 

Przebojów - Mrągowo
23:45 Babilon MMA 

Międzyzdroje

01:30 Dyktator
 - komedia, prod. USA, 

2012, reż. Larry Charles, 
wyk. Aasif Mandvi, Anna 
Faris, Ben Kingsley

 „Dyktator” przywdziewa 
maskę autokratycznego, 
pławiącego się w luksusie 
władcy - Generała Admi-
rała Haff aza Aladeena, 
który z całej siły stara się 
zagwarantować, żeby 
demokracja nigdy nie 
zagościła w jego ukochan-
ym kraju. Państwo Wadiya 
rządzone jest przez 
zajadłego przeciwnika 
Zachodu Aladeena.

03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:45 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Chełmno

09:00 Dzika muzyka - 
Śpiewanie wiosenne na 
Podlasiu 

09:35 Syzyfowe prace 
- fi lm obyczajowy

11:30 Pogranicze w ogniu
- serial TVP

13:55 Studio Kultura - Roz-
mowy - Adam Bujak

14:15 Chopin i jego Europa 
2017 - recital

16:00 Laterna Magica 
- fi lm animowany

16:15 Sól ziemi czarnej 
- dramat, prod. Polska, 
1969, reż. Kazimierz Kutz, 
wyk. Olgierd Łukaszewicz, 
Jan Englert, Jerzy Bińczy-
cki, Jerzy Cnota, Wiesław 
Dymny, Bernard Krawczyk, 
Andrzej Wilk

18:10 Podróż za jeden 
uśmiech - serial 
przygodowy TVP

19:15 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Komediowe lato

- Rozumiemy 
się bez słów
- komedia, 
prod. Belgia, Francja, 
2014, reż. Eric Lartigau

22:05 The Summer of Love
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

23:05 Polska w akcji - Anato-
mia zła - dramat

01:10 Informacje kulturalne 
01:30 Kino nocne - Zjed-

noczone Stany Miłości
03:25 Elvis i dziewczyna 

z Wiednia - fi lm

06:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

07:00 Górka Dolna 
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon.

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
- serial przygodowy

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Niepokonany 3: 
Odkupienie 

21:55 Ryzykanci 
23:50 Tajemnicza 

przesyłka 
01:45 Tajemnice medyczne 

- fi lm akcji
02:55 Dyżur
03:30 Menu na miarę 

- fabularny
03:55 Z archiwum policji 
04:30 Dyżur

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Akademia policyjna V: 
Misja w Miami Beach 
- fi lm komedia, USA, 1988, 
reż. Alan Myerson, wyk. 
Matt McCoy, Janet Jones, 
George Gaynes, G.W. 
Bailey, René Auberjonois, 
Bubba Smith 

22:05 Złoto pustyni 
- fi lm wojenny, 
USA, 1999, reż. David 
O. Russell, wyk. George 
Clooney, Mark Wahlberg, 
Ice Cube, Spike Jonze, Cliff  
Curtis, Nora Dunn 

00:30 Zagubieni 
- serial, USA 

01:30 Druga strona 
medalu 
- talk show 
prod. Polska

03:05 Noc Magii

06:00 Transakcje za milion 
dolarów: Nowy Jork

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

według Richarda 
Hammonda

11:00 STOP Drogówka
12:00 Najdziwniejsze zwier-

zęta świata. Części ciała
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

17:00 Przeklęta
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

23:05 Szkoła wyrzutków
 Cali, wielki boss 

narkotykowego kartelu z 
Kolumbii, odsiaduje wyrok 
w amerykańskim więzie-
niu. Jego syn by wymusić 
zwolnienie ojca z więzie-
nia, opanowuje internat 
dla chłopców z bogatych 
i wpływowych domów. 
Jeden z uczniów Billy 
Tepper wraz z kolegami ze 
szkoły przygotowuje plan 
uwolnienia zakładników.

01:25 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata

02:30 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:00 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych

08:25 Wojsko - polskie.pl 
- reportaż

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Sekundy, które 

zmieniły życie
10:25 Janosik - Zdrada - serial
12:25 Fascynujący świat 

- Nasz świat w 2050 r. 
- Marzenia o przyszłości. 
Dom - serial

13:20 Z pamięci - Daniel 
Szczechura - felieton

13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:00 Przyrodnik na tropie 
14:35 Skoki Narciarskie 
17:00 Teleexpress

17:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

18:30 Opole 2019 na bis 
- koncert

19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona 

- serial kostiumowy
21:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
22:35 Hit na sobotę 

- Dawca pamięci 
- fi lm fabularny, prod. 
USA, 2015, reż. Philip 
Noyce

00:20 Telefon110: Cena wol-
ności - fi lm kryminalny

02:05 Nadzieja - fi lm obycza-
jowy, prod. USA

03:45 Dylematu 5 - serial TVP

05:30 Koło fortuny 
06:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:40 Gwiazdy w południe 

- Chartum - dramat, prod. 
Wielka Brytania, 1966, 
reż. Basil Dearden, Eliot 
Elisofon

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

komediowy TVP
15:45 Kabaretowe Lato 

Dwójki 
16:55 U Pana Boga 

w ogródku - serial 
komediowy TVP

17:45 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram

18:35 Postaw na milion
- teleturniej

19:35 Lajk!
20:00 Festiwal Muzyki 

Tanecznej - Kielce 2019 
- koncert

22:55 Kabaretowe Lato 
Dwójki program 
kabaretowy

00:55 Igła - fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1981, 
reż. Richard Marquand, 
wyk. Donald Sutherland

02:55 Loch Ness 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 1997, 
reż. John Henderson, 
wyk. Ted Danson, 
Joely Richardson,
Ian Holm

04:40 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga!  
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu 

świata 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Ochroniarz amator 

- fi lm komedia, USA, 
2008, reż. Steven Brill, 
wyk. Owen Wilson, Nate 
Hartley, Troy Gentile, Ian 
Roberts, Leslie Mann 

13:10 Zaczarowana 
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Kevin Lima, wyk. Amy 
Adams, Patrick Dempsey, 
James Marsden

15:25 Top Model - program 
rozrywkowy 

16:25 Efekt Domina 
17:00 Domowe rewolucje 
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga!  

20:00 Joe Black 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 1998, reż. Martin 
Brest, wyk. Brad Pitt, 
Anthony Hopkins, Claire 
Forlani, Jake Weber, 
Marcia Gay Harden, 
Jeff rey Tambor 

 Śmierć pod pseudonimem 
Joe Black zjawia się po 
Williama. Nieoczekiwanie 
zakochuje się w jego córce.

23:45 Wykolejona 
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. Judd Apatow, wyk. 
Amy Schumer, Bill Hader, 
Brie Larson, Colin Quinn, 
Tilda Swinton

02:20 Uwaga!  
- magazyn 
prod. Polska

02:40 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo
10:20 Ewa gotuje
10:50 Doktor Dolittle 

i pies prezydenta
 Maya Dolittle jest córką 

słynnego weterynarza 
i podobnie jak ojciec, ma 
niezwykły dar: potrafi  roz-
mawiać ze zwierzętami. 
Aby zrealizować ambicje 
i pójść w ślady ojca, musi 
dostać się do szkoły 
weterynarii. 

