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Otwock lubi pomagać
9 czerwca był prawdziwym świętem piłkarzy i wielkiej rzeszy ludzi o ogromnych sercach.
Na turnieju charytatywnym Bad Boys Cup w Wólce Mlądzkiej udało się zebrać dla Maksa
walczącego o zdrowie i życie ponad 75 tys. zł! Już 23 czerwca podczas zawodów
biegowo-rolkowych znów otwocczanie będą pomagać dzieciom... - czytaj s. 13 i 16
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Weź udział w debacie
o stanie Gminy Otwock

Na wtorek 25 czerwca br. zaplanowana jest sesja Rady Miasta Otwocka, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Otwock za 2018 rok przygotowanym przez
prezydenta. Mogą w niej wziąć udział radni, a także mieszkańcy miasta. Debata jest nowym
narzędziem kontroli samorządu, wprowadzonym w ubiegłym roku przez Sejm.

Z NCBJ w kosmos
Projekt POLAR-2, w którym swój znaczny udział ma Narodowe Centrum Badań Jądrowych ze Świerka, poleci na
chińską stację kosmiczną. Jego celem jest badanie promieniowania gamma, które dla naukowców jest kluczem do tajemnic Wszechświata, m.in. pulsarów i czarnych dziur.
Chiny i ONZ nawiązały
współpracę, w ramach której
na pokładzie chińskiej stacji
kosmicznej będą przeprowadzane międzynarodowe eksperymenty naukowe. Wśród
nich - jak ogłoszono 12 czerwca br. - będzie właśnie POLAR-2: Gamma-Ray Burst
Polarimetry on the China Space Station, realizowany przez
konsorcjum w składzie: NCBJ,
Uniwersytet Genewski, Max
Planck Institute For Extraterrestial Physics oraz Instytut
Fizyki Wysokich Energii Chińskiej Akademii Nauk.
Promieniowanie
gamma jest wynikiem najbardziej energetycznych typów
eksplozji w kosmosie, czyli
zderzeń pulsarów (gwiazd
neutronowych) lub pulsara
z czarną dziurą oraz z wybuchami hipernowych, kończącymi życie najmasywniejszych gwiazd. Z powodu
atmosfery nie dociera ono do
powierzchni naszej planety.
Ten rodzaj promieniowania
można obserwować tylko
dzięki detektorom umieszczonym np. na satelitach lub
stacjach kosmicznych.
POLAR-2 to drugi projekt,
w którym biorą udział naukowcy i inżynierowie z NCBJ. Do

poprzedniego - POLAR z 2016
r. - przygotowali detektory i
analizowali zebrane dane. „Dla
eksperymentu POLAR-2 chcemy zaprojektować i zbudować
układy elektroniczne odbierające dane bezpośrednio z
detektora” - opowiada mgr
inż. Dominik Rybka z Zakładu
Elektroniki i Systemów detekcyjnych NCBJ, współtwórca
elektroniki wykorzystanej w
2016 r. „Nasze układy wyposażymy w odpowiednie, stworzone u nas oprogramowanie.
Zamierzamy także zaprojektować, zbudować i oprogramować elektronikę, która przygotuje do wysłania na ziemię
sygnały odebrane wcześniej z
detektorów. Kolejnym naszym
zadaniem ma być budowa
specjalnego zasilacza niskiego napięcia zasilającego cały
instrument.”
To zadanie na kilka następnych lat - według planów
aparatura ma rozpocząć
zbieranie danych w 2024
roku. Potem pole do działania będą mieli naukowcy
analizujący dane, m.in. z Zakładu Astrofizyki NCBJ.
red.

Na zdj. Pulsar w Mgławicy Kraba Fot. NASA/HST/
ASU/J.
Adres redakcji:
05-400 Otwock,
ul. Wawerska 1 lok. 8
tel.: 513 978 841
redakcja@iOtwock.info

Aby jednak mieszkaniec
Otwocka mógł się wypowiedzieć w jakiejś kwestii dotyczącej raportu, musi złożyć
do przewodniczącej Rady
Miasta pisemne zgłoszenie
poparte podpisami minimum
50 osób (druk na BIP UM).
Musi to zrobić z wyprzedzeniem - najpóźniej na dzień
przed zaplanowaną sesją,
czyli w przypadku Otwocka 24
czerwca br. Osoba zainteresowana udziałem w debacie,
nie powinna jednak czekać do
ostatniego dnia. Została bowiem ustalona maksymalna
liczba 15 mieszkańców, którzy mogą wystąpić podczas
tej sesji. Kolejność wystąpień

będzie zgodna z kolejnością
zgłoszeń. Uczestnicy debaty
mają prawo do jednokrotnego
wystąpienia, bez ograniczenia
czasowego.
Czym jest Raport o stanie
Gminy Otwock?
To dokument podsumowujący działalność prezydenta
w roku poprzednim. Na jego
podstawie, po dyskusji radni będą głosować o udzieleniu włodarzowi absolutorium.
Przygotował go obecny prezydent Jarosław Margielski,
który objął urząd 17.11.2018 r.
Raport jest opublikowany w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.
Liczy 85 stron i jest podzielony

na 8 rozdziałów dotyczących
m. in. demografii, finansów,
realizacji polityk, programów
i strategii, stanu bezpieczeństwa, budżetu obywatelskiego, uchwał rady miasta. Czego możemy dowiedzieć się z
dokumentu?
W 2018 roku Otwock miał
43314 mieszkańców - mniej o
175 osób niż w roku poprzednim. Dochody miasta wyniosły
ponad 189,15 mln zł, a wydatki ponad 201,62 mln zł. Realizacja budżetu zamknęła się
deficytem w wysokości ponad
650 tys. zł pokrytym z kredytu
bankowego. Zadłużenie miasta wynosi ponad 29 mln zł.
red.

Jak Otwock wspiera NGO

W 2018 roku z budżetu Otwocka poszło na dofinansowanie zadań realizowanych przez szeroko pojęte organizacje pozarządowe ponad 1,5 mln złotych.
Współpracę z miastem
podjęło 58 organizacji,
które otrzymały dotacje na
bardzo różnym poziomie.
46 organizacji zyskało
wsparcie od 1300 zł do 20
000 zł, a 12 od 20 000 do
255000 zł.
646 549,34 zł zostało
przekazane na wsparcie
zadań z dziedziny promocji kultury, sportu, turystyki, ochrony zdrowia oraz o
charakterze edukacyjnym.
Część z tych pieniędzy
została wykorzystana na
wsparcie 34 zadań publicznych w ramach otwartych konkursów, a 41 zadań dotowanych w trybie
pozakonkursowym. Z tej puli
najwięcej (120 tys. zł) otrzymał Klub Sportowy Vulcan na
prowadzenie zajęć w sekcjach
sportowych.
325 tys. zł przekazano na
działania z zakresu ekologii i

ochrony zwierząt, a konkretnie na zapobieganie bezdomności psów i kotów, z czego
większość (255 tys. zł) na psy
otrzymała w ramach konkursu Fundacja Przyjaciele Braci
Mniejszych.
575 000 zł to z kolei środki

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

Zespół redakcyjny: Andrzej Kamiński,
Andrzej Idziak, Maciej Wakuliński,
Sławomir Wąsowski, Paweł Ajdacki
Kolportaż: Emilia Paśniczek,
tel. 512 230776

przeznaczone na wsparcie działań organizacji w
zakresie ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania
uzależnień. Z tej puli największe dotacje zyskała
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na profilaktykę uzależnień (250 tys.
zł) oraz Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej na
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i
młodzieży ze Świdra.
Ogólnie
znaczna
część dotacji dotyczyła
konkretnych wydarzeń,
ale przeważnie było to
wsparcie rzędu kilku do
kilkunastu tysięcy złotych.
Które organizacje i ile dokładnie otrzymały jest rozpisane w tabelach opublikowanych
na stronie: www.iOtwock.info.
Red.

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

Wszelkie prawa, w tym Autora i Wydawcy, zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów
oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrotów w publikowanych listach. Redkacja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Czy łączyć kulturę ze sportem?
Otwockie Centrum Kultury czeka rewolucja. A ściślej rzecz biorąc - daleko idące zmiany, za sprawą których ta stosunkowo
sprawnie działająca instytucja już niebawem zostanie przekształcona w Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu.
Zadecydowali o tym jeszcze
w ubiegłym roku na grudniowej
sesji rady miasta otwoccy radni, którzy uchwałą powołali do
życia nowy twór łączący kulturę
ze sportem. To swoista retorsja
na fakt, że wcześniej nie udało
się doprowadzić do powstania
w naszym mieście Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jaki jest jednak pomysł władz
na mariaż tych działalności póki co - trudno powiedzieć…
Przedstawienie
autorskiej
koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku na
najbliższe 3 lata jest jednym
z wymogów, jaki postawiono kandydatom ubiegającym
się o stanowisko dyrektora
tej placówki, o czym możemy
przeczytać w Zarządzeniu Nr
142/2019 Prezydenta Miasta
Otwocka z dnia 31.05.2019 r.
powołującym komisję do przeprowadzenia konkursu. Sprawa jest poważna, bo kadencja
dyrektora MOKTiS-u, zgodnie
z przyjętym statutem, potrwa
pięć lat. Od tego więc, czyja
koncepcja sprosta oczekiwaniom otwockich włodarzy i kto
będzie kierował ośrodkiem,
zależy pośrednio oferta kulturalna i sportowa, z jakiej otwocczanie będą korzystać w ciągu
najbliższych kilku lat.
MOKTiS będzie miał swoją
siedzibę w miejscu, gdzie dotychczas mieściło się Otwockie Centrum Kultury. W jego

skład, oprócz klubów kultury „Smok „ i „Mlądz” , Teatru
Miejskiego im. Jaracza, Muzeum Ziemi Otwockiej i Uniwersytetu III Wieku, weszły
także trzy kompleksy boisk
sportowych typu orlik przy ul.
Narutowicza, Karczewskiej i
Wspaniałej oraz jedyne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Karczewskiej. Zdaniem radnego
Krzysztofa Kłóska, autora
projektu uchwały o powołaniu ośrodka, wzorowano się
w tym przypadku na rozwiązaniu, jakie zastosowano trzy
lata temu w Celestynowie.
Pełniący obowiązki dyrektora OCK Sebastian Rakowski
do zmiany koncepcji funkcjonowania Centrum podchodzi
sceptycznie. Jego zdaniem
łączenie w jednej placówce
działalności kulturalnej ze
sportową budzi wątpliwości
prawne, a aspekty jej funkcjonowania opierają się na ustawach, które wzajemnie się wykluczają. I coś jest na rzeczy,
bo zgodnie z orzecznictwem
sądów administracyjnych nie
można podzielić poglądu, że
jedynie wola organizatora decyduje o tym, jakie zadania
będą przypisane tworzonej
przez niego instytucji kultury.
Wiadomo, że prowadzenie działalności kulturalnej
jest obowiązkowym zadaniem jednostek samorządu
terytorialnego. Organizują one
działalność kulturalną, two-

rząc samorządowe instytucje
kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest
podstawowym celem statutowym. Podstawą funkcjonowania placówek kulturalnych
jest statut opracowany przez
organizatora, który powinien
określać m.in. postanowienia
dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna,
jeśli instytucja zamierza taką
działalność prowadzić.
Organizator instytucji kultury musi zapewnić jej środki
niezbędne do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności
kulturalnej oraz utrzymania
obiektu, w którym jest ona
prowadzona. W tym celu przekazuje dotację podmiotową
na dofinansowanie bieżącego
funkcjonowania,
zabezpieczając tym samym potrzeby
w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym
m.in. środki na utrzymanie i
remonty obiektu, jak również
dotacje celowe. Funkcjonowanie instytucji kultury określają
przepisy ustawy o działalności kulturalnej. Wynika z nich
przede wszystkim to, że instytucja kultury jest powołana do
realizowania zadań z zakresu
działalności kulturalnej.
Działalność sportową natomiast prowadzi się w szczególności w formie klubu sportowego działającego jako osoba
prawna, czyli odrębny podmiot.
Do jej prowadzenia są więc w
pierwszej kolejności powoła-

ne kluby sportowe. Dopiero w
przypadku gdy nie ma takich
podmiotów w gminie, działalność sportową może prowadzić np. instytucja kultury. Co
to oznacza w praktyce? Ano to,
że dublowanie podmiotów prowadzących taką działalność,
a co za tym idzie dodawanie
instytucji kultury działalności
sportowej, gdy w gminie działa klub sportowy, jest niecelowe i niewłaściwe. Oznacza to
też, że instytucje kultury i kluby
sportowe powołuje się do realizacji dwóch odrębnych celów
działalności - odpowiednio:
działalności kulturalnej i działalności sportowej. Inne są też
zasady finansowania tych podmiotów. Wiele rozstrzygnięć
nadzorczych, orzekanych w
podobnych sprawach zarówno
przez wojewodów, jak i wojewódzkie sądy administracyjne,
kończyło się do tej pory unieważnieniem uchwał łączących
kulturę ze sportem. Jeżeli tak
mówi prawo, to czy w związku
z tym uchwała podjęta w grudniu przez otwockich radnych
o powołaniu MOKTiS-u nie
została przypadkiem podjęta
nieprawnie?
Na sesji Rady Miasta
Otwocka, na której powołano
MOKTiS, Sebastian Rakowski zarzucił radnym, że statut
nowej instytucji został przygotowany niechlujnie i zawiera wiele błędów. Wyraził się
nawet, że jest on kombinacją
różnego rodzaju fragmentów

podobnych uregulowań znalezionych w Internecie, posklejanych w jedną całość. Projektu w proponowanym kształcie
bronił radny Krzysztof Kłósek,
tłumacząc, że został on oparty na dokumencie przyjętym
przez Radę Gminy Celestynów, któremu wojewoda nie
zarzucił ani niechlujstwa, ani
nieprawidłowości.
Twierdził
też, że znalazło się w nim wiele zapisów z obecnego statutu
OCK. Faktem jest jednak, że
radca prawny urzędu poinformowała, iż projekt nie był
opiniowany przez kancelarię
prawną w takim kształcie, w
jakim został zaprezentowany
na sesji. Zmiana nazwy OCK
na Miejskie Ośrodek Kultury,
Turystyki i Sportu oraz przyjęcie nowego statutu zostało
ostatecznie
przegłosowane
13 głosami „za”, przy sześciu
głosach „przeciw”, co oznacza, że ta instytucja kultury
podlega definitywnie likwidacji. Szkoda, bo przez lata swojego istnienia Otwockie Centrum Kultury zdążyło wyrobić
sobie niezłą markę, a opinie
mieszkańców na jego temat z
roku na rok były coraz lepsze.
Decyzje zostały już jednak
podjęte. Czy nowy projekt zakończy się sukcesem? Trudno
jeszcze dzisiaj wyrokować.
Postępowanie konkursowe na
stanowisko dyrektora MOKTiS-u dopiero dobiega końca.
Andrzej Idziak

Półtora kilograma amfetaminy w krzakach
Otwocka policja informuje o kolejnym przypadku zatrzymania na ulicach miasta z narkotykami. 28-latek, został
złapany z dużą ilością amfetaminy, którą próbował ukryć
przed policjantami w krzakach.
Według informacji przekazanych przez rzecznika
KPP Otwock obydwa zatrzymania były wynikiem rutynowo przeprowadzanych
patroli przez funkcjonariuszy
z wydziału prewencji.
Kilka dni temu podczas
patrolu w rejonie ulicy Samorządowej i Konarskiego w
Otwocku policjanci dostrzegli
kierowcę osobowego peugeota, który wykonał nagły
manewr skrętu, jakby chciał
uniknąć z nimi spotkania. To
zachowanie było na tyle podejrzane, że pojechali jego
śladem. Sądzili, że kierowca
może prowadzić po alkoholu lub ma w samochodzie

przedmioty pochodzące z kradzieży. Okazało się, że mężczyzna miał znacznie poważniejszy powód do ucieczki.
Gdy peugeot wjechał na
jeden z pobliskich parkingów,
funkcjonariusze skręcili za
nim. Obserwowali, jak mężczyzna zatrzymuje samochód,
wysiada z niego i idzie w kierunku krzaków, w których coś
chowa. W tym momencie policjanci zainterweniowali. Wylegitymowali kierowcę i sprawdzili miejsce, w którym ukrył
podejrzany pakunek. Była to
reklamówka z foliowymi torebkami pełnymi proszku.
Wyglądało to na narkotyk, co
potwierdziło badanie narkote-

Fot. KPP Otwock

Zabezpieczone przez policjantów ponad 1,5 kg amfetaminy
sterem. 28-letni otwocczanin
okazał się posiadaczem ponad 1,5 kilograma amfetaminy. Został zatrzymany, a jego
sprawa trafiła do prokuratury.

