
Sejm uchwalił ustawę wydłużają-
cą okresu dwutorowego wystawia-
nia zwolnień lekarskich. Obligato-
ryjnie elektroniczne e-zwolnienia 
zaczną obowiązywać od 1 grudnia 
2018 r.

W trakcie 2 lat okresu przejściowe-
go istniała możliwość wystawiania za-
świadczeń lekarskich o niezdolności 
do pracy zarówno w wersji tradycyjnej, 
papierowej, jak i w wersji nowej, wer-
sji elektronicznej. - Tempo wdrażania 

wersji elektronicznej zwol-
nień lekarskich nie było sa-
tysfakcjonujące. Efektem 
tego była decyzja o wydłuże-
niu okresu przejściowego, 
który pierwotnie miał trwać 
do końca czerwca 2018 ro-
ku – mówił w trakcie sejmo-
wej dyskusji wiceminister 

Marcin Zieleniecki.
Pod koniec grudnia ubiegłego roku 

nowoczesną formę elektroniczną wy-
stawiania zaświadczeń lekarskich sto-
sowało 3% lekarzy. Z kolei według da-
nych na koniec marca liczba lekarzy 
korzystających z tej formy pracy wy-
niosła już ok. 25%. Co ważne, w wer-
sji elektronicznej jest już wystawia-
nych 16,69% zaświadczeń lekarskich.

W województwie śląskim z kolei 
pracuje ponad 18,2 tys. lekarzy 
uprawnionych do wystawiania zwol-
nień lekarskich. W marcu (dane z tego 
miesiąca przeanalizował ZUS) ponad 
12,7 tys. lekarzy wystawiło co naj-
mniej jedno zwolnienie lekarskie (pa-
pierowo lub elektronicznie). Ponad 7,6 
tys. jest natomiast zarejestrowanych 
na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE).

Ciąg dalszy na str. 9

Nowy pomysł rządu

Pracodawco, pomagasz alimenciarzowi? 
Zostaniesz ukarany!

n AKTUALNOŚCI� str.�1,�3,�5-6

n�EKOLOGIA� str.�4

n� ZDROWIE� str.�7-8

n� PRACA� str.�9-11

n� EDUKACJA� str.�12-16

n�OGŁOSZENIA� str.��18

n�MOTORYZACJA� str.�19-21

n�SPORT� str.��17,�23

DZIŚ 
W NUMERZE:

CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

PIĄTEK-NIEDZIELA, 25-27 MAJA 2018 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 61 (866)
Nr ISSN 22 99 4440

www.zycieczestochowy.pl           www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Kochamy Was Mamy!
Pochylamy się nad spracowanymi dłońmi naszych Mam, w milczeniu i pokorze całując 
najdroższe nam ręce, aby chociaż w ten sposób przekazać całą nasza miłość, wdzięcz-

ność, szacunek. To przecież Im zawdzięczamy najszczęśliwsze chwile 
w dzieciństwie i później, gdy życie nas poturbowało, gdy wszyscy 
zawiedli, u nich zawsze znajdowaliśmy niezawodny azyl. Wysłuchały, 
pocieszały, przebaczały… Uczyły życia, najlepiej jak umiały, a gdy 

zdarzało sie nam błądzić, zawracały z niewłaściwych dróg.

Kochamy Was Mamy, dziękujemy za matczyną troskę 
i przyrzekamy, że zawsze będziemy o Was pamiętać, nie tylko 

w dniu Waszego święta.

W poszukiwaniu pracy

Coraz 
rzadziej 

wyjeżdżamy 
za granicę

11,8% procent Polaków rozważa emigra-
cję zarobkową – tak wynika z raportu spo-
rządzonego przez firmę Work Service. Jest 
to rekordowo niski poziom zainteresowania 
wyjazdami do pracy za granicę. 

Firma Work Service już po raz ósmy sporzą-
dziła raport „Migracje Zarobkowe Polaków”, w 
którym analizuje nie tylko skalę potencjalnej 
emigracji z Polski, ale również czynniki, które na 
nią wpływają. Obecnie emigrację zarobkową 
rozważa 11,8% aktywnych lub potencjalnych 
uczestników rynku pracy w Polsce. W porówna-
niu z poprzednią edycją odsetek osób deklarują-
cych chęć wyjazdu z kraju spadł o 2 p.p. i osią-
gnął najniższe wskazanie w historii badania. 

Walczą z mafią lekową

Skupowali 
i wywozili 

leki
Agenci Centralnego Biura Antyko-

rupcyjnego rozbili zorganizowaną gru-
pę przestępczą, która w ramach tzw. 
odwróconego łańcucha dystrybucji 
nielegalnie skupowała z aptek na tere-
nie całego kraju niezbędne dla ratowa-
nia życia leki i wywozili je za granicę 
wbrew zakazowi. Wśród nich były mię-
dzy innymi  leki onkologiczne, prze-
ciwcukrzycowe, przeciwdepresyjne, 
stosowane w leczeniu ADHD, szcze-
pionki czy hipoalergiczne preparaty 
dla dzieci. Wartość medykamentów 
oszacowano na co najmniej 100 milio-
nów złotych!

Ciąg dalszy na str. 7

Rząd idzie na wojnę z ali-
menciarzami. Przygotowany 
został już pakiet zmian, który 
ma pomóc w walce z nimi. 
Wśród rozwiązań przewidzia-
no między innymi podniesie-
nie kryterium dochodowego 
przy przyznawaniu świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego 
do 800 złotych, „aktywiza-
cję”, tych którzy nie płacą, 
a także kary dla pracodawców 
zatrudniających  alimenciarzy 
na czarno.