12:40 Sekrety rodziny
13:45 Świat według 

Kiepskich - serial
15:45 Totalny kataklizm
 Pewien jaskiniowiec pod-

czas desperackiej ucieczki 
przed dinozaurem trafi a 
w lesie na wrestlera, który 
wyzywa go na pojedynek. 

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia

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

23:35 Lekcja przetrwania
 - thriller sensacyjny
 Miliarder Charles Morse 

towarzyszy młodszej 
żonie, modelce Mickey, 
oraz grupie fotografów 
kierowanych przez Rob-
erta Greena, w podróży 
na Alaskę. Bogacz pode-
jrzewa, że jego ukochana 
i artysta są kochankami. 
Przypuszcza również, że 
Robert chce go zabić. 

02:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Serialowa nostalgia 
- Barbara i Jan - serial

09:15 Tyle słońca - przeboje 
Anny Jantar cz. 2 
- koncert

10:10 Animama - Włos 
- fi lm animowany

10:20 Animama 
- Siedmiomilowe buty
- fi lm animowany

10:30 Dokument tygodnia 
- Arcydzieła bez tajemnic: 
Sandro Botticelli 
- cykl dokumentalny, prod. 
Włochy, 2013

11:05 Ciuciubabka - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1977, reż. 
Radosław Piwowarski, 
wyk. Wiesław Wójcik, 
Gabriela Kownacka, Anna 
Jaraczówna, Bohdan 
Majda, Jerzy Staszewski, 
Krystyna Tkacz

12:10 U Pana Boga za piecem 
- komedia, 
prod. Polska, 1998

14:00 Zakochany anioł 
- komedia romantyczna, 
prod. Polska, 2005

15:45 Szlakiem Kolberga 
16:10 Festiwal Szekspirowski 

2019 - reportaż
16:45 Literatura na ekranie

- Znachor - dramat
19:10 Elvis i dziewczyna z 

Wiednia - fi lm 
20:20 Bilet do kina - Droga do 

zapomnienia - dramat
22:25 The Smashing Pump-

kins: Oceania live
in NYC - koncert

23:50 Mocne Kino
- Długi weekend 
- fi lm fabularny

01:35 Performance - Present 
Performance

02:15 Kino nocne - Chaos 
- fi lm obyczajowy

07:00 Taki jest świat 
07:50 Czynne całą dobę 

Mężczyzna dziedziczy 
po swoim skąpym wujku 
niewielki sklep. Chce 
dorównać krewnemu i 
zarządzać swą fi rmą tak 
dobrze, by przetrwała 
ona pokolenia. Nie jest to 
jednak łatwe.

09:00 13 Posterunek 2 
Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:15 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

15:05 Rodzinny interes
Serial opowiadający o 
dwójce przyjaciół, którzy 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Z kolei ich żony prowadzą 
mały salon fryzjerski.

19:00 Wielka Zabawa TV Puls 
w Mrągowie

20:00 Likwidator 
- fi lm akcji

 Narkotykowy boss ucieka 
z konwoju i zmierza 
wprost ku granicy Mek-
syku. Jednak na drodze 
do upragnionej wolności 
staje szeryf oraz grupa 
jego niedoświadczonych 
zastępców.

22:10 Legionista 
00:05 Ryzykanci 
02:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
02:55 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

03:35 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:45 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Ukryta prawda 
09:55 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
12:10 Toy Story II - fi lm kome-

dia, USA, 1999, reż. John 
Lasseter, Ash Brannon, 
Lee Unkrich, wyk. Tom 
Hanks, Tim Allen, Joan 
Cusack, Kelsey Grammer, 
Don Rickles, Jim Varney, 
Wallace Shawn 

13:55 Lemur zwany Rollo 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, 1997, reż. 
Fred Schepisi, Robert 
Young, wyk. John Cleese, 
Jamie Lee Curtis, Kevin 
Kline, Robert Lindsay

15:50 Karol. Człowiek, 
który został papieżem 
- miniserial obyczajowy, 
Polska, Francja, Kanada, 
Niemcy, Włochy

20:00 Nadchodzi Polly 
- fi lm komedia, USA, 
2004, reż. John Hamburg, 
wyk. Ben StillerJennifer 
Aniston, Philip Seymour 
Hoff man, Debra Messing, 
Alec Baldwin, Hank Azaria, 
Bryan Brown 

22:05 Ta podstępna miłość 
- fi lm komedia, 
USA, 1997, reż. Carl 
Reiner, wyk. Bette Midler, 
Dennis Farina, Paula
Marshall, Gail O’Grady, 
David Rasche, Jamie 
Denton, Danny 
Nucci 

00:15 Tożsamość Bourne’a 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, Czechy, 2002

02:40 Druga strona medalu 
03:15 Noc Magii

06:00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata: 
Duzi ulubieńcy

07:05 Kacze opowieści
08:05 Flintstonowie
08:30 Dzielna Mysz
08:50 Atlantyda: Powrót 

Milo
10:25 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

13:25 STOP Drogówka
14:30 Air America
 Film sensacyjny 

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

16:45 Powrót do przyszłości
19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:00 Klątwa laleczki Chucky
 Niepełnosprawna Nica 

dostaje paczkę, w której 
znajduje się charaktery-
styczna lalka. Następnego 
dnia okazuje się, że matka 
dziewczyny nie żyje. 
Przyczyny śmierci nie są 
do końca jasne, ale jako 
najbardziej prawdo-
podobne przyjmuje się 
samobójstwo. Kiedy do 
Niki przyjeżdża siostra 
z rodziną w okolicy 
dochodzi do kolejnych 
zagadkowych śmierci.

02:00 Benny Hill
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

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

- reportaż
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce

 - Legnica - magazyn
09:05 Ziarno - magazyn
09:40 Prywatne życie

 zwierząt - reportaż
10:15 Merlin
11:55 Między ziemią 

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

a niebem - magazyn
12:35 Spotkanie ze Świętym
12:50 Z pamięci - Andrzej 

Ziemilski - felieton
13:00 Skoki Narciarskie 

- Letnie GP Zakopane 

15:15 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole na bis 

- koncert
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:15 Zniewolona - serial 

kostiumowy
21:15 Blondynka - serial TVP
23:15 Zakochana Jedynka 

- Tylko ciebie chcę 
- fi lm obyczajowy

01:25 Obce ciało - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
Włochy, Rosja, 2014, 
reż. Krzysztof Zanussi

03:25 Dawca pamięci 
- fi lm fabularny

05:00 Z pamięci - Andrzej 
Ziemilski - felieton

05:20 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Boga czy człowieka?

05:30 Koło fortuny
06:05 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

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

- Bardzo małe zwierzątka - 
fi lm dokumentalny

11:55 Gwiazdy w południe 
- Dwaj jeźdźcy - western, 
prod. USA, 1961, reż. John 
Ford, wyk. James Stewart, 
Richard Widmark

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
16:25 Kocham Cię, Polsko! 