Usłyszał zarzut karny posiadania znacznej ilości amfetaminy. Na wniosek prokuratury otwocki sąd wydał
postanowienie o zastosowa-

niu tymczasowego aresztu
wobec podejrzanego. Grozi
mu teraz nawet 10 lat więzienia.
Red.
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Sto lat otwockiego rzemiosła
W tym roku mija sto lat od momentu, gdy powołany został
w Otwocku Związek Rzemieślników i Robotników Niefachowych Chrześcijan. Związek ten mający charakter pośredni
między organizacją cechową i związkiem zawodowym przetrwał do roku 1930, kiedy powstał cech branżowy: Cech Mularsko-Ciesielski w Otwocku.
Organizacje cechowe są
jednymi z najstarszych organizacji społecznych, jakie są
znane w historii. W Polsce cechy działały już w średniowieczu od czasów, kiedy istniały
miasta, w których rękodzielnicy wykonywali swoje zawody,
służąc innym ludziom swoją
pracą. Cech Otwocki ma historię równą historii Otwocka.
7 czerwca br. obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą w
intencji otwockich rzemieślników, którą koncelebrowali proboszcz parafii św. Wincentego
a Paulo ks. Bogdan Sankowski i ks. Bogusław Kowalski,
proboszcz katedry diecezjalnej kurii warszawsko-praskiej.
Przed ołtarzem ustawiły się
poczty sztandarowe, w ławach zasiedli członkowie cechu i zaproszeni przez nich
goście. Proboszcz Bogdan
Sankowski życzył wszystkim
otwockim rzemieślnikom, by
sprostali konkurencji dużych
przedsiębiorstw. Po mszy
wszyscy przemieścili się do
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie dalej
świętowano jubileusz. Na uroczystą sesję jubilata, oprócz
rzemieślników, przybyło wielu
gości, m.in. starosta powiatu otwockiego Cezary Łukaszewski, burmistrz Józefowa
Marek Banaszek i Karczewa
Michał Rudzki, wójt gminy Celestynów Witold Kwiatkowski
i branżowe osobistości. Starszy Cechu Jerzy Przeździak
przypomniał historię otwockiej
organizacji.
W 1930 roku powołany
został pierwszy cech branżowy: Cech Mularsko-Ciesielski.
Jednak w tym czasie działały
już w Otwocku inne organizacje rzemieślnicze, w tym Cech
Fryzjerów i Perukarzy. W zasobach Cechu jest sztandar
Cechu Rzeźników z Otwocka
ufundowany w 1928 roku. W
roku 1933 Cech Mularsko-Ciesielski przekształcił się w
Cech Budowlany, a równocześnie podjęto decyzję o likwidacji Związku Rzemieślników
i Robotników Niefachowych
Chrześcijan. W roku 1936
został poświęcony sztandar
Cechu Budowlanego, który
również tu się znajduje. Podczas wojny organizacje cechowe nie działały oficjalnie.
Po wojnie Cech Budowlany
przekształcił się w Cech Rzemieślniczy zrzeszający rze-

mieślników różnych branż z
przewagą budowlaną, bo taka
była potrzeba w tamtym czasie. W 1953 roku powołany
został Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Otwocku,
który połączył wszystkie organizacje cechowe działające na
terenie powiatu otwockiego.
Cech ten kolejno przyjmował
nazwy: Cech Rzemiosł Różnych, a ostatnio Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.
Lata 1950-1970 to szybki
rozwój rzemiosła na terenie
powiatu otwockiego. Liczba
zakładów
rzemieślniczych
zrzeszonych w Cechu wzrosła
ze 160 w roku 1946 do 808 w
roku 1966 i blisko 1300 zakładów w 1976 roku. Liczba
członków, będących właścicielami i współwłaścicielami
zakładów
rzemieślniczych,
wyniosła prawie 3600 osób.
W tym czasie wybudowany
został (w latach 1959-1962)
Dom Rzemiosła, obecna siedziba organizacji, gdzie w
latach 70. XX w. ożywioną
działalność prowadził klub
Hefajstos.
Po wejściu w życie ustawy o rzemiośle w 1989 roku
i zniesieniu obligatoryjności
należenia do organizacji cechowej, liczba członków uległa znacznemu zmniejszeniu.
Obecnie otwocki cech liczy
niespełna 100 członków, przy
czym przynależność jest całkowicie dobrowolna. Cech,
podobnie jak dawniej, reprezentuje interesy rzemiosła wobec organów władzy państwowej i samorządowej, pomaga
rzemieślnikom przy prowadzeniu szkoleń uczniów, a także stara się dbać o dobre imię
rzemiosła wobec odbiorców
naszej działalności – podkreślił Jerzy Przeździak, dodając
zaproszenie do Broku, gdzie
działalność szkoleniowo-wypoczynkową prowadzi ośrodek cechowy „Rzemieślnik”,
a w pobliskim lesie są grzyby,
jagody, a w Bugu ryby.
Po uhonorowaniu kilku zasłużonych członków okolicznościowymi medalami swoje
gratulacje i życzenia dalszej
owocnej pracy rzemieślniczej złożyli samorządowcy i
przedstawiciele Mazowieckiej
Izby Rzemiosł i Przedsiębiorczości.
Andrzej Kamiński
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Dostojnie i z uśmiechem
8 czerwca zapewne na zawsze zapadnie w pamięci uczniów
Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku… Wszystko za sprawą balu ósmoklasistów, który - ze względu na minione zmiany edukacyjne – zawitał w mury podstawówek po blisko
dwóch dekadach nieobecności. Historia zatoczyła koło…
Gdy dawno temu po 6 latach nauki opuszczałem mury
„dwunastki”, nawet przez myśl
mi nie przeszło, że ściany
tamtejszej sali gimnastycznej ponownie usłyszą dźwięki
tańca chodzonego, a jednak
tak się stało. ,,Poloneza czas
zacząć ‘’– z dumą oznajmiła
dyrektor Beata Szydłowska…
Był ciepły (a nawet bardzo
ciepły) sobotni wieczór. Na
korytarzach unosił się gwar
rozmów podekscytowanych
rodziców, uczniowie ubrani
odświętnie zbili się w gromadki – chłopcy w garniturach z
czerwonymi szelkami i muchami, a dziewczęta w pięknych sukienkach. W łączniku
przed salą rozwinięty czerwony dywan oznajmiał, że
czeka nas wieczór wspaniały,
niczym wręczenie Oscarów.
W głośnikach zabrzmiała znajoma muzyka, a na parkiet w
dostojnym korowodzie wyszli
bohaterowie tego wieczoru,
czyli uczniowi SP nr 12, którzy
z pełną powagą i wdziękiem
zatańczyli swojego pierwszego poloneza. Podziwiali

ich rodzice, nauczyciele i inni
pracownicy szkoły, zaproszeni goście, m.in. przedstawiciel lokalnych władz - radny
Marcin Kraśniewski, jak również Andrzej Szaciłło – były
dyrektor „dwunastki” i polonista. Jeszcze chwila, zabawa
zaraz się zacznie… Dyrektor
szkoły Beata Szydłowska w
krótkim przemówieniu życzyła
uczniom powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej oraz
podziękowała pracownikom
szkoły za wysiłek włożony w
rozwój uczniów, nie tylko ten
dydaktyczny. Rodzice podziękowali nauczycielom za wkład
włożony w kształtowanie postaw moralnych i społecznych
ich dzieci. Były jeszcze jedne
wyrazy wdz\ięczności – od
uczniów dla rodziców, bo to
oni włożyli gros pracy w przygotowania i organizację tego
wydarzenia. Po tych krótkich
wystąpieniach nastał
moment, na który czekali przyszli
absolwenci. ,,Bal uważam za
rozpoczęty” – oznajmiła dyrektor Szydłowska…
Wakul

Ostatni taki bal... w SP2 w Otwocku
Za oknem lał się żar z nieba, mimo solidnej burzy, która przechodziła kilkanaście godzin
wcześnie. Jednak w środku budynku panowała jeszcze gorętsza atmosfera. Tak można
zarysować okoliczności związane z balem ósmoklasistów oraz ostatniego rocznika gimnazjalistów, jaki odbył się w piątek 14 czerwca w otwockiej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny
Sendlerowej.
Aby uczestniczyć w tym
wydarzeniu, przybyło wielu
zainteresowanych, chętnych
zobaczyć swoje córki, synów,
wnuczki czy koleżanki i kolegów w niecodziennej roli.
Uczniowie ubrani w gustowne
stroje (dziewczyny miały specjalne kreacje przygotowane
na ten wyjątkowy dzień, natomiast chłopcy założyli eleganckie koszule, marynarki i
buty) na hasło dyrektor szkoły

Jolanty Smuniewskiej: „Poloneza czas zacząć”, zatańczyli tradycyjny taniec znany
z ekranizacji kultowego dzieła
Adama Mickiewicza pt. „Pan
Tadeusz”. Zgromadzona publiczność z niecierpliwością
wyczekiwała swoich pupili, a
każdą z pięknie prezentujących się dwóch tur poloneza
nagrodziła gromkimi owacjami.
Po części oficjalnej i gra-

tulacjach dla społeczności
uczniowskiej, nauczycielskiej i
rodzicielskiej przyszła pora na
rozpoczęcie zabawy, którą zainaugurowały uczennice SP2,
tańcząc do piosenki „Gimme!
Gimme! Gimme!” zespołu
Abba. Młodzież długo świętowała ukończenie gimnazjum i
klasy ósmej w otwockiej SP nr
2 w rytm znanych ich melodii..
Sebastian Rębkowski
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Firma prowadzona jak rodzina
W prowadzeniu firmy największe wyzwania to wyzwania ludzkie - mówi Monika Orlińska, założycielka i prezes firmy Dakoma
Sp. z o.o.. Jej przedsiębiorstwo zostało w maju br. uhonorowane „Złotym Wiązem” w kategorii „Pracodawca roku” - nagrodą
ustanowioną przez wójta gminy Wiązowna jako dowód uznania dla najlepszych lokalnych biznesów.
Dakoma już od 23 lat
produkuje różnego rodzaju
produkty do pielęgnacji butów oraz wkładki do obuwia,
które z sukcesem sprzedaje
w 40 krajach świata. Od 19
lat firma działa na terenie
gminy Wiązowna. Obecnie
jej siedziba znajduje się w
samej Wiązownie przy ulicy Turystycznej. 15 maja br.
Monika Orlińska już po raz
drugi odbierała statuetkę
„Złotego Wiązu” - pierwszą
otrzymała podczas inauguracyjnej edycji nagrody 5
lat temu - wtedy w kategorii „Bizneswoman roku”. Z
panią prezes rozmawiamy
o organizacji pracy w jej firmie oraz o współpracy z samorządem.
Pierwsza siedziba Dakomy
była w Warszawie. Co Państwa skłoniło do przeniesienia się do gminy Wiązowna?
Monika Orlińska: - Tu były
tereny, które mogliśmy kupić
i dogodny dojazd dla dużej
grupy naszych pracowników
mieszkających po tej strony
Warszawy. Miejsce okazało się dla nas bardzo dobre.
Mamy też świetną współpracę
z gminą, szczególnie od momentu wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ilu pracowników zatrudnia
firma?
Ponad 100, z tego około połowa to pracownicy produkcji.
Duży jest także dział handlowy. Oprócz tutejszej siedziby
głównej mamy jeszcze trzy
sklepy medyczne: w Ustce,
Kościerzynie i w Pile oraz oddział w Słupsku.

Jakie rozwiązania w organizacji pracy dały firmie nagrodę dla najlepszego pracodawcy?
Nie znam kryteriów, którymi
posługiwała się komisja konkursowa. My zaprezentowaliśmy nasz elastyczny system
zatrudnienia: pracownicy biurowi mają ruchome godziny
pracy, a produkcyjnych zatrudniamy na dwie zmiany.
Wszyscy pracownicy mają
umowę o pracę. Rozbudowany jest system premiowy,
dzięki któremu każdy może
do pensji stałej dużo dorobić. Poza tym zapewniamy
pracownikom ubezpieczenie
grupowe i prywatną opiekę medyczną na koszt firmy
(mamy umowę z LuxMedem).
Dwa lata temu uruchomiliśmy
program stypendialny dla
dzieci mający za cel wsparcie ich rozwoju sportowego,
naukowego i artystycznego.
To są stypendia nawet do 500
zł miesięcznie, które dzieci
wykorzystują na różne aktywności, jak nauka języków
czy wyjazdy na olimpiady lub
konkursy międzyszkolne, na
które nie stać rodziców. Aby
je otrzymać, wystarczy złożyć
umotywowany wniosek do komisji. Oczekujemy jedynie, że
po roku-dwóch będą z tego
jakieś wymierne korzyści dla
dziecka.
Refundujemy wyjazdy wakacyjne dzieci pracowników, aby
nie siedziały całe wakacje czy
ferie w domu. Uruchomiliśmy
też program wsparcia sportowego - do tego roku refundowaliśmy pracownikom udział
w wydarzeniach sportowych,
np. pakiety startowe, wpisowe, itp. W tym roku urucho-