Ze ściągalnością alimentów 
w Polsce jest źle od lat. Znajduje-
my się na końcu listy państw 
Unii Europejskiej pod względem 
liczby rodziców, którzy wywiązu-
ją się z zobowiązań alimentacyj-
nych. - Alimenty to nie łaska ro-
dziców, to obowiązek wobec wła-
snych dzieci. Trzeba skończyć 
z akceptacją sytuacji, że jest 
przyzwolenie do tego, że stosuje-
my szereg wybiegów, żeby nie 
wywiązać się z obowiązku wobec 
własnych dzieci – mówiła Elżbie-
ta Rafalska, minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Pod-
kreśliła ona, że mimo iż ściągal-
ność należności budżetu pań-
stwa z tytułu wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego wzrosła z niecałych 13 % 

w 2015 r. do 24,9% w 2017 r., to 
jej poziom należy nadal uznać za 
dalece niezadowalający.

Aby poprawić skuteczność 
egzekucji świadczeń alimenta-
cyjnych resort chce wprowa-
dzić kolejne zmiany. Projekt 
ustawy skupia się m.in. na 
stworzeniu rozwiązań służą-

cych bardziej skutecznej akty-
wizacji zawodowej dłużników 
alimentacyjnych. Jednym z  
nich jest wprowadzenie roz-
wiązań, zgodnie z którymi ko-
mornik będzie mógł pozyski-
wać drogą elektroniczną dane 
dotyczące dłużników uchylają-
cych się od zobowiązań ali-

mentacyjnych od organów 
emerytalno-rentowych oraz od 
organów podatkowych lub mi-
nistra właściwego do spraw fi-
nansów publicznych, w  celu 
prowadzenia postępowania eg-
zekucyjnego. 

Zmiany te będą dawać pod-
stawy prawne do stworzenia 

narzędzia informatycznego, 
które pozwoli komornikom na 
bardzo szybkie pozyskiwanie 
informacji na temat dłużników 
alimentacyjnych, w  tym w  za-
kresie ich zatrudnienia i  osią-
ganych dochodów, drogą elek-
troniczną. 

Ciąg dalszy na str. 3

To już pewne

E zwolnienia  
od 1 grudnia
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„Market na czerwonym”
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Dla emerytów, 
rencistów, pracuj¹cych

Czêstochowa, al. Wolnoœci 12 – wejœcie od ul. Waszyngtona

Otwarte Pn. – Pt. – 9 – 17

Masz auto, ci¹gnik lub firmê

DOSTANIESZ U NAS GOTÓWKÊ

KASY WEKSLOWE ZAPRASZAJ¥

Myszków

Zgubił 
dowód  

...na miejscu 
włamania

O sporym „pechu” może 
mówić 45-letni włamywacz z 
Żarek. Mężczyzna włamał się 
do jednego z domów jednoro-
dzinnych w Myszkowie. Na 
miejscu przestępstwa oprócz 
śladów zostawił też... swój do-
wód osobisty. Dzięki temu zo-
stał błyskawicznie namierzo-
ny i zatrzymany. 

Policjanci z Myszkowa zostali 
powiadomieni o włamaniu do 
domu jednorodzinnego w Mysz-
kowie. Sprawca dostał się do 
środka wyłamując okno. Na 
miejscu kryminalni ustalili, że 
włamywacz dopuścił się licz-
nych zniszczeń, jednak niczego 
nie ukradł. Ustalenie jego toż-
samości nie sprawiło munduro-
wych jednak żadnych proble-
mów. Uciekając z miejsca zda-
rzenia, zgubił swój dowód. Męż-
czyzna, który jest  policjantom 
doskonale znany z kryminalnej 
przeszłości, został zatrzymany 
w Żarkach na ulicy Myszkow-
skiej. 45-latek trafił do policyj-
nego aresztu. Usłyszał już za-
rzuty usiłowania kradzieży 
z włamaniem oraz uszkodzenia 
mienia. 45-letni mieszkaniec 
Żarek przyznał się do obu za-
rzucanych mu czynów. Grozi 
mu do 10 lat więzienia.

kg

Dokończenie ze str. 1
Ponadto resort proponuje 

wzmocnienie przepisów dotyczą-
cych sankcji wobec pracodawcy, 
który nie dopełnił obowiązków 
związanych z  zajęciem wynagro-
dzenia dłużnika przez komornika 
sądowego (np. nie udzielił komor-
nikowi odpowiedzi na temat dłuż-
nika alimentacyjnego, nie przeka-
zał zajętego wynagrodzenia bez-
pośrednio do komornika, dokonał 
potrącenia zajętego wynagrodze-
nia w  zbyt niskiej wysokości, nie 
zawarł odpowiedniej informacji o  
zajęciu wynagrodzenia w  wysta-
wionym świadectwie pracy). 

Specjaliści od lat podkreślają, 
że bez karania pracodawców, 
którzy wypłacają pracownikom 
pieniądze „pod stołem” i tym sa-
mym utrudniają lub uniemożli-
wiają egzekucję komorniczą na-
leżnych dzieciom pieniędzy, nie 
da się poprawić ściągalności ali-
mentów. W bardzo wielu przy-
padkach niepłacący rodzice tłu-
maczą, że chcieliby łożyć na dzie-
ci, ale nie są w stanie, gdyż nie 
posiadają stałego zatrudnienia 

lub wprawdzie są zatrudnieni, ale 
zarabiają tak mało, że komornik 
nie może dokonać zajęcia pensji. 
Rzeczywistość okazuje się zupeł-
nie inna – alimenciarze albo 
w całości pracują na czarno, albo 
umawiają się z szefem na mini-
malne wynagrodzenie, a resztę 
dostają „pod stołem”. Bez podat-
ków i obawy, że pieniądze zosta-
ną zajęte na poczet egzekucji. 
Z tego też powodu resortowy pro-
jekt przewiduje wprowadzenie 
odpowiedzialności materialnej 
pracodawców zatrudniających 
„na czarno” pracowników będą-
cych dłużnikami alimentacyjny-
mi. Rozwiązanie to wejdzie w ży-
cie wraz z uruchomieniem Krajo-
wego Rejestru Zadłużonych. Do-
datkowo projekt zakłada podnie-
sienie kwoty kryterium dochodo-
wego uprawniającego do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego 
z kwoty 725 zł do kwoty 800 zł.