- zabawa quizowa
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion 

19:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

20:00 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trakoncert

22:30 Rybka zwana Wandą 
- komedia, prod. USA, 
1988, reż. Charles Cricht-
on, wyk. Jamie Lee Curtis, 
Kevin Kline, John Cleese, 
Michael Palin

00:25 Enter Enea Festival 
2019 - Dagadana
i goście 

01:25 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013

03:25 Dwaj jeźdźcy
- western, prod. USA, 
1961, reż. John Ford, 
wyk. James Stewart, 
Richard Widmark

05:10 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga!  
05:40 Mango - telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Warsztaty świata 

- Orska w Meksyku 
12:00 Co za tydzień 

- magazyn 
12:45 Jaś Fasola: Nadciąga 

totalny kataklizm - fi lm 
komedia, Wielka Brytania, 
USA, 1997, reż. Mel Smith, 
wyk. Rowan Atkinson, 
Peter MacNicol, John Mills, 
Pamela Reed, Harris Yulin

14:30 Harry Potter i kom-
nata tajemnic - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2002, reż. Chris 
Columbus

18:00 Salon sukien 
ślubnych Goka 

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga!  

20:00 Van Helsing 
- fi lm S-F, USA, Czechy, 
2004, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Hugh 
Jackman, Kate Beckinsale, 
David Wenham, Richard 
Roxburgh, David Wenham, 
Samuel West, Robbie 
Coltrane 

22:50 World Trade Center 
- fi lm obyczajowy,
USA, 2006, reż. Oliver 
Stone, wyk. Nicolas 
Cage, Maria Bello, 
Michael Pena, Maggie 
Gyllenhaal, Jay Hernandez 

01:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:30 Uwaga!  
- magazyn

02:50 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Krowy na wypasie
10:40 Skubani
12:40 X-Men 2
 Druga część wielkiego 

przeboju kinowego pow-
stała w oparciu o kultowy 
komiks amerykański. 
Wzrasta napięcie w 
stosunkach pomiędzy 
mutantami, a ludźmi. 
Do zaostrzenia konfl iktu 
przyczynia się bezprece-
densowy atak nieznanego 
mutanta na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. 

15:30 Vabank 2, 
czyli Riposta

17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 Kabaretowa Noc Pod 

Gwiazdami - Lidzbark 
Warmiński 2019

23:05 Aniołki Charliego
 Dylan, Natalie i Alex 

są piękne, inteligentne 
i niezawodne. Do perfekcji 
opanowały wschodnie 
sztuki walki, a do dyspozy-
cji mają najnowsze 
zdobycze techniki, dzięki 
którym mogą stawić czoła 
przeciwnikowi na lądzie, 
wodzie i w powietrzu. 
Pracują dla Charliego, 
szefa agencji detekty-
wistycznej specjalizującej 
się w rozwiązywaniu 
najtrudniejszych zagadek 
kryminalnych. 

01:15 Kod da Vinci
04:30 Kabaretowa 

Ekstraklasa
- program rozrywkowy
prod. Polska

08:00 Serialowa nostalgia 
- Barbara i Jan - serial

08:35 Serialowa nostalgia 
- Przygody psa Cywila 
- serial TVP

09:20 Śladami wielkich 
kompozytorów 
- Śladami Beethovena 
- fi lm dokumentalny

10:15 Animama - fi lm
10:35 Pan wzywał, Milordzie? 

- Kłopotliwy testament 
- serial komediowy

11:40 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

12:15 Rozumiemy się 
bez słów - komedia, 
prod. Belgia, Francja, 
2014, reż. Eric Lartigau, 
wyk. Louane Emera

14:10 Jules i Jim - fi lm fabu-
larny, prod. Francja, 1962

16:05 Siostra Angelica - opera, 
prod. Francja, 2012

17:15 Niedziela z... Haliną 
Kunicką

20:20 W upalną noc 
- fi lm kryminalny, 
prod. USA, 1967, 
reż. Norman Jewison

22:10 Scena alternatywna 
- Bibobit

22:45 Dokument.pl 
- fi lmy Adama Sikory: 
Bruno Schulz 
- dokumentalny

23:55 Bilet do kina - Droga 
do zapomnienia - dramat, 
prod. Australia, Wielka 
Brytania, 2013

02:00 Mocne Kino - Długi 
weekend - fi lm fabularny, 
prod. Australia, 1978, 
reż. Colin Eggleston

03:45 100 lat polskiej muzyki 
fi lmowej - koncert

05:00 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Tajemnice medyczne 
07:55 Łowcy skarbów 

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

09:55 Bibliotekarze 
Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

10:50 Następny proszę!
11:50 Dzieciak 
13:55 Najpiękniejsze 

baśnie: Prawdziwy 
rycerz 

15:40 Trzej muszkieterowie 
17:45 Wyścig szczurów 

Sześcioro osób bierze 
udział w zorganizowanym 
przez właściciela kasyna 
wyścigu, którego zwycięz-
ca otrzyma dwa miliony 
dolarów.

20:00 Transporter: 
Nowa moc 
Były agent specjalny
Frank Martin dostaje 
zlecenie od tajemniczej 
kobiety. Okazuje się, że 
stał się marionetką w 
rękach przebiegłej femme 
fatale.

21:55 Kamienne pięści 
Historia życia Roberto 
Durána - wielokrotnego 
bokserskiego mistrza 
świata, który walczył na 
przestrzeni pięciu dekad.

00:05 Ip Man
02:15 Uwikłana 
03:20 Taki jest świat 
03:55 Menu na miarę 
04:35 Z archiwum policji 
04:55 Słodka miłość

- telenowela

05:45 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:45 Mango - telezakupy
08:50 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
10:50 Zielone berety 

- fi lm wojenny, USA, 1968, 
reż. John Wayne, Ray 
Kellogg, wyk. John Wayne, 
David Janssen, Jim Hutton, 
Aldo Ray, Raymond St 
Jacques

13:50 Duma: Podróż do 
domu - fi lm przygodowy, 
USA, 2005, reż. Carroll 
Ballard, wyk. Alexander 
Michaeletos, Campbell 
Scott, Mary Makhatho, 
Nthabiseng Kenoshi, Hope 
Davis, Jennifer Steyn 

15:55 Szpiedzy tacy jak my 
- fi lm komedia, USA, 
1985, reż. John Landis, 
wyk. Chevy Chase, Dan 
Aykroyd, Steve Forrest, 
Donna Dixon

18:00 Akademia policyjna V: 
Misja w Miami Beach 
- fi lm komedia, USA, 1988, 
reż. Alan Myerson, wyk. 
Matt McCoy, Janet Jones, 
George Gaynes, G.W. 
Bailey, René Auberjonois, 
Bubba Smith 

20:00 Krucjata Bourne’a 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2004, reż. 
Paul Greengrass, wyk. 
Matt Damon, Brian 
Cox, Julia Stiles, Franka 
Potente, Joan Allen, Karl 
Urban

22:25 Nadciąga tornado
- fi lm katastrofi czny, USA, 
2014, reż. Steven Quale, 
wyk. Richard Armitage

00:10 Zagubieni - serial, USA 
02:10 Druga strona medalu

06:00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata. 
Części ciała

07:05 Kacze opowieści
07:55 Dzielna Mysz
08:20 Pup Star: Razem raźniej
 Dalsze losy utalentowanej 

Tiny, psiej gwiazdy rasy 
York, która po wygraniu 
telewizyjnego konkursu 
muzycznego, znów 
staje naprzeciw wielkich 
wyzwań 
i wielkiej przygody.

