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Gazyfikacja Wólki

W trosce o poprawę jakości powietrza na terenie Wólki Mlądzkiej oraz jej infrastruktury, radni Irenusz
Paśniczek, Radosław Kałowski i Ireneusz Wojtasik prowadzą wspólną akcję na terenie dzielnicy. Zachęcają
w niej mieszkańców do udziału w gazyfikacji oraz pomagają w przygotowaniu wniosków o przyłączenie.
Zapraszają na spotkanie w niedzielę, 1 września, przy kościele na ul. Żeromskiego. - czytaj s. 3

AKTUALNOŚCI

• Premier Morawiecki z wizytą w Otwocku - s. 2
• Gazociąg i inne inwestycje celestynowskie - s. 11
• Wiązowskie święto plonów w Rzakcie - s. 12
• Festiwal Świdermajer pod Gurewiczem - s. 14
• Udane debiuty sportowców z Otwocka - s. 16
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wciąż tylko
wirtualny
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Wirtualny skatepark

Na mapie google przy ul. Pułaskiego w Otwocku naprzeciwko powiatowej komendy policji
zaznaczony jest skatepark. Niestety, to tylko wirtualna rzeczywistość.
Poprzedni skatepark znajdujący się w tym miejscu został
zdemontowany ponad rok temu
ze względu na zły stan techniczny (został tylko regulamin
użytkowania). W kwietniu tego
roku rada miasta zdecydowała
przeznaczyć 150 tys. złotych
na zakup nowych urządzeń-przeszkód tworzących razem
tor do jazdy. Elementy nowego
skateparku zostały ustalone z
ich przyszłymi użytkownikami.
Prezydent Otwocka zapowiadał
wtedy, że zostaną one zamontowane do końca czerwca, aby
służyły młodym sportowcom już
latem. “– Nie będziemy montować skateparku we wrześniu.

Jeśli mamy to robić w tym roku,
to teraz – uważa Margielski.”
- relacjonowała w maju “Linia
Otwocka”.
Według opisu podanego w
przetargu w nowym skateparku miały pojawić się następujące elementy:
• Dwupoziomowy grindbox
• Funbox uzupełniony o: - dwa
grind boxy, które są po obu
stronach piramidy z grindboxem biegnącym po jej płaskiej części; - hip – dobudowany jako podjazd po boku
piramidy pod kątem 90 stopni
; - grindbox przy hipie odsunięty od krawędzi.
• ławka wyższa

• bank ramp z jednym poziomem
• quarter jednopoziomowy wysoki
Przetarg na wyłonienie
wykonawcy został ogłoszony 11.06 br., a rozstrzygnięty
4.07.2019. Umowa na dostawę i montaż elementów
stanowiących
wyposażenie
skateparku za 195953,76 zł z
wybranym wykonawcą zadania, czyli firmą TECHRAMPS
Sp.z o.o. została podpisana
10 lipca br.
I na tym tymczasem koniec...
Dlaczego po prawie półtora miesiąca żaden zamówiony

element nowego skateparku
nie pojawił się na wyznaczonym
miejscu przy ul. Pułaskiego?
Wysłaliśmy zapytanie w tej

sprawie do UM Otwock. Jeśli
dostaniemy odpowiedź, przekażemy ją Państwu.

Kazimiera Zalewska

Premier Morawiecki w Otwocku
Kampania wyborcza do polskiego parlamentu oficjalnie rozpoczęta. Partie i jej czołowi
przedstawiciele ruszają w objazd po kraju, m.in. premier Mateusz Morawiecki zainaugurował 20 sierpnia kampanię tzw. PiS-busami przed PGE Narodowym w Warszawie.
Tego dnia premier
z politykami Prawa i
Sprawiedliwości odwiedzili kolejno: Sochaczew, Rawę Mazowiecką, Grójec, Otwock i
Halinów, gdzie prezentowali „Nową Piątkę
PiS”. W każdym z wyżej
wymienionych
miast
rozmawiano na temat
różnych projektów partii, m.in. zerowego PIT-u
czy przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych.
Otwockie Spotkanie na ulicy
Ceglanej dotyczyło programu „Rodzina 500+”. Miejsca
przyjazdu szefa rządu strzegła m.in. policja oraz Służba Ochrony Państwa. Przed
budynek - prywatną posesję,
w której mieszka rodzina z
pięciorgiem dzieci - przybyli:
minister rodziny pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, była szefowa tego resortu, a obecnie poseł do PE
Elżbieta Rafalska, poseł Anita
Czerwińska, a ponadto m.in.
prezydent Otwocka Jarosław
Margielski, lokalni działacze

związani z PiS-em oraz zwolennicy tego ugrupowania. Po
oficjalnym powitaniu goście
udali się do domu rodziny na
rozmowę, po której odbyła się
konferencja prasowa.
Podczas spotkania z dziennikarzami premier poruszył
kilka tematów. Podkreślał walory działań rządu na rzecz rodziny i wprowadzenia programu „Rodzina 500+” od 1 lipca
dla wszystkich dzieci, mówił
również o rozwijającej się polskiej gospodarce, a także zapowiedział „usankcjonowanie
prawne” 13. emerytury dla Polaków. W podobnym tonie nt.
programów socjalnych PiS-u
Adres redakcji:
05-400 Otwock,
ul. Wawerska 1 lok. 8
tel.: 513 978 841
redakcja@iOtwock.info

wypowiadały się też
obecna i była szefowa
resortu rodziny, pracy
i polityki społecznej.
Pytania dziennikarzy
w większości dotyczyły jednak innej sprawy
- dymisji wiceministra
sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.
Wśród oglądających i komentujących
w internecie relację
z pobytu premiera i
innych polityków w Otwocku zdania były podzielone.
Część internautów wspierała
rządzących, a inni krytycznie
odnosili się do działań obozu
Zjednoczonej Prawicy. Sporo
wypowiedzi zawierało obawy
o to, czy w przyszłości Polskę
będzie stać na programy socjalne oraz co zrobi premier
w przypadku, gdy gospodarka
wyhamuje.
Przed nami jeszcze ponad
miesiąc kampanii. Czas na
decyzję, na kogo oddać swój
głos, wyborcy mają do 13 października.
Sebastian Rębkowski
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Doświetlone

przejścia dla pieszych
Dni stają się powoli coraz krótsze, więc z pewnością
wiele osób ucieszy doświetlanie przejść dla pieszych,
realizowane w ramach skromnych inwestycji drogowych
powiatu otwockiego.
Inwestycja w doświetlanie
przejść dla pieszych dotyczy
trzech przejść przez ulice w
Karczewie - na ul. Świderskiej przy skrzyżowaniu z ul.
Ordona, na ul. Mickiewicza
przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego i na ul. Żaboklickiego przy skrzyżowaniu z
ul. Stare Miasto. Ponadto
w ramach tej inwestycji doświetlone będzie jedno przejście dla pieszych w Otwocku
- przy ul Jana Pawła II przy
przystanku PKP Świder na
wysokości ul. Kukułczej.
Jeśli chodzi o inwestycje
drogowe powiatu otwockiego
Zespół redakcyjny: Andrzej Kamiński,
Andrzej Idziak, Maciej Wakuliński,
Kolportaż: Emilia Paśniczek,
tel. 512 230776

w tym roku, to można skomentować krótko: skromnie,
bardzo skromnie. Oprócz
wyżej wymienionej zakończone zostały przetargi na
modernizację
chodników
przy ul. 3 Maja w Józefowie,
przy ul. Częstochowskiej w
Karczewie oraz przy drodze powiatowej nr 2703W
w Boryszewie. Przetarg na
rozbudowę skrzyżowania ul.
Reymonta i ul. Samorządowej w Otwocku został zaś
unieważniony ze względu na
wysokie ceny zaproponowane przez oferentów.

ZetKa

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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Gazyfikacja Wólki Mlądzkiej
dla czystszego środowiska i lepszej jakości życia

Mając na uwadze poprawę jakości powietrza na terenie
Wólki Mlądzkiej oraz jej infrastruktury, co wiąże się z podniesieniem atrakcyjności terenów, z radnymi Radosławem
Kałowskim i Ireneuszem Wojtasikiem prowadzimy wspólną
akcję na terenie dzielnicy. Zachęcamy w niej mieszkańców
do udziału w zaplanowanej gazyfikacji oraz pomagamy w
przygotowaniu koniecznych dokumentów.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) zaplanowała rozbudowę sieci gazowej na terenie
Otwocka - Wólki Mlądzkiej.
Łącznie w najbliższych latach
ma powstać ponad 17 km
tej sieci, dzięki której mieszkańcy będą mogli korzystać
z gazu ziemnego, m.in. do
ogrzewania swoich domów.
W pierwszym - najbardziej zaawansowanym pod względem
przygotowań - etapie tej rozbudowy przewiduje się położenie
gazociągu o łącznej długości
9257 m w obszarze ulic: Żeromskiego, Jałowcowej, Laskowej, Grunwaldzkiej, Nowej,
Rakowej i Wyszyńskiego. Aby
jednak tak się stało, potrzebne
są wnioski jak największej liczby mieszkańców o przyłączenie do sieci.
Spotkania przy kościele
Sprawa gazyfikacji terenu
Wólki Mlądzkiej znana jest od
kilku miesięcy. Od maja prowadziłem akcję zbierania podpisów, aby w projekcie znalazła się także ulica Pokojowa.

Niedawno jednak okazało się,
że złożonych jest zbyt mało
wniosków dotyczącej głównej
arterii - ulicy Żeromskiego, o
czym dał mi znać radny Kałowski. W związku z tym razem z
nim oraz radnym Ireneuszem
Wojtasikiem postanowiliśmy
zbierać podpisy za realizacją
tej inwestycją, aby było jak
najwięcej tych wniosków i mogła być wykonana..
Zależy nam, aby zgazyfikować Wólkę Mlądzką i zadbać tym samym o lepsze,
czystsze powietrze.
Wspólnymi siłami trzech
radnych w niedzielę po każdej mszy (o godz. 8.00, 10.00
i 11.30) w budynku przy kościele pw. św. Józefa (ul. kard.
Wyszyńskiego 1), udostępnionym przez księdza proboszcza - za co bardzo dziękujemy
- przyjmowaliśmy mieszkańców: rozdawaliśmy i wypełnialiśmy wnioski, przekazywaliśmy informacje dotyczące
udziału w gazyfikacji. Okazało się, że to pierwsza część
pracy, więc akcja odbędzie
się jeszcze raz w niedzielę 1
września br. po tych samych
trzech mszach. Rozdaliśmy
poprzednio ponad 120 wniosków, licząc że mieszkańcy
wrócą za tydzień z już poprawnie wypełnionymi.
Rozwój dzielnicy
Uważam, że gazyfikacja
zaplanowanych terenów Wólki Mlądzkiej to ważna i dobra
inwestycja dla przyszłości
dzielnicy. Dzięki temu nie tylko

Rozbudowa sieci gazowej w Otwocku. Źródło: PSG
będziemy mieć czystsze środowisko - powietrze, ale też
perspektywę na lepsze połączenie ze Świerkiem i Mlądzem. Gdy na Rakowej czy
Laskowej będzie pełna infrastruktura: woda, kanalizacja i
gaz, to wystarczy później tylko
położyć asfalt, aby stworzyć
nitki połączeń z sąsiednimi
dzielnicami.
Budowa sieci gazowej w
Wólce Mlądzkiej od ul. Żeromskiego jest podzielona na
3 etapy. Etapy 2 i 3 będą realizowane po zakończeniu 1,
który według planu powinien
być wykonany w tym roku.
W ramach etapów 2 i 3 ma
powstać kolejne prawie 8 km
sieci: najpierw dalsza część Rakowej do ul. Jaśminowej oraz
odgałęzienia od Żeromskiego i
ul. Grunwaldzkiej. Na koniec w
planach jest gazyfikacja w drogach dojazdowych od ulic Żeromskiego, Laskowej, Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej (etapy
oznaczone kolorami: 1-czerwonym, 2-zielonym, 3-niebieskim
na dołączonej mapie).

Gdzie złożyć wniosek
Raz jeszcze zachęcam,
żeby składać wnioski o przyłączenie do sieci.
Druki wniosku można pobrać ze strony PSG - psgaz.pl
https://www.psgaz.pl/web/
guest/przylaczenie-do-sieci-gazowej1
Oprócz samego wniosku,
który należy wypełnić, koniecznie trzeba dołączyć mapkę z zaznaczeniem, gdzie od
strony ulicy chcielibyśmy mieć
szafkę gazową (od której prowadzona jest nitka gazowa na
naszej posesji).
Komplet - wniosek z mapką można złożyć w ciągu całego tygodnia w SP 8 w sekretariacie (ul. Żeromskiego 235)
lub przynieść w niedzielę po
mszach do nas - radnych. W
tę niedzielę będziemy przyjmować wypełnione wnioski
lub pomagać je wypełniać.
Dofinansowania
na wymianę kotłów
Przypominamy, że są
obecnie dostępne środki rzą-

dowe z programu „Czyste
powietrze”* na dofinansowania wymiany kotłów na gazowe. W starostwie powiatowym otwarte jest specjalne
okienko, w którym można
dowiadywać się o możliwość
skorzystania z tych środków.
Pełna informacja dotycząca
dofinansowań na nowoczesne źródła ciepła znajduje się
na stronie wfosigw.pl/czyste-powietrze/.
radny Ireneusz Paśniczek

*)”Adresatami
programu
są właściciele lub współwłaściciele
jednorodzinnego
budynku mieszkalnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą oraz właściciel/
współwłaściciel nieruchomości, który uzyskał zgodę na
rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został
jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania”.

Otwocki Rower Miejski powrócił
Nextbike Polska poinformował o uruchomieniu 28 sierpnia
2019 r. Otwockiego Roweru Miejskiego, który będzie działał
do końca października. Chętni mają do dyspozycji 58 rowerów rozlokowanych na 8 stacjach. Nowością w stosunku do
ubiegłorocznego pilotażu jest 6 rowerów dla dzieci.
Miłośnicy dwóch kółek wypożyczą rowery w stacjach:
● Plaża Miejska
● PKP Świder
● Samorządowa - Żeromskiego
● Centrum
● Rondo AK Fromczyn
● Morskie Oko
● Park Miejski
● PKP Śródborów
Zasady
korzystania
z

Otwockiego Roweru Miejskiego nie zmieniły się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Konta
zarejestrowanych użytkowników pozostają aktywne. Mają
oni czas do 30 września 2019
aby uzupełnić opłatę inicjalną,
o ile zdążyli wykorzystać te
środki na przejazdy.
Nowi użytkownicy powinni
zarejestrować się na stronie

internetowej otwockirower.pl,
wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin
i dokonać opłaty w wysokości
minimum 20 zł. Kwota 10 zł
bezzwrotnej opłaty inicjalnej
oraz 10 zł dla utrzymania minimalnego stanu konta. Po jej
zaksięgowaniu na koncie można już wypożyczać rowery.
Z otwockiej wypożyczalni
może skorzystać każdy pełnoletni użytkownik, osoby w wieku
13-18 lat muszą przedstawić
zgodę rodziców. Pierwsze 20
minut każdego wypożyczenia

jest całkowicie bezpłatne. Czas
od 21 do 60 minuty wypożyczenia kosztuje 1 zł. Za drugą godzinę zapłacimy 3 zł, za trzecią
5 zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę po 7 zł.
4-letnia umowa z wykonawcą, firmą Nextbike Polska,
zakłada, że w 2, 3 i 4 roku działania Otwocki System Rowerowy będzie startował 1 maja i
działał do końca października.
Wypożyczalnie jednośladów
czynne będą przez całą dobę
– we wszystkie dni tygodnia.
Użytkownicy zarejestrowa-

ni w Otwockim Rowerze Miejskim mogą bez dodatkowej rejestracji korzystać z większości
wypożyczalni w Polsce, których operatorem jest Nextbike.
No cóż, system startuje
zamiast na początku, to pod
koniec sezonu... Niektórzy powiedzą jednak – lepszy rydz,
niż nic, więc - hop na rower!
red.
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Przedszkolny armagedon
To już nawet nie jest prowizorka. To przedszkolny… armagedon, który otwockie władze zgotowały dzieciom i ich rodzicom na kilka dni przed nowym rokiem szkolnym. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 12, do których od
września miała trafić prawie setka dzieci, powstaną dopiero
w… grudniu. I to pod warunkiem, że po drodze uda się pomyślnie przeprowadzić postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę, który terminowo wykona konieczne prace
remontowo-adaptacyjne.
O konieczności zmiany
planów, a co za tym idzie,
przeniesieniu dzieci na czas
remontu do innych placówek
przedszkolnych
poinformował na spotkaniu z rodzicami
20 sierpnia br. odpowiedzialny za oświatę wiceprezydent
Otwocka Sławomir Sierański.