miliśmy jeszcze dodatkowo
kartę multisportu i każdy, kto
chce uczestniczyć w programie, temu refundujemy kartę
do klubu fitness. Tych bonusów dla pracowników jest jak
widać sporo. Moim zdaniem
to dowodzi, że zależy nam na
tym, aby wszyscy się w pracy
dobrze czuli.
Jesteśmy bardzo dumni z
tego, że mamy niewielką rotację personelu. Wiele osób
pracuje u nas po 20 lat. Mamy
bardzo zgrany zespół. To także świadczy, że jesteśmy dobrym pracodawcą. Doceniamy
to poprzez dodatki, które motywują do pozostania dłużej,
tzw. stażowe. Z okazji 20-lecia
uruchomiliśmy specjalny program jubileuszowy, gdzie pracownicy zostali wynagrodzeni
za lata pracy.
To chyba nie macie trudności kadrowych?
W tej chwili jest rynek pracownika. Wszyscy pracodawcy
z tego regionu i całej Polski
zmagają się z jednym problemem - brakiem rąk do pracy.
Nie jesteśmy tu wyjątkowi. I
nie chodzi o wynagrodzenia,
ale o to, że na ogłoszenia
mało kto odpowiada, zwłaszcza na stanowiska produkcyjne. Bo na brak chętnych do
pracy w biurze nie narzekamy
- nie mamy wakatów.
Faktem jest, że nie potrzebujemy pracowników zupełnie
niewykwalifikowanych. Chcemy, aby naszym pracownikom zależało na tym, żeby
coś umieć, żeby się kształcić.
Ta kadra, którą mamy, wie
wszystko o produkcji wkładek
i past do butów; są wyszkolonymi operatorami maszyn, a
więc cennymi pracownikami.
Niemniej jednak znalezienie
kolejnych stanowi niemałe
wyzwanie.
Dakoma działa z powodzeniem już od 23 lat. To samo
można uznać za sukces...?
Przy prowadzeniu firmy nie
da się powiedzieć, że już został osiągnięty sukces. Sukcesem jest każdy kolejny pomyślny rok, kolejny wdzięczny
pracownik, kolejny udany
produkt, który gdzieś komuś
dobrze posłużył. To są osiągnięcia, które motywują. Firma jest wyzwaniem, gdzie
cały czas trzeba patrzeć do
przodu.
Największe wyzwania to wyzwania ludzkie, tzn. chodzi
o to, aby prowadząc działal-

ność, czuć się z tym dobrze,
spać spokojnie i nie mieć do
siebie pretensji o popełnione
poważne błędy. Żeby ludziom
raczej dawać niż brać, czyli aby dawać im satysfakcję,
pracę.
Dakoma angażuje się w życie lokalnej społeczności?
Tak. Od lat nasza firma jest
sponsorem głównym Półmaratonu
Wiązowskiego.
Od ubiegłego roku jesteśmy
sponsorem generalnym drużyny GKTS - tenisa stołowego. Bierzemy udział w takich
inicjatywach lokalnych jak
np. sprzątanie świata. Bardzo blisko współpracujemy
ze stowarzyszeniem osób
niesprawnych intelektualnie Warsztaty terapii zajęciowej
„Jesteśmy” w Radiówku. Jesteśmy wdzięczni, że możemy
komuś pomóc lokalnie.
Jakie znaczenie ma dla firmy nagroda „Złoty Wiąz”?
Nie wiem, ile jest gmin, które
promują w ten sposób biznes
lokalny. Każda jednak tego
typu nagroda jest cenna, bo
w eter płynie informacja, że
ta firma jest np. solidna, rodzinna, że prowadzi ją kobieta. Nie zawsze mamy czas i
chęć, aby startować w płatnych konkursach, których jest
mnóstwo. Taka nagroda jak
„Złote Wiązy” pokazuje, że jesteśmy wartościowi, a nie, że
zapłaciłam za udział w konkursie.
Cieszę się, że te nagrody
powstały. Dowiedziałam się
o wielu wspaniałych firmach
z okolicy, tylko dlatego, że
byłam na galach i widziałam
ludzi, którzy odbierali nagrody w różnych kategoriach.
Gratuluję wójtowi, bo to jest
świetna inicjatywa.

Jest Pani zdaje się jedyną nagrodzoną w kategorii
„Bizneswoman roku”?
Więcej wójt nie wprowadził tej
kategorii. Możliwe, że wpłynął
na to mój komentarz podczas
pierwszej wiązowskiej gali.
Uważam, że nie można nagradzać kobiet za to, że są
kobietami. Ale za to, że prowadzą biznesy zazwyczaj w
sposób mniej inwazyjny niż
mężczyźni - już tak. Mężczyzna-szef jest częściej nakierowany na sukces, na zadania.
My biznes traktujemy inaczej
- bardziej jak rodzinę. A nie
ma czegoś takiego jak sukces
w rodzinie: dzieci wymagają
opieki codziennie, zatroszczenia się, rozmowy, komunikacji... I tak jest w firmie. Kobieta-szef w firmie ma zupełnie
inny sposób myślenia niż
mężczyzna. On wyznacza zadania i rozlicza z nich. Kobieta kieruje bardziej miękko, co
nie znaczy, że wszyscy mogą
wszystko.
Wspomniała Pani na wstępie o dobrej współpracy z
gminą Wiązowna. Na czym
ona polega?
Gdy wójt potrzebuje terenu
pod drogę, ja nie widzę problemu, żeby część swojej działki
przekazać na ten cel. Z drugiej strony, jeśli ja czegoś od
gminy oczekuję, np. jakiegoś
pozwolenia, certyfikatu (a my
się cały czas rozbudowujemy,
ostatni budynek był zakończony w zeszłym roku), to wiem,
że mogę pójść do gminy i pomogą mi. Powiedzą, gdzie się
zwrócić, co zrobić. To gmina
przyjazna człowiekowi, który
prowadzi biznes.
Dziękuję za rozmowę.
Kazimiera Zalewska
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Piątek

00:15
TVP2

Poniedziałek

POLSAT

20:00

Mordercze starcie

TVN

ﬁlm sensacyjny, USA, 2012

Po upadku komunizmu na wschodzie Europy
faktyczne rządy sprawują siatki przestępcze.
Znajduje tu schronienie również wielu ściganych
przez policję uciekinierów z USA. Praga staje się
prawdziwą stolicą gangsterów. Jednym z nich
jest płatny morderca Ray Carver (Cuba Gooding
Jr.), który pracuje dla dwóch rywalizujących
ze sobą grup przestępczych. Gdy zabija brata
maﬁjnego bossa, ten poprzysięga mu zemstę.
Zatrudnia legendarnego rosyjskiego mordercę
Alekseya Andreeva (Dolph Lundgren).

21 - 27 czerwca 2019

22:45

Sobota

Dwa tygodnie na miłość
komedia romantyczna, Australia, USA, 2002

21:40

Life

TVP2

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trwają
badania prowadzone przez sześcioosobowy
zespół kosmonautów. Załoga dokonuje przełomowego odkrycia - udaje się zaobserwować
pierwsze w historii dowody na istnienie życia
na Marsie. Astronauci przekonują się jednak,
że odnaleziona przez nich forma życia jest
nadspodziewanie inteligentna, a przy tym niebezpieczna. Za kamerą szwedzki reżyser Daniel
Espinosa, a na ekranie m.in. kandydat do Oscara
Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson.

20:00
TVN

Ocean’s Twelve: Dogrywka
komedia sensacyjna, Australia, USA, 2004

Mijają trzy lata, odkąd genialny złodziej Danny
Ocean i jego ludzie na czele z szulerem Rustym
Ryanem, kieszonkowcem Linusem Caldwellem
(Matt Damon), specjalistą od materiałów
wybuchowych Basherem Tarrem (Don Cheadle)
i kasiarzem Frankiem Cattonem (Bernie Mac)
dokonali jednego z najbardziej efektownych
i lukratywnych skoków w historii. Ukradli 160
milionów dolarów, pozbawiając tym samym
właściciela kasyn w Las Vegas, Terry’ego Benedicta (Andy Garcia), całej zawartości skarbca.

Lucy zajmuje się walką z korporacjami, które
z chęci zysku wyburzają zabytkowe budynki.
Jest bezkompromisowa i jednocześnie bardzo
profesjonalna. Swoje działania wymierza przeciwko ﬁrmie George’a Wade’a. Przystojny i bogaty
potentat nieruchomości jest pod wrażeniem
wiedzy i determinacji Lucy. Używa więc podstępu,
by zatrudnić ją na stanowisku doradcy w swojej
ﬁrmie. Wyjątkowa inteligencja, umiejętności
i dyspozycyjność dziewczyny sprawiają, że
wkrótce George nie może się bez niej obejść.

Wtorek

horror sf, USA, 2017

Niedziela

Środa

20:05

Ja wam pokażę!

POLSAT

ﬁlm obyczajowy, Polska, 2006

Judyta (Grażyna Wolszczak), dobiegająca
czterdziestki rozwódka i matka nastoletniej
Tosi (Maria Niklińska), nadal pracuje w redakcji
poczytnego pisma dla kobiet, na łamach
którego odpowiada na listy czytelniczek. Jest
związana z Adamem (Paweł Deląg), przystojnym redaktorem radiowym. Nie popierają tego
jej rodzice ani Tosia. Dziewczyna postanawia
zrobić wszystko, żeby jej matka i ojciec (Cezary
Pazura) znów byli razem. Mimo tych przeciwności Judyta i Adam planują ślub na Seszelach.

Czwartek

22:30

A więc wojna

TVP2

komedia romantyczna, USA, 2012

Przyjaciele FDR Foster (Chris Pine) i Tuck Hansen
(Tom Hardy) są agentami CIA. Pewnego dnia
rozwiedziony Tuck postanawia skorzystać z serwisu randkowego. W ten sposób poznaje uroczą
Lauren Scott (Reese Witherspoon). Atrakcyjna
dziewczyna wpada w oko także Fosterowi, który
niebawem umawia się z nią na randkę. Kiedy
sprawa wychodzi na jaw, kumple postanawiają,
że to Lauren zadecyduje, którego z nich woli.
Wkrótce jednak urażona duma i chęć zdobycia
kobiety biorą górę.

Różowa Pantera
komedia sensacyjna, USA, 2006

Nadchodzi dzień starcia w piłce nożnej drużyn
Francji i Chin. Jest to spotkanie decydujące
o tym, kto pojedzie na mistrzostwa świata.
Podczas emocjonującej rozgrywki dochodzi
do dramatycznych zdarzeń. Zamordowany
zostaje trener francuskiego zespołu. Zabójca
kradnie należący do oﬁary bezcenny diament
zwany Różową Panterą. Sprawa elektryzuje całe
społeczeństwo. Przebiegły inspektor Dreyfus
(Kevin Kline) zamierza wykorzystać sytuację dla
rozwoju swojej kariery.

piątek

21 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:50 Natura w Jedynce
- Dzika Holandia
- serial dokumentalny
05:55 Matka Teresa - ﬁlm
biograﬁczny, prod. Włochy
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce
- Frombork - magazyn
09:15 Czterdziestolatek
- Cudze nieszczęście, czyli
świadek obrony - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzika Holandia cz. 2
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:20 Koło fortuny
- teleturniej
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:50 Podróże z historią
- cykl dokumentalny
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 Marzę o Tobie
14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie!
- magazyn medyczny
15:05 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny

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

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

08:00 Teledyski
08:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
historii - Frombork
09:00 Białoruski klimat
- cykl reportaży
09:35 Co mówią lekarze
- ﬁlm krótkometrażowy
10:05 Żeniac - ﬁlm TVP
11:30 W słońcu i w deszczu
- serial TVP
13:35 Studio Kultura
13:55 Europakonzert 2017
from Paphos
- koncert, prod. Niemcy,
2017
15:35 Biała sukienka
- ﬁlm TVP, prod.
Polska, 2003, reż.
Michał Kwieciński, wyk.
Sambor Czarnota, Paweł
Małaszyński, Izabela
Dąbrowska, Bogdan Kalus,
Elżbieta Karkoszka
16:55 Cała zima bez ognia
- dramat obyczajowy

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel lombardu, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci.
16:00 Rodzinny interes
17:55 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

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

06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen
- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

SERIAL KOMEDIOWY

FILM AKCJI

KOMEDIA

FILM AKCJI

15:45 Wieczna miłość
- serial, prod. Turcja, 2015
16:35 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Polska
- Argentyna
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Echo serca - serial TVP
21:30 Kalejdoskop
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 1990,
reż. Jud Taylor
23:15 Groźny błękit
- ﬁlm fabularny
01:00 El Principe - dzielnica
zła - serial
02:45 Ocaleni
- reality show
03:50 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
04:35 Notacje
04:50 Zakończenie dnia

17:15 Więzień miłości
- serial prod. Turcja, 2016
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 Kino relaks - Wielki
podryw - komedia,
prod. USA, 2001
22:20 Europejski Stadion
Kultury - Rzeszów 2019
00:15 Mordercze starcie
- ﬁlm sensacyjny
01:55 Skazany na miłość
- komedia
03:45 Kontakt
- serial kryminalny,
prod. Francja, 2016
04:40 Zakończenie dnia

20:00 Hobbit: Pustkowie
Smauga
- ﬁlm przygodowy,
USA, Nowa Zelandia,
2013, reż. Peter Jackson,
wyk. Ian McKellen,
Martin Freeman, Richard
Armitage, Ken Stott,
Orlando Bloom
23:20 Blade, Wieczny Łowca II
- ﬁlm horror, USA, Niemcy,
2002, reż. Guillermo Del
Toro, wyk. Wesley Snipes,
Kris Kristoﬀerson, Ron
Perlman, Leonor Varela,
Norman Reedus, Thomas
Kretschmann
01:45 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:45 Uwaga!
- magazyn
03:00 Moc Magii

20:05 Kochaj albo rzuć
Seniorzy obu rodów i ich
wnuczka wyruszają do
Chicago na zaproszenie
Johna Pawlaka.
22:40 Ewolucja planety małp
- ﬁlm akcji/sci-ﬁ
Dziesięć lat po epidemii
wirusa, który uśmiercił
niemal wszystkich
ludzi, genetycznie zmodyﬁkowane małpy przewodzą wielotysięcznej
populacji orangutanów,
szympansów i goryli.
01:10 Trans
- thriller
03:10 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:40 Telezakupy TV Okazje

18:40 Wojna domowa
- serial komediowy
prod. TVP
19:20 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Komediowe lato
- Boska Florence
- komedia, prod. Wielka
Brytania, USA, 2016,
reż. Stephen Frears
22:15 Za młodzi na śmierć
- Judy Garland - ﬁlm
23:25 Polska w akcji - Psy
2. Ostatnia krew - ﬁlm
sensacyjny, prod. Polska
01:15 Kino nocne - Złota klatka
- dramat
03:10 Informacje kulturalne
03:25 Legendy Rocka
- The Cure
04:20 Teledysk

20:00 Krwawa zemsta
Główny bohater ﬁlmu to
policjant z małego miasteczka Michael Savion,
który pragnie pomścić
śmierć brata Davida. David
został zamordowany
przez członków własnego
gangu, po tym jak chciał
odejść i poślubić Glorię.
21:50 Wilk wojny
23:40 Everly
01:20 Kabaretowe
Gogle i Boks
02:05 Na jedwabnym
szlaku - serial dokumentalny
03:55 Menu na miarę
- fabularny
04:40 Z archiwum policji
05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji

20:00 Od wesela do wesela
- ﬁlm komedia
USA, 1998, reż. Frank
Coraci, wyk. Adam
Sandler, Drew Barrymore,
Christine Taylor, Allen
Covert, Matthew Glave,
Steve Buscemi
22:05 Mumia
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, 1999,
reż. Stephen Sommers,
wyk. Brendan Fraser,
Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo,
Kevin J. O’Connor
00:40 Zagubieni
- serial, USA
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
03:05 Moc Magii

23:00 Radiowóz - ﬁlm akcji
Dwóch zbiegłych z domu
dziesięciolatków znajduje
na pustkowiu opuszczony
radiowóz. Postanawiają
urządzić sobie przejażdżkę, nieświadomi,
że bagażnik auta kryje
pewną niespodziankę,
a właściciel pojazdu, nie
jest bynajmniej dobrodusznym małomiasteczkowym szeryfem. Wkrótce
chłopcy znajdują się w
samym środku śmiertelnej
rozgrywki, której zupełnie
nie rozumieją.
00:55 Zagadkowe zgony
01:55 Sekrety Sąsiadów
02:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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PROGRAM TELEWIZYJNY

sobota
TVP 1

22 czerwca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:30 Koło fortuny
06:05 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pogoda
10:45 Pytanie na śniadanie
Extra
11:20 Gwiazdy w południe
- Sayonara - ﬁlm
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Rodzinka.pl - serial
15:45 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki - Koncert
Finałowy
17:00 U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy
17:45 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:32 Kroniki F1 - felieton
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!