10:05 Galileo
12:05 Powrót do przyszłości, 

cz. 2
14:20 Iluzjonista
 Edward, syn stolarza 

obdarzony talentem iluz-
jonistycznym, zakochuje 
się z wzajemnością w 
wysoko urodzonej Sophie.

16:45 Biały tygrys
19:00 Galileo

- popularno-naukowy

20:00 Stalingrad
 Wiosną 1942 r. armia nie-

miecka posuwa się w głąb 
Związku Radzieckiego, 
zmierzając w kierunku 
Stalingradu. Hitler nie 
docenia wytrzymałości 
Armii Czerwonej i jest 
przekonany, że zdobędzie 
miasto najpóźniej jesienią. 
Bez odpowiedniego 
na srogą rosyjską zimę 
umundurowania i bez 
wystarczających zapasów 
żywności, Niemcy 
dosłownie zamarzają i 
umierają z głodu.

22:55 Klątwa laleczki Chucky
00:55 Tuż przed tragedią
03:05 Interwencja

- magazyn
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Natura w jedynce 
- Lasy bagienne - fi lm 
dokumentalny

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

07:10 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 

- Warszawa Chopina
- magazyn

09:15 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce - Dzi-

ka przyroda Irlandii - fi lm 
dokumentalny

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

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

Na jagody - magazyn
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Zniewolona - serial kos-

tiumowy, prod. Ukraina
21:35 To był rok!
22:50 Ekstradycja

- serial TVP
23:55 Kuloodporne serce 

- serial, prod. Włochy
02:00 Tylko ciebie chcę 

- fi lm obyczajowy
04:15 Portrety Wojenne

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

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

06:55 Coś dla Ciebie 
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:00 Święto Przemienienia 

Pańskiego 2019
12:00 Pytanie na śniadanie 

Extra
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2018

14:10 Postaw na milion
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

19:35 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:10 Zemsta ponad 
wszystko - dramat, 
prod. Francja, 2015, 
reż. Joyce Bunuel, wyk. 
Laetitia Milot, Alexandre 
Varga, Annie Gregorio, 
Laure Killing

21:55 Uwikłanie 
- fi lm kryminalny, 
prod. Polska, 2011,
reż. Jacek Bromski, wyk. 
Maja Ostaszewska, Marek 
Bukowski

00:10 Kiedyś mnie 
znajdziesz - komediodra-
mat, prod. USA, 2007

01:55 Glina - serial kryminalny
02:55 4 Blocks - serial

06:00 Uwaga!  
06:25 Mango - telezakupy
07:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:30 Dzień Dobry 

Wakacje
- magazyn 

11:00 Eks-tra zmiana
- program lifestylowy 

12:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

13:00 19 +  
14:00 SOS Ekipy w akcji 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga!  
20:10 Doradca smaku 

- Pilaw z kurczaka 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Bez tabu
22:30 Salon sukien 

ślubnych Goka 
23:35 Przerażacze 

- fi lm horror, USA, 1996, 
reż. Peter Jackson, wyk. 
Michael J. Fox, Trini 
Alvarado, Peter Dobson, 
John Astin, Jeff rey Combs, 
Dee Wallace Stone, Jake 
Busey 

01:50 Co za tydzień 
- magazyn 

02:30 Uwaga!  
- magazyn 
prod. Polska

02:50 Noc Magii
- program ezoteryczny

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

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

Kiepskich
- serial komediowy

20:05 MEGA HIT - Kod 
da Vinci

 - thriller 
 Światowej sławy historyk 

i badacz symboli profesor 
Robert Langdon w środku 
nocy zostaje wezwany do 
muzeum Luwru, gdzie, jak 
się okazuje, miało miejsce 
tajemnicze morderstwo. 
Jego ofi arą jest kustosz 
muzeum.

23:15 Detonator
 - thriller sensacyjny
 Tajny agent C.I.A. Sonni 

Griffi  th jedzie do Polski, 
by zdemaskować hand-
larza bronią i zapobiec 
przygotowywanej 
transakcji. 

01:20 Porwanie
- fi lm sensacyjny

08:40 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Gostyń 
- reportaż

09:00 Nienasyceni - magazyn
09:35 Sól ziemi czarnej 

- dramat
11:30 Pogranicze w ogniu 

- serial TVP
13:45 Studio Kultura - Roz-

mowy - Anna Smółka
14:10 Śladami wielkich 

kompozytorów 
- Śladami Beethovena 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, 2012

15:15 Personel - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 1975, 
reż. Krzysztof Kieślowski, 
wyk. Juliusz Machulski, 
Irena Lorentowicz, 
Włodzimierz Boruński, 
Michał Tarkowski, Andrzej 
Siedlecki, Tomasz Lengren, 
Tomasz Zygadło, Janusz 
Skalski

16:35 Braciszek - dramat, 
prod. Polska, 2007

18:25 Podróż za jeden 
uśmiech - serial

19:35 Hasior
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Panorama kina 

polskiego - Noc 
Walpurgi - dramat, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Marcin Bortkiewicz

21:40 Więcej niż fi kcja 
- Kocham radio

23:30 Powidoki - program 
publicystyczny

23:45 Chuligan Literacki 
00:20 Kino nocne

 - W upalną noc 
- fi lm kryminalny

02:15 Informacje kulturalne 
02:30 Benek - fi lm obyczajowy, 

prod. Polska, 2007

06:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

07:00 Górka Dolna 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Kobra - oddział
specjalny - fabularny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy patro-
lują autostradę wiodącą 
ze wschodu na zachód 
Europy. W swojej pracy 
spotykają przemytników, 
handlarzy narkotyków i 
wiele innych podejrzanych 
osób.

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

20:00 Dorwać gringo 
21:55 Likwidator 

- fi lm akcji
00:05 Ty będziesz 

następna 
02:05 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

02:55 Tajemnice medyczne 
- fi lm akcji

04:00 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial obyczajowy

05:00 Słodka miłość 
- telenowela

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Odwróceni. 
Ojcowie i córki 
- serial, Polska

 Blacha i Sikora nie utrzy-
mują już ze sobą kontaktu. 
“Pruszkowscy” gangsterzy 
są na wolności, odsiedzieli 
swoje wyroki i stali się 
legalni. Stary “Pruszków” 
nie istnieje. Ten, który go 
zlikwidował - komisarz 
Paweł Sikora - jest emery-
towanym policjantem. 