Pomysł Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej zosta-
nie w najbliższych dniach skie-
rowany do konsultacji międzyre-
sortowych i społecznych. kg

Nowy pomysł rządu
Pracodawco, pomagasz 

alimenciarzowi?  
Zostaniesz ukarany!

Kłomnice

Filety z kurczaka 
dla bocianiątek

Gmina Kłomnice postano-
wiła pomóc bocianowej, która 
straciła męża bociana. Ptak 
wpadł na linię energetyczną 
i zginął.

Do zdarzenia doszło kilka dni 
temu. Ptak leciał na łowy, silny 
podmuch wiatru sprawił, że 
wpadł na linię energetyczną, za-
haczył dwumetrowym skrzydłem 
i zginął. Do gniazda w Kłomni-
cach   przylatywał od 6 lat, z tą 
samą bocianową. - Teraz ona zo-
stała sama z jajami - mówi pan 
Józef, właściciel podwórka, na 
którym znajduje się gniazdo bo-
cianie. - Ona nie da rady sama 
wykarmić młodych. Pogotowie 
leśne w Mikołowie doradziło, by 
nie ruszać na razie jaj. Gdy mło-

de się wyklują trafią do schroni-
ska, jedno zostanie z wdową po 
bocianie.

Gmina Kłomnice do czasu 
przeprowadzki musi dokarmiać 
młode wątróbką i piersiami 
z kurczaka. - Bociany lubią rary-
tasy - poinformował wójt.

Gmina słynie z gniazd bocia-
nich. Ma ich sporo przy rzece 
Warcie i przez to sporo wypadków 
z młodymi bocianami. Jesienią, 
kiedy uczą się latać, zahaczają 
o linie energetyczne, potem ranne 
trafiają do pogotowia leśnego.

Wójt zamierza poprosić zakład 
energetyczny, by zabezpieczył 
izolacją kable biegnące w pobli-
żu gniazd bocianich co zmniej-
szy wypadkowość z ptakami.

mag  

Najważniejsze zmiany, które zostały zawarte w projekcie to:
l aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych (podczas robót publicznych), 
l umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych,
l sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego,
l większa odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wyna-

grodzenia dłużnika przez komornika sądowego,
l skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi wiedzę na temat dłużników 

alimentacyjnych a komornikami,
l większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dostęp do danych o miejscu przebywania dłuż-

ników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego, w ce-
lu weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czar-
no”,

l podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 
800 zł

l środki odzyskane od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przeznaczane na wzmocnie-
nie egzekucji.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

90-lecia  w Liceum Ogólno-
kształcącym Samorządowym w 
Częstochowie odbył się Powiato-
wy Konkurs Ekologiczny Małych 
Form Teatralnych oraz akcja 
prozdrowotna przeprowadzona 
przez Polskie Towarzystwo Stu-
dentów Farmacji Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Ry-
walizacja konkursowa przebie-
gała w dwóch kategoriach wieko-
wych: dla szkół podstawowych 
oraz dla oddziałów gimnazjal-
nych. Publiczność nagradzała 
brawami wspaniałe występy, 
które oceniała komisja składają-
ca się z przedstawicieli LOP.  - 
Wszyscy uczestnicy wykazali się 
ogromnym talentem aktorskim, 
uwagę zwracały wspaniale przy-
gotowane i zmieniane w trakcie 
trwania konkursu dekoracje – 
podkreślało jury. W kategorii 
szkoły podstawowe pierwsze 
miejsce zajęła SP nr 30 kl. 3, 
drugie ZSP nr 1, a trzecie SP nr 
26. Z kolei w kategorii gimna-

zjów rywalizację wygrała SP nr 
53. Tuż za nią uplasowała się SP 
nr 24. Na trzecim miejscu na po-
dium stanęło natomiast VIII LOS

Miliony drzew, setki akcji
Mimo że w Polsce jest obecnie 

wiele organizacji zajmujących 
się ekologią, Liga Ochrony Przy-
rody wciąż trwa realizując okre-
ślone zadania. Pozostała wierna 
swoim celom, wśród których na 
czołowym miejscu jest kształto-
wanie świadomości społecznej, 
przez upowszechnianie wiedzy o 
przyrodzie i problemach jej 
ochrony.  Obecnie liczy około 60 
tysięcy członków, w tym około 4 
tysiące dorosłych. Przyrodnicza 
organizacja to też miliony posa-
dzonych drzew i krzewów, do te-
go liczne działania propagator-
skie, szkoleniowe, setki organi-
zowanych konkursów i konfe-
rencji. - Propagujemy ochronę 
przyrody i środowiska, kształtu-
jemy postawę szacunku do przy-

rody i popularyzujemy ekologicz-
ny styl życia. Reagujemy też na 
wszelkie sytuacje, gdzie nastę-
puje dewastacja przyrody, niele-
galna czy niewłaściwa wycinka 
drzew, walczymy z odpadami, 
czy zanieczyszczeniami. Stara-
my się, aby naszej przyrodzie nie 
szkodzić i pomagać na wszelkie 
możliwe sposoby. Efektem na-
szych działań są liczne nagrody, 
między innymi te z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Za zasługi dla ochrony 
środowiska przyrodniczego Liga 
została odznaczona  Krzyżem Po-
lonia Restituta – podkreśla  Je-
rzy Suchy. - Za sprawą podejmo-
wanych akcji chcemy przybliżyć 
ofiarną pracę niezliczonych se-
tek wolontariuszy i społeczników 
na rzecz ochrony przyrody i śro-
dowiska. Chcemy ocalić od za-
pomnienia gigantyczną społecz-
ną pracę członków LOP – na-
ukowców, leśników, nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych, a 
szczególnie nauczycieli biologii, 
geografii oraz osób związanych z 
innymi środowiskami zawodo-
wymi i przekazać szczególnie 
młodym ludziom te dokonania 
jako nieocenioną lekcję, która 
skłania do szacunku dla czło-
wieka ogarniętego pasją społecz-
nego działania. Liga wraz ze 
wszystkimi swoimi miłośnikami 
z ogromnym zaangażowaniem 
dokłada wszystkich starań w 
ochronę naszego dobra narodo-
wego – unikalnej polskiej przy-
rody, o pięknie której coraz czę-
ściej zdarza nam się zapominać 
– podsumowuje  Jerzy Suchy.