Władza wie lepiej!
Problem z niedostateczną
liczbą miejsc w placówkach
przedszkolnych na terenie
Otwocka, zdaniem wiceprezydenta, wziął się z powodu
„nadwyżki” dzieci, jaką zdiagnozowano przy tegorocznej rekrutacji. Ulokowanie
kilkudziesięciu maluchów w
przedszkolach
publicznych
od samego początku było
dla miasta jako organu prowadzącego nie lada wyzwaniem. Brano pod uwagę różne
opcje rozwiązania problemu,
m.in. otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych w
SP 9 w Świerku, ale z powo-

du usytuowania placówki z
dala od centrum ostatecznie
zrezygnowano z tego pomysłu. Finalnie wybór padł więc
na Szkołę Podstawową Nr
12, która jako jedyna, według
ludzi odpowiedzialnych za
miejską oświatę, zdolna jest
zapewnić funkcjonowanie dodatkowych trzech oddziałów
przedszkolnych w pełnym
standardzie. To nic, że budynek już dzisiaj pęka w szwach,
że zaproszenie na jego teren
kolejnej gromadki dzieci oznacza jeszcze większą ciasnotę
i pogorszenie warunków funkcjonowania szkoły, a pomysł
otwockich władz od początku budzi obawy i niepokój ze
strony rodziców. Władza wie
lepiej i pozostaje głucha na
wszelkie argumenty!

Impas na własne
życzenie
Wiceprezydent Sierański
tłumaczył zgromadzonym na
spotkaniu rodzicom, że ogło-

szony 30 maja przetarg na wyłonienie wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych pod
nowe oddziały przedszkolne
nie przyniósł rezultatu. Podobno do komisji przetargowej
nie wpłynęła ani jedna oferta!
Pozostaje wierzyć mu na słowo, bo w BIP Miasta Otwock,
trudno znaleźć jakąkolwiek
wzmiankę na ten temat. Takiej
sytuacji nie można było przewidzieć - wyjaśniał wiceprezydent - albo inaczej mówiąc,
można było przewidzieć, ale
nie zmienia to faktu, że było to
dla nas zaskoczeniem. Przypomnę, że dwa dni wcześniej
rada miasta podjęła decyzję o
zabezpieczeniu środków na tę
inwestycję w kwocie 500 tys.
zł. W efekcie mamy dzisiaj
taką sytuację, że posiadamy
środki potrzebne na realizację
tego przedsięwzięcia, a nie
mamy wyłonionego wykonaw-

cy, który podjąłby się tego zadania. W tych okolicznościach
początkowo myśleliśmy o zrealizowaniu inwestycji własnymi siłami w formie in-hausu
przez miejską spółkę OZEC.
Po przygotowaniu projektu
okazało się jednak, że istnieje zagrożenie związane z dotrzymaniem terminu oddania
inwestycji do września br., dotyczące spełnienia wymogów
bezpieczeństwa sanitarnego
oraz ochrony przeciwpożarowej. Ponieważ nie mogliśmy
się zgodzić na takie ryzyko,
podjęliśmy decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu. Po
szczegółowej analizie uważamy, że musimy dać sobie więcej czasu na zrealizowanie tej
inwestycji. Naszym zdaniem
możliwy termin jej zakończenia to połowa grudnia br.
Na czym wiceprezydent
Sierański opiera swój optymizm
- trudno zrozumieć. Skąd przeświadczenie, że jeśli coś już raz
miało miejsce, nie może wydarzyć się po raz drugi? Wszak i
tym razem może się okazać, że
jest kłopot ze znalezieniem…
wykonawców. Poza tym przeprowadzenie samej procedury
przetargowej zmierzającej do
wyłonienia wykonawcy inwestycji, wykonanie przez niego
pełnego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych i w końcu ich
odbiór przez służby sanitarne
i przeciwpożarowe do połowy

grudnia nie do końca wydaje
się realne.

Czy władze Otwocka
zostawią rodziców
„na lodzie”?
Co mają jednak zrobić rodzice, których pociechy już
od nowego roku szkolnego
powinny trafić do placówek
przedszkolnych? Władze miasta proponują im w tej sytuacji
plan „B” polegający na czasowym ulokowaniu jednego
oddziału przedszkolnego w
Szkole Podstawowej Nr 1 na
Karczewskiej 14/16 i drugiego
- w Przedszkolu Niepublicznym „Sówka Mądra Główka”
przy ul. Legionów 2. Optymistycznie zakłada się, że od
2 stycznia przyszłego roku
dzieci uczęszczające do tych
placówek powrócą do wyremontowanych i gotowych do
użytku oddziałów przedszkolnych w SP 12.
Zaproponowane rozwiązanie trudno nazwać inaczej niż…
zastępczym. Nic więc dziwnego, że cała ta sytuacja już
nie tylko bulwersuje rodziców
przedszkolaków, ale i zwyczajnie złości, czego jaskrawym
przejawem były emocjonalne reakcje osób obecnych na
spotkaniu. Rodzice mają świadomość, że proponuje im się
wyjście tymczasowe, na którym
ucierpią nie tyle oni sami, co ich
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dzieci. O tych ostatnich zaś osoby odpowiedzialne za oświatę
w naszym mieście zdają się nie
myśleć wcale, chociaż w każdej swojej wypowiedzi zaręczają, że jest inaczej. A przecież
pierwsze kroki dziecka w przedszkolu to sytuacja trudna dla
całej rodziny. Jak będą się czuć
dzieci i ich rodzice, kiedy po
kilku miesiącach procesu adaptacyjnego w placówce będą
musieli go przerwać i zaczynać
wszystko od początku? Postawienie małego dziecka w takiej
sytuacji to trauma, której nie
zapobiegnie nawet powołana
wcześniej przez dyrekcję „dwunastki” kadra przedszkolna,
rozpoczynająca pracę z dziećmi w wytypowanych przedszkolach zastępczych.

prowadzącego. Dbanie o odpowiedni stan przedszkolnej
infrastruktury jest więc obowiązkiem miasta i jego władz
oświatowych. Jeżeli sytuacja
wygląda źle, to ktoś powinien
ponieść za to konsekwencje.
Wiceprezydent Otwocka
Sławomir Sierański powiedział
na spotkaniu z rodzicami, że
„nie czuje się odpowiedzialny
za działania swych poprzedników, a co za tym idzie aktualny stan miejskiej infrastruktury
oświatowej”.
Najwidoczniej
zapomniał, że będąc reprezentantem władz miasta, obowiązuje go ciągłość władzy
samorządowej.

A co z rodzicami, którzy
nie zgodzą się na ulokowanie
swoich pociech we wskazanych przez miasto przedszkolach zastępczych?
Według informacji przekazanych przez dyrektor oświaty miejskiej Edytę Rosłaniec
od września w Przedszkolu
Niepublicznym „Sówka Mądra Główka” znajdzie miejsce
35 dzieci, zaś w Szkole Podstawowej nr 1 - 25. Czworo
dzieci w wieku 5 lat zostanie
skierowanych do oddziału
przedszkolnego działającego
przy Szkole Podstawowej nr
5. Przy wskazaniu miejsc dla
konkretnych przypadków dyrektor oświaty deklaruje pełną
elastyczność, nie wiadomo tylko dlaczego odnosi się wrażenie, że cały proces logistyczny
związany z lokowaniem dzieci
w przedszkolach bardziej przypomina chaos niż planowane i
skoordynowane działania.

Nowy przetarg na wykonanie w „dwunastce” prac remontowo-adaptacyjnych ogłoszono
26 sierpnia br. Wiceprezydent
Sierański zapewnia, że tym
razem obędzie się już bez problemów i przedszkole wystartuje od przyszłego roku zgodnie z planem. Jeżeli tak się nie
stanie, poda się do dymisji.
Trzymamy za słowo, chociaż
marna to pociecha, gdyby miało się po raz kolejny okazać, że
rodzice z dziećmi znów zostali
na lodzie. Kamil Mazek, z-ca
naczelnika wydziału inwestycji
Urzędu Miasta podziela optymizm swojego przełożonego.
Na moje pytanie, co będzie, jeśli któryś z wykonawców biorących udział w przetargu złoży
odwołanie, wskutek czego procedura wyłonienia wykonawcy ulegnie wydłużeniu, odparł
rozbrajająco, iż zakłada, że
taka sytuacja nie będzie miała
miejsca. Pogratulować wiary,
choć sensowniej byłoby, gdyby działania urzędników opierałyby się raczej na lepszym
planowaniu niż na wierze, że
po drodze nie wydarzy się coś
niespodziewanego.
Rodzicom w tej sytuacji nie
pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i
czekać na rozwój wydarzeń.
Szkoda tylko, że przy okazji
realizowanej inwestycji nikt nawet słowem nie zająknął się na
temat uciążliwości prac, które
będą prowadzone w szkole.
Jak również tego, jak ilość decybeli generowana przez ciężki sprzęt budowlany wpłynie
na prowadzenie zajęć lekcyjnych. A będzie to bez wątpienia szczególne doświadczenie,
którego nie wyeliminuje nawet
zaplanowana ścianka działowa w skrzydle budynku „B”.

Znów winni
poprzednicy
Na XII Sesji Rady Miasta
28 maja br. prezydent Jarosław Margielski, który zabierał
głos w sprawie sytuacji otwockich przedszkoli powiedział:
„Pomysł utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 12 to sytuacja
wymuszona przez warunki, jakie zastały władze Otwocka
po ostatnich wyborach samorządowych. Aktualny stan infrastruktury przedszkolnej w
mieście jest krytyczny, czego
dowodem jest konieczność
zamknięcia jednej z istniejących placówek przedszkolnych w wyniku negatywnej
opinii przeciwpożarowej. Zgoda, kondycja otwockich placówek oświatowych nie jest najlepsza, ale przecież nie wzięła
się z niczego. Wiadomo nie od
dziś, że zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki
w przedszkolach jest jednym
z głównych zadań organu

Czyżby wiara
czyniła cuda?

Sukcesu nie ma, więc
po co się spotykać?
I na koniec… Miałem nadzieję, że w tak istotnej kwestii, jaką jest wychowanie

AKTUALNOŚCI
przedszkolne, z rodzicami
spotka się osobiście prezydent Margielski. Widać jednak, że od tak „przyziemnych”
spraw, ważniejsza jest toczą-

ca się kampania wyborcza.
Wizyta premiera Morawieckiego w Otwocku to przecież
zupełnie inna ranga wydarzenia niż jakieś tam spotkanie,
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nawet jeśli dotyczy ono losu
kilkudziesięciu dzieci, które
staną się elektoratem dopiero
za kilkanaście lat.
Andrzej Idziak

Komentarz radnego Ireneusza Paśniczka
Przedkładanie interesów grupy politycznej nad dobro wspólne nigdy
dobrze się nie kończy i raczej pachnie… katastrofą niż sukcesem. Ktoś,
kto uważnie obserwuje pracę samorządu w naszym mieście, z pewnością dostrzega, jak to wygląda w praktyce. Prezydent Margielski zamiast
otwarcie stanąć przed rodzicami dzieci, spojrzeć im w oczy i wyjaśnić,
na czym polega problem z adaptacją budynku Szkoły Podstawowej
Nr 12 na potrzeby utworzenia w niej oddziałów przedszkolnych, wolał
wziąć udział w spotkaniu wyborczym z premierem Morawieckim.. Po co zastanawiać się wspólnie z mieszkańcami nad rozwiązaniem problemu, przecież partyjny interes jest ważniejszy!
Prezydent jednak najwidoczniej zapomina, że to władza jest dla ludzi, a nie odwrotnie. Czas
kampanii wyborczej w wyborach samorządowych dawno już minął. Teraz trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty, a nie kreować tło dla propagandowych działań partii rządzącej. Nawet
jeśli jest się jej członkiem.
Dla urzędującego prezydenta w pierwszej kolejności powinno liczyć się miasto i jego mieszkańcy. Jeżeli nie będziemy o nie dbać, czeka je powolna degradacja. Z takim zjawiskiem zresztą mamy już do czynienia… Wystarczy zajrzeć do „Raportu o stanie gminy”. Ludzie nie chcą
tu mieszkać, od ubiegłego roku ubyło ich ponad 170. Trudno się dziwić. Otwock, z którego
mieliśmy być dumni, wygląda coraz bardziej jak podrzędna, prowincjonalna mieścina i „sypialnia” Warszawy. Brakuje nie tylko nowoczesnej, estetycznej przestrzeni miejskiej, ale i zwykłej
infrastruktury dla codziennego życia i rozwoju. Sytuacja w żłobkach i przedszkolach jest tego
rażącym przykładem. Dotyka szczególnie ludzi młodych. A przecież wolne miejsce dla dziecka
w placówce przedszkolnej to dzisiaj żaden luksus, a raczej cywilizacyjna norma. Jeżeli miasta
nie stać na budowanie nowych publicznych placówek, wystarczy porozumieć się z placówkami
o charakterze niepublicznym i zaproponować im dopłatę do miejsc dla dzieci, które przyjmą
pod swoją opiekę. Jest to rozwiązanie - stosowane w wielu innych gminach - które z powodzeniem zdaje egzamin.
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POWIAT

Stefan Rosłonek z Łukówca
świętuje setne urodziny!
Na każdych urodzinach śpiewamy jubilatowi „Sto lat”, lecz tym razem te słowa musiały zostać zastąpione przez „Niech długo żyje nam”. Stefan Rosłonek z Łukówca w poniedziałek,
26 sierpnia świętował bowiem swoje setne urodziny. Prywatnie jest moim stryjem i trzeba
przyznać, że mając ogromny bagaż doświadczeń - a jest nie tylko najstarszym wśród łukówian, ale również pośród mieszkańców całej gminy Karczew - służy wielu swoją wiedzą.
Jego jubileusz wspólnie świętowaliśmy w licznym gronie w strażnicy OSP Łukówiec.
Wydarzenie
poprzedziła
msza święta z udziałem chóru parafialnego, która miała
miejsce w kaplicy w Sobiekursku oraz procesja. Zbiegło się
to z odpustem przeżywanym
w parafii właśnie 26 sierpnia,
ponieważ świątynia nosi imię