22:00 Windykatorzy 
- fi lm S-F, USA, 
Kanada, 2010,
reż. Miguel Sapochnik, 
wyk. Jude Law, Forest 
Whitaker

00:20 Zagubieni 
- serial, USA 

02:20 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

07:35 Dragon Ball 
Super

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

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

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:35 Gwiazdy Kabaretu
22:35 Galileo
23:45 Strefa X
 W Meksyku rozbija się 

sonda kosmiczna badająca 
pozaziemskie formy życia. 
Fotograf Andrew Kaulder 
dokumentuje miejsce 
katastrofy, kiedy dostaje 
polecenie - zorganizować 
Sam, amerykańskiej tu-
rystce, bezpieczny powrót 
do domu. 

01:40 STOP Drogówka
- magazyn

02:45 Interwencja
- magazyn

03:05 SuperLudzie
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
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05:10 Natura w Jedynce 
- Dzika przyroda Irlandii 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Niemcy, 2017

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 

- Szczecin - magazyn
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

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

- Stjepan i Malena - stary 
człowiek i bocian

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość 

- serial, prod. Turcja, 2015
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Zniewolona - serial 
21:35 To był rok!
22:50 Okupowani - Listopad 
23:50 Solidarność Walcząca 

w Trójmieście
00:55 Obrona zamku - fi lm 

fabularny, prod. USA
02:50 Pamięć obozów - fi lm 

dokumentalny

05:25 Koło fortuny 
- teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 Nowa parafi a - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
12:30 Koło fortuny 
13:15 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2018

14:10 Postaw na milion 
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny 

- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

19:35 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:10 U Pana Boga za miedzą 
- komedia, prod. Polska, 
2009, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Andrzej Zaborski, 
Krzysztof Dzierma, 
Agnieszka Kotlarska, 
Grzegorz Heromiński

22:10 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

23:20 Zemsta ponad 
wszystko 
- dramat

01:05 Świat bez fi kcji 
- Dian Fossey. Tajemnice 
we mgle 3 

02:05 Glina - serial kryminalny
03:00 Rozumiemy się bez 

słów - komedia

05:45 Uwaga!  
06:15 Mango - telezakupy
07:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:20 Doradca smaku 

- Pilaw z kurczaka  
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Eks-tra zmiana 

- program lifestylowy 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 19 + 
14:00 SOS Ekipy w akcji 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga!  
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Sully 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2016, reż. Clint East-
wood, wyk. Tom Hanks, 
Aaron Eckhart, Laura 
Linney, Mike O’Malley, 
Anna Gunn 

23:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:30 Porwani 
- serial, USA

01:30 Salon sukien 
ślubnych Goka 

02:30 Uwaga!  
- magazyn
prod. Polska

02:55 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:05 Porwanie
 - thriller sensacyjny 
 Nathan Harper dokonuje 

zaskakującego odkrycia 
- znajduje swoje zdjęcie 
na stronie poświęconej 
zaginionym osobom. Jego 
zwyczajne życie w jednej 
chwili traci sens. Próbując 
ustalić kim naprawdę jest, 
chłopak przekonuje się, że 
nic nie jest takie, jak mu 
się wydawało. 

22:25 Ultraviolet
00:25 Skazany na śmierć
 Na Morzu Śródziemnym 

łódź zabiera rozbitków. 
01:25 Bad Boys
03:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:25 Informacje kulturalne 
08:45 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Legnickie pole
- reportaż

09:00 Antyfonie - Bartek 
Zaskórski / Radosław Sirko 
- fi lm dokumentalny

09:30 Nagroda Literacka 
Gdynia 2019

09:35 Braciszek - dramat, prod. 
Polska, 2007, reż. Andrzej 
Barański, wyk. Artur Bar-
ciś, Grzegorz Gołaszewski

11:20 Nagroda Literacka 
Gdynia 2019

11:30 Polskie drogi - Misja 
specjalna - serial TVP

13:05 Skrzydła - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1972, reż. 
Krzysztof Wojciechowski, 
wyk. Piotr Kona, Joanna 
Ignaciuk, Maria Czekalska

13:55 Studio Kultura
14:10 Niedziela z... Haliną 

Kunicką

15:00 Chłopiec na galopu-
jącym koniu - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska, 
2006, reż. Adam Guziński, 
wyk. Piotr Bajor

16:30 Mój Nikifor - dramat, 
prod. Polska, 2004

18:15 Wakacje z duchami 
- serial TVP

19:20 Powidoki 
19:40 One. Kobiety kultury 

- Maria Sadowska 
20:20 Lekkie obyczaje 

- Wszyscy mają się dobrze 
- dramat

22:35 Żelazna klasyka 
- Kto zabił? - dramat

00:30 Nocny dokument 
- Ćwiczenia z niepamięci 
- fi lm

01:35 ENTER Enea Festival 
2018 - Symphosphere

06:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 

07:00 Górka Dolna 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 
Harmon Rabb, były 
pilot marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych, 
zostaje przeniesiony 
do JAG, gdzie prowadzi 
kolejne sprawy jako 
adwokat.

10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział

specjalny - fabularny
14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Kamienne pięści 
- dramat biografi czny
Historia życia Roberto 
Durána - wielokrotnego 
bokserskiego mistrza 
świata, który walczył 
na przestrzeni pięciu 
dekad.

22:05 Niepokonany 3: 
Odkupienie 
- fi lm akcji

00:00 Ip Man
- fi lm przygodowy

02:10 Tajemnice 
medyczne
- fi lm akcji

03:10 Biesiada na cztery
 pory roku 
- serial obyczajowy

03:50 Dyżur
04:30 Słodka miłość 

- telenowela

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Wysłannik przyszłości 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Kevin Costner, 
wyk. Kevin Costner, Will 
Patton, Larenz Tate
W zniszczonej przez 
wojnę Ameryce samotny 
wędrowiec znajduje 
mundur listonosza. Staje 
się symbolem nadziei na 
powrót dawnego 
porządku, do czego nie 
chce dopuścić okrutny 
generał.

23:45 Hedy Lamarr: 
Genialna i piękna
- fi lm dokument, USA, 
2017, reż. Alexandra Dean, 
wyk. Hedy Lamarr

01:35 Zagubieni 
- serial, USA 

02:35 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota
w butach

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

według Richarda 
Hammonda

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:40 Układ prawie idealny
 Abbie, zmęczona 

kolejnymi nieudanymi 
relacjami, zachodzi w 
ciążę ze swoim najlepszym 
przyjacielem, Robertem, 
który jest gejem. Wspólne 
wychowywanie dziecka 
w związku opartym 
wyłącznie na przyjaźni 
- a nie tak kapryśnych 
uczuciach jak miłość czy 
namiętność - wydaje się 
idealnym rozwiązaniem. 