kg

Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

90 lat na rzecz ochrony przyrody

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018
MAJ

31 Dzień Bez Papierosa (Anti Tobacco Day)
31 Dzień Bociana Białego

CZERWIEC
1 Dzień Lasu i Zadrzewień
5 Światowy Dzień Ochrony Środowiska (World Environment Day)
5 Światowy Dzień Środowiska Naturalnego

17 Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą
21 Pierwszy Dzień Lata

Opracowała: kg

Piękno otaczającej przyro-
dy nie jest ci obojętne? Uwiel-
biasz spływy kajakowe? Ta 
akcja jest zatem dla Ciebie! 
W najbliższą sobotę odbędzie 
się wielkie sprzątanie rzeki 
Warty.

Tereny nadwarciańskie stają 
się coraz popularniejsze wśród 
częstochowian, którzy lubią spę-
dzać tam czas. Wraz z nadej-
ściem ciepłych dni, chętnie ru-
szamy nad rzekę – a to poleżeć 
na trawce, a to powędkować, a to 
grillować. Niestety, wielu amato-
rów relaksu na świeżym powie-
trzu zostawia po sobie pamiątki 
w postaci.. sterty śmieci. Z roku 
na rok problem zanieczyszczenia 
okolicy jest coraz większy. Szy-
mon Matysiak, miłośnik przyro-
dy, zajmujący się między innymi 
organizacją spływów kajakowych 
na rzece Warcie, powiedział 
„dość”. Postanowił zorganizować 
akcję wielkiego sprzątania rzeki. 
- Warta przepływając przez tere-

ny zurbanizowana niesie z prą-
dem sporo śmieci, które groma-
dzą się u jej brzegów i przy powa-
lonych drzewach. W wyniku cze-
go traci swój urok i staje się nie-
bezpieczna – mówi Szymon Ma-
tysiak, inicjator akcji. - Zanie-
czyszczamy rzekę w taki sposób, 
że kiedyś możemy nie być w sta-
nie jej oczyścić. Pływa w niej spo-
ro śmieci typu butelki pet, rekla-
mówki oraz inne niekoniecznie 
biodegradowalne rzeczy. Bez na-
szej pomocy rzeka sama nie po-

zbędzie się śmieci... – dodaje.
Chętni do sprzątania rzeki 

spotkają się w sobotę, 26 maja, 
około godziny 8.30 przy ulicy Mi-
rowskiej w pobliżu stadniny koni 
„Pegaz”.  Do wolontariuszy, któ-
rzy już zgłosili swój udział w ak-
cji, dołączyć może każdy. Forma 
sprzątania rzeki jest niezwykle 
atrakcyjna – można połączyć po-
żyteczne z... przyjemnym. - Aby 
posprzątać rzekę organizujemy 
spływ kajakowy – zupełnie za 
darmo. Kajaki będą zapewnione. 

W zamian oczekujemy tylko do-
brego humoru i zaangażowania 
w pracę. Popłyniemy do Mstowa, 
a później – jeśli czas pozwoli – do 
Kłobukowic. Oczywiście, jeśli 
ktoś nie czuje się na siłach, aby 
płynąć kajakiem, może nam po-
móc spacerując i zbierając śmie-
ci wzdłuż brzegu. Każda para 
rąk się przyda. Chęć udział zade-
klarowali na przykład wędkarze, 
a także częstochowscy płetwo-
nurkowie – zaznacza. Organiza-
tor czeka na ludzi dobrej woli, 
którym nie jest obojętnych los 
otaczającej nas przyrody. Do ak-
cji można właściwie dołączyć w 
każdej chwili – jeśli będą to go-
dziny późniejsze, wystarczy tylko 
zadzwonić do organizatora i do-
wiedzieć się, w którym miejscu 
grupa aktualnie się znajduje. W 
miarę możliwości warto wziąć ze 

sobą worki na śmieci oraz ręka-
wiczki. - Te elementy mamy co 
prawda zapewnione – przekaza-
ło je Miejsko - Powiatowe Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego 
w Częstochowie – ale lepiej mieć 
zapas, bo śmieci jest naprawdę 
mnóstwo. Jesteśmy też bardzo 
wdzięczni gminie Mstów, która 
robi wszystko, aby nam pomóc. 
A przecież te śmieci nie są jej – 
ona stała się po prostu ofiarą, bo 
odpady napływają do niej z oko-
licznych miejscowości. Ogromny 
wkład będą mieć również tamtej-
si strażacy – ochotnicy, którzy 
mają odebrać od nas zebrane 
śmieci. Mamy nadzieję, że dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu uda 
nam się przywrócić Warcie jej 
naturalne piękno – podsumo-
wuje organizator.
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Bezpłatny spływ kajakowy

Wielkie sprzątanie Warty!

90 lat temu powstała Liga 
Ochrony Przyrody. Z tej okazji 
w Liceum Ogólnokształcącym 
Samorządowym w Częstocho-
wie odbył się Powiatowy Kon-
kurs Ekologiczny Małych 
Form Teatralnych oraz akcja 
prozdrowotna przeprowadzo-
na przez Polskie Towarzystwo 
Studentów Farmacji Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowi-
cach. 