05:15 Uwaga!
- magazyn
05:40 Mango
- telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu
świata
08:30 Dzień Dobry Wakacje
- magazyn
11:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
12:50 MasterChef Junior
14:25 Top Model
- program rozrywkowy
15:25 Efekt Domina
16:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje
18:00 Weekendowa
metamorfoza
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Scooby-Doo: Wielka
draka wilkołaka
10:35 Ewa gotuje
11:05 Jak rozpętałem II wojnę
światową cz. 2
- Za bronią
- ﬁlm prod. Polska, 970,
reż. Chmielewski Tadeusz,
wyk. Kociniak Marian,
Mikulski Stanisław,
Karewicz Emil, Starostecka
Elżbieta, Gryń Wirgiliusz
Komedia wojenna.
Kontynuacja przygód
Franka Dolasa. W wyniku
licznych perypetii, Franek
zostaje wcielony do Legi
Cudzoziemskiej i dociera
do fortu na pograniczu
Syrii. Legioniści narzekają
na złe wyżywienie. Franek
wykorzystując swoje zdolności zostaje kucharzem.
12:35 Sekrety rodziny

08:00 Serialowa nostalgia
- Przygody pana Michała
08:40 W Polskę idziemy...
czyli jubileusz
Wiesława Gołasa cz. 1
- widowisko rozrywkowe
09:45 Animama
- Rybak na dnie morza
- ﬁlm animowany
10:00 Animama - Szalony zegar
- ﬁlm animowany
10:25 Dokument tygodnia
- Sztuka Rosji: Na nowych
torach - serial
11:30 Podróż nad morze
- ﬁlm obyczajowy
12:30 Zmruż oczy - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 2003,
reż. Andrzej Jakimowski,
wyk. Zbigniew Zamachowski, Ola Prószyńska
14:15 Dzieje Mistrza
Twardowskiego
- baśń ﬁlmowa
16:00 Szlakiem Kolberga
16:35 Wydarzenie aktualne

05:50 Czynne całą dobę
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
07:50 Lekarze na start
Serial przedstawia losy
absolwentów medycyny
(Zuzy, Dagi, Piotra, Marty
i Łukasza). Wszyscy w jednym roku traﬁają na staż
do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. To
tam cała piątka starać się
będzie o rezydenturę na
oddziale chirurgii, stawiać
swoje pierwsze diagnozy,
przeprowadzać poważne
zabiegi, ale także ratować
i tracić pierwszych
pacjentów.
10:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
15:00 Rodzinny interes
20:00 Patriota
22:00 Skaza

05:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
09:25 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
11:30 Beethoven IV - ﬁlm rodzinny, USA, 2001, reż. David
M. Evans, wyk. Judge
Reihold, Julia Sweeney,
Joe Pichler, Michaela Gallo,
Kaleigh Krish
13:30 Weronika Mars
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2014, reż. Rob Thomas,
wyk. Kristen Bell, Jason
Dohring, Enrico Colantoni
15:45 Gremliny II - ﬁlm S-F,
USA, 1990, reż. Joe Dante,
wyk. Zach Galligan,
Phoebe Cates, John Glover,
Robert Prosky, Robert
Picardo, Christopher Lee
17:55 Smoking - ﬁlm komedia,
USA, 2002

SERIAL KRYMINALNY

KOMEDIA

KOMEDIA

SERIAL KOMEDIOWY

FILM FABULARNY

THRILLER

KOMEDIA

FILM KOMEDIOWY

14:45 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
15:45 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
16:35 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów:
Polska - Serbia
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy U21: Polska
- Hiszpania
23:15 Millenium: Mężczyźni,
którzy nienawidzą
kobiet - dramat
01:55 Kalejdoskop - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
03:35 Groźny błękit - ﬁlm
fabularny
05:20 Z pamięci - felieton
05:25 Zakończenie dnia

20:05 Agentka specjalnej
troski
- komedia
22:00 Kabaretowe Lato
Dwójki
24:00 La La Poland
- program rozrywkowy
00:35 Jumpin’Jack Flash
- ﬁlm prod. USA, 1986,
reż. Penny Marshall,
wyk. Whoopie Goldberg,
Carol Cane, Stephen
Colli8ns, James
Belushi
02:30 Wielki podryw
- komedia,
prod. USA, 2001,
reż. David Mirkin,
wyk. Sigourney Weaver,
Jennifer Love Hewitt, Ray
Liotta, Gene Hackman
04:35 Zakończenie dnia

20:00 Dwa tygodnie
na miłość
- ﬁlm komedia, USA,
2002, reż. Marc Lawrence,
wyk. Sandra Bullock,
Hugh Grant, Alicia Witt,
Dana Ivey
22:05 Ted II - ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Seth McFarlane,
wyk. Mark Wahlberg,
Seth McFarlane, Amanda
Seyfried, Jessica Barth,
Giovanni Ribisi, Morgan
Freeman
00:35 Zostań żywy - ﬁlm
horror, USA, 2006, reż.
William Brent Bell, wyk.
Jon Foster, Samaire
Armstrong, Frankie Muniz
02:20 Uwaga!
- magazyn
02:40 Moc Magii

13:45 Świat według Kiepskich
- serial komediowy,
prod. Polska
16:00 Kabaret na żywo
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy,
prod. Polska
20:10 Kapitan Majtas:
Pierwszy wielki ﬁlm
21:55 Jeździec znikąd
- western
Historia młodego
prawnika z Dzikiego
Zachodu, który zamienia
się w zamaskowanego
mściciela.
01:00 Nasz Nowy Dom

17:10 Literatura na ekranie
- Śniadanie u Tiﬀany’ego - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1961,
reż. Truman Capote,
wyk. Audrey Hepburn,
George Peppard, Patricia
Neal, Buddy Ebsen
19:10 Michael Jackson
- Między czernią
i bielą - ﬁlm
20:20 Bilet do kina - W upalną
noc - ﬁlm kryminalny
22:20 Eric Clapton: Live
in San Diego 2007
- koncert
23:55 Mocne Kino - Drogówka
- dramat obyczajowy,
prod. Polska, 2013
02:05 Performance
02:40 Komediowe lato: Boska
Florence - komedia

20:00 Jak ukraść księżyc
- ﬁlm komedia, USA,
Francja, 2010, reż. Pierre
Coﬃn, Chris Renaud,
wyk. Steve Carell, Jason
Segel, Russell Brand,
Julie Andrews, Will Arnett,
Kristen Wiig
22:00 Zróbmy sobie wnuka
- ﬁlm komedia,
Polska, 2003, reż. Piotr
Wereśniak, wyk. Andrzej
Grabowski
23:50 Od wesela do wesela
- ﬁlm komedia,
USA, 1998, reż. Frank
Coraci, wyk. Adam Sandler
01:55 Zagubieni
- serial, USA
02:55 Moc Magii
05:05 Druga strona medalu
- talk show

17:20 Tajniak
Z pozoru zupełnie
nieszkodliwy Anton dzięki
zabójczemu stylowi,
obezwładniającemu
wdziękowi oraz całemu
arsenałowi gadżetów i
szałowych kostiumów,
zostaje niepokonanym
tajnym agentem bractwa
Afroamerykanów.
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:00 W podziemnym kręgu
02:05 Interwencja
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

05:15
06:25
07:20
07:45
08:00
08:25
08:55
09:20
09:50
10:15
12:30
13:30
13:40
14:10

Klan - telenowela TVP
Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
Wojsko - polskie.pl
- reportaż
Studio Raban
Rodzinny ekspres
- magazyn
Sekundy, które
zmieniły życie
Korona królów - telenowela historyczna TVP
Fascynujący świat
- Fabryka mózgu
- ﬁlm dokumentalny
Z pamięci - felieton
Okrasa łamie przepisy
- Ser, wino i to coś
Jak to działa - Konserwacja znalezisk archeologicznych - magazyn

00:05 Człowiek maﬁi
- thriller
Pracownik kasyna ma
chorą córkę. Postanawia
obrabować kasyno, by
zdobyć pieniądze na jej
operację.
01:55 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
02:30 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
prod. Polska
03:15 Menu na miarę
- fabularny
04:35 Z archiwum
policji
- fabularny
prod. Polska
05:00 Dyżur
- program informacyjny

TV 4
06:00
07:55
09:00
09:15

101 dalmatyńczyków
Flintstonowie
Dzielna Mysz
Atlantyda:
Zaginiony ląd
11:20 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
14:20 STOP Drogówka
15:25 Flintstonowie: Niech
żyje Rock Vegas!
Flintstone i jego najlepszy
przyjaciel Barney
Rubble właśnie ukończyli
Akademię Bronto Crane co
zapewni im dobrą pracę
w kamieniołomie. Tymczasem w Bedrock pojawia
się Wilma Slaghoople,
młoda i piękna córka
bogatego Pułkownika i
Pearl Slaghoople, która
uciekła z domu, by uniknąć
małżeństwa z nudnym
absolwentem Princestone
Chipem Rockefellerem.

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
05:35
06:05
06:35
07:00

08:00
08:30
09:05
09:40
10:10
11:55
12:00
12:15
12:35
13:05

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
Tydzień
Zakochaj się w Polsce:
Rzeszów
Ziarno - Ojciec, Tata, Tatuś
- Dzień Ojca
Prywatne życie zwierząt - reportaż
Flicka 3: Najlepsi
przyjaciele
Między ziemią
a niebem - magazyn
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem - magazyn
Spotkanie ze Świętym
BBC w Jedynce
- Błękitna Planeta. Seria II
cz. 1. Jeden ocean
- ﬁlm dokumentalny

23 czerwca
TVP 2
05:20 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Kim jestem?
05:30 Koło fortuny
- teleturniej
06:05 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Pogoda
11:10 Rodzinne oglądanie
- Afryka Południowa 2.
Królestwo kolorów
12:15 Gwiazdy w południe
- Zaproszenie dla rewolwerowca - western,
prod. USA, 1964
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki - Koncert
Finałowy cz. 2 Dorośli
16:25 Kocham Cię, Polsko!
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:32 Kroniki F1 - felieton

TVN
05:15
05:40
07:55
08:25
08:30
11:00
12:00
12:40
13:40

15:40

19:00
19:25
19:35
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry Wakacje
- magazyn
Weekendowa
metamorfoza
Co za tydzień
- magazyn
Projekt Lady
Wehikuł czasu
- ﬁlm S-F, USA, 2002, reż.
Simon Wells, wyk. Guy
Pearce, Mark Addy, Phyllida Law, Sienna Guillory,
Orlando Jones, Samantha
Mumba, Jeremy Irons
Hobbit: Pustkowie Smauga - ﬁlm
przygodowy, USA, Nowa
Zelandia, 201
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn

POLSAT

TVP Kultura

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Jeźdźcy smoków na
końcu świata
09:10 Na fali
10:55 Gwiezdne wojny: Część
V - Imperium kontratakuje
13:40 Kapitan Majtas:
Pierwszy wielki ﬁlm
15:30 Kochaj albo rzuć
Seniorzy obu rodów i ich
wnuczka wyruszają do
Chicago na zaproszenie
Johna Pawlaka. Po
przyjeździe okazuje się,
że John nie żyje i goście
z Polski samotnie muszą
stawić czoła Ameryce.
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Zielona Góra
- Stolica Polskiego
Kabaretu

08:00 Serialowa nostalgia Przygody pana Michała
- serial historyczno-przygodowy TVP
08:40 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania, 1988
09:45 Animama - Moja babcia
prasowała królewskie
koszule - ﬁlm animowany,
prod. Kanada, 1999
09:55 Animama - Kowalski przy
tablicy - Pusty basen - ﬁlm
animowany
10:15 Duma i uprzedzenie
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1995
11:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
11:50 Córka - ﬁlm krótkometrażowy, prod. Polska,
2015, reż. Tomasz Wolski,
wyk. Teresa Budzisz Krzyżanowska, Andrzej
Konopka, Katarzyna
Krzanowska

TV Puls
05:40
06:25
07:20
09:20
11:45
13:35
14:45

16:55

20:00

Flash
Jankes i Dama
Przygody Merlina
Jeszcze dalej
niż Północ
Nawiedzony dwór
Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm:
Błękitny ognik
Zakonnica
w przebraniu 2
Deloris, chcąc pomóc swoim przyjaciółkom wyjść
z kłopotów ﬁnansowych,
ponownie przywdziewa
habit i zostaje nauczycielką muzyki w szkole.
Armageddon
- ﬁlm katastroﬁczny
Po odkryciu asteroidy
wielkości Teksasu, która
zmierza w kierunku Ziemi,
NASA rekrutuje grupę
wiertniczych i wysyła na
misję ratowania planety.
Olimp w ogniu

TVN 7
05:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
10:55 Poszukiwacze - ﬁlm
western, USA, 1956, reż.
John Ford, wyk. John
Wayne, Jeﬀrey Hunter,
Natalie Wood, Vera Miles,
Ward Bond, John Qualen,
Henry Brandon
13:25 Sknerus - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Jonathan
Lynn, wyk. Michael J. Fox,
Kirk Douglas, Nancy Travis,
Olivia D’Abo, Bob Balaban,
Ed Begley Jr.
15:45 Szkoła rocka - ﬁlm
komedia, USA, 2003, reż.
Richard Linklater, wyk.
Jack Black, Joan Cusack,
Mike White, Sarah Silverman, Jordan-Claire Green
18:00 Jak ukraść księżyc
- ﬁlm komedia

TV 4
06:00
07:55
08:25
08:45

101 dalmatyńczyków
Flintstonowie - serial
Dzielna Mysz
Dwaj bracia
Beztroskie dzieciństwo
dwóch małych tygrysków
- Sanghi i Kumala zostaje przerwane, gdy
zostają schwytane przez
ludzi. Jeden z nich zostaje
sprzedany do cyrku, a
drugi traﬁa najpierw do
domu gubernatora, a następnie do człowieka, który
tresuje go do urządzanych
dla rozrywki i zakładów
walk przeciwko innym
tygrysom. Po długiej
rozłące nieoczekiwanie
bracia spotykają się jako
dorosłe tygrysy, które
mają walczyć przeciw
sobie...
10:55 Galileo
13:00 Ona to on
15:20 Tajniak

SERIAL KRYMINALNY

TELETURNIEJ

FILM SENSACYJNY

SERIAL KRYMINALNY

KOMEDIA

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

14:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
16:05 Dziewczyny ze Lwowa
- Karta Polaka - serial
obyczajowy TVP
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole na bis
- koncert
19:30 Wiadomości
19:50 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Włochy
- Polska
22:10 Zakochana Jedynka
- Smak miłości - komedia
23:50 Biegnij, chłopcze,
biegnij - dramat
01:50 Millenium: Mężczyźni,
którzy nienawidzą
kobiet - dramat

18:35 Postaw na milion
- teleturniej
19:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:05 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trakoncert
22:10 Wspaniały Joe
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Wielka Brytania, 2000, reż. Stephen
Metcalfe, wyk. Sharon
Stone, Billy Connolly,
Ian Holm
23:55 Summer Night - koncert
Schoenbrunn 2019 koncert, prod. Austria
01:30 Zawód: Amerykanin
- serial, prod. USA, 2013
03:15 Agentka specjalnej
troski
05:00 Zakończenie dnia