23:50 Potwór
01:55 STOP Drogówka
02:55 Graffi  ti
03:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
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05:10 Natura w Jedynce 
- Stjepan i Malena - stary 
człowiek i bocian 
- fi lm dokumentalny

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 

- Zamek Moszna 
09:10 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Australia. Inwazja obcych

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 To był rok!
22:50 Gołębiarki - serial 

kostiumowy, prod. USA
23:50 Eugeniusz Kwiat-

kowski. Mąż stanu - fi lm 
dokumentalny

00:50 Wojsko - polskie.pl 
01:15 Terytorialsi

06:00 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 Żydzi z Częstochowy
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 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion 
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 

- serial prod. Turcja, 2016
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP

19:35 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

20:10 Kino relaks 
- Elizabethtown 
- komedia, prod. USA, 
2005, reż. Cameron Crowe, 
wyk. Orlando Bloom, 
Kirsten Dunst, Susan 
Sarandon, Alec Baldwin

22:20 Mocne Kino 
- Mistyfi kacja 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1991

00:05 Uwikłanie 
- fi lm kryminalny, 
prod. Polska

02:20 Trzynaście lat - serial
03:25 Świat bez tajemnic

- Miasto duchów. Rakka 
05:00 Zakończenie dnia

05:45 Uwaga!  
06:15 Mango - telezakupy
07:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:20 Doradca smaku 

- Sałatka cobb 
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

- magazyn 
11:00 Eks-tra zmiana 

- program lifestylowy 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 19 +  
14:00 SOS Ekipy w akcji 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga!  
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:30 Fokus 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2015, reż. Glenn Ficarra, 
John Requa, wyk. Will 
Smith, Margot Robbie, 
Adrian Martinez, Gerald 
McRaney, Rodrigo Santoro 

23:45 Wpadka - fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Judd 
Apatow, wyk. Katherine 
Heigl, Seth Rogen, Paul 
Rudd, Leslie Mann, 
Jason Segel 

02:20 Z archiwum X 
- serial, Kanada

03:20 Uwaga!
- magazyn  

03:45 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

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

Kiepskich 
- serial komediowy

20:10 Bad Boys
- komedia sensacyjna

 Detektywi Marcus 
Burnett i Mike Lowrey z 
policyjnego wydziału an-
tynarkotykowego w Miami 
mają 3 dni na odnalezienie 
heroiny wartej sto 
milionów dolarów, która 
została skradziona z ich 
posterunku. Jedyną osobą, 
która może im pomóc, jest 
piękna Julie Matt, która 
potrafi  zidentyfi kować 
szefa gangu.

22:45 Rok pierwszy
00:50 Nasz Nowy Dom

- magazyn
prod. Polska

02:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:40 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Strzegom 

09:00 Księga Przestrzeni 
- Przy ulicach mniejszych 
miast

09:40 Mój Nikifor - dramat, 
prod. Polska, 2004,
reż. Krzysztof Krauze, 
wyk. Krystyna Feldman, 
Roman Gancarczyk, Jerzy 
Gudejko, Jowita Miond-
likowska, Lucyna Malec, 
Katarzyna Paczyńska, 
Karolina Paczyńska

11:30 Polskie drogi - Obywate-
le GG - serial TVP

13:00 Nagroda Literacka 
Gdynia 2019

13:05 Czy można się 
przysiąść

13:50 Studio Kultura 
14:05 Nagroda Literacka 

Gdynia 2019
14:15 Galeria - Piosenki Jacka 

Kaczmarskiego

15:25 Krótki dzień pracy 
- fi lm TVP, prod. Polska

16:50 Ostatnie uderzenie 
młotem - dramat, 
prod. Francja, 2014, 
reż. Alix Delaporte, 
wyk. Romain Paul

18:20 Wakacje z duchami 
- serial TVP

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

- serial, prod. USA, 2018
21:20 W trzy miesiące 

dookoła świata
- Chevalier

23:15 Dokument w podróży 
- Chińskie Van Goghi 
- fi lm dokumentalny

00:50 Lekkie obyczaje 
- Wszyscy mają się 
dobrze - dramat

06:00 JAG - Wojskowe
Biuro Śledcze 

07:00 Górka Dolna 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 

10:00 Nash Bridges 
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges 
(Don Johnson), który w 
raz ze swoim partnerem 
Joe Dominguez (Cheech 
Marin) walczy z przestęp-
czością w mieście.

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

16:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Gwiezdne wojny: 
część I - Mroczne 
widmo 
Dwaj rycerze Jedi 
wyruszają z misją ocalenia 
planety Naboo przed 
inwazją wojsk Federacji 
Handlowej.

22:50 Spirit: duch miasta 
00:55 Bez Litości 
02:45 Tajemnice medyczne

- fi lm akcji
03:45 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

04:20 Dyżur

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Rzeka tajemnic 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2003, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Sean Penn, Tim 
Robbins, Kevin Bacon, 
Laurence Fishburne
Adaptacja powieści Den-
nisa Lehane’a. Życie trzech 
przyjaciół zmienia się, gdy 
jeden z nich wsiada do 
niewłaściwego samocho-
du. Po 25 latach ich drogi 
znowu się krzyżują.

22:55 W czym klops? 
- fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Jake 
Szymanski, wyk. Christo-
pher Meloni

01:45 Zagubieni 
- serial, USA 

02:45 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

według Richarda 
Hammonda

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

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy,
prod. Polska

20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska

21:40 Więźniowie dzielnicy
- fi lm sensacyjny

 W slumsach Waszyngtonu 
opanowanych przez gangi 
14-letni Lucas, który jako 
dziesięciolatek wciągnięty 
został w handel narko-
tykami, próbuje uchronić 
przed podobnym losem 
swojego młodszego brata. 
Jednak wymknąć się z 
sideł bezwzględnych ludzi 
rządzących tym interesem 
jest niezwykle trudno. 

23:35 Kroniki Strażnika
01:30 Transakcje za milion 

dolarów: Nowy Jork
02:30 Graffi  ti
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05:15 Natura w Jedynce
- Australia. Inwazja obcych 
- fi lm dokumentalny

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 

- magazyn
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Bagna są dobre! 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Okrasa łamie przepisy - 
Prosto i elegancko 
w Mortęgach 

16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 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 Ocaleni - reality show
23:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
00:45 Mroczna przyjaźń 

- thriller
02:30 Okupowani 

- Listopad - serial

05:20 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

06:50 Operacja Zdrowie! 
Bezsenność - magazyn 
medyczny

07:20 Familiada - teleturniej
07:45 Pytanie na śniadanie 
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 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Wymarzona miłość 

- serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion 
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

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

- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Rozumiemy się

bez słów - komedia
22:05 U Pana Boga 

za miedzą - komedia, 
prod. Polska, 2009

00:10 Elizabethtown
 - komedia, prod. USA, 
2005

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

03:20 Art Noc - Festiwal
Kultury Żydowskiej 
w Krakowie 2019

05:45 Uwaga!  
06:15 Mango - telezakupy
07:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:20 Doradca smaku - Poled-

wica w sosie sojowym 
08:30 Dzień Dobry 

Wakacje 
- magazyn 

11:00 Eks-tra zmiana 
- program lifestylowy 

12:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:00 19 + 
14:00 SOS Ekipy w akcji 
15:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne 

rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Szefowie-wrogowie 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Seth Gordon, wyk. 
Jason Bateman, Charlie 
Day, Jason Sudeikis, 
Jennifer Aniston, Colin 
Farrell, Kevin Spacey

00:35 Top Model - program 
rozrywkowy 

01:40 Bez tabu 
02:40 Uwaga!  
03:00 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Słaba płeć?