Najstarsza organizacja 
ekologiczna

Liga Ochrony Przyrody jest 
najstarszą organizacją ekolo-
giczną działającą w naszym kra-
ju. Powstała w 1928 roku z ini-
cjatywy Władysława Szafera, wy-
bitnego polskiego uczonego, pro-
fesora botaniki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Przewodniczącego 
Państwowej Rady Ochrony Przy-
rody. Profesor Szafer dostrzegał 
pilną potrzebę włączenia całego 
społeczeństwa do rozwiązywania 
trudnych zagadnień przyrodni-
czych, np. tworzenia rezerwa-
tów, parków narodowych. Co 
ciekawe, w tym czasie powstały 
też dwa samodzielne koła – w  
Opaleniu koło Pucka oraz w... 
Częstochowie. - Liga Ochrony 
przyrody podejmowała i wciąż 
podejmuje szereg inicjatyw – 
podkreśla Jerzy Suchy, wicepre-

zes zarządu okręgu Ligi Ochrony 
Przyrody w Częstochowie, wielo-
letni działacz. - Swego czasu 
utworzono nawet Straż Ochrony 
Przyrody. Była to organizacja po-
wołana zgodnie z prawem. Jej 
strażnicy mieli uprawnienia 
kontrolowania, mandatowania, 
a nawet występowania do sądu 
wobec osób, które niszczyły 
przyrodę. Niestety te działania 
zostały zakończone, nad czym 
bolejemy – dodaje.

Lokalne obchody
Okręg Ligi Ochrony Przyrody 

w Częstochowie liczy cztery od-
działy – częstochowski, mysz-
kowski, kłobucki, lubliniecki. W 
ramach lokalnych obchodów 

Więcej informacji i szczegółów na temat sprzątania Warty uzyska-
my od organizatora: 
kajaki@tyrolki.pl

lub pod numerem telefonu 601799141.
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Na terenach KSS E

Nowa droga dla inwestorów
Na terenach Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w lokalizacji Skorki 
powstanie nowa droga – bę-
dzie to przedłużenie ulicy 
Ekonomicznej. Inwestycja 
pochłonie 8,8 mln zł. 

– Kilka lat temu w miejscu, 
gdzie obecnie mamy Katowicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną, 
były szczere pola. Dziś stworzy-
liśmy idealne miejsce dla przed-
siębiorców – zaznacza prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk. – 
Strefa jest coraz popularniejsza 
dzięki miejskim inwestycjom 
i rozpoczęciu budowy obwodni-
cy A1. Dziewięć firm uzyskało 
już pozwolenie na prowadzenie 
działalności w tym miejscu i za-
deklarowało nakłady rzędu po-
nad 136 mln zł. Działa WIKO, 
hala Agencji Rozwoju Regional-
nego, rosną kolejne zakłady, 
wkrótce rozpocznie się inwesty-
cja ZF i ruszą następne budo-
wy. Dlatego też konieczne jest 
lepsze skomunikowanie tego 
terenu – podkreśla prezydent. 

Wcześniej tereny inwestycyj-
ne na Skorkach zostały przez 
miasto uzbrojone i powstała 
pierwsza część ulicy Ekono-
micznej z kanałem deszczo-
wym. Teren KSSE Skorki ob-
sługują już autobusy MPK, 
a zakończona niedawno przez 
miasto przebudowa DW 908, 
ułatwia komunikację z budo-
wanym węzłem autostrado-
wym oraz resztą Częstochowy. 

Do końca października z ko-
lei mają zakończyć się prace 
związane z budową nowej dro-
gi i jej infrastrukturą. – Ulica 
Ekonomiczna zostanie prze-
dłużona o około 300 metrów. 
Powstaną też sieci pozwalające 

wprowadzić wody deszczowe 
w kanalizację sanitarną o dłu-
gość ponad 2,8 km, a także ka-
nalizacja deszczowa wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym i se-
paratorem – mówi Piotr Kur-
kowski, dyrektor Miejskiego 

Zarządu Dróg i Transportu 
w Częstochowie. 

Zakres prac obejmuje też wy-
cinkę drzew i krzewów, budowę 
chodnika, wykonanie oświetle-
nia drogowego, budowę kanali-
zacji teletechnicznej oraz rocz-
ną pielęgnację pogwarancyjna 
założonego trawnika od mo-
mentu odbioru inwestycji. 

Wykonawcą zadania będzie 
firma INSTBUD, która zrealizu-
je też dodatkowe prace związa-
ne z odwodnieniem Grabówki. 
Kosztem 3,25 mln zł powstanie 
tam – oprócz dotychczasowego 
zakresu prac - 1 km kanalizacji 
deszczowej w ul. Odrodzenia, 
Irysowej, Pawiej i św. Pawła. To 
dobra wiadomość dla miesz-
kańców Grabówki, tak jak waż-
ną informacją dla firm lokują-
cych się na Skorkach jest bu-
dowa nowej drogi.
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Stracił 380 tysięcy

Fundusz 
okazał się 

fikcją
31-latek namówił 70-latkę, aby 

zainwestowała pieniądze w specjal-
ny fundusz. Instytucja okazała się 
jednak fikcją, a środki finansowe 
trafiły na konto młodego mężczy-
zny. W sumie było to ponad 380 ty-
sięcy złotych. Oszust został zatrzy-
many. Sąd przychylił się do wnio-
sku prokuratora i zastosował wobec 
niego tymczasowy areszt.

Do śledczych z częstochowskiego 
wydziału zajmującego się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej wpłynęła 
informacja o oszustwie. Jak ustalili 
policjanci, kilka tak temu 70-latka da-
ła się namówić przedstawicielowi 
z branży finansowej na wpłacenie 
większej sumy pieniędzy na specjalny 
fundusz inwestycyjny. Gotówka miała 
być bezpieczna, a cała transakcja 
przynieść po czasie zysk. Niestety, kie-
dy kobieta chciała odzyskać swój 
wkład, okazało się, że umowy przez 
nią podpisane były fikcyjne, a pienią-
dze zniknęły. Jak ustalili śledczy, do-
radca finansowy zabrał 380 tys. zł dla 
siebie. 31-latek został zatrzymany 
i doprowadzony do Prokuratury Rejo-
nowej Częstochowa-Północ, gdzie 
usłyszał zarzut oszustwa. Śledztwo 
w tej sprawie jest w toku. Sąd, na 
wniosek prokuratora, zadecydował 
o zastosowaniu wobec podejrzanego 
środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania.
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Nowość w Częstochowie

Kuchnia roślinna 
w Jurajskiej

W Galerii Jurajskiej 
przybywa restauracji. 
Po otwartej na początku 
maja Strefie Sushi, te-
raz do tego grona dołą-
cza Mihiderka, pierwsza 
restauracja w często-
chowskim centrum han-
dlowym, która oferuje 
wyłącznie kuchnię ro-
ślinną.