20:00 Ocean’s Twelve: Dogrywka - ﬁlm sensacyjny,
USA, Australia, 2004,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. George Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon,
Catherine Zeta-Jones,
Andy Garcia, Don Cheadle,
Julia Roberts, Bernie Mac,
Casey Aﬄeck, Scott Caan
22:30 Rambo II
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1985, reż.
George Pan Kosmatos,
wyk. Sylvester Stallone,
Richard Crenna, Charles
Napier, Julia Nickson,
Steven Berkoﬀ
00:40 Kuchenne rewolucje
01:45 Uwaga!
- magazyn
02:05 Moc Magii

23:00 CSI: Kryminalne
zagadki Nowego Jorku
- serial kryminalny
01:40 Świat w płomieniach
- thriller sensacyjny
Policjant John Cale marzy
o pracy w jednostce
specjalnej, której
zadaniem jest ochrona
prezydenta Jamesa
Sawyera . Niestety, jego
aplikacja zostaje odrzucona. Przybity mężczyzna,
nie chcąc zawieść swojej
córeczki, zabiera ją na wycieczkę po Białym Domu.
Nieoczekiwanie miejsce to
zostaje zaatakowane przez
terrorystów.
03:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

12:30 Złoto dezerterów
- komedia, prod. Polska
14:40 Wesoła wdówka
- operetka
17:15 Niedziela z... Grażyną
Błęcką - Kolską
18:15 Niedziela z... Grażyną
Błęcką - Kolską
- Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1993
20:10 Wiek niewinności
- dramat, prod. USA
22:35 Scena alternatywna
23:15 Dokument.pl - Bracia
00:35 Bilet do kina - W upalną
noc - ﬁlm kryminalny
02:35 Mocne Kino - Drogówka
- dramat obyczajowy
04:40 Historia Florence
Foster Jenkins
- ﬁlm dokumentalny

22:15 Na linii ognia
- dramat sensacyjny
Tajemniczy szantażysta
grozi śmiercią prezydentowi USA. Na jego trop
wpada doświadczony
agent ochrony.
00:55 Człowiek
prezydenta 2
Pluton skradziony
z rosyjskiego magazynu
traﬁa w ręce wroga
Ameryki - Abdula Rashida.
USA wysyła agentów do
zadań specjalnych, aby
rozwiązali sytuację.
02:30 Uwikłana
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
04:35 Z archiwum policji
- fabularny
05:00 Słodka miłość

20:00 Mumia powraca
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2001, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo,
Odet Fehr, The Rock
Mumia ponownie
ożywa i podejmuje
walkę o władzę. Rodzina
O’Connellów stara się
powstrzymać potwora.
22:45 Wszystko stracone
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2013, reż. J.C. Chandor, wyk. Robert Redford
01:00 Zagubieni
- serial, USA
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Moc Magii

17:00 Bibliotekarz III: Przeklęty kielich Judasza
- ﬁlm przygodowy
Po odzyskaniu kamienia
ﬁlozoﬁcznego i utracie
dziewczyny Flynn
przechodzi kryzys.
19:00 Galileo
20:00 XXX
Xander Cage występujący
pod pseudonimem
XXX jest zapalonym
miłośnikiem sportów
ekstremalnych. Intensywny wysiłek, ryzyko
i kłopoty z wymiarem
sprawiedliwości są dla
niego codziennością.
22:40 Radiowóz
00:25 Kobiety i maﬁa
01:25 Tuż przed tragedią
02:30 Graﬃti
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PROGRAM TELEWIZYJNY

poniedziałek

24 czerwca

TVP 1

TVP 2

05:05 BBC w Jedynce
- Błękitna Planeta. Seria
II cz. 1. Jeden ocean - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2017
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:00 Czterdziestolatek
- Nowy zastępca, czyli
meteor - serial TVP
10:10 Ranczo - serial
obyczajowy TVP, prod. Polska, 2006, reż. Wojciech
Adamczyk, wyk. Ilona
Ostrowska, Cezary Żak
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
- Nasz dziwaczny świat

05:20 Koło fortuny - teleturniej
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Coś dla Ciebie
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki
11:55 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion
- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2014
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
- Kulinarne wspomnienia
z dzieciństwa w PGR
16:05 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów
- telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sisi - ﬁlm kostiumowy
22:00 Rolnik szuka żony
23:00 Ekstradycja 2 - serial

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Program rozrywkowy
- mini audycja
20:10 Zemsta o jasnych
oczach
- serial obyczajowy,
prod. Francja, 2016
22:10 Prywatne śledztwo
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Polska, 1987,
reż. Wojciech Wójcik,
wyk. Roman Wilhelmi
24:00 Violetta - serial
kostiumowy
01:50 Fałszerze. Powrót sfory
- serial sensacyjny
02:45 Wspaniały Joe
- ﬁlm fabularny
04:30 Zakończenie

TVN

POLSAT

TVP Kultura

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

08:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
historii - Frombork
- reportaż
09:00 Nienasyceni
- magazyn
09:25 Dzienniki Lipsetta
- ﬁlm animowany,
prod. Kanada, 2010,
reż. Theodore Ushev
09:50 Cała zima bez ognia dramat obyczajowy, prod.
Belgia, Szwajcaria, Polska,
2004, reż. Greg Zgliński,
wyk. Aurelien Recoing,
Marie Matheron, Gabriela
Muskała, Blerim Gjoci,
Nathalie Boulim
11:30 Jan Serce - serial TVP
13:50 Studio Kultura
14:20 Mieczysław Karłowicz
- samotna wędrówka
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Polska, 2017,
reż. Tomasz Knittel
15:30 Wystrzał - ﬁlm TVP

PROGRAM KULINARNY

THRILLER

FILM OBYCZAJOWY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Projekt Lady
- program rozrywkowy
prod. Polska
22:30 Szokujące potrawy
23:30 40-letni prawiczek
- ﬁlm komedia
USA, 2005, reż. Judd
Apatow, wyk. Steve Carell,
Catherine Keener, Paul
Rudd, Romany Malco, Seth
Rogen, Elizabeth Banks,
Leslie Mann
02:00 Co za tydzień
- magazyn
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:00 Moc Magii

20:05 MEGA HIT - Świat
w płomieniach
- thriller sensacyjny
Policjant John Cale marzy
o pracy w jednostce specjalnej, której zadaniem
jest ochrona prezydenta
Jamesa Sawyera .
Niestety, jego aplikacja
zostaje odrzucona. Przybity mężczyzna, nie chcąc
zawieść swojej córeczki,
zabiera ją na wycieczkę po
Białym Domu.
22:45 Life
- thriller sci-ﬁction
00:45 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:40 Telezakupy TV Okazje

17:00 Warszawa
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2003,
reż. Dariusz Gajewski,
wyk. Łukasz Garlicki,
Dominika Ostałowska,
Lech Mackiewicz, Agnieszka Grochowska
19:00 Wojna domowa
- Trójka klasowa - serial
19:30 Videofan
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Panorama kina
polskiego - Trzy minuty
- dramat
22:35 Więcej niż ﬁkcja - Kino
przyszłości - ﬁlm
00:50 Powidoki 10
01:10 Chuligan Literacki
01:45 Kino nocne - Bandyta
- dramat
03:20 Informacje kulturalne

05:55
07:00
08:00
09:00
10:00
11:30
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:35
19:45
19:50

Mango - telezakupy
Szkoła
19 +
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Złodzieje - program
poradnikowy
SOS Ekipy
w akcji
Ukryta prawda
- program obyczajowy
W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szkoła
SOS Ekipy
w akcji
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn

TVN 7

TV 4

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

06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata - serial
przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen
- Piekielna Kuchnia
12:00 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 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

FILM AKCJI

PROGRAM ROZRYWKOWY

THRILLER

00:05 Everly
- ﬁlm akcji
Ukrywająca się w swoim
apartamencie kobieta
stawia czoła licznej grupie
morderców nasłanych
przez jej byłego chłopaka
- szefa maﬁi.
02:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:05 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:40 Z archiwum
policji
- fabularny
05:00 Słodka miłość
- telenowela

19:00 Żony Hollywood
- program rozrywkowy
20:00 Odwróceni - serial
sensacyjny, Polska
22:10 Władcy ognia
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
Irlandia, 2002, reż. Rob
Bowman, wyk. Christian
Bale, Matthew McConaughey
00:15 To już jest koniec
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, Japonia,
2013, reż. Edgar Wright,
wyk. Simon Pegg, Nick
Frost, Paddy Considine,
Martin Freeman, Eddie
Marsan, Rosamund Pike,
Pierce Brosnan, David
Bradley
02:35 Moc Magii

23:00 Robocop 3
- thriller sci-ﬁction
Humanoidalny
robot-policjant zwany
Robocopem w służbie
maﬁi rządzącej miastem
Detroit, wpada na trop
spisku mającego oczyścić
miasto z biedaków
zajmujących cenne tereny.
Dokonac tego mają roboty
nowej generacji.
01:10 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska
02:10 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
02:35 Cafe Futbol
04:05 Magazyn Atleci
04:40 Trans World Sport
05:45 Telezakupy TV Okazje

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka
duchów
12:00 CSI: Kryminalne
zagadki Las Vegas
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
- serial obyczajowy
prod. Polska
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Skaza
22:05 Patriota

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

25 czerwca

TVP 1

TVP 2

05:10 Natura w Jedynce
- Nasz dziwaczny świat
- esej dokumentalny
06:15 Wieczna miłość - serial
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:05 Czterdziestolatek Kozioł oﬁarny, czyli rotacja
- serial TVP
10:10 Ranczo - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce
- Nasz dziwaczny świat
- esej dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

05:25 Koło fortuny
- teleturniej
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:55 Szlak szkocki - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra1
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion
- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Wieczna miłość
- serial, prod. Turcja, 2015
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Korona królów
- telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sisi - ﬁlm kostiumowy
22:00 Rolnik szuka żony
- reality show
23:00 Okupowani - Kwiecień
- serial, prod. Szwecja,
Norwegia, 2015
23:55 Pielgrzym - ﬁlm dokumentalny, prod. Polska

17:10 Więzień miłości
- serial prod. Turcja, 2016
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Młody Tancerz Roku
2019 - ﬁnał
- widowisko
21:40 Ja wam pokażę!
- komedia, prod. Polska,
2006, reż. Denis Delic,
wyk. Grażyna Wolszczak
23:45 Zemsta o jasnych
oczach - serial
01:45 Świat bez ﬁkcji
- Elektrosonda - koncert
02:35 Glina - serial kryminalny
TVP, prod. Polska, 2004

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN

TVN 7

TV 4

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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

08:30 Informacje kulturalne
08:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
historii - Gdańsk
09:00 Antyfonie - Monotype/
Saamleng
09:50 Tydzień z życia
mężczyzny - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 1999,
reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy
Stuhr, Gosia Dobrowolska
11:30 Jan Serce - serial TVP
14:05 Studio Kultura
14:20 Niedziela z... Grażyną
Błęcką - Kolską
15:20 Parę osób, mały
czas - dramat, prod.
Polska, 2005, reż. Andrzej
Barański, wyk. Krystyna
Janda, Andrzej Hudziak
17:15 Dzień wielkiej ryby
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1996, reż.
Andrzej Barański, wyk. Jan
Peszek, Joanna Brodzik,
Jan Wieczorkiewicz

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 CSI: Kryminalne
zagadki Las Vegas
Zespół specjalistów
z laboratorium kryminalistycznego poszukuje
dowodów zbrodni podczas
rozwiązywania morderstw
występujących w Las
Vegas.
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

SERIAL KOMEDIOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Nico: Ponad prawem
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1988,
reż. Andrew Davis,
wyk. Steven Seagal, Pam
Grier, Henry Silva, Daniel
Faraldo, Sharon Stone,
Nicholas Kusenko
23:30 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:35 W garniturach
- serial, USA
01:35 Szokujące
potrawy
02:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:00 Moc Magii

20:05 Life
- thriller sci-ﬁction
22:20 Joker
- ﬁlm akcji
Jason Statham jako
uzależniony od hazardu
ochroniarz pomaga
pomścić pobitą przez maﬁoza przyjaciółkę. Rameke
“Żaru” z 1986 roku z
Burtem Reynoldsem. Nick
Wild, prywatny ochroniarz
z Las Vegas, jest uzależniony od hazardu. Pewnego
dnia była dziewczyna
Holly prosi go o pomoc.
00:00 Nasz Nowy Dom
01:40 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:40 Telezakupy TV Okazje

20:00 Arena
- ﬁlm sensacyjny
Brutalny show przyciąga
żądnych krwi widzów.
Więziony przez jego
twórcę strażak ma
być współczesnym
gladiatorem.
21:55 1408
23:55 Szczęki 4: Zemsta
- thriller
01:50 Rodzinny interes
02:50 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
03:10 Biesiada na cztery
pory roku - serial
04:40 Z archiwum
policji
- fabularny
05:00 Słodka miłość
- telenowela

20:00 Labirynt
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2013,
reż. Denis Villeneuve,
wyk. Hugh Jackman,
Jake Gyllenhaal, Viola
Davis, Maria Bello,
Terrence Howard, Melissa
Leo, Paul Dano
23:10 Ostatni bastion
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2001,
reż. Rod Lurie,
wyk. Robert Redford,
James Gandolﬁni, Mark
Ruﬀalo, Steve Burton, Delroy Lindo, Paul Calderon
01:45 Zagubieni
- serial, USA
02:50 Moc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

21:00 Wiking
Młody wiking, Włodzimierz Nowogrodzki, po
śmierci ojca, kniazia
Światosława I, przez
zamarznięte morze ucieka
na wygnanie przed swym
podstępnym bratem,
Jaropełkiem, który zamordował ich brata Olega
i podbił ziemie wikingów.
23:55 Paragraf 78
W niedalekiej przyszłości
na Morzu Arktycznym
uruchomiony zostaje
alarm, który może zdekonspirować tę placówkę.
02:45 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
03:00 Magazyn Atleci
03:40 Trans World Sport

05:10
05:35
06:50
07:50
08:00
09:00
10:00
11:30
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:35
19:45
19:50
20:10

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Szkoła
Doradca smaku
- Sandacz
19 +
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
SOS Ekipy w akcji
Ukryta prawda
- program obyczajowy
W-11 Wydział Śledczy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szkoła
SOS Ekipy w akcji
Ukryta prawda
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

18:45 Wojna domowa
- serial komediowy TVP
19:15 Powidoki - program
publicystyczny
19:35 Młody Tancerz
Roku 2019
21:40 Lekkie obyczaje
- Lobster - ﬁlm science
ﬁction, prod. Irlandia,
Wielka Brytania, Grecja,
Francja, Holandia, 2015
23:50 Żelazna klasyka
- Kieszonkowiec
- ﬁlm fabularny,
prod. Francja, 1959,
reż. Robert Bresson
01:20 Nocny dokument
- Alisa w krainie wojny
02:45 Kino nocne - Bezmiar
sprawiedliwości
- dramat
05:50 Zakończenie dnia

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

06:00 Buﬀ y, postrach
ampirów
07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
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 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
- serial obyczajowy
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PROGRAM TELEWIZYJNY