22:15 To tylko seks
 - komedia romantyczna
 Jamie to młoda, żyjąca 

pełnią życia specjalistka 
od rekrutacji. Dzięki 
swojej pracy poznaje 
Dylana, dyrektora arty-
stycznego z Los Angeles 
i namawia go na zmianę 
pracy i przeprowadzkę do 
Nowego Jorku, gdzie sama 
mieszka. Przy okazji oboje 
odkrywają, że „nadają 
na tych samych falach” 
- szybko się zaprzy-
jaźniają.

00:40 Chirurdzy
02:45 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

08:25 Informacje kulturalne 
08:40 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
Historii - Krzeszów 

09:00 Vistuliada
09:30 Zagraj ze mną 

- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2016, reż. 
Milena Dutkowska, wyk. 
Marek Nędza, Patryk 
Szwichtenberg, Anna 
Makowska - Kowalczyk, 
Jaśmina Polak

09:55 Ostatnie uderzenie 
młotem - dramat, prod. 
Francja, 2014, reż. Alix 
Delaporte, wyk. Romain 
Paul, Clotilde Hesme

11:30 Polskie drogi - Najspoko-
jniejsze miejsce na świecie 
- serial TVP

13:05 W domu - fi lm TVP
13:50 Studio Kultura 
14:00 Nagroda Literacka 

Gdynia 2019
14:05 Taśmy Kultury 

14:40 Mała Apokalipsa 
- fi lm obyczajowy

16:40 Jańcio Wodnik 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska

18:30 Wakacje z duchami 
- serial TVP

19:40 Koło pióra - magazyn
20:20 Teatr Telewizji - 

Teatr Sensacji - Stawka 
większa niż życie 

21:40 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Wstęp 
do fi lmu - Psychoza

21:50 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Psychoza 
- thriller, prod. USA, 1960

23:45 Scena Klasyczna - 37 
Duo Granat - Tamara 
Granat&Adrian Kreda 

00:35 Portrety - Raghu Rai, 
portret niepozowany

06:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
Harmon Rabb, były 
pilot marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych, 
zostaje przeniesiony 
do JAG, gdzie prowadzi 
kolejne sprawy jako 
adwokat.

07:00 Górka Dolna 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
09:00 JAG - Wojskowe 

Biuro Śledcze 
10:00 Nash Bridges 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Łowcy skarbów 
15:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Straszny fi lm 4 
- komedia
Cindy z przyjaciółmi 
musi uratować świat 
przed inwazją kosmitów 
i zmierzyć się z duchem 
małego chłopca.

21:30 Wielki Stach 
23:40 Puls lata
23:55 Miłość z przedszkola 
02:10 Tajemnice

medyczne 
- fi lm akcji

03:10 Z archiwum policji 
- fabularny

03:45 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:25 Z archiwum policji
- fabularny

05:00 Słodka miłość
- telenowela

05:10 Szkoła 
06:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
07:10 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
08:10 Szpital - program 

obyczajowy 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- magazyn obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Kości - serial, USA 
16:55 Dr House - serial 

obyczajowy, USA 
17:55 Kryminalni - serial 

kryminalny, Polska 
19:00 Ukryta prawda  

20:00 Pułapka 
- serial, Polska
Intrygująca historia, 
która angażuje widza już 
od pierwszego odcinka. 
Główna bohaterka, Olga 
Sawicka zmaga się z dem-
onami przeszłości - trau-
matycznymi przeżyciami, 
które nie pozwalają jej 
zaznać spokoju po śmierci 
męża i przystąpić do pracy 
nad kolejną powieścią.

22:00 Scott Pilgrim kontra 
reszta świata 
- fi lm komedia, USA, 
2010, reż. Edgar Wright, 
wyk. Michael Cera, Mary 
Elizabeth Winstead

00:20 Zagubieni 
- serial, USA 

01:15 Druga strona medalu

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Przygody Kota 
w butach

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

według Richarda 
Hammonda

11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Najdziwniejsze zwier-

zęta świata: Farmy
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Miłość na Zakręcie

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

21:40 Opłacone krwią
 Młody, utalentowany 

bokser Vinny Pazienza 
odnosząc coraz większe 
sukcesy ma szansę stać 
się prawdziwą gwiazdą. 
Jego błyskotliwą karierę 
przerywa wypadek samo-
chodowy. Vinny o mały 
włos unika śmierci ale 
doznaje poważnego urazu 
kręgosłupa. Dowiaduje 
się, że może nigdy już nie 
będzie chodzić.

00:05 Tuż przed tragedią
02:15 Graffi  ti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt zachęca do adopcji jego  
podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

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

INA Piękna, eteryczna, kokietująca, z rozbra-
jającą dziewczęcą finezją potrafi zawrócić w 
głowie. Aż ma się ochotę tulić ją i całować. Ina 
to taka dziewczyna, która w życiu nie skrzyw-
dziła nawet muchy. Delikatna, wrażliwa, ko-
chana, ujmująca. To taka psia księżniczka, 
która stąpa po ziemi z delikatnością motylka 
i cieszy życiem jak mało kto. Jednak przez pierwsze tygodnie 
po przyjeździe nie wychodziła z budy. Nawet po jedzenie czy 
na siku ... Jadła tylko w nocy  z miski wstawionej do środka 
budy. Z daleka widać było trzęsącą się kupkę karmelowego 
futerka i przerażone, piękne oczy... Teraz jest lepiej. Dużo le-
piej, ale tylko przy tych, których zna. Wtedy jest fantastyczna. 
Szukamy domu z doświadczeniem z psami lękowymi.

NEMO Może ktoś z Was pomyślał o adopcji niewidomego 
psa? Pamiętacie tę bajkę o wspaniałym i mądrym błazenku? 
No właśnie! Nasz Nemo to taka rybka, bardzo ciekawa świata, 
która może odbierać go każdym zmysłem oprócz wzroku. In-
teligentna, wrażliwa i rozczulająca. Taki właśnie jest On. Przy-
jechał do nas w połowie lipca - zabiedzony, przestraszony i 
totalnie zdezorientowany. Nemo ma pewnie z 7 lat. Nie widzi 
prawdopodobnie od zawsze. To nie jest zaćma. Świetnie do-

gaduje się z innymi psami. Lubi ich towarzystwo. 
Jednak kontakt z ludźmi stanowi dla niego rzecz 
najważniejszą. Tuli się do wyciągniętej dłoni, 
szukając ukojenia i ratunku. Nemo jest wykastro-
wany, zaszczepiony i ma czip. BRAKUJE MU 
TYLKO DOMU.