Oferta restauracyjna 
Galerii Jurajskiej staje się 
coraz ciekawsza i bardziej 
urozmaicona smakowo. 
Do grona 16 punktów ga-
stronomicznych, jakie już 
działają w strefie restau-
racyjnej i na pasażu gale-
rii, dołączył właśnie kolej-
ny lokal, tym razem jed-
nak z kuchnią dość uni-
kalną.

Mihiderka to restaura-
cja w 100% roślinna.. 
W jej ofercie można zna-
leźć    m.in. bliskowschod-
ni hummus, sałatki wa-
rzywne, zupy, a także da-
nia główne, w tym wa-
rzywne gulasze, curry 
i burgery. Restauracja 
serwuje także świeżo wy-
ciskane soki, koktajle, 
wegańskie ciasta i ciast-
ka, a także przekąski. -  
Menu Mihiderki wypełnia 
lukę w ofercie gastrono-
micznej Galerii Jurajskiej. 
Dzięki niej możemy dziś 

sprostać gustom osób, 
które stronią od potraw 
mięsnych, a także osób, 
które poszukują lekkich 
dań ze względu np. na 
swoją specyficzną dietę 
prozdrowotną.    To rów-
nież ukłon w stronę we-
gan, którzy do tej pory 
mogli mieć problem ze 
znalezieniem w Jurajskiej 
dań odpowiednich dla sie-
bie  –  mówi Anna Borec-
ka-Suda, leasing mana-
ger Galerii Jurajskiej.

  Co ciekawe, restaura-
cja powstała poza strefą fo-
od court. Właściciele ulo-
kowali ją w jednym z loka-
li handlowych, zajmując 
powierzchnię 58 m kw. To 
już kolejna restauracja, 
która zdecydowała się na 
taki krok w ostatnich mie-
siącach. W podobnej loka-
lizacji przy alei na począt-
ku maja otwarta została 
Strefa Sushi, restauracja 
z kuchnią japońską.

Na Mihiderce zmiany 
w ofercie galerii jednak 
nie poprzestaną. W pla-
nach jest już powstanie 
kolejnej, 18. restauracji. 
W centrum handlowym 
trwają obecnie prace nad 
lokalem Bon Apetito. Po-
pularna sieć dań na wagę 
planuje otwarcie na prze-
łomie maja i czerwca.
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Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane przez MZDiT na terenach 
specjalnych stref ekonomicznych i terenach inwestycyjnych w Częstochowie 

w ostatnich latach:   
l budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa – specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mie-

lec wraz z dojazdem do strefy ekonom. – koszt ok. 6 mln zł – oddanie z końcem 2015 r.;
l budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa – specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mi-

budowa drogi w KSSE od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej – koszt ok. 5 mln zł – 2017 r.;
l budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa – specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park 

Miprzebudowa obiektu mostowego w ul. Legionów – koszt ok. 6 mln zł - 2017/2018;
l budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa – specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mi-

budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia terenów inwestycyjnych w obrębie ul. 
Ekonomicznej (blisko 1 km sieci) + kanał technologiczny + zbiornik retencyjny + separator sub-
stancji ropopochodnych – koszt ok. 1,3 mln zł – 2016 rok;

l budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa – specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mi-
budowa skrzyżowania ulicy Odlewników z ulicą Złotą wraz z przebudową ul. Odlewników – koszt 
ponad 4,2 mln zł.

Myszków

Były prezydent Zawiercia 
usłyszał wyrok

Sąd Rejonowy w Myszkowie 
wydał wyrok w sprawie przeciw-
ko byłemu prezydentowi Zawier-
cia dotyczący przyjmowania 
przez niego korzyści majątko-
wych. Prokurator w mowie koń-
cowej wnosił o 6 lat pozbawiania 
wolności. Ryszard M. ostatecznie 
ma jednak zasądzoną karę łączną 
4 lat pozbawienia wolności 
i 20.000 zł grzywny. 

Aktem oskarżenia w tej sprawie 
objęto 5 osób, w tym byłego Prezy-
denta Zawiercia Ryszarda M., byłego 
Zastępcę Prezydenta Zawiercia Mar-
ka K., dwóch przedsiębiorców Cze-
sława I. i Bartłomieja K. oraz kierow-
nika budowy, której inwestorem było 
Miasto Zawiercie.

Ryszardowi M. prokurator przed-
stawił 10 zarzutów popełnienia prze-
stępstw, z których 9 dotyczy przyj-
mowania korzyści majątkowych, 
a jeden niedopełnienia obowiązków 
służbowych i wejścia w porozumienie 
w toku postępowania przetargowego.

W toku śledztwa ustalono, że w okre-
sie od 2009 do 2014 roku Ryszard M. 
przyjął od Czesława I. korzyści mająt-
kowe w łącznej kwocie 130.000 zł. - Ko-
rzyści te zostały przyjęte w związku 
z inwestycjami prowadzonymi przez 
Urząd Miasta w Zawierciu (zagospoda-
rowanie zieleńca, budowa socjalnych 
budynków mieszkalnych, budowa 
i wyposażenie parku przemysłowo-
-technologicznego) oraz przez Staro-
stwo Powiatowe w Zawierciu (termomo-

dernizacja przychodni lekarskich). 
Przyjęcie korzyści w związku z ostatnią 
inwestycją dotyczy okresu, w którym 
Ryszard M. pełnił funkcję Starosty Za-
wierciańskiego - wyjaśnia prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie.