środa

26 czerwca

TVP 1

TVP 2

05:15 Natura w Jedynce
- Nasz dziwaczny świat
- esej 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
09:10 Czterdziestolatek
- Sprawa Małkiewicza,
czyli kamikadze - serial
10:10 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Nasz dziwaczny świat
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Lesie
22:30 Rolnik szuka żony
- reality show
23:30 Lampedusa.
Za horyzontem
- serial, prod. Włochy,
2016
00:30 Byliśmy pierwsi.
Poznań 56 - ﬁlm
01:20 Wojsko - polskie.pl
01:40 Terytorialsi
02:00 Luisa Spagnoli - serial
04:00 Cuda z odzysku

17:10 Więzień miłości
- serial prod. Turcja, 2016
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:10 Kino relaks
- Męska rzecz
- komedia
22:00 Mocne Kino
- Żądza śmierci
- thriller
23:45 Prywatne śledztwo
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Polska, 1987
01:35 Sztuka zbrodni Śmierć
uwodziciela - serial
02:40 Świat bez tajemnic
03:35 Zakończenie dnia

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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

08:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
historii - Gdynia
09:00 Księga Przestrzeni
- Adresy jakich mało
09:35 Kapitan - ﬁlm animowany, prod. Polska, 2014
09:40 Płoty - ﬁlm animowany,
prod. Polska, 2015
09:50 Wakacje z Madonną
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, 1983, reż. Jerzy
Kołodziejczyk, wyk. Marta
Klubowicz, Krzysztof
Kiersznowski, Marta
Stebnicka
11:30 Jan Serce - serial TVP
14:00 Studio Kultura
14:20 Opole na bis
15:30 Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP
16:40 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy
18:20 Wojna domowa
19:20 Trzeci punkt widzenia
20:00 Informacje kulturalne

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

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Dziedzictwo Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2012, reż. Tony
Gilroy, wyk. Jeremy
Renner, Rachel Weisz,
Edward Norton, Stacy
Keach, Dennis Boutsikaris
00:15 Vinci - ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Robert
Więckiewicz, Borys Szyc,
Jan Machulski, Kamilla
Baar, Marcin Dorociński
02:35 American Horror Story:
Asylum
- serial, USA
03:30 Uwaga! - magazyn
03:55 Moc Magii

20:05 A więc wojna
- komedia romantyczna
FDR i Tuck - dwaj tajni
agenci - zakochują się
na zabój w uroczej
i czarującej Lauren.
22:20 Nagi peryskop
Komandor Dodge,
pechowiec i nieudacznik,
otrzymuje pewnego dnia
niezwykle odpowiedzialne
zadanie.
00:00 Czego pragną
kobiety
Bogaty menadżer
w agencji reklamowej,
playboy i egoista Nick
Marshall, uważa samego
siebie za boski dar dla
każdej kobiety.
02:20 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

20:20 Geniusz: Picasso
- dramat, prod. USA, 2018
21:25 W trzy miesiące
dookoła świata - Kwiaty
wojny - dramat, prod.
Hongkong, Chiny, 2011
23:55 Dokument w podróży
- Barwy Japonii:
Wspaniały świat Alberta
Kahna - ﬁlm dokumentalny
01:00 Lekkie obyczaje
- Lobster
- ﬁlm science-ﬁction,
prod. Irlandia, Wielka
Brytania, Grecja, Francja,
Holandia, 2015, reż. Yorgos
Lanthimos
03:05 Informacje kulturalne
03:20 Laboratorium
- koncert jazzowy
05:50 Zakończenie dnia

05:10
05:35
06:50
07:50
08:00
09:00
10:00
11:30
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:35
19:45
19:50
20:10

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Szkoła
Doradca smaku
19 +
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
SOS Ekipy w akcji
Ukryta prawda
- program obyczajowy
W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Szkoła
SOS Ekipy w akcji
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Wilk wojny
21:50 Krwawa zemsta
- ﬁlm akcji
23:25 Bez Litości
- ﬁlm akcji
01:15 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
02:25 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:20 Biesiada na cztery
pory roku
- serial obyczajowy
04:40 Z archiwum
policji
- fabularny
05:00 Słodka miłość

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

TV 4
06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
- serial przygodowy
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia
głupoty
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 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny

FILM SENSACYJNY

FILM FANTASY

20:00 Wierny ogrodnik
- ﬁlm sensacyjny,
Niemcy, Wielka Brytania,
USA, 2005, reż. Fernando
Meirelles, wyk. Ralph
Fiennes, Rachel Weisz,
Hubert Koundé, Bill Nighy,
Archie Panjabi, Pete
Postlethwaite
22:45 Chłopaki z Jersey
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2014,
reż. Clint Eastwood,
wyk. John Lloyd Young,
Erich Bergen, Michael
Lomenda, Vincent Piazza,
Christopher Walken, Freya
Tingley
01:25 Zagubieni - serial, USA
02:25 Druga strona medalu
- talk show
02:55 Moc Magii

21:00 Hellboy
- ﬁlm fantasy,
prod. USA, 2004,
reż. del Toro Guillermo,
wyk. Ron Perlman
Pod koniec II wojny
światowej, kiedy dni
Rzeszy były już policzone,
zdesperowani naziści
próbowali ratować się
wszelkimi sposobami,
uciekając się nawet do
wykorzystania magii.
23:35 Maruderzy - thriller
W Marauders Willis wciela
się w rolę właściciela
banku, który stał się celem
napadu.
01:50 STOP Drogówka
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

27 czerwca

TVP 1

TVP 2

05:15 Natura w Jedynce
- Nasz dziwaczny świat
- esej 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
09:00 Czterdziestolatek
- Kosztowny drobiazg,
czyli rewizyta - serial TVP
10:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Nasz dziwaczny świat
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

05:20 Koło fortuny - teleturniej
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:50 Operacja Zdrowie!
- magazyn medyczny
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Marzę o Tobie
14:10 Postaw na milion
- teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski
16:00 Koło fortuny

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

16:05 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
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 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:30 Ocaleni - reality show
00:35 Gdziekolwiek jesteś
- dramat
02:25 Okupowani
- Kwiecień
03:25 Sprawa dla reportera
04:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:10 Dance Dance Dance
22:30 Różowa Pantera
- komedia kryminalna,
prod. USA, 2006
00:10 Ja wam pokażę!
- komedia
02:15 O mnie się nie martw
- serial komediowy
prod. TVP
03:05 Męska rzecz
- komedia
04:45 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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

08:25 Informacje kulturalne
08:40 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
historii - Westerplatte
09:00 Vistuliada 2
09:50 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2000,
reż. Małgorzata Szumowska, wyk. Jadwiga Jankowska-Cieślak, Małgorzata
Hajewska-Krzysztoﬁk,
Piotr Jankowski, Roman
Gancarczyk, Mieczysław
Grąbka, Andrzej Hudziak
11:30 Jan Serce - serial TVP
13:40 Studio Kultura
13:55 Taśmy Kultury - Sens
pracy - widowisko
14:10 Taśmy Kultury - Plan
lekcji - widowisko
artystyczne
14:35 Ojciec - ﬁlm TVP, prod.
Polska, 1967, reż. Jerzy
Hoﬀman, wyk. Tadeusz
Fijewski, Lech Łotocki

06:00 Zbuntowany anioł
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Wojny magazynowe:
Kanada
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
13:00 112: na każde
wezwanie
13:30 Lekarze na start
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Sztos 2

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

KOMEDIA

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Gliniarz
z Beverly Hills II
- ﬁlm komedia, USA, 1987,
reż. Tony Scott, wyk. Eddie
Murphy, Judge Reinhold,
John Ashton, Jürgen
Prochnow, Ronny Cox,
Brigitte Nielsen, Allen G.,
Dean Stockwell
00:40 Top Model
- program rozrywkowy
01:45 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:05 Moc Magii

20:10 Czego pragną kobiety
Bogaty menadżer
w agencji reklamowej,
playboy i egoista Nick
Marshall, uważa samego
siebie za boski dar dla
każdej kobiety. Niewielki
wypadek sprawia, że Nick
zaczyna słyszeć, co kobiety
naprawdę myślą.
22:45 Sprzymierzeni
Robert Zemeckis
przedstawia elektryzujący
dreszczowiec szpiegowski
w doborowej obsadzie.
1942 rok, Afryka Północna.
01:10 Chirurdzy
03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:40 Telezakupy TV Okazje

15:15 Cudowne miejsce
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1994
17:00 Lepiej być piękną
i bogatą
- komedia, prod. Polska,
Niemcy, Ukraina
18:50 Wojna domowa
- serial komediowy TVP
19:40 Koło pióra - magazyn
20:20 Teatr Telewizji - Teatr
Sensacji - Stawka większa
niż życie
21:50 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Bling Ring
- ﬁlm obyczajowy
23:30 Scena Klasyczna
00:15 Portrety - Beuys. Sztuka
to rewolucja - ﬁlm
02:15 W trzy miesiące
dookoła świata - Kwiaty
wojny - dramat

22:00 Job, czyli ostatnia
szara komórka
- komedia
Trzech przyjaciół-nieudaczników zmaga się z
trudnościami życiowymi.
Ukojenie w ciężkich
chwilach przynosi im
oglądanie ulubionych
programów TV.
00:00 Górka Dolna
01:10 Rodzinny interes
02:10 Menu na miarę
- fabularny
02:45 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:25 Menu na miarę
- fabularny
04:40 Z archiwum policji
- fabularny
05:00 Słodka miłość

20:00 Porachunki
- ﬁlm komedia, Francja,
USA, 2013, reż. Luc Besson,
wyk. Robert De Niro,
Michelle Pfeiﬀer, Dianna
Agron, John D’Leo, Tommy
Lee Jones
22:20 Podejrzani
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 1995,
reż. Bryan Singer,
wyk. Kevin Spacey,
Gabriel Byrne, Chazz Palminteri, Stephen Baldwin,
Benicio Del Toro, Kevin
Pollak, Pete Postlethwaite,
Giancarlo Esposito, Suzy
Amis, Dan Hedaya
00:35 Zagubieni - serial, USA
01:35 Druga strona medalu
- talk show
02:40 Moc Magii

21:00 Wieczny student 2
- komedia
Sequel komedii z 2002
roku. Tym razem historia
skupia się na studencie
Taj Mahal Badalandabad,
znanym z pierwszej cześci.
Taj (Kal Penn) wyjeżdża
do Anglii na prestiżowy
uniwersytet Oxford, aby
kontynuować “naukę”,
ale tak naprawdę chce
pokazać miejscowym studentom jak spędzać czas,
na zabawie i imprezach.
23:00 Kobiety i maﬁa
00:00 Tuż przed tragedią
01:05 Transakcje za milion
dolarów: Los Angeles
02:10 Interwencja
02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

TVN
05:10
05:35
06:50
07:50
08:00
09:00
10:00
11:30
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:50
20:10

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Szkoła
Doradca smaku
- Zupa rybna z papryka
19 +
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
SOS Ekipy w akcji
Ukryta prawda
- program obyczajowy
W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szkoła
SOS Ekipy w akcji
Ukryta prawda - program obyczajowy
Fakty
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
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Głośne Dni Karczewa 2019

Gmina Karczew, jak zwykle w połowie czerwca, obchodziła
swoje święto. W tym roku przypada 471. rocznica nadania
praw miejskich miastu. Z tej okazji 15 i 16 czerwca w ramach
Dni Karczewa odbyło się szereg wydarzeń, w których licznie
wzięli udział mieszkańcy oraz specjalnie zaproszeni goście.
Oto jak przebiegały tegoroczne obchody.

Sobota, 15 czerwca

W godzinach przedpołudniowych odbył się III Karczewski Bieg Uliczny- Bieg
Wolności. Po południu świętowanie przeniosło się w inną
część miasta. Po godzinie
16:00, w Centrum Kultury
przy ul. Widok, otwarto wystawę Towarzystwa Przyjaciół
Karczewa „Karczewianie w
mundurach”, a także wystawę
Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Karczewie
zatytułowaną „Kolorowe impresje”. Następnie na Rynku
Zygmunta Starego odbył się
tradycyjny i uroczysty polonez wykonany przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bolesława Prusa w Karczewie. W tym roku wzięli w
nim udział gimnazjaliści oraz
ósmoklasiści ubrani w eleganckie kreacje. Wyjątkowy
taniec zachwycił zgromadzoną widownię i świetnie wpisał
się w obchody czerwcowego
święta miejskiego. Uczniowie
po zakończeniu oficjalnej części uroczystości udali się do

szkoły na bal, aby bawić się
już w luźniejszej atmosferze.
Impreza pod chmurką z
muzyką w tle miała też miejsce przy OSP w Karczewie.
Warto także dodać, że tego
dnia w MGOK-u odbyła się
wieczornica poetycka z udziałem laureatów i jurorów XXX
Ogólnopolskiego
Konkursu
Poetyckiego im. Jana Krzewniaka.

Niedziela, 16 czerwca

To główny dzień obchodów nadania w 1548 r. praw
miejskich Karczewowi. Rozpoczął się on w samo południe w kościele parafialnym
pw. św. Wita, gdzie odbyła się
msza święta w intencji mieszkańców. Po południu zaczęła
się zabawa na karczewskim
rynku, którą zainaugurowały
lokalne władze, a brawurowo
poprowadziła
uczestniczka
telewizyjnego programu rozrywkowego znanego z anteny
TVP2 „The Voice Kids”- Gabriela Kurzac.
W międzyczasie nagrodzono laureatów dyktanda „O
pióro burmistrza Karczewa” I
tak ze szkół najlepsi okazali

fot. Leszek Adamczyk, MGOK Karczew

się: Jolanta Staluszka i Olga
Chaberek - 1. miejsce, Izabela Przybysz -2. miejsce, Jan
Rosłonek i Marta Burkowska
- 3. miejsce. Wśród dorosłych
na czele znalazł się Arkadiusz
Kleniewski, a tuż za nim Piotr
Żelewski i Stanisław Basaj na
równi z Damianem Matysiakiem.
Po mistrzach pisowni scenę przejęli profesjonaliści od
muzyki. Najpierw pojawiła się
na niej Orkiestra Dęta OSP
Karczew, która wykonała
szeroką gamę utworów, od
tradycyjnych po znane z stacji radiowych, jak na przykład
„Havana”. Następnie przed
karczewską widownią zaprezentował się wokalista Ma-

riusz Totoszko wraz ze znaną grupą Volver. Rockowe
brzmienie i nie tylko poderwało publiczność do zabawy. Natomiast punktualnie o 19:00
swój koncert rozpoczął zespół
Papa D. Skład pod przewodnictwem Pawła Stasiaka, która jeszcze dwa dni wcześniej
grał na 56. KFPP w Opolu,
zawładnął sceną w Karczewie
i bez wątpienia zachęcił wielu do śpiewania i tańca przy
najbardziej rozpoznawalnych
utworach grupy, jak chociażby
„Monaliza” czy „Naj story”.
W rytm tanecznych przebojów najwytrwalszych poderwała jeszcze grupa Vabank.
Zabawa potrwała do zmroku
i zakończyła się pokazem

sztucznych ogni.
Trzeba podkreślić, że
oprócz zabawy na scenie,
mnóstwo atrakcji czekało na
wszystkich w centrum miasta:
dmuchańce, wystawy, kiermasze, napoje, lody, gofry,
obwarzanki czy przysmaki
z grilla. W tym roku wesołe
miasteczko
rozmieszczono
w nowym miejscu - na terenie za kościołem, gdzie na
co dzień mieści się bazarek.
Podczas Dni Karczewa odbyły się także publiczne zbiórki
charytatywne, można było
też skorzystać z bezpłatnych
badań w kierunku zakażenia
wirusem HCV.
Sebastian Rębkowski