KRAKERS  Z kanapy za schroniskowe kraty... 
Po 4 latach oddany przez właściciela. Niestety, 
powodu dokładnie nie znamy, ale poznaliśmy Kra-
kersa! To fantastyczny około 5- letni pies, ponoć 
mix husky. Pięknie chodzi na smyczy, zna wszyst-
kie komendy, uwielbia aportowanie. Pies z charakterkiem, więc  
raczej nie dla każdego. Przydałby się doświadczony człowiek 
przewodnik, który nie da sobie wejść na głowę.
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hernciszfilm@gmail.com

instagram.com/hernciszfilm

facebook.com/hernciszfilm

youtube.com/hernciszfilm

+ 48 662 24 00 24

PRODUKCJA FILMÓW REPORTERSKICH I DOKUMENTALNYCH
FOTOGRAFIA SFERYCZNA I USŁUGI FOTOGRAFICZNE
PRODUKCJA FILMÓW REPORTERSKICH I DOKUMENTALNYCH
FOTOGRAFIA SFERYCZNA I USŁUGI FOTOGRAFICZNE

NAGRANIA WIELOKAMEROWE
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I FILMOWE
USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ BIZNESOWYCH

www.hernciszfilm.plJAKOŚĆ KINOWA 

BOGATE DOŚWIADCZENIE W PRACY TELEWIZYJNEJ OD SCHYŁKU LAT 90-TYCH
FIRMA ZAŁOŻONA W 2006r. WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Świadczymy usługi filmowo-fotograficzne obejmujące 
zakresem realizacje takie jak: spoty reklamowe,
filmy instruktażowe, reportaże dokumentacyjne, 
podróżnicze w Polsce i za granicą.

proj. graf. Grzegorz Winiarczyk

Zaczarujemy Wasze wspomnienia!
Zamów pełen emocji reportaż do którego będziecie wracać. 

Wiemy już jakich los nam 
przydzielił przeciwników, albo-
wiem po losowaniu jesteśmy 
w grupie z Makao, Malezją i 
gospodarzem turnieju Singa-
purem.

W grupie stanowimy jedy-
ny europejski zespół, a wiado-
mo, że dla drużyn azjatyckich 
tchoukball to sport niemalże 
narodowy o bardzo długich 
tradycjach. Jesteśmy dobrze 
przygotowani, więc mamy na-
dzieję, że uda nam się wyjść 
z grupy. Po ostatnim treningu, 
który odbył się 12 sierpnia, wi-
dać, że chłopcy są pełni ener-

W niedzielę, 28 lipca na 
placu przy kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Warsza-
wicach odbył się III Turniej 
Siatkówki Plażowej o Puchar 
Proboszcza. Wydarzenie po 
raz kolejny zorganizował ks. 
proboszcz Krzysztof Wałek 
przy wsparciu parafian.

Kilkunastu zawodników 
z rejonu parafii, jak i spoza 
niej, rozstawionych było wraz 
z rezerwowymi w pięciu dru-
żynach i zagrało w 3-osobo-
wych zespołach. Grających, 
podzielonych na dwie grupy, 
dopingowali zgromadzeni 
mieszkańcy pobliskich miej-
scowości. Zacięta, a momen-

8 czerwca Justyna Rogul-
ska wywalczyła 3 miejsce 
na mistrzostwach Polski w 
akrobatyce powietrznej w 
Lublinie, dzięki czemu za-
kwalifikowała się na wrze-
śniowe mistrzostwa świata 
na Ibizie. By móc reprezen-
tować Otwock, szuka firm 
sponsorskich.

- Jestem instruktorką akro-
batyki powietrznej na szarfach 
i kołach oraz studentką Akade-
mii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie - mówi Justyna. 
- Dwa lata temu pierwszy raz 
przyszłam na trening Aerial 
Hoop (taniec na kole) i od tego 
czasu się zakochałam w tej 
dyscyplinie. Od tamtego dnia 
ciężką pracą ukształtowałam 
swój charakter oraz zdobyłam 
umiejętności na tyle wysokim 
poziomie, że udało mi się wy-

Akrobatka przygotowuje się 
do mistrzostw świata

walczyć 3 miejsce na mistrzo-
stwach Polski w Lublinie. Jak 
się potem okazało, zakwalifi-
kowałam się na mistrzostwa 
świata na Ibizie! Zostało mało 
czasu, bo MŚ odbywają się 
7-8 września. Jednak walczę 
każdego dnia i zamierzam po-
kazać się z jak najlepszej stro-
ny. Niestety, takie mistrzostwa 

są bardzo kosztowne. Muszę 
się liczyć z kosztami za opłatę 
startową, nocleg, loty samolo-
tem, poprawki stroju, za dresy 
kadrowe,  transport, ubezpie-
czenie itd. Dlatego potrzebu-
je wsparcia, by zrealizować 
swoje marzenia. Szukam firm 
sponsorskich, dla których z 
przyjemnością się odwdzię-
czę promocją i pokazami ar-
tystycznymi. Wiem, że jest to 
dla mnie ogromna szansa i 
chcę ją jak najlepiej wykorzy-
stać, by godnie reprezento-
wać Otwock i Polskę.

Kontakt dla firm do Justy-
ny: justynarogulska1@gmail.
com.

Cała rozmowa z Justyną 
Rogulską, którą przeprowadził 
Krystian Herncisz,  na portalu 
iOtwock.info.

Zawodnicy z SP 2 
polecieli do Singapuru
13 sierpnia to dzień, na który długo czekali młodzi zawod-
nicy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ireny Sendlerowej w 
Otwocku. Tego dnia z lotniska Warszawa - Okęcie przez 
Katar polecieli do Singapuru na Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata w Tchoukballu.

gii i woli walki o jak najlepsze 
miejsca.

Polskę bedą reprezento-
wać: Leon Gałabuda (kapi-
tan), Matteo Garbacz, Konrad 
Kaliński, Kuba Karpiński, Bar-
tosz Nowakowski, Aleksander 
Prus, Borys Rajzer i Franci-
szek Rzymkowski.

Trzymajcie kciuki! Wasze 
wsparcie na pewno doda otu-
chy naszym reprezentantom.

Paweł Łyżwa, 
nauczyciel WF, 

trener reprezentacji polski do 
lat 12 w tchoukballu

tami zaskakująca rywalizacja 
między amatorami siatkówki 
plażowej trwała ponad cztery 
godziny. Ostatecznie w spor-
towych zmaganiach zwycię-
żyła grupa „Młodych Wilków”, 
drugie miejsce zajął „Łukówiec 
Team”, a na trzecim stopniu 
podium znalazła się drużyna 
pod nazwą „Saribal”. Zawod-
nicy z tych ekip odebrali pa-
miątkowe puchary, a wszyscy 
gracze zostali uwiecznieni na 
pamiątkowych fotografiach. 
Na każdego czekała również 
zimna niespodzianka w ten 
upalny dzień w postaci pysz-
nych lodów.

Sebastian Rębkowski

Turniej siatkówki  
w Warszawicach