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Podczas nabożeństwa sprawowanego przez
ks. Przemysława Radomyskiego oraz ks. Krzysztofa Wałka
wierni modlili się o zdrowie i
opiekę Matki Bożej dla jubilata. Następnie zaczęły się uro-

czystości w Łukówcu. Wzięli
w nich udział mieszkańcy wsi
oraz zaproszeni goście. Do
OSP przybył burmistrz Karczewa Michał Rudzki, zastępca
dyrektora ds. świadczeń OR
KRUS Warszawa Włodzimierz
Ćwil, zastępca kierownika wydziału świadczeń OR KRUS
Warszawa Agnieszka Woch,
a także karczewski radny Radosław Kociszewski. Gości,
rodzinę, a przede wszystkim
wspaniałego i skromnego Stefana Rosłonka, powitał sołtys
Łukówca Ryszard Lesiak i złożył mu moc gorących życzeń.
Michał Rudzki zacytował
fragment Psalmu 90: „Miarą
naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy
mocni, osiemdziesiąt” i do-

dał, że w tym wypadku jubilat
„przekroczył te słowa” i życzył
kolejnych lat w zdrowiu. Warto w tym momencie dodać, że
Stefan Rosłonek na co dzień
nie przyjmuje żadnych leków.
Burmistrz Karczewa przekazał
pamiątkową paterę, dyplom,
bukiet kwiatów oraz ufundował tort, a ponadto odczytał
i wręczył list od marszałka
województwa mazowieckiego Adama Struzika. Goście z
KRUS-u, poza złożeniem życzeń, poinformowali o wzroście świadczenia dla jubilata.
Wcześniej list gratulacyjny
przesłał również prezydent RP
Andrzej Duda.
Po oficjalnych przemówieniach nastała pora na huczne
i radosne odśpiewanie „Długo,
długo, niech żyje, żyje nam!”.
Zebranych mieszkańców zachęcił do tego zespół Piskorze, który w strojach ludowych

uświetnił uroczyste obchody.
Oczywiście nie mogło również
zabraknąć tortu ze świeczkami i racami, szampana oraz
innych słodkości czy napojów.
Każdy z obecnych wykorzystał też chwilę na pamiątkowe
zdjęcia w gronie rodzinnym z
tego wydarzenia.
Życzymy Stefanowi Rosłonkowi 200 lat, a przede
wszystkim dużo zdrowia i
uśmiechu.
Sebastian Rębkowski

PS. Zachęcam do przeczytania na portalu iOtwock.
info rozmowy z jubilatem, jaką
przeprowadziłem w ubiegłym
roku pt. “To były czasy ciągłej
bojaźni - o II WŚ Stefan Rosłonek z Łukówca”. Można się
z niej dowiedzieć m.in. o jego
losach w czasie II wojny światowej i dzielnym bracie Janie,
a moim pradziadku, który dożył 99 lat.

Międzypokoleniowa
potańcówka

W 2018 r. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zrealizowało z sukcesem projekt Seniorzy i
młodzi w twórczym działaniu w Otwocku. Grupa międzypokoleniowa stworzyła spektakl Teatru Forum, który
przedstawiła publiczności w Otwocku oraz w Warszawie
podczas Festiwalu Teatru Uciśnionych.
W październiku br. rusza
kolejna edycja projektu, do
której zapraszamy ponownie
młodzież i seniorów m.in. z
Otwocka. W tej edycji zapraszamy osoby do zaangażowania w działania na rzecz
integracji swojej społeczności lokalnej i zorganizowania
inicjatywy– Międzypokoleniowej Potańcówki, która
odbędzie się 29 listopada br.
w Otwocku. Będzie to wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców miasta.
2 października br. w
godzinach 9:00-14:30 za-

planowane zostało międzypokoleniowe
spotkanie otwierające projekt, w
październiku i listopadzie
odbędą się spotkania grupy przygotowujące Międzypokoleniową Potańcówkę.
Finał projektu będzie miał
miejsce 12 grudnia w Warszawie.
O wszystkie szczegóły
można pytać Dominikę Lalak telefonicznie – 788 027
350 oraz mailowo – d.lalak@stop-klatka.org.pl
Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP-KLATKA
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Piątek

20:00

Harry Potter i czara ognia

20:10

TVN

ﬁlm przygodowy, Wielka Brytania, USA, 2005

POLSAT

Harry Potter wkrótce rozpocznie czwarty rok
nauki w Hogwarcie. Młody czarodziej jest nękany
koszmarami. Postanawia uciec od niepokojących
snów, jadąc z przyjaciółmi Ronem (Rupert Grint)
i Hermioną (Emma Watson) na Mistrzostwa
Świata w Quidditchu. Podczas zawodów
niebo rozświetla Mroczny Znak, symbol Lorda
Voldemorta. Jest on dziełem jego zwolenników
zwanych śmierciożercami. Tymczasem profesor
Dumbledore ogłasza, że Hogwart będzie organizatorem Turnieju Trójmagicznego.

30 sierpnia - 5 września 2019
Poniedziałek

20:20
POLSAT

Sobota

21:55

Transporter

TVP2

Frank Martin (Jason Statham), były członek brytyjskich oddziałów specjalnych, zarabia obecnie
jako dostawca nielegalnych przesyłek. Zawsze
przestrzega pewnych reguł - nie interesuje go
prawdziwe nazwisko nadawcy i odbiorcy oraz
zawartość przewożonych paczek. Pewnego dnia
ma dostarczyć przesyłkę do przestępcy zwanego
Wall Street. Wbrew swoim zasadom postanawia
zajrzeć do środka pakunku, gdy zauważa, że coś
się w nim porusza. Okazuje się, że jest to młoda
kobieta, Chinka Lai.

23:10

Epoka lodowcowa

TVP1

ﬁlm animowany, USA, 2002

Letnie przesilenie
dramat wojenny, Niemcy, Polska, 2014

Siedemnastoletni Romek pomaga matce utrzymać dom, pracując jako pomocnik maszynisty.
Jest świadkiem wywózki Żydów do pobliskiego
obozu koncentracyjnego. Nie jest jednak do
końca świadomy tego, co się wokół niego dzieje.
Nastolatek zabiega o względy Franki (Urszula
Bogucka). Ta sama dziewczyna podoba się jego
rówieśnikowi Guido (Jonas Nay), który służy
w niemieckiej żandarmerii i uwielbia jazz.
Drogi obu chłopców niebawem się skrzyżują za
sprawą starego patefonu i płyt.

Ziemia sprzed 20 tysięcy lat. Obszary, które
jeszcze do niedawna były sawanną, zaczynają
się pokrywać lodem i śniegiem. Żywe stworzenia uciekają w cieplejsze rejony globu. Leniwiec
Sid przesypia moment wymarszu. Zdaje sobie
sprawę, że jego szanse na przetrwanie są niewielkie. Na szczęście poznaje mamuta Mańka.
Podczas wspólnej wędrówki znajdują zagubione
niemowlę. Postanawiają oddać je rodzicom.
Wkrótce dołącza do nich tygrys Diego chce zabić
malca w ramach zemsty.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, Francja, USA, 2002

Niedziela

Środa

22:35

Monstrum
komedia, Korea Południowa, Kanada, USA, 2016

Gloria (Anne Hathaway) jest trzydziestolatką,
która wyjechała do Nowego Jorku w poszukiwaniu wymarzonej pracy. Gdy nie mogła pisać
artykułów postanowiła zanurzyć się w nocnym
życiu. Kobieta zaczyna mieć problemy z alkoholem, a jej chłopak, mając dość jej zachowania
wyrzuca ją z domu. Gloria musi wracać do rodzinnego miasteczka, gdzie próbuje zacząć wszystko
od nowa. Zaczyna jej pomagać Oscar (Jason
Sudeikis), znajomy z dzieciństwa. Mężczyzna
zatrudnia ją w swoim barze jako kelnerkę.

TVN

Czwartek

22:45

Elita zabójców
ﬁlm sensacyjny, Australia, Wielka Brytania, USA, 2011

Rok 1980, Meksyk. Danny, Hunter, Davies i Meier
(Aden Young), grupa doskonale wyszkolonych
agentów specjalnych, musi wykonać kolejne
zadanie i zlikwidować wyznaczonego człowieka.
W trakcie misji pojawiają się jednak komplikacje, w wyniku których Danny zostaje ranny. Po
tym zdarzeniu mężczyzna postanawia zrezygnować z dotychczasowego trybu życia i przejść
na emeryturę. Rok później musi jednak wrócić
do pracy, kiedy jego mentor Hunter zostaje
porwany przez bezwzględnych przestępców.

TVP2

Grunt to rodzinka
komedia sensacyjna, Francja, 2004

Przebój francuskich kin. Scenariusz powstał
w oparciu o popularny komiks René Pétillona.
Jack Palmer (Christian Clavier) to detektyw
w średnim wieku. Jego prawdziwe nazwisko
brzmi Rémi François. Używa jednak angielskiego, ponieważ sądzi, że lepiej brzmi. Pewnego
dnia paryski prawnik powierza mu, wydawałoby
się, prostą sprawę - ma odszukać niejakiego
Ange’a Leoniego (Jean Reno), ponieważ ma on
do odebrania dużą ilość wygranych na loterii
pieniędzy. Leoni mieszka na Korsyce.

piątek

30 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Natura w Jedynce
- Chiński dziki zachód
- serial dokumentalny,
prod. Niemcy, 2017
06:15 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce
- Ogrody Hortulus w
Dobrzycy - magazyn
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:45 Kalendarium Powstania Warszawskiego
12:50 Natura w Jedynce
- Śladami kotów

05:15 Koło fortuny
- teleturniej
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Mistrzowie - Jacek
Wszoła
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Wymarzona miłość
- serial obyczajowy
14:00 Coś dla Ciebie
- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!
Przepuklina
- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:20 Doradca smaku - Poledwiczki z leczo
08:30 Dzień Dobry
Wakacje
- magazyn
11:00 Jestem z Polski
12:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:00 19 +
14:00 SOS Ekipy w akcji
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 SuperPies
09:15 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny,
prod. Polska
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie - serial
obyczajowy, prod. Polska
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reporterów
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy,

08:00 Teledyski - muzyka
klasyczna
08:40 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Sulejów
09:00 Dzika muzyka - Suwalska
mozaika - magazyn
09:35 Parę osób, mały czas
- dramat, reż. Andrzej
Barański, wyk. Krystyna
Janda, Andrzej Hudziak,
Igor Przegrodzki, Monika
Obara, Arkadiusz Detmer,
Krystyna Tkacz, Elżbieta
Kępińska, Witold Skaruch,
Zdzisław Wardejn
11:30 Polskie drogi - serial
13:05 Studio Kultura - Rozmowy - Andrzej Szczerski
13:20 Chopin i jego Europa
2017 - koncert symfoniczny - Dobrzyński, Chopin
- koncert
15:00 Lech Majewski. Świat
według Bruegela
- ﬁlm dokumentalny

06:00 JAG - Wojskowe Biuro
Śledcze
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
12:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny
14:00 Agenci NCIS:
Los Angeles
- fabularny
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

TV 4
06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Przygody Kota
w butach
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Najdziwniejsze
zwierzęta świata.
Mieszkańcy lądu
Kolejny dokument
z cykluw którym
podglądamy najbardziej
zaskakujące, najdziwniejsze i najzabawniejsze
zachowania zwierząt.
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Przeklęta

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

FILM PRZYGODOWY

FILM SF

FILM KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

SERIAL KOMEDIOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2014
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Opole 2019 na bis
15:55 Wieczna miłość - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Zniewolona - serial
21:35 Echo serca - serial TVP
23:35 Miłość silniejsza niż
śmierć - dramat
01:15 Rejs wyklętych
- dramat
03:50 Mordercza miłość

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:10 Kino relaks
- Hotelowa miłość
- komedia romantyczna,
prod. USA
21:55 Lato, muzyka, zabawa
24:00 Podwójne uderzenie
- ﬁlm fabularny,
02:00 Zatrzymane chwile
- dramat, prod. USA, 1996,
reż. Bethany Rooney

20:00 Harry Potter
i czara ognia
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2005, reż. Mike Newell,
wyk. Emma Watson,
Rupert Grint, Brendan
Gleeson, Michael Gambon,
Alan Rickman, Maggie
Smith
23:20 Człowiek tai chi
- ﬁlm sensacyjny,
Chiny, Hong Kong,
USA, 2013, reż. Keanu
Reeves, wyk. Tiger Hu
Chen, Keanu Reeves,
Karen Mok, Hai Yu, Qing Ye
01:35 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:35 Uwaga
- magazyn
02:55 Noc Magii

20:10 Wolverine
- ﬁlm s-f
Wolverine po śmierci
Jean jest pogrążony
w rozpaczy. Zaszywa się
w górach Alaski, by
cierpieć z dala od ludzi.
Pewnego dnia odnajduje
go Yukio. Dziewczyna jest
posłanką umierającego
pana Yashidy, któremu
Logan uratował życie
podczas II Wojny
Światowej.
22:55 Resident Evil:
Ostatni rozdział
Alice jest jedną z nielicznych ocalałych z tego,
co miało być ostatnim
bastionem ludzkości w
walce z Nieumarłymi.
01:15 Tajemnice losu

15:55 Młyn i krzyż
- ﬁlm kostiumowy,
prod. Polska, Szwecja,
2011, reż. Lech Majewski
17:40 Samochodzik i templariusze - serial TVP
19:05 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
19:45 Koło pióra
- Nagroda Literacka
Gdynia 4
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Komediowe lato - 500
dni miłości - komedia
romantyczna
22:05 Ikony muzyki - Abba
22:55 Polska w akcji - Nocne
Graﬃti - ﬁlm sensacyjny,
reż. Maciej Dutkiewicz
00:35 Informacje kulturalne
00:55 Kino nocne - Irina Palm
- dramat, prod. Belgia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
21:00 Terrorysta
- ﬁlm sensacyjny
22:50 Sabotaż
- thriller
Po okradzeniu
kartelu narkotykowego
członkowie jednostki
DEA zaczynają ginąć
w brutalny sposób.
“Breacher”, ich dowódca,
łączy siły z prowadzącą
śledztwo funkcjonariuszką
Brentwood.
00:55 Żołnierze kosmosu
03:40 Tajemnice
medyczne
- ﬁlm akcji
04:50 Dyżur

20:00 Akademia policyjna VII:
Misja w Moskwie
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Alan Metter, wyk.
George Gaynes, Michael
Winslow, David Graf, Leslie
Easterbrook, G.W. Bailey,
Christopher Lee
21:50 Tequila Sunrise
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1988, reż. Robert Towne,
wyk. Mel Gibson, Michelle
Pfeiﬀer, Kurt Russell, Raul
Julia, J.T. Walsh, Arliss
Howard, Arye Gross
00:15 Zagubieni
- serial, USA
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc Magii
- program ezoteryczny

17:00 Miodowe Lata
- serial komediowy
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
- serial kryminalny
23:05 W potrzasku
Europejski biznesmen
Paul Racine spotyka podczas służbowej podróży
do Japonii piękną Kirinę .
Krótki romans kończy się
nad ranem; wracając do
apatamentu po zgubione
klucze, Paul znajduje
Kirinę martwą.
01:10 Najdziwniejsze
zwierzęta świata
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05:20 Koło fortuny
- teleturniej
05:55 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pogoda
11:15 Pytanie na śniadanie
Extra
11:40 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny
12:15 Gwiazdy w południe - O
jeden modramat wojenny,
prod. USA, 1977, reż.
Richard Attenborough,
wyk. Dirk Bogarde, James
Caan, Michael Caine, Sean
Connery, Edward Fox,
Gene Hackman, Anthony
Hopkins
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Rodzinka.pl - serial
15:45 Kabaretowe Lato
Dwójki