Połączenie pasji
Połączenie sportu i aktywności fizycznej ze sztuką - fotografią może być doskonałą okazją
do dobrej zabawy, ale również bliższego poznania siebie i odnalezienia wartości, które wnoszą w życie różne formy pasji.

fot. Adam Bętkowski, MGOK Karczew

- 27 maja w studio 4R Active miało miejsce spotkanie
dwóch wielkich osobowości:
Krystiana Herncisza - filantropa roku, pasjonata fotografii,
czlowieka o ogromnym sercu
dla dzieci oraz Żanety Kornatowskiej - perfekcyjnej trenerki fitness, pasjonatki sportu
oraz zdrowego stylu życia,
kobiety sukcesu wrażliwej na
potrzeby innych. Obie pasje
zostały połączone dzięki sesji
zdjęciowej, zorganizowanej
przez pana Krystiana, w której uczestniczyły osoby z koła
fotograficzego oraz dziewczyny z grupy fitness z klubu 4R.
Była to piękna lekcja fotografowania w ruchu, niezwykle
pasjonująca i odkrywcza dla
wszystkich uczestników. Dziękujemy wszystkim uczestnikom sesji za otwartość i życzliwość. A oto efekty naszej
pracy. - opowiada uczestnicz-

ka Bożena Fergińska.
Dla grupy fotograficznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Karczewie spotkanie to było niebywałą okazją
do przejścia w tryb sportowy. Energetyczne zajęcia do
uchwycenia wymagają krótkich czasów. To różnorodność
tematyczna sprawia, że zajęcia mają wartość i są atrakcyjne. Dla każdego jednak
fotografia sama w sobie jest
czymś innym, każdy ma inne
spojrzenie, choć połączone
wspólną pasją.
- Wspaniale jest, kiedy
można połączyć pracę zawodową z pasją. Myślę, że wtedy
nie jest się ani przez chwilę w
pracy, ponieważ robiąc to, co
się lubi, ma miejsce nieustanne doładowywanie baterii pozytywną energią do działania i
nie czuje się wówczas żadnego zmęczenia. Czas inaczej

płynie, a czerpanie przyjemności i satysfakcji z wykonanych zadań wpływa bardzo
pozytywnie na wszystko, w
tym radość z życia. Ciekawą
sytuacją jest, kiedy można w
jednym czasie połączyć ludzi,
których łączą różne pasje. Mając to na uwadze, sekcja fotograficzna MGOK w Karczewie
odwiedziła 4R ACTIVE STUDIO w Otwocku, by uchwycić
w obiektywie zajęcia fitness
prowadzone pod okiem znanej instruktor Żanety Kornatowskiej. W rozmowie Żaneta
powiedziała mi, że „Jak czyta
takie wypowiedzi, to jej serce
rośnie i cieszy się, że właśnie
to robi. Dziękuje też wszystkim za miłą współpracę”. Ja
również dołączam się do tych
podziękowań. Efekty naszego
spotkania można zobaczyć na
fotografiach. - instruktor fotografii Krystian Herncisz
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Zostałam pisarką, bo nie chciałam być rusałką….

Wyznaje Katarzyna Enerlich,
która 6 czerwca 2019 r. była
gościem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Zanim Katarzyna Enerlich
została pisarką, studiowała w
Olsztynie na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim,
po
czym pracowała jako dziennikarka, pracownik informacji turystycznej i promocji w urzędzie
miasta. Skąd zatem rusałka? A
rusałka stąd, że jako pracownik
promocji w UM, na wszelkiego
rodzaju targach turystycznych,
Katarzyna Enerlich występowała w takim przebraniu. Jednak
kariera zawodowa na posadzie

urzędnika nie była jej pisana,
obecnie jest twórcą niezależnym piszącym wspaniałe, pełne ciepła i promujące region
mazurski książki.

Jej debiut pisarski to książka z roku 2009 „Prowincja
pełna marzeń”. Co ciekawe,
spotkanie w PBP w Otwocku,
zbiegło się w dziesiątą roczni-

cę wydania pierwszej książki
autorki. Spotkanie pokazało
uczestnikom, jak ciepłą i interesującą osobą jest pani Katarzyna. W jej opowieściach

„Tylko sex - nic więcej” to
nietuzinkowy spektakl ATM
im. S. Jaracza w Otwocku.
Wbrew tytułowi sztuka nie
jest dosłownym odniesieniem do seksu – traktuje o
odwiecznym problemie zdrady i samotności w związku.
Opowiada barwnie historię kobiety i mężczyzny po
przejściach, poszukujących
alternatywnych
rozwiązań
na ocalenie ich wypalonego
związku. Sztuka oparta na
motywach „Związku otwartego” autorstwa Dario Fo.
Spektakl dla dorosłych, bilety
w cenie 20/30 zł.

29 czerwca (sobota),
godz. 20.00 Teatr Miejski
im. S. Jaracza, Otwock,
ul. Armii Krajowej 4

Otwockie wianki
Radość, która towarzyszy
nastaniu lata, od zawsze była
wyraźnie okazywana. Musicie
wiedzieć, że początek tej pory
roku dawniej stawał się okazją do wielkiego świętowania.
Wyrazem tego były obchody
świętojańskie, w których ludzie z uśmiechem na twarzy
witali nadchodzące wielkimi

krokami lato. Na takie właśnie powitanie zapraszamy w
imieniu Klubu Mlądz. Impreza
odbędzie się oczywiście w
plenerze. Wstęp wolny
23 czerwca (niedziela),
godz. 19.00,
Klub Mlądz, Otwock ul.
Majowa 202

Na tropie historii
Szykujcie rowery, bowiem już 22 czerwca odbędzie się druga część
rowerowej wycieczki historycznej po Otwocku.
Będzie to podróż śladami
wielkich i mniej znanych
wydarzeń z historii naszego miasta. Wycieczkę poprowadzi Sebastian
Rakowski. Uwaga, w razie
deszczu wydarzenie nie
odbędzie się. Wstęp wolny.

PBP

Józefów

Otwock

Tylko dla dorosłych

nie brakowało anegdot z jej
życia prywatnego, zapoznała przybyłych z historią swojej rodziny i jej rodzinnych
mrągowskich stron. Kolejną
niespodzianką, jaką autorka
przygotowała dla zgromadzonych gości, były warsztaty z
jogi i zdrowego żywienia.
Na koniec spotkania nie
zabrakło kwiatów i podziękowań dla autorki za wspaniałe spotkanie. PBP zaprasza
wszystkich Państwa do śledzenia strony oraz fanpage na
FB, bo w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku dzieje się wiele ciekawych rzeczy.

Festiwal Tradycji Polskiej
Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na kolejne dziewicze wydarzenie, tym razem
będzie to Festiwal Tradycji
Polskiej, a w programie:
- godz. 17:00 - występ dzieci
i młodzieży z Zespołu Tańca
Ludowego „Promyki” z Wieliszewa.
Podczas występu zobaczymy tańce z regionu Górnego
Śląska oraz tańce lubelskie
w wykonaniu grupy młodszej,
tańce opoczyńskie, tańce górali żywieckich oraz górali spiskich w wykonaniu młodzieży.
- godz. 18:00 -widowisko teatralne na podstawie ballady
A. Mickiewicza „Pani Twardowska” w wykonaniu grupy
artystycznej „Vena”
- godz. 18:30 - pokazy mistrzów tańca, czyli Zespołu

Pieśni i Tańca Politechniki
Warszawskiej
- godz. 19:00 - wspólny polonez
- godz. 19:20 – 21:00 część
sobótkowa - wianki
- sobótkowa animacja słowno-muzyczna w wykonaniu grupy artystycznej „Vena”
- rozstrzygnięcie konkursów
na uplecenie najpiękniejszego
wianka oraz na strój
związany z dawną tradycją

- biesiada przy ognisku
Atrakcje towarzyszące: warsztaty plecenia wianków; „Uszytkowe” warsztaty, a w nich
możliwość
samodzielnego
wykonania: opasek-bransoletek na rękę, materiałowych
tulipanów, kukiełek-babuszek
– lalek z gałganków, gumek
do włosów, a dla tych, którym
wystarczy wytrwałości – sobótkowych, ozdobnych wianków na drzwi; pokazy wyplatania wyrobów z wikliny oraz
możliwość wyplecenia swojego własnego koszyczka pod
okiem mistrza koszykarstwa.
Wstęp wolny.
23 czerwca (niedziela),
godz. 17.00
MOK Józefów,
ul. Wyszyńskiego 1

„POPOVACULA”
30 czerwca w ramach plenerowej sceny MOK wystąpi zespół „Popovacula”. Jest
to rockowo- popowy powiew
świeżości na polskim rynku
muzycznym, jeden z najlepszych zespołów koncertowych
w naszym kraju. Emanuje energią, a każdy występ dostarcza
niezapomnianych
przeżyć.
Ambitni i doświadczeni muzycy pracujący w przyjacielskiej
atmosferze, wynoszący się w

swej działalności ponad prozę
życia.
Zespół
wyprodukował
single:
„Szukaj
Lepszych Chwil”,
„Tylko
Jedną
Taką Noc”, „Spróbuj Chociaż Raz”,
„Nie Pozwolę” prezentowane
m. in. w: RMF MAXX, ESKA,
Polskie Radio Jedynka, Radio
Wawa. Wstęp wolny.

30 czerwca (niedziela),
godz. 18.00
MOK Józefów,
ul. Wyszyńskiego 1

Karczew
22 czerwca (sobota),
godz. 14.00
Dawna stacja kolejki
wąskotorowej w Otwocku,
Wawerska 9, Otwock

Na cygańskich bezdrożach
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Karczewie zaprasza na spotkanie z doktorem
Zbigniewem Grzanką. „Na
cygańskich bezdrożach” to

wydarzenie poświęcone społeczności romskiej rozstrzelanej przez Niemców 3 stycznia
1943 r., a pochowanej na terenie Karczewa. Wstęp wolny.

28 czerwca (piątek),
godz. 18.30
Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Karczewie, ul. Widok 2
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Na rolkach i biegiem
ulicą Żeromskiego
W najbliższą niedzielę (23 czerwca) odbędzie się na ulicach Otwocka podwójna impreza sportowa: II Półmaraton Otwocki na rolkach oraz biegi Otwocka Dycha - Otwocka Piątka.
Wszystkie
konkurencje
będą rozgrywane z podziałem
na kategorie wiekowe. Dla
małych dzieci przygotowane
będą specjalne, krótkie trasy.
Start i meta zarówno biegów,
jak i wyścigu rolkowego znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku Wólce Mlądzkiej. Trasa prowadzi
ulicą Żeromskiego. Rolkarze
będą zawracać przy skręcie
w ulicę Samorządową. Natomiast nawrót biegu na 10 km
będzie na ulicy Kochanowskiego.
Dla osób, które chciałyby
jeszcze się zapisać na biegi
lub rolki - będzie taka możliwość w dniu imprezy. Organizatorami wydarzenia są: WTŁ
Stegny, UKS Bieliki, Grzegorz
Kałowski.
Oprócz rywalizacji sportowej na ulicach, na terenie
SP 8 organizatorzy przygotowali dużo atrakcji dla dzieci
i rodziców. Czekać na Was
będą m. in. grill, grochówka, dmuchaniec i animacje.
Impreza ma także charakter

OD TRASY S17
PARKINGI WZDŁUŻ ULICY
LASKOWEJ
godz. 14.00 zamknięcie trasy
zawodów - ul.Żeromskiego –
skrzyżowanie ul. Samorządowa/ ul. Borowa do ul. Laskowej
godz. 14.30 - start rolki - PÓŁMARATON ( od 16 lat) – dystans 18 km ( 3 nawroty)
charytatywny - w jej trakcie
będą zbierane pieniążki na
Maksia Bednarczyka oraz
Teosia Górskiego.
PROGRAM ZAWODÓW: Półmaraton Otwocki na rolkach
/ Otwocka Dycha – Otwocka
Piątka
Odbiór pakietów startowych w
Biurze Zawodów w SP nr 8 ul.
Żeromskiego 235
sobota 22.06.2019 r. w godz.
17,00-19,00 oraz niedziela
23.06.2019 r.: od godz. 12.00
DOJAZD DO MIEJSCA STARTU OD GODZ. 13,45 TYLKO

godz. 16.00 - start rolki - kategorii dziecięco-młodzieżowych –dystans 100m-500m
godz. 16.30 start biegi - dzieci
dystans 100m-500m
godz. 17.00 start biegi - dystans 5km ( nawrót na wysokości posesji ul. Żeromskiego
75)
10km ( nawrót na ul. Borowej)
godz. 17.15 dekoracja zwycięzców rolkarzy
godz. 18.45 - dekoracje zwycięzców biegaczy
godz. 18.45 otwarcie trasy zawodów
Więcej na portalu iotwock.info

TRASA ZAWODÓW 23.06.2019 10KM BIEG

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt zachęca do adopcji jego
podopiecznych.
ORZESZEK Proludzki, ufny, zapatrzony w
opiekuna pies. Niestety NIE PORUSZYŁ ŻADNEGO SERCA. Śmierć Pana wepchnęła go do
schroniska. Nie pozwólcie, by został tu na zawsze!
TERIO Te największe pieski, mają zazwyczaj
malutkie ego. Myślą, że zmieszczą się na kolanach i pod pachą. Boją się myszki, a czasem
nawet muchy… Taki właśnie jest Terio. Malutki
piesek w dużym ciałku. Kto pokocha tego boskiego misia?
ENTER A ENTER nadal w schronisku, mimo
że jest najdelikatniejszym psiakiem.
Każdego dnia wyczekuje człowieka, ale nic,
nawet głośne wołanie poprzez szczekanie nie
pomaga. Co on musi zrobić, by ktoś się w nim
zakochał?