Ponadto stwierdzono, że Ryszard 
M., w związku z pełnioną funkcją 
Prezydenta Zawiercia, przyjął od Bar-
tłomieja K. korzyści majątkowe 
w łącznej wysokości 40.000 zł.

Kolejne zarzuty dotyczą przyjęcia 
korzyści majątkowych w wysokości 
od 50 do 500 zł od trzech osób pry-
watnych. W jednym z tych przypad-
ków została ona przyjęta w zamian za 
załatwienie podpisania umowy naj-
mu mieszkania. W tej sprawie zarzut 
przyjęcia korzyści majątkowej w kwo-
cie 1000 zł usłyszał też zastępca pre-
zydenta Marek K. - W zakresie zarzu-
canego Ryszardowi M. przestępstwa 
niedopełnienia obowiązków służbo-
wych ustalono, że w 2013 roku, 
oskarżony w trakcie przetargu, który 
dotyczył budowy socjalnych budyn-
ków mieszkalnych, zataił posiadane 
informacje o braku spełnienia wa-
runków przetargowych przez firmę 
Czesława I. Ponadto przed zakończe-
niem przetargu Ryszard M. ujawnił 
przedsiębiorcy sposób rozstrzygnię-
cia przetargu i dopuścił go do rozpo-
częcia robót. W związku z ujawniony-
mi nieprawidłowościami w doku-
mentacji tej inwestycji, przedstawio-
no kierownikowi budowy Krzysztofo-
wi G. zarzut poświadczenia niepraw-

dy co do daty rozpoczęcia prac bu-
dowlanych – tłumaczy prokurator 
Ozimek.

W akcie oskarżenia prokurator 
uznał, że Ryszard M. uczynił sobie 
stałe źródło dochodu z popełniania 
opisanych przestępstw. Śledztwo by-
ło prowadzone przez Wydział ds. 
Przestępczości Gospodarczej Proku-
ratury Okręgowej w Częstochowie, 
wspólnie z funkcjonariuszami Wy-
działu dw. z Korupcją Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Katowicach.

Ostatecznie sąd orzekł wobec 
oskarżonego karę łączną 4 lat pozba-
wienia wolności i 20.000 zł grzywny. 
Ryszard M. ma również zakaz pełnie-
nia funkcji w organach samorządu 
terytorialnego przez 5 lat oraz przepa-
dek na rzecz Skarbu Państwa korzy-
ści majątkowych uzyskanych z prze-
stępstw. – Sąd uniewinnił oskarżone-
go od jednego z zarzucanych mu ak-
tem oskarżenia przestępstw korup-
cyjnych – podsumowuje prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratu-
ry Okręgowej w Częstochowie. Były 
Zastępca Prezydenta Zawiercia, Ma-
rek K., został natomiast skazany na 
karę 9 miesięcy pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem wyko-
nania oraz 2.100 zł kary grzywny. 
Prokuratora Okręgowa w Częstocho-
wie, która skierowała akt oskarżenia, 
złoży wniosek o pisemne uzasadnie-
nie wyroku i po jego uzyskaniu roz-
waży wniesienie apelacji do Sądu 
Okręgowego w Częstochowie.

kg
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Prezydent w roli lektora
Wybory

Warzocha 
będzie 

kandydował
Komitet Polityczny Prawa i Sprawie-

dliwości przedstawił kolejne kandyda-
tury na prezydentów miast podczas je-
siennych wyborów. Potwierdziły się 
wcześniejsze przypuszczenia – o fotel 
prezydencki ubiegać się będzie – już 
po raz trzeci zresztą – senator Artur 
Warzocha.

Artur Warzocha ukończył studia na 
Wydziale Pedagogicznym  Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie, odbył też 
studia podyplomowe w  Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Został nauczy-
cielem akademickim w Instytucie Nauk 
Politologicznych częstochowskiej Akade-
mii im. Jana Długosza. Od drugiej połowy 
lat 90. pełnił różne funkcje w administra-
cji publicznej. O fotel prezydencki w Czę-
stochowie pierwszy raz ubiegał się w roku 
2010. wtedy jednak odpadł w pierwszej 
turze. Cztery lata później – z ramienia PiS 
- ponownie wystartował w wyborach, ale 
również nie został wybrany na to stanowi-
sko. Co prawda wszedł do drugiej tury 
uzyskując w niej 43,28%, ale jego kontra-
kandydat – Krzysztof Matyjaszczyk – od-
notował znacznie lepszy wynik zdobywa-
jąc 56,72% głosów. W wyborach parla-
mentarnych w 2015 roku z ramienia PiS 
wystartował do Senatu uzyskując man-
dat senatora IX kadencji.
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Uroczysta msza

Rok przed 
okrągłą 
rocznicą
Z okazji 99-lecia Związ-

ku Inwalidów Wojennych 
RP odbyła się uroczysta 
msza święta w kościele 
pod wezwaniem świętego 
Jakuba w Częstochowie 
(dawny garnizonowy).

Mszę celebrował ksiądz 
Stanisław Rospondek. 
Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele Związku Komba-
tantów oraz Związku Inwali-
dów Wojennych, Kadeci z do-
wódcą J. Ciupis i zastępcą 
dowódcy Adamem Dłużnia-
kiem, a także zaproszeni go-
ście. Po mszy świętej prezes 
Zarządu Okręgu ZIW Często-
chowa, Tadeusz Muszyński, 
w imieniu Zarządu Głównego 
ZIW Warszawa udekorował 
cztery osoby krzyżem 100-le-
cia ZIW. Otrzymali je: J. 
Trzciński (przewodniczący 
rady kombatantów Często-
chowa), H. Szyda (członek 
Związku Inwalidów Wojen-
nych), Wł. Chabrowski (wice-
prezes Związku Inwalidów 
Wojennych Częstochowa) 
oraz Adam Dłużniak (zastęp-
ca dc. Kadetów). 
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Poczesna

„Wrzosowianie” w Macedonii!
Zespół Folklorystyczny 

„Wrzosowianie” reprezento-
wał gminę Poczesna i promo-
wał kulturę ludową podczas 
IV Międzynarodowego Festi-
walu w Macedonii.