04:50 Uwaga!
- magazyn
05:15 Mango
- telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
12:50 Znów mam 17 lat
- ﬁlm komedia, USA, 2009,
reż. Burr Steers, wyk. Zac
Efron, Matthew Perry,
Leslie Mann, Thomas
Lennon, Allison Miller
15:00 Top Model - program
rozrywkowy
16:30 Efekt Domina
17:00 Truckerki
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Scooby-Doo: Wakacje z
duchami
10:15 Ewa gotuje
10:45 Fałszywa dwunastka 2
Tom Baker wraz z żoną
Kate zabierają swoją
wesołą gromadkę na
niezapomniane letnie
wakacje.
12:40 Sekrety rodziny
13:40 Sekrety rodziny
14:45 Foto Models Poland
2019
15:45 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 Epoka lodowcowa
21:55 Skazani na Shawshank

08:00 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
09:10 Bohdan! Trzymaj się!
- beneﬁs Bohdana Łazuki
- koncert
09:55 Łazuka i jego goście
10:25 Animama - Legenda i
nauka - serial animowany,
reż. Czesława Stefańska
10:55 Dokument tygodnia
- Arcydzieła
niedokończone
- dokumentalny
12:00 Niespotykanie spokojny człowiek - ﬁlm TVP,
reż. Stanisław Bareja, wyk.
Janusz Kłosiński, Ryszarda
Hanin, Marek Frąckowiak,
Małgorzata Potocka
13:10 Pułkownik Kwiatkowski - komediodramat,
reż. Kazimierz Kutz
15:25 Szlakiem Kolberga
15:55 20 - lecie Akademii
Filmowej w Zwierzyńcu
- reportaż

05:55 Pan wzywał,
Milordzie?
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
07:50 Czynne całą dobę
09:00 13 Posterunek 2
10:10 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

05:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:50 Mango - telezakupy
08:55 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
09:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
11:40 Kurczak mały
- ﬁlm komedia, USA, 2005,
reż. Mark Dindal, wyk.
Zach Braﬀ, Garry Marshall,
Don Knotts, Patrick
Stewart, Joan Cusack,
Wallace Shawn
13:20 Zawsze tylko ty
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2009, reż. Richard
Loncraine, wyk. Renée
Zellweger, Logan Lerman,
Kevin Bacon, Nick Stahl,
Troy Garity
15:40 Młode szpady - ﬁlm
przygodowy, Wielka
Brytania, Francja, 2001,
reż. Mario Andreacchio,
wyk. Hugh Dancy

06:00 Przygody Kota
w butach
07:05 Kacze opowieści
08:05 Flintstonowie
09:05 Superpsiaki
Paczka sympatycznych
szczeniaków znajduje
tajemnicze pierścienie,
które zapewniają ich posiadaczom nadnaturalne
zdolności.
10:50 Policjantki i Policjanci
13:50 STOP Drogówka
14:50 Paladyn 2 - Korona
i smok
W królestwie spustoszonym i okupowanym
przez wrogie imperium
złego smoka ma się odbyć
potajemna koronacja
prawowitego następcy
tronu.
16:50 Ja cię kocham,
a ty śpisz
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOMEDIOWY

FILM SENSACYJNY

HORROR

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

SERIAL KRYMINALNY

15:15 Dziewczyny
ze Lwowa - serial
obyczajowy TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Opole na bis - koncert
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:30 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny,
reż. Michał Kwieciński
23:25 Siedmiu psychopatów
- komedia, prod. Wielka
Brytania, 2013
01:25 Miłość silniejsza
niż śmierć - dramat

16:50 U Pana Boga
w ogródku - serial
komediowy TVP
17:45 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Cudowne ostatnie
miejsce
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1 - felieton
18:35 Postaw na milion
- teleturniej
19:35 Lajk!
20:00 Lato, muzyka, zabawa
23:25 Zauroczenie - ﬁlm fabularny, prod. USA, 2013,
reż. Malik Bader
01:10 W upalną noc
- ﬁlm kryminalny,
prod. USA
03:00 Zakończenie dnia

20:00 Bodyguard
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1992, reż. Mick Jackson,
wyk. Kevin Costner,
Whitney Houston, Gary
Kemp, Bill Cobbs, Ralph
Waite, Tomas Arana
22:45 Sekrety i grzeszki
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Ron Howard,
wyk. Vince Vaughn, Kevin
James, Jennifer Connelly,
Winona Ryder
01:00 Ninja II: Cień łzy
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Tajlandia, 2013, reż. Isaac
Florentine, wyk. Scott
Adkins, Mika Hijii, Kane
Kosugi, Shun Sugata
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc Magii

01:05 Przypadek 39
- horror, USA, Kanada,
2009, reż. Christian Alvart,
wyk. Bradley Cooper,
Callum Keith Rennie, Ian
McShane, Jodelle Ferland,
Renée Zellweger
Emily Jenkins jest
idealistką realizującą się
jako doskonały pracownik
pomocy społecznej.
Jednym z jej obowiązków
jest ochrona 10-letniej
dziewczynki, nad którą
znęcają się rodzice.
Prawda jednak okazuje się
inna, a dziewczynka nie
jest tym kim się wydaje...
03:25 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

16:35 Literatura na ekranie
- Zemsta - komedia,
reż. Andrzej Wajda
18:30 The Stone Roses:
Made of Stone
20:20 Bilet do kina - Mary
Reilly - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1995
22:15 Rock en Seine - PJ Harvey
- koncert
23:55 Mocne Kino
- Blue Ruin
- ﬁlm prod. USA, 2013
01:35 Performance
- Present Performance
02:15 Komediowe lato
- 500 dni miłości
- komedia romantyczna
04:00 Legendy Rocka
- Jethro Tull
04:30 Traviata w Operze
Wrocławskiej - reportaż

15:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
19:00 Wielka Zabawa TV Puls
w Mrągowie
- program rozrywkowy
20:00 Atomic Blonde
22:15 Protektor
00:10 Czasy ostateczne:
Pozostawieni
02:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:10 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
03:55 Menu na miarę
- fabularny
04:30 Z archiwum
policji
- fabularny
04:55 Dyżur

17:40 Pitch Perfect
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Jason
Moore, wyk. Jason Moore,
Anna Kendrick, Skylar
Astin, Ben Platt, Rebel
Wilson, Adam DeVine,
Brittany Snow
20:00 Maverick
- ﬁlm western,
USA, 1994, reż. Richard
Donner, wyk. Mel Gibson,
Jodie Foster, James Garner,
Graham Greene
22:45 Gra dla dwojga
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2009, reż. Tony
Gilroy, wyk. Clive Owen
01:20 Ultimatum Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2007
03:40 Noc Magii

22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
00:00 Martwa dziewczyna
Dwóch nastolatków
buszuje po opuszczonym
od wielu lat szpitalu psychiatrycznym. W jednym
z pomieszczeń odkrywają
młodą nagą dziewczynę
przywiązaną pasami do
łóżka. Z początku biorą ją
za martwą, ale po chwili
wydaje się, że dziewczyna
jest w śpiączce lub w
stanie śmierci mózgowej.
02:10 Interwencja
02:30 Graﬃti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

05:35
06:25
07:20
07:45
08:00
08:25
08:50
09:20
09:50

12:00
12:20
12:25
13:20
13:35
14:05
14:35

Klan - telenowela TVP
Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych
Wojsko - polskie.pl
- reportaż
Studio Raban
Rodzinny ekspres
- magazyn
Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Świata:
Polska - Wenezuela, prod.
Szwajcaria, 2019
Sekundy, które
zmieniły życie
Kalendarium Powstania Warszawskiego
Fascynujący świat
- Najwspanialsze zabytki
starożytności
Z pamięci - felieton
Okrasa łamie przepisy
Przyrodnik na tropie
Jak to działa

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

1 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
07:00 Historia, której nie
pamiętam - ﬁlm
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
- Wałbrzych - magazyn
09:05 Ziarno - Kto Ty jesteś?
Polak mały! - magazyn
09:40 Prywatne życie zwierząt - reportaż
10:00 Ojciec Mateusz
10:15 Wieluń - Polska Guernika
- ﬁlm dokumentalny, reż.
Tadeusz Pawlicki
11:00 Święto Dziękczynienia
za Plony - Jasna Góra
2019 - relacja
13:30 Z pamięci - felieton
13:40 Natura w Jedynce
- Planeta lasów. Mroczne
serce Afryki - ﬁlm
dokumentalny

04:35 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
04:45 Koło fortuny
05:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
- w tym: Pogoda Flesz
10:35 Rodzinne oglądanie
- Simon Reeve i jego
śródziemnomorskie przygody - cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2018, reż. Eric McFarland
11:45 Gwiazdy w południe Major Dundee - western
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Widowisko muzyczne
16:25 Kocham Cię, Polsko!
- zabawa quizowa
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:33 Kroniki F1 - felieton
18:35 Postaw na milion

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Zamiana szefów kuchni
12:00 Co za tydzień
12:45 Kung Fu Panda II
- ﬁlm komedia, USA, 2011,
reż. Jennifer Yun, wyk.
Jack Black, Angelina Jolie,
Dustin Hoﬀman, Gary
Oldman, Jackie Chan, Seth
Rogen, Lucy Liu
14:40 Harry Potter i czara
ognia - ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2005, reż. Mike Newell,
wyk. Emma Watson,
Rupert Grint, Brendan
Gleeson, Michael Gambon,
Alan Rickman, Maggie
Smith
18:00 Salon sukien ślubnych
Goka
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
09:30 Alvin i wiewiórki:
Wielka wyprawa
11:30 Hotel Transylvania 2
13:35 Epoka lodowcowa
15:20 Kamienie na Szaniec
Dramat historyczny,
ﬁlmowa wersja opartej
na faktach, wydanej po
raz pierwszy w 1943 roku
powieści Aleksandra
Kamińskiego pod tym
samym tytułem. Latem
1939 roku , i kończą Liceum im. Stefana Batorego.
17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
- serial
20:05 Polsat SuperHit
Festiwal 2019

07:55 Animama - Legenda
i nauka - serial
08:25 Śladami wielkich
kompozytorów
- Śladami Mahlera
- ﬁlm dokumentalny
09:30 Angielskie śniadanie
- serial komediowy
11:30 Trzeci punkt widzenia
12:10 ... Gdziekolwiek jesteś
panie prezydencie...
- ﬁlm fabularny
13:50 Miasto z morza - ﬁlm
obyczajowy, reż. Andrzej
Kotkowski
15:55 Msza h - moll J. S. Bach
17:05 Szlakiem miejsc
niezwykłych
17:15 Niedziela z ...
twórczością Tadeusza
Konwickiego
20:00 Polskie Requiem
- Nadzwyczajny
Koncert dla upamiętnienia
80.rocznicy wybuchu II
wojny światowej - koncert

06:00 Tajemnice
medyczne - ﬁlm akcji
07:55 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
09:45 Bibliotekarze
10:40 Następny proszę!
11:40 Syn prezydenta
13:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Śpiąca Królewna
14:55 Ghostbusters
17:05 Gwiezdne wojny:
część II - Atak klonów
Demokratyczne rządy
Republiki są zagrożone
przez podstępnego hrabiego Dooku. Tymczasem
Anakin Skywalker łamie
reguły zakonu Jedi
i zakochuje się.
20:00 American Assassin
22:30 Terrorysta

05:20 Mango - telezakupy
07:25 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
07:55 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
09:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
12:10 Dziewczyny
z drużyny II
- ﬁlm komedia, USA, 2004,
reż. Damon Santostefano,
wyk. Kevin Cooney
14:00 Maverick
- ﬁlm western, USA, 1994,
reż. Richard Donner, wyk.
Mel Gibson, Jodie Foster,
James Garner, Graham
Greene, James Coburn,
Alfred Molina, Danny
Glover
16:35 Pan niania - ﬁlm
komedia, USA, 1992,
reż. Michael Gottlieb, wyk.
Hulk Hogan, Sherman
Hemsley, Austin Pendleton, Robert Gorman

06:00 Najdziwniejsze
zwierzęta świata.
Mieszkańcy lądu
07:05 Kacze opowieści
07:55 Flintstonowie
09:00 Obcy na poddaszu
Pewnego dnia Tom i jego
kuzyni odkrywają, że na
dachu wylądowali kosmici,
którzy szykują się do podboju Ziemi przy pomocy
broni umożliwiającej kontrolę umysłu. Broń działa
tylko na dorosłych, więc
cała nadzieja na ocalenie
planety spoczywa w rękach sprytnych dzieciaków.
10:50 Galileo
12:50 Ja cię kocham,
a ty śpisz
15:00 Miłość na Zakręcie
19:00 Galileo
20:00 Skazany na piekło
Kyle LeBlanc to
Amerykanin pracujący na
kontrakcie w Rosji.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL FABULARYZOWANY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT WOJENNY

DRAMAT

SERIAL FABULARNY

KOMEDIA

FILM AKCJI

19:30 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
20:05 Tak zaczynała
się wojna - widowisko
muzyczne
21:50 Brannigan
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 1975, reż. Douglas
Hickox, wyk. John Wayne,
Judy Geeson, Mel
Ferrer, Richard Attenborough
23:40 Koncert Msza
h-moll Bacha
00:45 Zawód: Amerykanin
- serial, prod. USA, 2013
02:40 Major Dundee
- western, prod. USA,
1965, reż. Sam Peckinpah
04:45 Zakończenie dnia

20:05 Szybcy i wściekli V
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2011, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Chris ‘Ludacris’
Bridges
22:50 Królestwo
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2007, reż.
Peter Berg, wyk. Jamie
Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner, Jason Bateman,
Ashraf Barhom, Jeremy
Piven, Richard Jenkins
01:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc Magii

23:10 Tajemnica
Westerplatte
- dramat wojenny
Mieli wytrwać dwanaście
godzin. Bronili Westerplatte przez siedem dni.
Historia zmagań garstki
żołnierzy walczących z
przeważającymi siłami
niemieckimi, to jedno
z najbardziej znanych
wydarzeń kampanii
wrześniowej 1939 roku.
01:50 Transporter
- ﬁlm akcji
Frank, były komandos,
żyje z bycia kierowcą,
który działa na usługi
przestępców i przewozi
tajemnicze przesyłki.
03:35 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

22:20 Wolne Miasto
- dramat, reż. Stanisław
Różewicz, wyk. Włodzisław Ziembiński
00:05 Dokument.pl - Vive le
Cinematograph! - ﬁlm
dokumentalny, reż.
Agnieszka Gomułka
00:50 Bilet do kina
- Mary Reilly
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1995, reż.
Stephen Frears, wyk. Julia
Roberts, John Malkovich,
Gleen Close, George Cole,
Michael Gambon
02:45 Mocne Kino
- Blue Ruin, prod. USA,
2013, reż. Jeremy Saulnier,
wyk. Macon Blair
04:25 Legendy Rocka - No
Doubt/Gwen Stefani

00:10 Skorpion
- fabularny
Ekscentryczny geniusz
komputerowy, Walter
O’Brien, oraz jego
niezwykle uzdolnieni
przyjaciele tworzą grupę
stanowiącą ostatnią linię
obrony przed zagrożeniami współczesnego
świata.
01:05 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
02:00 Dyżur
02:40 Na jedwabnym szlaku
- serial dokumentalny
03:05 Taki jest świat
03:55 Menu na miarę
- fabularny
05:00 Z archiwum policji
- fabularny

18:15 Akademia policyjna VII:
Misja w Moskwie
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Alan Metter, wyk.
George Gaynes, Michael
Winslow, David Graf, Leslie
Easterbrook, G.W. Bailey
20:00 Dziedzictwo
Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2012, reż. Tony
Gilroy, wyk. Jeremy
Renner, Rachel Weisz,
Edward Norton
22:40 Godzina zemsty
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Brian Helgeland,
wyk. Mel Gibson, Gregg
Henry, Maria Bell
00:50 Zagubieni
- serial, USA
01:45 Druga strona medalu