INFORMACJE O ADOPCJI:

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

PORTAL I GAZETA
POSZUKUJEMY

HANDLOWCA
I DZIENNIKARZA
DO WSPÓŁPRACY
biuro@iotwock.info
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Bieg Kolejki Wąskotorowej
W sobotę 8 czerwca w Józefowie odbyła się 6. edycja Biegu
Kolejki Wąskotorowej. W tym roku na linii startowej biegu
stanęło liczne grono uczestników, które rywalizowało na
kilku dystansach.
Najmłodsze dzieci pobiegły le, rodzice i uczniowie szkoły
na kilkudziesięciometrowych organizującej bieg. Medale i
lub kilkusetmetrowych tra- puchary zwycięzcom wręczał
sach, natomiast pozostali bie- starosta otwocki Cezary Łukagacze pokonali odpowiednio: szewski.
1600 m oraz 5000 m. DodatSebastian Rębkowski
kową konkurencją były zmagania nordic-walking. Wśród Oto zwycięzcy zmagań:
uczestników sobotniego wydarzenia znaleźli się biegacze
KAT. WIEKOWA 2009-2010
z wielu lokalnych klubów lub
300m/ dziewczynki
grup sportowych, m.in. OKS 1. Basia Gajgier
Start, KSW Sudoku Otwock, 2. Karolina
Kiewra
Team Zabiegane Dni, Akwina 3. Zuzanna Jarek
Team, ale też amatorzy, chcą300m/ chłopcy
cy spróbować swoich sił.
1. Szymon Mazurek
Organizatorem wydarzenia 2. Patryk Kowalczyk
była Fundacja Sancti losephi 3. Makary Borkowski
prowadząca Szkołę Podsta- kat. wiekowa 2007-2008
wową i Liceum im św. Toma300m/ dziewczynki
sza z Akwinu w Józefowie. 6. 1. Pola Pankiewicz
edycja Biegu Kolejki Wąsko- 2. Emilia Zając
torowej nie odbyłaby się bez 3. Alicja Wójcik
wsparcia lokalnych sponso300m/ chłopcy
rów, pomocy strażaków, po- 1. Damian Ołdak
licjantów, medyków i straży 2. Jakub Straszak
miejskiej czuwających nad 3. Krzysztof Olejarczyk
bezpieczeństwem. W pomoc
włączyli się także nauczycieKAT. 1600 M/ OPEN

1. Marcin Szczepaniuk
2. Kajetan Marton
3. Patryk Donica

1. Marcin Szczepaniuk
2. Kajetan Marton
3. Dawid Piekart

KAT. 1600 M/ ROCZNIK
2000-2003, DZIEWCZĘTA
1. Sandra Piekart
2. Monika Szczepaniuk
3. Daria Opałka

KAT. 1600 M/ ROCZNIK
2004-2007, CHŁOPCY
1. Patryk Donica
2. Cezary Mazurek
3. Stanisław Szałaciński

KAT. 1600 M/ ROCZNIK
2004-2007, DZIEWCZĘTA
1. Julia Giergiela
2. Helena Mielcarek
3. Katarzyna Koprowska

KAT. 5000 M/ OPEN
1. Maciej Stachowiak
2. Tomasz Roszkowski
3. Daniel Sujak

KAT. 1600 M/ ROCZNIK
2000-2003, CHŁOPCY

KAT. 5000 M/ KOBIETY
1.
Agnieszka
Brogowicz
-Stępniewska

2. Barbara Domżał
3. Edyta Płotecka
KAT. 5000 M/ MĘŻCZYŹNI
1. Maciej Stachowiak
2. Tomasz
Roszkowski
3. Daniel Sujak
NORDIC-WALKING 5000
M/ KOBIETY
1. Marta Jastrzębska-Majak
2. Małgorzata Franczak
3. Agnieszka Jastrzębska-Majak
NORDIC-WALKING 5000
M/ MĘŻCZYŹNI
1. Kazimierz Wiśniewski
2. Michał Gloc
3. Włodzimierz Przybysz

Otwock Skatecross Challenge za nami
Jedni w upalny weekend
wolą leżakowanie, a inni
spędzają go aktywnie. Właśnie tę drugą opcję wybrali
rolkarze i 8 czerwca ścigali
się po torze z przeszkodami i na różnej nawierzchni
na pierwszej imprezie pod
nazwą „Otwock Skatecross
Challenge 2019” Pasjonaci
prędkości, skoków i sportowej rywalizacji mieli tego
dnia co robić.
W najmłodszej kategorii
wiekowej Junior E – rocznik

2013 i młodsi - startowały 2
zawodniczki z Wilczej Akademii Rolkowej (WAR) i zajęły 2 i
3 miejsce (Michalina Leśniewska i Helena Skorupa).
W kategorii Junior D chłopców – Ksawery Słabęcki zajął
2 miejsce, a Adrian Oklesiński
był 3. Wśród dziewczynek Julia Gront zdobyła srebrny medal, a Michalina Małkowska
brązowy.
W kategorii Junior D
dziewcząt startowały tylko
zawodniczki z Otwocka, aż
8 z nich to Wilczyce, jedna z

WAR oraz jedna debiutująca
gimnastyczka z Wilczego Studio Sportu i Tańca - Adrianna
Mazur, która dzielnie walczyła
z rolkarkami. Jej siostra Olga
stanęła na najwyższym podium, a za nią Ola Niemczyk
i Ida Pożoga.
Junior C chłopców - startowali tu reprezentanci czterech różnych klubów. Szymon
Dziewanowski z Wilków dojechał jako 3, a Paweł Weremczuk z WAR stanął tuż
za podium. Pierwsze miejsce
przypadło I Love Rolki, a drugie Rollschool.
Najliczniejsza kategoria
Junior B kobiet
to walka między Wilkami
i Rollschool.
Górą były zawodniczki
z
Wa r s z a w y,
a na trzecim
miejscu stanęła Małgorzata
Piszczadowska z Otwocka.
W Junior
B mężczyzn
panowie sprawiedliwie podzielili pomię-

dzy sobą statuetki i medale.
Daniel Paluch z I Love Rolki
nie oddał zwycięstwa, drugi
dojechał Krzysztof Polok w
Wilków, a trzeci Tadeusz Szulak z WAR.
W najstarszej kategorii Junior A kobiet Rozalia Kępińska
była pierwsza, a Aleksandra
Strużyńska druga.
W Junior A mężczyzn do
WAR trafiły złoto i srebro Łukasz Weremczuk i Marcin
Marciniak,
a brąz wywalczył niezrzeszony w żadnym klubie Oskar
Piorunowski.
Pełne wyniki na stronie:
wilkiotwock.pl/osc/
Po walce indywidualnej
przyszedł czas na rywalizację sztafet. Łącznie zgłosiło
się dziewięć 3-osobowych
zespołów – 6 dziewczęcych
i 3 chłopięce. Wśród dziewcząt pierwsze i trzecie miejsce przypadło Wilkom, które
podzieliła sztafeta Rollschool.
Wśród chłopców najlepsi byli
reprezentanci I Love Rolki, za
nimi Wilki Otwock, a na trzecim miejscu sztafeta łączona
I Love Rolki i Rollschool. Zorganizowanie sztafet w ramach
zawodów rolkowych bardzo
przypadło do gustu zawod-

nikom oraz kibicom i dlatego
prawdopodobnie konkurencja będzie stałym elementem
kolejnej edycji Otwock Skatecross Challenge.
Na koniec imprezy pojawił
się gość specjalny, czyli Artur
Nogal - reprezentant Polski w
łyżwiarstwie i rolkarstwie szybkim, czterokrotny MP i uczestnik IO w Soczi i Pjongczangu
. Opowiadał uczestnikom o
swoich doświadczeniach, fair-play w sporcie oraz o tym,
jak bardzo sport ukształtował
jego charakter i dlaczego dziś
jest w takim miejscu w swojej karierze. Artur wręczał zawodnikom medale, dyplomy i
statuetki, pozował do zdjęć i
rozdawał autografy.
Wydarzenie odbyło się pod
honorowym patronatem Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich przy współorganizacji
OCK. Zawody współfinansowane były z programu Bank
Młodych Mistrzów Sportu Fundacji Santander Bank Polska.
Nad bezpieczeństwem i zdrowiem zawodników czuwała
Fundacja Ochotnicza Grupa
Ratownicza Musso 4x4.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom
i do zobaczenia za rok.

UKS Wilki Otwock

21 CZERWCA 2019

SPORT

15

Mistrzowie
gminy Wiązowna

8 czerwca w Wiązownie odbyły się XIII Otwarte Mistrzostwa
Gminy Wiązowna w Tenisie Stołowym im. Andrzeja Grubby. W
zawodach wzięło udział blisko 100 zawodników z Mazowsza.

Uczestnicy rywalizowali w
5 kategoriach wiekowych o
piękne puchary oraz nagrody
rzeczowe o wartości 3000 zł.
Każdy zawodnik otrzymał także pamiątkowy medal, zorganizowany został również poczęstunek w formie grilla.
Mistrzami Otwartych Mistrzostw Gminy Wiązowna w
Tenisie Stołowym im. Andrzeja Grubby w 2019 roku zostali:
Kategoria dzieci 2007 i młodsi:
Janik Maciej
Kategoria dzieci 2004-2006:
Leszczyński Paweł
Kategoria młodzież 20012003: Bątruk Krzysztof
Amatorzy : Szablewski Piotr
Open: Sitek Kamil
Coroczną tradycją naszego
klubu jest wręczenie podziękowań dla podmiotów, osób,
sponsorów, którzy wspierali
nas w mijającym sezonie. W

związku z tym „Złote Rakietki
GKTS Wiązowna 2019” otrzymali:
- Janusz Budny- wójt gminy
Wiązowna
- Renata Falińska- przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna
- Mariola Kublik - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Gminy Wiązowna
- Monika Orlińska- prezes Firmy Dakoma sp. z o. o.
- Firma Dakoma sp. z o.o. marka Cocciné
- Piotr Zaim - Styldruk sp.z o.o.
- Pizzeria Trentadue Wiązowna
- Wojciech Pawlak -Firma
Drogap
Mistrzostwa odbyły się
dzięki wsparciu Samorządu
Województwa Mazowieckiego, Gminy Wiązowna oraz
sponsorów.
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Bad Boys Cup dla Maksa
Niedziela 9 czerwca był niesamowitym dniem w Wólce Mlądzkiej - świętem piłkarzy i wielkiej rzeszy ludzi o ogromnych
sercach. Na turnieju charytatywnym Bad Boys Cup - zorganizowanym dla 9-letniego Maksa Bednarczyka - 70 drużyn rozegrało 150 meczów. Jak podali organizatorzy, czyli Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich, Vulcan Wólka Mlądzka i Mazur
Karczew, w trakcie imprezy na rzecz chłopca walczącego z
nowotworem udało się zebrać aż 75 500,00 zł!
Mimo że mecze były krótkie, bo przeważnie po 10 min,
a drużyny grały właściwie bez
przerwy na 4 równoległych
boiskach, to i tak rozegranie
wszystkich spotkań zajęło 12
godzin. Przez cały czas zawodnicy byli gorąco dopingowani
przez kibiców, którzy tłumnie
przybyli na imprezę. W tak radosnej i budującej atmosferze
po prostu chciało się tam być.
Zwycięzcami piłkarskiego
maratonu Bad Boys Cup 2019
okazali się:
I miejsce - Wuwuzele
II miejsce - Valcom
III miejsce - Giera nocą

Obok turnieju przez cały
czas trwania imprezy miała
miejsce akcja zbiórki funduszy
na leczenie Maksia. Niezwykle popularne były loterie i aukcje, na które fanty przekazało
aż 250 darczyńców. Podobnie
oblegane były stoiska gastronomiczne oraz różne atrakcje
dla dzieci i dorosłych - w tym
dmuchańce, fotobudka, pokazy strażackie, muzyka na
żywo. Cały dochód ze zbiórki i
atrakcji po podliczeniu wyniósł
wymienione wcześniej ponad
75 tys. zł.

#MeczMaksia

To niesamowita - i nie
pierwsza - mobilizacja loFot. Anna Żurawska/
www.facebook.com/
badboyscup.otwock/

kalnej społeczności, której
celem jest pomoc Maksowi,
zapalonemu młodemu piłkarzowi z LKS Mazur Karczew,
walczącemu od stycznia br.
z nowotworem - neuroblastomą. Choroba została odkryta
w czwartym stadium zaawansowania. Do tej pory dzięki
leczeniu w Centrum Zdrowia
Dziecka, m.in. przebytej chemioterapii, nowotwór wycofał
się ze szpiku i kości chłopca.

Wciąż pozostaje pierwotny
guz między nerką a wątrobą,
który ma zostać usunięty w
trakcie przygotowywanej operacji. To nie będzie jednak dla
Maksa koniec leczenia. Został
zakwalifikowany do immunoterapii, czyli innowacyjnej
strategii walki z nowotworem
o udowodnionej skuteczności
działania, która niestety wciąż
w Polsce nie jest refundowana. Koszt tego leczenia dla

Maksa wynosi
1 mln
200 tys zł! To olbrzymia suma,
ale mieszkańcy Karczewa,
Otwocka i okolic już pokazali,
że Maks i jego rodzina nie są
sami, że chętnie pomogą - i z
pewnością nie zakończyli pomagania tym wspaniałym turniejem.
Każdy kto może wspiera Maksa w jego meczu o
wszystko.

ZetKa

Wpłat internetowych, których można dokonywać za pośrednictwem kont udostępnionych przez:
1) Fundację Drużyna Błażeja: szczegóły: http://www.druzynablazeja.pl/bednarczyk-maksymilian/
2) Fundację Siepomaga.pl: szczegóły: https://www.siepomaga.pl/ratunekdlamaksia
3) Fundację POLSAT - Jesteśmy dla dzieci: szczegóły: https://subkonta.fundacjapolsat.pl/profile/8a8b1e83
Zachęcamy również do śledzenia i lajkowania wpisów na:
https://www.facebook.com/MeczMaksia/

Historyczny awans Wisły Dziecinów

Mimo remisu w ostatnim meczu Wisła Dziecinów zajęła drugie miejsce w tabeli (klasa A 2018/2019, grupa: Warszawa II) i tym
samym uzyskała awans do warszawskiej ligi okręgowej.
Od sierpnia 2018 r. toczyły się rozgrywki piłkarskie w
ramach klasy A gr. II Warszawa. Zawodnicy 14 lokalnych
drużyn (poza nielicznymi wyjątkami) zaprezentowali się
w 26 spotkaniach ligowych.
Po zaciętej rywalizacji w tym
sezonie prawie do samego
końca nie było jasne, która z
ekip zajmie czołowe miejsca
w tabeli. Odpowiedzią okazała się być ostatnia kolejka
zmagań rozgrywana od 14 do
16 czerwca, bowiem Rozwój
Warszawa wygrywając w sobotę 1:0 z SRT Halinów, odebrał im tym szansę na zajęcie
premiowanego 1. lub 2. miejsca. Polonia II Warszawa po
walkowerze 3:0 z KS Puznówką 1996 objęłą pozycję lidera.
W niedzielę Wisła Dziecinów

już z pewnym awansem, dzięki wynikowi sobotniego meczu, spokojniej mogła grać z
Józefovią II Józefów - spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Ostatecznie
pierwsza lokata w tabeli należy do Polonii II Warszawa, a
druga do ekipy z Dziecinowa
i to te drużyny awansują do
warszawskiej ligi okręgowej.
W pozostałych weekendowych meczach Start Otwock
pokonał 8:1 Victorię Zerzeń,
natomiast PKS Radość uległ
Sokołowi Celestynów 1:2. Pojedynek Boru Regut i Advitu
Wiązowna zakończył się remisem 0:0, a starcie pomiędzy
Wisłą Maciejowice a Vulcanem Wólka Mlądzka nie odbyło się.
Dla Wisły Dziecinów z gmi-

ny Sobienie-Jeziory pod wodzą trenera Łukasza Hassa
jest to szczególne osiągnięcie, ponieważ ekipa w swojej
historii nie była jeszcze tak
wysoko ani nie zdobyła tylu
punktów (56 pkt) przez cały
sezon rozgrywek. Kibice nie
mogli pozostawić tej świetnej
wiadomości bez echa - głośno,
hucznie i efektownie wspierali
drużynę oraz świętowali wraz
ze swoim klubem.
Sebastian Rębkowski

3. SRT Halinów 54- 16/6/4
4. Bór Regut

50- 16/2/8

5. Rozwój Warszawa 4614/4/8
6. Vulcan Wólka Mlądzka 3610/6/9
7. Advit Wiązowna 36- 1/3/12
8. Józefovia II Józefów 349/7/10
9. Wisła Maciejowice 3411/1/13
10. Start Otwock 31- 8/7/11

Poniżej tabela wyników
(punkty- zwycięstwa/remisy/
porażki)

11. PKS Radość 30- 8/6/12

1. Polonia II Warszawa 5818/4/4

13. Victoria Zerzeń 14- 4/2/20

2. Wisła Dziecinów 56- 16/8/2

12. Sokół Celestynów
7/8/11

29-

14. KS Puznówka 1996 31/0/25