22:05 Oszukana
- ﬁlm akcji
Akcja ﬁlmu rozgrywa się
w końcu lat 20. XX wieku
w Los Angeles. Christine
samotnie wychowuje
dziewięcioletniego synka,
który pewnego dnia, pod
jej nieobecność, znika z
domu. Po kilku miesiącach
policja odnajduje chłopca
i ogłasza swój sukces, ale
Christine orientuje się, że
to nie jest jej dziecko.
01:05 STOP Drogówka
- magazyn
02:10 Interwencja
- magazyn
02:25 Graﬃti
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

14:20 Blondynka
- serial TVP
16:05 Echo serca
- serial TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole 2019 na bis
19:30 Wiadomości
20:10 Film fabularny
22:05 Zbrodnia z nieba
- ﬁlm dokumentalny
23:10 Letnie przesilenie
- ﬁlm fabularny, prod.
Polska, Niemcy, 2014
00:55 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny, reż.
Michał Kwieciński
02:50 Druga Wojna
Światowa cz. 1.
Pierwszy dzień
03:40 Z pamięci - felieton
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PROGRAM TELEWIZYJNY

poniedziałek

2 września

TVP 1

TVP 2

05:05 Natura w Jedynce - Życie
na sawannie. Naturalny
recykling
06:05 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Fascynujące miejsca
- Fascynujące Wogezy
- bociania dolina
09:10 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Opole na bis - koncert

05:25 Koło fortuny
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:55 Coś dla Ciebie
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
12:30 Koło fortuny
13:05 Na sygnale - serial
13:35 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Świata:
Chiny - Polska, studio
13:50 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Świata
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL FABULARYZOWANY

15:55 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów
- telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka - serial
obyczajowy TVP
21:00 Hubal - dramat wojenny,
reż. Bohdan Poręba
23:20 Ekstradycja - serial TVP
00:25 Samolot, który uderzył
w Pentagon
01:25 Film fabularny
03:25 Druga Wojna Światowa
cz. 2. Pierwsza oﬁara dokumentalny

18:40 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:55 O mnie się
nie martw
- serial komediowy TVP
22:55 Wielkie uwodzenie
- komedia, prod. USA,
Kanada, 2013, reż. Don
McKellar, wyk. Brendan
Gleeson, Taylor Kitsch,
Gordon Pinsent, Liane
Balaban
00:55 Glina - serial kryminalny
01:55 Brannigan
- ﬁlm sensacyjny
03:45 Zakończenie

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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

08:00 Teledyski - muzyka
klasyczna
08:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Częstochowa
- reportaż
09:00 Nienasyceni - magazyn
09:20 Fernando i humaniści
- ﬁlm TVP
09:50 ... Gdziekolwiek jesteś
panie prezydencie...
- ﬁlm fabularny
11:30 Polskie drogi - Himmlerland - serial TVP
13:05 Studio Kultura - Rozmowy - Marek Kochan
13:25 Śladami wielkich
kompozytorów
14:30 Pan Tadeusz, 1928
- ﬁlm fabularny, prod.
Polska, 1928
16:50 Cała zima bez ognia dramat obyczajowy, prod.
Belgia, Szwajcaria, Polska,
2004, reż. Greg Zgliński,
wyk. Aurelien Recoing

06:00 JAG - Wojskowe Biuro
Śledcze
Harmon Rabb, były
pilot marynarki wojennej
Stanów Zjednoczonych,
zostaje przeniesiony
do JAG, gdzie prowadzi
kolejne sprawy jako
adwokat.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny
14:00 Agenci NCIS:
Los Angeles
- fabularny
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:00 Szkoła
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital - program
obyczajowy
09:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska program sądowy
09:55 Detektyw Monk
- serial sensacyjny, USA
11:35 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
12:30 19 +
13:30 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Szpital - program
obyczajowy
16:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - program
sądowy
17:30 Detektyw Monk
- serial sensacyjny, USA

06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Przygody Kota
w butach
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
16:00 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
20:00 Miłość na Zakręcie

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

SERIAL KOMEDIOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KRYMINALNY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Top Model - program
rozrywkowy
23:00 Wykidajło
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1989,
reż. Rowdy Herrington,
wyk. Patrick Swayze,
Ben Gazzara, Kelly Lynch,
Sam Elliott, Jeﬀ Healey
01:25 Co za tydzień
- magazyn
prod. Polska
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:30 Noc Magii

20:20 MEGA HIT - Transporter
- ﬁlm akcji
Frank, były komandos,
żyje z bycia kierowcą,
który działa na usługi
przestępców i przewozi
tajemnicze przesyłki.
Opracował system reguł,
których nigdy nie łamie:
po pierwsze - nigdy nie
zmieniaj warunków
umowy; po drugie żadnych nazwisk; i po
trzecie - nigdy nie zaglądaj
do przesyłki.
22:15 Love Island
Polska
23:25 Joker
- ﬁlm akcji
01:15 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje

18:30 Pierścień i róża
- serial komediowy
prod. TVP
19:35 Videofan
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Panorama kina polskiego - Westerplatte
- dramat wojenny
22:05 Więcej niż ﬁkcja
- Obcy w raju
23:20 Powidoki - program
publicystyczny
23:35 Chuligan Literacki
00:10 Kino nocne - Wolne
Miasto - dramat
01:55 Informacje kulturalne
02:10 Amok - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1998, reż.
Natalia Koryncka - Gruz
04:05 Scena alternatywna
04:40 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny

20:00 Uciec, ale dokąd?
Zbiegły więzień Sam Gillen
znajduje schronienie na
farmie wdowy Clydie
Anderson, nękanej przez
przedsiębiorców budowlanych. Ryzykując swoją
wolność, postanawia jej
pomóc.
21:55 Atomic Blonde
00:10 Puls lata
00:15 Pandorum
02:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:15 Tajemnice medyczne
- ﬁlm akcji
04:15 Na jedwabnym
szlaku - serial
05:00 Z archiwum policji
- fabularny
05:35 Dyżur

18:30 Dr House
- serial obyczajowy,
USA
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Odwróceni. Ojcowie
i córki
- serial, Polska
22:00 Wilkołak
- ﬁlm horror, USA, 2010,
reż. Joe Johnston, wyk.
Benicio Del Toro, Anthony
Hopkins, Emily Blunt,
Hugo Weaving, Geraldine
Chaplin, Art Malik
00:15 Zagubieni
- serial, USA
01:15 Druga strona
medalu - talk show
02:15 Mango telezakupy
03:50 Druga strona medalu
- talk show

20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
21:30 Gwiazdy Kabaretu
22:40 Wyspa cienia
Edward Carnby, były
pracownik agencji
zajmującej się zjawiskami
paranormalnymi, próbuje
wyjaśnić tajemnicę zaginionej przed tysiącami lat
cywilizacji Indian Abkani.
Jego była dziewczyna,
Aline, pracuje w muzeum,
gdzie traﬁło kilka znalezisk związanych z Abkani.
Jeden z takich artefaktów
może być brakującym
do rozwiązania zagadki
ogniwem.
00:40 Galileo

TVN
04:50
05:15
06:20
06:45
06:50
07:20
07:30
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:35
19:45
19:50
20:10

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
Dorota was urządzi
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szkoła
Kobieta na krańcu
świata
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szkoła
19 +
Szpital - program
obyczajowy
Ukryta prawda
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

3 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:00 Natura w Jedynce
- Tajemnicze żaby z Borneo
- ﬁlm dokumentalny
06:05 Wieczna miłość - serial,
prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce
- Dzieci słońca: motyle
- ﬁlm dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Koło fortuny
- teleturniej
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:55 Eliareportaż
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
13:15 Wymarzona miłość
- serial obyczajowy
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

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Dorota was urządzi
12:00 Ukryta prawda
13:00 Szkoła
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła
16:30 19 +
17:00 Szpital - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie - serial
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich - serial
20:10 Ninja Warrior Polska
22:15 Love Island Polska

08:00 Teledyski
08:25 Informacje kulturalne
08:40 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Tarnowskie Góry
- reportaż
09:00 Antyfonie - Księżyc
- ﬁlm dokumentalny
09:25 Boleś - ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, Słowenia,
2013, reż. Spela Cadez
09:45 Cała zima bez ognia dramat obyczajowy, prod.
Belgia, Szwajcaria, Polska,
2004
11:30 Polskie drogi - W obronie
własnej - serial TVP
13:20 Studio Kultura
13:35 Niedziela z ...
twórczością Tadeusza
Konwickiego
14:35 Dzieci i ryby - komedia
16:15 Którędy po sztukę
16:30 Wielki bieg - dramat,
prod. Polska, 1987,
reż. Jerzy Domaradzki

06:00 JAG - Wojskowe Biuro
Śledcze
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny
14:00 Agenci NCIS:
Los Angeles
- fabularny
Agenci biura NCIS w
Los Angeles działają
pod przykrywką, by rozwiązywać trudne i często
szokujące sprawy.
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne.
16:00 Rodzinny interes

05:00 Szkoła
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital - program
obyczajowy
09:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
10:00 Detektyw Monk
- serial sensacyjny, USA
11:00 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
12:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
12:30 19 +
13:30 Ukryta prawda
- magazyn obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Szpital - program
obyczajowy
16:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
17:30 Detektyw Monk - serial

06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Przygody Kota
w butach
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
16:00 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
20:00 Miłość na Zakręcie

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KRYMINALNY

18:30 Dr House - serial
obyczajowy, USA
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Sędzia - ﬁlm obyczajowy,
USA, 2014, reż. David Dobkin, wyk. Robert Downey
Jr., Robert Duvall, Vera
Farmiga, Billy Bob Thornton, Vincent D’Onofrio,
Jeremy Strong
23:00 Ucieczka z Nowego
Jorku - ﬁlm S-F, USA,
1981, reż. John Carpenter,
wyk. Kurt Russell, Lee Van
Cleef, Ernest Borgnine,
Donald Pleasence, Isaac
Hayes
01:10 Zagubieni
- serial, USA
02:10 Mango telezakupy
03:45 Druga strona medalu

20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska
21:30 Nasza klasa
22:40 Skazany na piekło
Kyle LeBlanc to
Amerykanin pracujący
na kontrakcie w Rosji.
Jego żona Grey nie jest
co prawda zadowolona
z przeprowadzki, ale ma
nadzieję, że wszystko
wynagrodzi jej fakt, że
jest razem z mężem.
Sprawy przybierają jednak
tragiczny obrót. Gdy Kyle’a
nie ma w domu, wdziera
się do niego przestępca.
00:40 STOP Drogówka
01:40 Tuż przed tragedią
02:50 Interwencja

PROGRAM KULINARNY

SERIAL FABULARYZOWANY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL KOMEDIOWY

15:35 Okrasa łamie przepisy
- Potrawy z podlaskiego
miodu
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów - telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka - serial
21:00 Głębia ostrości
21:40 Echo serca - serial TVP
22:35 Okupowani - serial
23:35 Zbrodnia z nieba - ﬁlm
00:40 Most na Renie - dramat
02:45 Sprawa Kozalczyka
- ﬁlm dokumentalny

18:40 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:55 Monstrum - komedia,
prod. Kanada, Hiszpania,
USA, 2016, reż. Nacho
Vigalondo
23:55 Świat bez ﬁkcji
- Wieluń. 13 cegieł
- ﬁlm dokumentalny
00:55 Glina - serial kryminalny
01:50 Wielkie
uwodzenie
- komedia, prod. USA,
Kanada, 2013, reż. Don
McKellar
03:45 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
Losy siedmiu byłych
wychowanków domu
dziecka oraz ich najbliższych.
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Pułapka
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
- talk show
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Porwani
- serial, USA
01:05 Zamiana szefów kuchni
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:30 Noc Magii

23:25 Bad Ass: Twardziel
- ﬁlm sensacyjny. Frank
Vega wraca z wojny
w Wietnamie. Odkrywa,
że jego szkolna miłość
jest już mężatką. Nadzieje
na zostanie policjantem
pogrzebała odniesiona
rana. Pozostawiony
samemu sobie, przez
kolejne czterdzieści lat
ledwo wiąże koniec z
końcem, by pewnego dnie
nieoczekiwanie stać się
bohaterem. Podczas jazdy
autobusem sędziwy już
Frank pokonuje bowiem
dwóch prowokujących go
skinheadów.
01:15 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy

18:20 Pierścień i róża
- serial komediowy
prod. TVP
19:25 Powidoki - program
publicystyczny
19:45 One. Kobiety kultury
- Renata Dancewicz
- magazyn kulturalny
20:20 Lekkie obyczaje
- Dzika namiętność
22:20 Żelazna klasyka - Próba
orkiestry - dramat, prod.
Włochy, Niemcy
23:45 Nocny dokument - Tak
daleko, tak blisko - ﬁlm
00:40 Gianni Schicchi
Woody’ego Allena
- za kulisami - ﬁlm
01:20 Gianni Schicchi - opera,
prod. USA, 2015
02:30 Westerplatte
- dramat wojenny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Replikant
- ﬁlm akcji
prod. 2001
Klon psychopatycznego
mordercy ma pomóc
w schwytaniu swego
pierwowzoru.
22:00 American Assassin
00:20 Wściekle szybcy
02:15 Tajemnice
medyczne
- ﬁlm akcji
03:15 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum policji
- fabularny
05:00 Dyżur
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PROGRAM TELEWIZYJNY

środa

4 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Natura w Jedynce
- Dzieci słońca: motyle
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2017
06:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja,
2019, reż. Ayhan Özen,
Serkan Mut, wyk. Özge
Yaz, Gökberk Demirci,
Can Verel, Munise Özlem,
Berkant Müftüler
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Koszykówka mężczyzn
- Mistrzostwa Świata:
Wybrzeże Kości Słoniowej
- Polska
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Dzieci słońca: pszczoły

05:20 Koło fortuny
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Pożyteczni.pl
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
12:30 Koło fortuny
13:15 Wymarzona miłość
- serial obyczajowy
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
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Dorota was urządzi
12:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła
16:30 19 +
17:00 Szpital - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie - serial
obyczajowy, prod. Polska
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
- serial komediowy
20:05 Nasz Nowy Dom

08:00 Teledyski - muzyka
klasyczna
08:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Kalwaria Zebrzydowska - reportaż
09:00 Księga Przestrzeni
09:40 Wielki bieg - dramat,
reż. Jerzy Domaradzki,
wyk. Tadeusz Bradecki,
Jarosław Kopaczewski,
Leon Niemczyk, Krzysztof
Pieczyński, Tadeusz
Chudecki, Tomasz Dedek,
Cezary Harasimowicz,
Ryszard Jabloński, Edward
Żentara, Piotr Dejmek
11:30 Kolumbowie
- serial TVP
13:40 Studio Kultura
- Rozmowy
13:55 Mandarynki
i pomarańcze, czyli
wiersze i piosenki J.
Tuwima - koncert
14:55 Hi way - komedia

06:00 JAG - Wojskowe Biuro
Śledcze
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
12:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny
14:00 Agenci NCIS:
Los Angeles
- fabularny
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy

05:00 Szkoła
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital - program
obyczajowy
09:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:00 Detektyw Monk
- serial sensacyjny, USA
11:00 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
12:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
12:30 19 +
13:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Szpital - program
obyczajowy
16:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy

06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Przygody Kota
w butach
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda
11:00 Sekrety Sąsiadów
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny,
prod. Polska
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy,
prod. Polska
16:00 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL FABULARYZOWANY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT WOJENNY

FILM SF

SERIAL SENSACYJNY

SERIAL KRYMINALNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2014
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie
przepisy
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka - serial
21:00 Zmierzch nad Birmą
- ﬁlm obyczajowy
22:50 Hiranmoy Ghoshal
24:00 Piosenka - ﬁlm
02:00 Wojsko - polskie.pl
02:25 Terytorialsi
02:40 Życie zaczyna się po
setce - dokumentalny

18:40 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks
- Hiszpański temperament
- komedia
00:20 Monstrum
- komedia, prod. Kanada,
Hiszpania, USA, 2016
02:20 Świat bez tajemnic
- Sprzedawcy śmierci
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Dania, Belgia, USA
03:55 Zakończenie dnia

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Starsza pani musi
ﬁknąć
22:35 Elita zabójców
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Australia, 2011, reż. Gary
McKendry, wyk. Jason
Statham, Clive Owen,
Robert De Niro, Dominic
Purcell
00:55 Z archiwum X
- serial, Kanada
01:55 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:55 Noc Magii

21:10 Zawsze warto
Trzy kompletnie różne
kobiety, jeden przypadkowy wieczór, którego
dramatyczny ﬁnał jest
początkiem ich wspólnej
historii. Marta jest kobietą
sukcesu, na pierwszy rzut
oka można uznać, że ma
od życia wszystko.
22:15 Love Island Polska
23:20 Kac Wawa
Andrzej, Jarek, Karol,
Tomek oraz Jerzy spotykają się w hotelu, gdzie
w apartamencie mają grać
w brydża z okazji wieczoru
kawalerskiego.
01:25 Nasz Nowy Dom
03:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy

16:35 Wyrok na Franciszka
Kłosa - dramat wojenny,
prod. Polska, 2000
18:25 Pierścień i róża
- Jestem twoja, tylko
twoja - serial komediowy
18:50 Przyjaciele wesołego
diabła - Latające
niedźwiedzie
- serial TVP
19:25 Trzeci punkt widzenia
20:00 Informacje kulturalne
20:20 W trzy miesiące
dookoła świata - Dureń
22:25 Dokument w podróży
- Pod opieką wiecznego
słońca
00:25 Lekkie obyczaje
- Dzika namiętność
02:25 Becca Stevens Band
na festiwalu Nice Jazz
- koncert, prod. Francja

20:00 Gwiezdne wojny:
część III - Zemsta
Sithów
- ﬁlm s-f
Wojny Klonów dobiegają
końca, jednak w galaktyce
rośnie moc złowrogich
Sithów. Czy Anakin Skywalker oprze się zakusom
ciemnej strony Mocy?
22:50 Sędzia Dredd
00:50 Tajemnice
medyczne
- ﬁlm akcji
01:50 Biesiada na cztery
pory roku
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Dyżur

17:30 Detektyw Monk
- serial sensacyjny, USA
18:30 Dr House - serial
obyczajowy, USA
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Wróg numer jeden
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2012, reż. Kathryn
Bigelow, wyk. Jessica
Chastain, Jason Clarke,
Joel Edgerton
23:20 Drzwi w podłodze
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2004, reż. Todd Williams,
wyk. Jeﬀ Bridges, Kim
Basinger, Elle Fanning, Jon
Foster, Mimi Rogers
01:35 Zagubieni
- serial, USA
02:40 Mango telezakupy
04:15 Druga strona medalu

20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
- serial kryminalny
21:30 Gabinet nr 5
22:40 Szósty zmysł
- thriller
Do domu mieszkającego
w Filadelﬁi psychiatry,
dr. Malcolma Crowe
i jego żony Anny włamuje
się niezrównoważony
psychicznie pacjent
Vincent Gray, który
oskarża doktora o to,
że nie potraﬁł udzielić
mu pomocy. Strzela do
niego, po czym odbiera
sobie życie.
01:40 Transakcje za milion
dolarów: Nowy Jork
02:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

5 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Natura w Jedynce
- Dzieci słońca: pszczoły
06:20 Przysięga
- serial obyczajowy
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce
- Kanał Elbląski
09:10 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
13:00 Natura w Jedynce
- Namorzyny świata
Majów - dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:20 Koło fortuny
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
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
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Wymarzona miłość
- serial obyczajowy
14:05 Nabożeństwo Ekumeniczne w 80 rocznicę
wybuchu II wojny
światowej - relacja
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

04:50 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:00 Dorota was urządzi
12:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 19 +
14:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła
16:30 19 +
17:00 Szpital - program
obyczajowy
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
09:00 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie - serial
obyczajowy, prod. Polska
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich - serial
20:05 Nasz Nowy Dom

08:00 Teledyski - muzyka
klasyczna
08:30 Informacje kulturalne
08:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Kraków
09:05 20 - lecie Akademii
Filmowej w Zwierzyńcu
09:35 Wyrok na Franciszka
Kłosa - dramat wojenny,
reż. Andrzej Wajda,
wyk. Mirosław Baka,
Maja Komorowska,
Grażyna Błęcka-Kolska,
Artur Żmijewski, Krzysztof
Globisz, Iwona Bielska,
Andrzej Chyra, Edward
Żentara, Damian Walczak,
Katarzyna Bosacka
11:30 Kolumbowie - serial
13:50 Studio Kultura
14:05 Taśmy Kultury
14:35 Fachowiec - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 1983,
reż. Krzysztof Gruber, wyk.
Cezary Morawski

06:00 JAG - Wojskowe Biuro
Śledcze
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów
12:00 Kobra - oddział
specjalny
- fabularny
Serial o niemieckich
policjantach, którzy patrolują autostradę wiodącą
ze wschodu na zachód
Europy. W swojej pracy
spotykają przemytników,
handlarzy narkotyków i
wiele innych podejrzanych
osób.
14:00 Agenci NCIS:
Los Angeles
- fabularny
15:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:00 Szkoła
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
08:00 Szpital - program
obyczajowy
09:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:00 Detektyw Monk
- serial sensacyjny, USA
11:00 Przepis na życie - serial
obyczajowy, Polska
12:00 Zakochani po uszy
12:30 19 +
13:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Szpital - program
obyczajowy
16:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
17:30 Detektyw Monk - serial

06:00 Buﬀ y, postrach
wampirów
07:05 Przygody Kota
w butach
07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda
11:00 Sekrety Sąsiadów
11:30 Sekrety Sąsiadów
12:00 Ekstremalny ranking
zwierząt
13:00 Detektywi w akcji
- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci
16:00 Przeklęta
17:00 Bumerang
17:30 Miłość na Zakręcie
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny

PROGRAM ROZRYWKOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA SENSACYJNA

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Kiler - ﬁlm komedia,
Polska, 1997, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Cezary
Pazura, Janusz Rewiński,
Jerzy Stuhr, Katarzyna
Figura, Małgorzata
Kożuchowska, Jan Englert
00:50 Pułapka
- serial, Polska
01:50 Top Model - program
rozrywkowy
03:20 Uwaga! - magazyn
03:40 Noc Magii

21:10 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
prod. Polska
22:15 Love Island Polska
23:25 Galerianki
Galerie handlowe
- współczesne świątynie
konsumpcji, kolorowe
wystawy, błyszcząca
biżuteria, drogie
kosmetyki i najmodniejsze
ciuchy. W takich miejscach
Milena i jej przyjaciółki
spędzają wolny czas. Za
zakupy płacą im bogaci
mężczyźni, którzy w zamian za seks obdarowują
nastolatki upominkami
- czasami jest to tylko
zwykła, różowa opaska do
włosów.
01:00 Chirurdzy

16:35 Chce się żyć
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2013,
reż. Maciej Pieprzyca,
wyk. Dawid Ogrodnik,
Kamil Tkacz
18:35 Przyjaciele wesołego
diabła - serial TVP
19:45 Koło pióra - magazyn
20:20 Teatr Telewizji
- Stawka większa niż
życie - Człowiek, który
stracił pamię
21:45 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Windą
na szafot
- ﬁlm fabularny
23:25 Scena Klasyczna
00:15 Portrety - Alicia - ﬁlm
02:00 W trzy miesiące
dookoła świata - Dureń,
prod. Rosja, 2014

20:00 Pan i Pani Kiler
Atrakcyjna Jen spotyka
przystojnego Spencera,
z którym wkrótce potem
bierze ślub. Nie wie, że jej
ukochany to były płatny
zabójca i za niedługo
będzie zmuszony rozliczyć
się ze swojej przeszłości.
22:00 Ricky Bobby:
Demon prędkości
00:20 Brud
02:20 Tajemnice
medyczne
- ﬁlm akcji
03:20 Biesiada na cztery
pory roku
- serial obyczajowy
04:40 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:35 Dyżur

18:30 Dr House - serial
obyczajowy, USA
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Powiedzmy sobie
wszystko
- ﬁlm komedia, USA, 2014,
reż. Shawn Levy, wyk.
Jason Bateman, Tina Fey,
Jane Fonda, Adam Driver,
Rose Byrne, Corey Stoll
22:15 Opór - ﬁlm wojenny,
USA, 2008, reż. Edward
Zwick, wyk. Daniel Craig,
Liev Schreiber, Jamie
Bell, Alexa Davalos, Allan
Corduner, Mia Wasikowska
01:15 Zagubieni
- serial, USA
02:15 Mango telezakupy
03:50 Druga strona medalu
- talk show

21:40 Park jurajski
John zakłada
na wyspie park rozrywki,
w którym - w warunkach
przypominających te
sprzed stu milionów lat
- umieszcza odtworzone
genetycznie dinozaury.
Zanim Hammond otworzy
park dla zwiedzających,
musi uzyskać pozytywną
opinię ekspertów, ściąga
więc na wyspę prawnika i
troje naukowców, w tym
dwójkę paleontologów:
Allana Granta i Ellie
Sattler, którzy od początku
mają obawy co do całego
przedsięwzięcia. l
00:15 Śmierć na 1000
sposobów
- program rozrywkowy

15:35 Okrasa łamie przepisy
- program kulinarny
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:50 Ocaleni - reality show
00:55 Zawiedziona
- ﬁlm fabularny

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Festiwal Muzyki
Tanecznej
- Kielce 2019
22:45 Grunt to rodzinka
- komedia, prod. Francja
00:30 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
01:30 Hiszpański temperament - komedia
03:15 Art Noc - Europejski
Stadion Kultury

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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CELESTYNÓW

Święto gminy
Dobra muzyka, wspólna zabawa z nutką sportowych emocji.
Tak niedzielę, 18 sierpnia spędzili mieszkańcy oraz goście
przybyli na Dzień Gminy Celestynów. Na scenie wystąpili:
Kabaret Łowcy. B, Izabela Trojanowska, Antek Smykiewicz,
Myslovitz oraz Weekend.
Jako pierwszy ze swoim
programem wystąpił Kabaret
Łowcy.B., wprawiając swoimi
skeczami widownię w doskonały humor. Natomiast Izabela Trojanowska zaśpiewała
dla miłośników rockowych
brzmień i zaprosiła do wspólnej zabawy - również na scenie. Na najodważniejszych i
najaktywniejszych
tancerzy
czekały nagrody. Pomiędzy
występami można było odwiedzić liczne stoiska twórców i
artystów ludowych oraz stanowiska edukacyjno-informacyjno-promocyjne.
W trakcie spotkania ogłoszono również wyniki II Tur-

nieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Celestynów. Swój
ubiegłoroczny tytuł obronili
mieszkańcy sołectwa Celestynów. Przedostatnim punktem
imprezy był występ kultowego zespołu Myslovitz, którego
utwory śpiewane są już od
ponad dwudziestu pięciu lat.
Śpiewane były i w tym dniu
przez celestynowską widownię. Energetycznym występem wieczór zakończył zespół
Weekend, który nie pozostawił
wśród publiczności ani jednej
obojętnej osoby. Podczas
Dnia Gminy Celestynów przeprowadzona została również
zbiórka charytatywna dla Te-

osia.
Impreza
zorganizowana
została pod patronatem Wójta Gminy Celestynów Witolda
Kwiatkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Celestynów Romualda Ziętali.
Organizatorzy - Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w
Celestynowie - dziękują za
wsparcie finansowe Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Kolejom Ma-

zowieckim oraz lokalnym
przedsiębiorcom
sponsorującym wydarzenie: piekarni
Oskroba, firmie AUTO-LESZEK z Celestynowa, firmie
MPACK POLAND z Sobiekurska, delikatesom „Kulfon”
z Celestynowa, delikatesom
„Fudi” z Celestynowa, sklepowi spożywczo-wędliniarskiemu „u Matosków” z Celestynowa, delikatesom „BZYK” z
Celestynowa; pizzerii „Sekret”

z Celestynowa, drogerii „Kleopatra” z Celestynowa, sklepowi spożywczemu „Grosik”
z Celestynowa. Dziękujemy
także służbom porządkowym,
które zadbały o bezpieczeństwo imprezy: ochotniczej
straży pożarnej, policji oraz
zabezpieczeniu medycznemu
i firmie ochroniarskiej, a także
obsłudze technicznej.
Biuro Promocji
Gminy Celestynów

Krótko o inwestycjach
Budowa gazociągu w Dąbrówce i Starej Wsi

Film o gminie
Na początku sierpnia kręcony był film fabularno-dokumentalny „Pieszo i rowerem”, promujący gminę Celestynów,
który już niebawem będzie do obejrzenia na oficjalnej stronie internetowej gminy. Jego myśl przewodnią stanowi hasło: ,,Odwiedź naszą gminę albo w niej zamieszkaj”.
Producentem filmu jest
Stowarzyszenie Kultury Mazowsza wg scenariusza Andrzeja Kamińskiego, reżyserem - Wojciech Klimala,
znany z reżyserii serialu „Barwy szczęścia” oraz „Żeńcow”,
a realizatorem Agencja Kosmos Produkction.
Treść filmu jest prosta. Do
Celestynowa przyjeżdża grupa turystów z rowerami (w ich
role wcielili się pracownicy
urzędu i kilkoro mieszkańców),
którzy odwiedzają najciekawsze miejsca gminy. Są to m.in:
Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Warszawskiego
w Ostrowiku, Instytut Wysokich
Ciśnień PAN w Lasku, Bagno
Całowanie w Podbieli, Centrum
Edukacji Leśnej w Celestynowie, a także odpoczywają nad
jeziorkiem Żółw w Regucie,
grają w siatkówkę w hali sportowej, robią zakupy na bazarku w
Celestynowie, a nocują w „Stajni Grand” w Glinie, gdzie przy
ognisku i w towarzystwie artystów: Genowefy Galas – koronkarki, Wiktora Piaseckiego
– rzeźbiarza i Andrzeja Kłoska
– garncarza, opowiadają sobie
wrażenia z wycieczki.

Film prezentuje też kilka
przedsiębiorstw, by pokazać,
że na terenie gminy funkcjonuje ponad 750 zakładów, które zatrudniają ok. 3000 osób,
a niektóre z nich znane są w
kraju i za granicą. Producentowi - poza pochwaleniem się
tymi firmami, że działają na
terenie gminy - chodziło też o
obniżenie kosztów realizacji
filmu poprzez ich finansowy
udział. Są to: „EKOPAK” Plus,
„ELA” Wyrób folii i opakowań,
PrintMedia24, Nadleśnictwo
Celestynów, „Bruk-Bud” Piotr
Skoczek, Delikatesy „Kulfon”
oraz agroturystyka w Glinie „Stajnia Grand” państwa
Doroty i Andrzeja Grajdów.
Wszystkim tym firmom wielkie
dzięki, że utożsamiają się z
gminą i chcą ją promować.
Zdjęcia nagrywane były 2 i
3 sierpnia, ale z przerwami, bo
deszcze - wg meteorologów
przelotne - nie chciały ustąpić.
Ekipa i aktorzy, mimo tych trudności, dali z siebie wszystko, by
zaplanowane nagrania poszczególnych scen zostały zrealizowane. Aktorów i ekipę filmową karmiła restauracja „Sekret”.
AnKa

Jeszcze w 2015 roku
wójt Witold Kwiatkowski rozpoczął rozmowy z Polskimi
Sieciami Gazowymi na temat
rozbudowy sieci gazowej na
terenie gminy Celestynów.
Wykonawca, czyli firma Drill
– Bud, ma zrealizować to zadanie w I kwartale 2020 roku.
Później mieszkańcy będą
mogli występować do PSG o
przyłączenie do sieci.
Odbyło się wiele spotkań,
efektem czego było rozpoczęcie prac projektowych
budowy gazociągu na tere-

nie miejscowości: Dąbrówka, Stara Wieś, Glina, Dyzin
i Jatne, a dodatkowo dzięki
mocnemu wsparciu i deter-

minacji mieszkańców, również Pogorzeli. Pierwszy
etap przewiduje budowę
sieci głównej z Celestynowa, przez Dąbrówkę, do
Starej Wsi. Równocześnie
trwa projektowanie sieci
w Glinie (od przejazdu w
St. Wsi), Dyzinie, Jatnem i
Pogorzeli. Realizacja kolejnych etapów ma nastąpić
w latach następnych, po
uzyskaniu pozwolenia na
budowę i wyłonieniu wykonawcy przez PSG.

Red.

Trybuna sportowa przy boisku orlik
2 sierpnia 2019 r. gmina
Celestynów ogłosiła przetarg
na montaż trybuny sportowej
przy orliku w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Wzrost
miejsc rekreacji i turystyki
na terenie wiejskim poprzez
budowę małej architektury w
ramach trybuny sportowej i
chodnika w Gminie Celestynów”. Trybunę za 171.393,12
zł ma budować firma AVA SE-

ATS Sp. z o.o., natomiast chodnik wzdłuż parkingu przy ul. H.
Koprowskiego za 50.740,59 zł
wykona Firma Wielobranżowa
EL-MAD z Zabieżek. Jest to kolejne przedsięwzięcie, na które
gmina Celestynów pozyskała
dofinansowanie w wysokości
156.576,00 zł ze środków zewnętrznych z „Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Trybuna będzie miała
124 zadaszone miejsca siedzące i znacząco przyczyni
się do poprawy warunków
użytkowych boiska szkolnego.

Biuro Promocji
UG Celestynów

Druga wiata na targowisku
Gmina Celestynów ogłosiła przetarg na montaż drugiej wiaty na targowisku w
Celestynowie. Inwestycja jest
kontynuacją zadania realizowanego w ubiegłym roku pn.
„Modernizacja targowiska w
Celestynowie”. Druga wiata
poprawi komfort mieszkańców
gminy Celestynów korzystają-

cych z targowiska. Obecnie na
miejscu przeznaczonym pod
budowę drugiej wiaty odbywa
się handel, jednak są to stoiska
niezadaszone. Dzięki inwestycji kolejnych 20 miejsc zyska
ochronę przed niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi.
W 2018 r. roku, dzięki pozyskanemu przez gminę Celesty-

nów dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, udało się utwardzić teren targowiska kostką
betonową, wybudować wiatę
z pawilonami handlowymi,
toalety publiczne oraz wiatę
śmietnikową.

Biuro Promocji
UG Celestynów
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Święto plonów w Rzakcie
W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r. w Rzakcie rolnicy gminy Wiązowna świętowali tradycyjne
zakończenie żniw. Piękna pogoda i atrakcyjny program wydarzenia sprawiły, że na święto
plonów przybyły tłumy mieszkańców z całej gminy i okolic.
Uroczystości dożynkowe
rozpoczęły się od mszy polowej, w trakcie której uczestnicy dziękowali Bogu za dary
ziemi, a ludziom za trud ich
pozyskania.
Po mszy był piękny ceremoniał dożynkowy z dzieleniem chleba specjalnie przygotowanego przez sołectwo

Dziechciniec. Dalej rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec - tym razem
zwyciężyła Rzakta, choć komisja nie miała łatwego zadania
i w związku z tym nagrodziła
jeszcze siedem innych pięknych wieńców (przygotowanych przez sołectwa: Glinianki, Kąck, Zakręt, Czarnówka,

Poręby, Wola Karczewska
oraz Stowarzyszenie Wawrzynioki).
Duży aplauz publiczności
zyskał korowód maszyn rolniczych, w którym jechały najpierw wozy konne, a wkrótce
za nimi nowoczesne kombajny, pługi, siewniki, kosiarki,
młocarnie itd. W trakcie tego

PRODUKCJA FILMÓW REPORTERSKICH I DOKUMENTALNYCH
FOTOGRAFIA SFERYCZNA I USŁUGI FOTOGRAFICZNE

NAGRANIA WIELOKAMEROWE
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I FILMOWE

USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ BIZNESOWYCH

Świadczymy usługi filmowo-fotograficzne obejmujące

zakresem realizacje takie jak: spoty reklamowe,
filmy instruktażowe, reportaże dokumentacyjne,
podróżnicze w Polsce i za granicą.

Zaczarujemy Wasze wspomnienia!

Zamów pełen emocji reportaż do którego będziecie wracać.
+ 48 662 24 00 24
youtube.com/hernciszfilm
facebook.com/hernciszfilm
instagram.com/hernciszfilm
hernciszfilm@gmail.com
BOGATE DOŚWIADCZENIE W PRACY TELEWIZYJNEJ OD SCHYŁKU LAT 90-TYCH
FIRMA ZAŁOŻONA W 2006r. WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

JAKOŚĆ KINOWA

www.hernciszfilm.pl

proj. graf. Grzegorz Winiarczyk

pokazu, na który swoimi maszynami przyjechali rolnicy
ze wszystkich sołectw gminy,
widzowie mieli rzadką okazję
obserwować w jednym miejscu, jak niesamowicie zmieniła się w ciągu kilkudziesięciu
ostatnich lat technologia służąca rolnikom.
Świętowanie nie może się
obyć bez dobrej kuchni, a
więc dla uczestników dożynek
w Rzakcie organizatorzy przygotowali biesiadę ludową - w
tym leczo duszone na gigapatelni czy chleb ze smalcem i
ogóreczkami. Strażacy z OSP
Górki częstowali grochówką z
kotła, wiejskie gospodynie ciastami, sójkami i innymi przysmakami. Nie zabrakło też
straganów lokalnych producentów ze zdrową żywnością
i różnymi cudeńkami.
Na kilku stoiskach promocyjnych młode pokolenie
miało okazję zapoznać się z
tradycyjnymi sposobami pozyskiwania żywności. Tu m.in.
sporą sensacją była krowa,
którą można było samodzielnie wydoić. To była wyjątkowo
spokojna krowa, bo sztuczna,
ale wymię z mlekiem było jak
prawdziwe. Dorośli mieli dla
odmiany możliwość zadbania

o swoje zdrowie, korzystając
z bezpłatnych badań profilaktycznych, które przeprowadzili przedstawiciele Ośrodka
Zdrowia w Gliniance.
Do tych wszystkich niezwykłych barw, smaków dodano jeszcze dużą dawkę dobrej
muzyki. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe:
miejscowe Rzakcianki oraz
Rokiczanka z Lubelszczyzny, która od ponad dekady
udowadnia, że polski folk jest
fantastyczny, radosny i nie
sposób go nie lubić. Rzakta z
entuzjazmem przyjęła te występy.
Podobały się także bardzo
kolejne recitale: w rytmach
disco polo zagrały Imperium,
Enjoy i Ino Ros z wokalistą Liberem. Wieczór dopełniła zabawa taneczna pod chmurką
z zespołem „Kapela Szwagry”.
Organizatorzy
uroczystości to: Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie i gmina Wiązowna przy wsparciu
lokalnego biznesu. Dożynki
gminy Wiązowna - Rzakta
były współfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
ZetKa
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Huczne Owocobranie 2019

Jak co roku - choć tym razem w słonecznej aurze - w niedzielę, 25 sierpnia w Sobieniach-Jeziorach odbyło się Owocobranie. Wydarzenie jest przede wszystkim świętem sadowników
gminy, stanowi również symboliczne rozpoczęcie zbiorów owoców ziemi przez jej mieszkańców. Tegoroczne obchody przyciągnęły tłumy uczestników bawiących się aż do północy przy
rozświetlonej i rozśpiewanej scenie.
Owocobranie rozpoczęło
się od mszy świętej odprawionej w intencji sadowników w
pobliskim kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych. Po południu uroczystości przeniosły się targowisko
gminne na ul. Mały Rynek.
Zebraną widownię powitał
wójt gminy Sobienie-Jeziory
Stanisław Wirtek.
Na placu przygotowano
szereg atrakcji zarówno dla
młodszych, jak i starszych

uczestników. Przybyli lokalni
wystawcy z branży sadowniczej, ale nie tylko, bowiem
miała miejsca także prezentacja miejscowego rękodzieła,
odbyła się również degustacja
lokalnych potraw. Dla dzieci przygotowano malowanie
buziek, dmuchańce, bańki
mydlane oraz wspólne gry.
Na wszystkich czekały m.in.
przysmaki z grilla i inne kulinarne przyjemności. Był też
punkt Polskiego Stronnictwa

Ludowego. W trakcie imprezy
rozstrzygnięto dwa konkursy:
na najsmaczniejszą szarlotkę, której autorką okazała się
Halina Siejka z miejscowości
Sobienie Biskupie oraz na
najładniejsze stoisko sołeckie,
które przygotował tym razem
Zuzanów.
Nie można pominąć artystów występujących na scenie, a tych było co niemiara.
Bogaty program otworzyli
reprezentanci trzech publicz-

nych szkół podstawowych z:
Warszawic, Siedzowa oraz
gm. Sobienie-Jeziory wraz ze
swoimi nauczycielami i dyrektorami placówek. Uczniowie
w różnym wieku, mimo trwających wakacji, zademonstrowali swoje talenty muzyczne,
taneczne, aktorskie, kabaretowe. Marek Maro Jaworski
zaprezentował triki z wykorzystaniem futbolówki, a następnie chętni próbowali swoich sił
w tej dyscyplinie. Natomiast
animatorzy
zaproponowali
zabawy z bohaterami najbardziej znanych postaci z bajek
oraz wojnę na balony z wodą.
Po tej części przyszła pora
na pierwszy zespół zaproszony na Owocobranie. Formacja
Defis i publiczność wspólnie
śpiewali discopolowe utwory,
a wybrańcy zdobyli również
płyty tej grupy. Fani tańca
mieli okazję wczuć się w ryt-

my latynoamerykańskie za
sprawą Szkoły Tańca Szumi
Dance, a że „śpiewać każdy
może”, to nie mogło także zabraknąć karaoke. Wczesnym
wieczorem muzycznie atmosferę podgrzał rozpoznawalny
zespół Extazy.
Fascynującym urozmaiceniem wesołego świętowania w
Sobieniach-Jeziorach okazał
się być też festiwal kolorów.
Kiedy zmrok zaczął pomału
ogarniać teren imprezy, na
scenie pojawiła się grupa Lachersi z ziemi sądeckiej. Jak
o sobie mówią, grają barwnymi dźwiękami trąbki i klarnetu
tradycyjne melodie Lachów
Sądeckich, Limanowskich i
Szczyrzyckich we współczesnych aranżacjach. Zwieńczeniem świętowania pod chmurką była zabawa taneczna z
grupą VaBank.
Sebastian Rębkowski

Zadowolone tłumy na Dąbrowieckiej Górze
XIII Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze
15 sierpnia br. był z pewnością jedną z najciekawszych i najlepiej zorganizowanych imprez
plenerowych tego lata w naszym regionie.
Zawdzięcza to przede
wszystkim pasjonatom z Koła
Terenowego
„Przedmoście
Warszawa” Stowarzyszenia
na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium przy
wsparciu Nadleśnictwa Celestynów. Organizatorzy nie tylko udostępnili do zwiedzania
wyremontowane schrony Regelbau 514 i Regelbau 120a,
ściągnęli do lasu na granicy
gmin Celestynów i Karczew
różnorodnych wystawców militariów, stare pojazdy wojskowe, strzelnice itd., to jeszcze
zaprezentowali świetne widowisko historyczne - inscenizację walk wojsk sowieckich z
niemieckimi o schrony Pohulanka w 1944 roku.
W tym celu pieczołowicie przygotowali - wspólnie z
członkami grup rekonstruk-

cyjnych - arenę widowiska,
odtwarzając
rozmieszczenie umocnień,
zasieków itp.,
które służyły
żołnierzom w
trakcie walki
o Punkt Oporu Pohulanka
(odbyła się w
dniach 30.078.08.1944). To przygotowanie
inżynieryjne pola walki - jak
przyznaje Hubert Trzepałka,
przewodniczący Koła Terenowego „Przedmoście Warszawa” - było najtrudniejszą częścią zadania organizacyjnego.
Złożyły się na to: budowa
okopów, schronów, przeszkód
przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Było to też naj-

bardziej czasochłonnym zadaniem przed wydarzeniem i
po jego zakończeniu.
- Na szczęście te przeszkody są już złożone i odtransportowane w całości do naszego
składu - wyjaśniał trzy dni po
wydarzeniu Hubert Trzepałka.
- Co roku będzie ich przybywać, a co najważniejsze: składają się one z oryginalnych

części z czasów
II wojny światowej.
Podobnie
ma się rzecz
z ukryciami z
blachy falistej współczesne są
elementy drewniane zaś blachy
pochodzą z epoki.
U c z e s t n i c y,
zarówno
dzieci jak i dorośli,
którzy
tłumnie
przybyli na Dąbrowiecką Górę
doceniali całość
imprezy. ,,Rewelacja! Fantastyczne wydarzenie! Kto nie
był, niech żałuje! Dziękujemy
za wspaniałą lekcję historii” powtarzali.
Zadowoleni są także organizatorzy, wszak zebrane
zostały do puszki fundusze
na dalszy remont obiektów
- 3642,38 zł. - Największą
satysfakcją są jednak dla

nas reakcje publiczności powiedział Hubert Trzepałka. - Ludzie wracają później
po inscenizacjach i często
przynoszą wojenne pamiątki
zalegające na podwórkach:
słupki, blachy czy elementy
wyposażenia żołnierzy. Dzielą
się też swoimi wspomnieniami i wiedzą o historii regionu.
Często ta szczątkowa wiedza
wspominkowa jest motorem
dokładniejszego sprawdzania
dokumentów i weryfikacji wydarzeń.
Przy takim obopólnym
zadowoleniu jest szansa na
powtórkę już za rok. - Mamy
zamiar wrócić do tradycji corocznych inscenizacji. I wygląda na to, że przygotowanie
pola walki do inscenizacji 2020
zacznie się już we wrześniu zdradził przewodniczący Koła
„Przedmoście Warszawa”.
Czyli planują coś ekstra. Zapamiętajcie na przyszły rok!

Kazimiera Zalewska
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Festiwal Świdermajer 2019
Zapraszamy na Finał 8. Festiwalu Świdermajer. Wydarzenie
organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Otwocka odbędzie się w niedzielę, 8 września 2019 r. i - uwaga! - znów pod
dawnym pensjonatem Abrama Gurewicza!
To będzie pierwsza okazja
do zobaczenia z bliska budynku Nowego Gurewicza po remoncie. Nie przegapcie! Poniżej program wydarzenia.
Spacery i wycieczki:
10.30 - „Od Jadzinki po Tatrzankę, czyli Śródborów
wyższych sfer.”. Start: ul. Narutowicza 80 (parking przed
przychodnią
Alergo-Med).
Spacer prowadzi Paweł Ajdacki.
11.00 – „Zorientuj się w
Świdrze”-rajd rowerowy. Start:
Stacja PKP Świder. Organizator: Rowerowy Otwock.
11.30 – „Otwock dla początkujących. Spacerem na Festiwal

Świdermajer”. Start: stacja
PKP Otwock. Organizator:
Stowarzyszenie Chodź nad
Świder.
Finał: godz. 13.00, Nowy Gurewicz, Otwock, ul. Armii Krajowej 8 (wejście od ul. Wspólnej)
Koncerty:
17.00 - Oranżada
18.30 - Świdermajer Orkiestra
Warsztaty:
- Artystyczne Elementy Drewniane – Jarosław Zawadzki
- warsztaty ceramiczne – Gliniana Chatka
- warsztaty kreatywne – Iwona
Kowalska
- ozdabianie odzieży i tekstyliów – Creative Shirts (prosimy

Fot. Jacek
Grymuza

o przynoszenie własnych t-shirtów lub materiałowych toreb)
- warsztaty manualne – Klub
Batory
- warsztaty plastyczne - Klub
Perła
- warsztaty plastyczne - Klub
Grota
- zabawy i malowanie twarzy
– Szczep „NIE!” Harcerze z

Powiat

8 na 8
Przed nami „Narodowe Czytanie”, czyli ogólnopolska akcja
czytania największych polskich dzieł. W tym roku para
prezydencka zaproponowała
do czytania „Nowele polskie”
– osiem utworów na ósmą
edycję wydarzenia. 7 września happeningi w ramach tej
akcji odbywają się również lokalnie, zachęcamy do udziału.

Józefów

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do wspólnego plenerowego czytania – program
przygotowała artystyczna grupa „Vena”, wstęp wolny, miejsce: skwer im. Św. Jana Pawła II, start godz. 11.00.

Wiązowna

Biblioteka Publiczna w Wiązownie oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Wiązownie zapraszają do Świetlicy „Pod Jaworem”
w Izabeli do wspólnego wzięcia
udziału w akcji Narodowego
Czytania. To nie koniec niespodzianek, bowiem wydarzeniem
towarzyszącym będą „Imieniny
Izabeli”. Będzie to wspaniała
zabawa przy muzyce kapeli
Wojtka Budy. Miejsce: ul. Postępu 23, start godz. 16.00.

Celestynów

GOKiS oraz BP zapraszają do
wysłuchania fragmentów polskich noweli, na poetycko-muzyczną wędrówkę po Krainie
Łagodności z zespołem Cisza
Jak Ta, wystawę o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki
oraz bookcrossing. Miejsce:
Hala sportowa, Celestynów,
ul. Koprowskiego 2.

Otwocka
- pokazy pierwszej pomocy –
Musso 4x4
Inne:
- kiermasz książki – Miejska
Biblioteka Publiczna
- stoisko TPO
- Roots-Vege
- Bamboo Bike
- Gry Retro Elektro (8 i 16 BIT)

Józefów

Lep na bluesa

Tegoroczna, XI już edycja tego wielkiego święta muzycznego, przebiegnie pod hasłem „Powiew młodości”. Koncerty odbędą się w trzy
kolejne soboty w Miejskim Ośrodku
Kultury w Józefowie (ul. Wyszyńskiego 1).

Swoistym otwarciem festiwalu
bluesowego im. Tadeusza Nalepy
„Lep na bluesa” jest wernisaż wystawy Wojciecha Manna pt. „Portrety Malowane Muzyką”. Na
wystawę składa się cykl portretów, na których czasem nie
tylko widać, ale nawet słychać muzykę. Wojciech Mann – artysta plastyk, rzeźbiarz, projektant grafiki, malarz, fotograf.
Wydarzenie jest Wstęp wolny.
7 września (sobota), godz. 17.00

Cykl koncertów rozpocznie
David Fly (godz. 18.00) - podróżnik, trubadur i niezależny
muzyk. Prócz muzyki jego
drugim hobby są podróże. W
jego twórczości można usłyszeć fascynację muzyką country, folk, soul czy bluesem.
Tuż po nim, około godziny 19.00 usłyszycie zespół Cristine
& Blue Drags, który wykonuje szeroki repertuar: od przedwojennych standardów bluesowo-jazzowych po chicagowskiego bluesa z elementami funku, soulu czy nawet bossa novy.
14 września, start godz. 18.00
Druga sobota festiwalu to kolejne muzyczne uczty. Tym
razem wystąpią dla Was: Kajetan Drozd Acoustic Trio oraz
zespół Ornery Broad. Muzyka Kajetana Drozda ma mocne
blues-rockowe korzenie przeplatane takimi gatunkami jak:
funky, country, boogie czy rockabilly. Na scenie towarzyszy
mu dwóch wspaniałych muzyków: gitarzysta basowy Adam
Chmura oraz znakomity perkusista Wojciech Węglarczyk.
Ornery Broad tworzą: Natalia Kwiatkowska (vocal),
Eliza Sicińska (vocal), Paula Wolski (ukulele, skrzypce, vocal). Będzie to więc
kombinacja potrójnej, różnorodnej kobiecej energii z
hartowaną przyjaźnią i ze
śpiewem. Zapraszamy.

i kiermasz płyt winylowych Retro Elektro
- Graj Cafe
- Retro Elektro Cafe
- Baja Book – kluboksięgarnia
dla dzieci
Działanie finansuje Miasto
Otwock. Wydarzenie dofinansowane ze środków Powiatu
Otwockiego.

Wiązowna

,,Dragon” wojennie
1 września odbędzie się drugi
koncert wiązowskiego cyklu.
Będzie to wyjątkowa impreza z
okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. W muzyczną podróż po militarnych piosenkach
zabierze publiczność zespół
„Dragon”, który tworzy pięcioro
wokalistów pod kierownictwem
artystycznym Beaty Burczak.
Grupa działa pod egidą Klubu Dowództwa Operacyjnego

Rodzajów Sił Zbrojnych. W
repertuarze zespołu znajdują
się pieśni żołnierskie, patriotyczne, legionowe, jak również
największe przeboje muzyki
rozrywkowej. Wstęp wolny.
1 września (niedziela),
godz. 16.30
Park Centrum,
Wiązowna,
ul. Lubelska 30

Karczew

Wystawa o Moniuszce
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie zaprasza na wystawę poświęconą Stanisławowi Moniuszce.
Wystawę przygotowało biuro
ds. obchodów 200. rocznicy
urodzin Stanisława Moniuszki, które działa przy Teatrze
Wielkim w Warszawie. Wydarzenie jest współfinansowane
przez Urząd Marszałkowski w
Warszawie. Wstęp wolny.
1 września (niedziela),
godz. 10.00,
MGBP, Karczew,
ul. Widok 2

Józefów

Rowerowa historia
Miłośników jednośladów
napędzanych siłą mięśni zapraszamy na kolejną wycieczkę rowerową z józefowianistą, pasjonatem Józefowa
– Januszem Prządką. Tym
razem czeka Was wycieczka szlakiem historycznym do

Wiązowny. Trasa ok. 20 km
(przybliżony czas trwania wycieczki to 3 godziny). Start
14 września (sobota), godz.
10:00 pod UM w Józefowie.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. agnieszka.jung@mokjozefow.pl
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80 rocznica wybuchu
II wojny światowej
"Utracone marzenia"

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt zachęca do adopcji jego
podopiecznych.
KRAKERS Z kanapy za schroniskowe kraty... Po 4 latach oddany
przez właściciela. Niestety, powodu
dokładnie nie znamy, ale poznaliśmy Krakersa! To fantastyczny około 5- letni pies, ponoć mix husky.
Pięknie chodzi na smyczy, zna
wszystkie komendy, uwielbia aportowanie. Pies z charakterkiem, więc
raczej nie dla każdego. Przydałby się doświadczony człowiek
- przewodnik, który nie da sobie wejść na głowę.
HOMER to wyjątkowo piękny i dostojny pies. Oprócz niewątpliwej urody ma również bardzo łagodny charakter. Jest bardzo grzeczny i cichutki, uległy w stosunku do innych psów. Prawdopodobnie w
przeszłości cierpiał głód, gdyż rzuca się
bardzo na jedzenie i zakopuje je na później. Homer doskonale będzie się czuł w
domu pełnym spokoju, w towarzystwie
starszych osób. Sam ma około 8 lat. Pokocha każdego, kto będzie rozpieszczał
jego podniebienie.
ATOM to największy miś w schronisku
- jest najroślejszy z naszych psiaków,
a przy tym najbardziej misiowaty. Waży
40 kg. Mimo siły bardzo ładnie spaceruje i szczególnie się nie wyrywa. Przeskakuje jednak każdy płot, np. gdy boi
się burzy, wybuchów.. Przyszły dom
musi mieć bardzo wysokie i bezpieczne ogrodzenie, a pies nie powinien
mieszkać w budzie, tylko wśród ludzi,...
ale może też mieszkać sobie w bloku.
Jest bardzo delikatny i dobrze ułożony. Wie, że duży piesek po
ludziach skakać nie powinien i dzieci też kocha. Zapraszamy
na zapoznanie się z naszym pluszakiem do boksu 46...

INFORMACJE O ADOPCJI:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789 70 61,
e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl
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Udany debiut na mistrzostwach świata
Nasza młoda, debiutująca reprezentacja wywalczyła 7 miejsce w 5. Tchoukballowych Mistrzostwach Świata, które odbyły się w dniach 16-18 sierpnia br. w Singapurze.
Chłopcy poznali azjatycki
styl gry, bardzo różniący się
od europejskiego. Początkowo, tak jak i inne drużyny europejskie, nie mogli odnaleźć
się przy szybko i zwinnie grających przeciwnikach. Sama
atmosfera mistrzostw świata,
jeden z najnowocześniejszych
kompleksów sportowych na
świecie (Our Tampines Hub)
oraz cała oprawa, począwszy
od ceremonii rozpoczęcia,
bardzo stresująco wpłynęła
na naszą reprezentację, która
po raz pierwszy brała udział w
tak ogromnym przedsięwzię-

ciu. Jednak z upływem czasu
i z meczu na mecz stres i trema ustępowały, a wola walki i
umiejętności pozwoliły na zdobycie 7 miejsca na świecie.
Singapur na 5. Mistrzostwach Świata gościł reprezentacje z 16 państw, w tym
naszą skromną 10-osobową
drużynę. Warto zaznaczyć, że
uzyskaliśmy bardzo dużą pomoc i opiekę zarówno ze strony organizatorów mistrzostw
świata, jak i władz Światowej
Federacji Tchoukballa na czele z jej prezydentem Fang
Shen Szu z Tajwanu.

Ostatniego dnia mistrzostw
na gali, już po ceremonii zamknięcia, chłopcy nawiązali przyjacielskie kontakty z
członkami innych zespołów,
wymieniali się koszulkami,

dzielili wrażeniami z pobytu i
wspólnie się bawili.
Mimo napiętego grafiku
treningów i spotkań udało nam
się wygospodarować trochę
czasu na zwiedzanie, zoba-

czyliśmy więc zatokę Marina
Bay, Chinatown, park miejski
- Gardens by the Bay oraz las
mglisty i zrelaksowaliśmy się
w aquaparku.
Paweł Łyżwa

Kolejne punkty dla OKS-u
W meczu inaugurującym rozgrywki klasy A na stadionie w
Otwocku OKS podejmował drużynę Promnika Łaskarzew.
Goście, mimo porażki w zeszłym tygodniu, przyjechali do
Otwocka zagrać o pełną pulę, co zapowiadało dobre zawody.
Liczna grupa kibiców zgromadzona na stadionie zobaczyła
dobre piłkarskie widowisko.
Pierwsza połowa z dużą
przewagą OKS Otwock. W
14. minucie sytuacji sam na
sam nie wykorzystał Kamil
Gałązka, który przegrał rywalizację z bramkarzem gości. W 20. minucie meczu po

Fot. Rafał/OKS

bardzo ładnej akcji Arkadiusz
Zapaśnik dograł piłkę do
Maćka Napieraja, a ten otworzył wynik meczu 1-0. Dopiero w 27. minucie zawodnikom z Łaskarzewa udało się
przeprowadzić składną ak-

cję, która została zakończona niecelnym dośrodkowaniem. W 29. minucie bardzo
ładnym strzałem na bramkę
Łaskarzewa popisał się Michał Zapaśnik. W 33. minucie indywidualna akcja Kuby
Piotrzkowicza zakończona
podaniem do Maćka Napieraja, którego strzał został
zablokowany przez obrońcę
gości. W 44. minucie meczu
bardzo ładnym strzałem popisał się Radosław Soszka,
ale na posterunku był bramkarz Promnika. Do końca
pierwszej połowy wynik nie
uległ zmianie.
Druga połowa rozpoczęła się od ataków gospodarzy.
W 46. minucie meczu dośrodkowanie Arka Zapaśnika
- obrońca Łaskarzewa omal
nie zamienił tego na bramkę
samobójczą. W 47. minucie
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka po strzale Dawida
Majchrzaka minimalnie minęła
światło bramki. Od 50. minuty
spotkania prowadzenie na boisku przejęła drużyna Promnika. Taka sytuacja została
udokumentowana bramką w
53. minucie i było 1-1. Niespełna w pięć minut po utracie

pierwszej bramki nasz zespół
nie uniknął kolejnych indywidualnych błędów, które zawodnicy z Łaskarzewa szybko
zamienili na bramkę dającą im
prowadzenie w meczu 1-2. W
tym momencie trener Okoński
zdecydował się na zmiany w
zespole. Na boisku pojawili:
Kuca Grzegorz oraz Łączyński
Jakub. Pierwszy z zadaniem
uporządkowania gry w środku
boiska, drugi miał wzmocnić
prawą stronę boiska. Zmiany
te doprowadziły do poprawy
gry zespołu gospodarzy, która
została udokumentowana bardzo ładną bramka po strzale z
18 metrów Jakuba Piotrzkowicza. Należy tu zwrócić uwagę
na bardzo ładne rozegranie
przez dwóch doświadczonych
zawodników otwockiego klubu: Kamila Gałązki i Michała
Zapaśnika, który zaliczył asystę. Kolejne dwie zmiany w
67. oraz 75. minucie doprowadziły do strzelenia bramki na
3-2. Lewą stroną boiska akcję
przeprowadził Damian Bąk,
który wywalczył rzut rożny. Do
piłki podszedł Kamil Gałązka, idealnie dograł na głowę
Tomka Śmierzyńskiego, który
strzałem głową wyprowadził

zespół OKS na prowadzenie.
W końcówce meczu na boisku
pojawił się Szymon Andruszko. W 90. minucie rywalizacji Kuba Piotrzkowicz oddał
strzał na bramkę, który minimalnie minął ją. W doliczonym czasie gry bardzo ładnym
dośrodkowaniem popisał się
Kuba Łączyński, posyłając piłkę bezpośredni na piąty metr,
gdzie przy odrobinie szczęścia i koncentracji Grzegorz
Kuca mógł zdobyć kolejną
bramkę.
Po emocjonującym meczu
3 punkty zostały w Otwocku, a
za tydzień zagramy mecz wyjazdowy z drużyną SRT Halinów.

OKS Start Otwock

OKS Otwock – Promnik Łaskarzew 3-2 (1-0)
Bramki: Śmierzyński T; Piotrzkowicz J.; Napieraj M.
Skład: Goleń K.; Śmierzyński
T.; Rosłonek Ł. (58’ Kuca G.);
Zapaśnik M.; Piotrzkowicz
J.; Soszka R. (67’ Bąk D.);
Gałązka K.; Napieraj M. (80’
Andruszko Sz.); Komorowski
P. (75’ Napieralski M.); Majchrzyk D.; Zapaśnik A. ( 58
Łączyński J.).