Festiwal w Macedonii to barw-
ne dwudniowe widowisko inte-
grujące środowiska artystyczne 
różnych narodowości i kultur. - 
Zespół „Wrzosowianie” przyje-
chał na festiwal na zaproszenie 
Miłorada Gjorgjevski – mówi 
Iwona Skorupa, dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury, Informa-
cji i Rekreacji w Poczesnej. 
W czasie koncertów rozbrzmie-
wała muzyka i śpiew z różnych 
zakątków Europy. Zespoły pre-
zentowały ciekawe, zróżnicowa-
ne i nietuzinkowe programy. -  
Podczas pobytu w macedońskim 
mieście Tetowo zespół z Pocze-
snej trzykrotnie zaprezentował 
się na scenie Domu Kultury 
obok ekip z Serbii, Bułgarii, Ma-
cedonii i Włoch. Słuchali nas 

m.in.: Nikola Dimitrovski, dele-
gat CIOFF Macedonia, Dragan 
Georgiev, dyrektor „Buchim” 
z Macedonii, Mile Nikolovski-
-Karpos - Kriva Palanka, Róża 
Gogreska, dyrektor Domu Kul-
tury w Skopje, a także Blagoja 
Jovanoski, dyrektor „Mirce 
Acev” w Skopje. Nasze polskie 
narodowe tańce oraz barwne 
stroje, pięknie prezentowały się   
na scenie, wzbudzały entuzjazm 
i brawa publiczności – podkreśla 
Iwona Skorupa. 

„Wrzosowianie” przeszli rów-
nież barwnym korowodem ulica-
mi Tetowa w swoich narodowych 
strojach, wzbudzając zachwyt 
widzów. – Zaprezentowaliśmy 
całkiem inny foolklor. W zespo-
łach krajów bałkańskich tańczą 
głównie mężczyźni z mężczyzna-
mi oraz kobiety z kobietami. My 
natomiast tańczymy w parach 
mieszanych – zaznacza.

Na mieszkańcach gminy Po-
czesna ogromne wrażenie zrobił 
z kolei występ zespołu z Macedo-

nii, który jak podkreślają, był jak 
mobilne muzeum, przedstawia-
jące piękne i bezcenne skarby lo-
kalnego folkloru, a więc uosobie-
nie macedońskiej tożsamość 
i historii. – Macedończycy są 
dumni ze swojej kultury i folklo-
ru, przekazywanego z pokolenia 
na pokolenie. Są ludźmi serdecz-
nymi, przyjaźnie nastawionymi 
do gości, co niejednokrotnie dali 
nam odczuć – zapewnia Iwona 
Skorupa.

Oprócz koncertów „Wrzoso-
wianie”, mieli okazję zwiedzić kil-
ka najpiękniejszych zabytków 
Macedonii. - Podczas tej przygo-
dy życia, nawiązaliśmy nowe 
kontakty i przyjaźnie, wróciliśmy 
do domu pełni wrażeń. Składa-
my serdeczne podziękowania dla 
Hadzi Milorada Gjorgjevski „IL-

JO Anteski Smok” oraz Vasko 
i Jerzemu Djakovski, bez których 
nie wyobrażamy sobie naszego 
pobytu w Macedonii. Profesjona-
lizm w każdym calu. Wasza pasja 
i dobroć dla nas była nieocenio-
na. Wszystko było świetnie zor-

ganizowane, bezpiecznie i z du-
żym rozmachem. Przeżyliśmy 
wspaniałą przygodę! Liczymy na 
to, że wkrótce spotkamy się z na-
szymi macedońskimi znajomymi 
– podsumowuje. 
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Częstochowa

Marihuana w słoiku, znaczki 
nasączone LSD

W ręce częstochowskich 
policjantów wpadł 23-latek 
podejrzany o posiadanie 
narkotyków i ich wielokrot-
ne udzielanie. Śledczy zna-
leźli marihuanę przechowy-
waną w słoikach i papierowe 
znaczki nasączone LSD. 
Prokurator zastosował wo-
bec mężczyzny środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru. 
W ręce stróżów prawa wpadł 
też kolega zatrzymanego, 
przy którym znaleziono ma-
rihuanę.

Kilka dni temu częstochow-
scy policjanci z referatu zwal-

czającego przestępczość nar-
kotykową natrafili na trop 
23-latka, który miał handlo-
wać narkotykami. Kiedy przy-
stąpili do jego legitymowania, 
mężczyzna był nerwowy i nie 
chciał podporządkować się wy-
dawanym mu poleceniom. 
Szybko okazało się, co było te-
go przyczyną – miał w plecaku 
słoik i foliowe zawiniątka z zie-
lonym suszem. Policyjne testy 
wykazały, że to marihuana. Tę 
samą substancję, również 
schowaną w słoiku, do tego 
papierowe znaczki nasączone 
LSD, telefony komórkowe, wo-
reczki foliowe, małą wagę i 

młynek, stróże prawa znaleźli 
w miejscu zamieszkania 
23-latka. Zebrany w sprawie 
materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie mu zarzutów 
posiadania znaczków z LSD i 
łącznie blisko 27 gramów ma-
rihuany oraz wielokrotnego 
udzielania jej znajomemu, któ-
ry również został zatrzymany. 
Śledczy znaleźli przy nim zawi-
niątko z marihuaną. On także 
usłyszał już zarzut posiadania 
narkotyków. 23-latek objęty 
został dozorem. Sprawa jest w 
toku, policjanci ustalają 
wszystkie szczegóły.
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Uczniowie Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 23 mieli wy-
jątkowego gościa. Odwiedził 
ich prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. Wizyta miała 
jednak nieco innych charak-
ter niż zwykle...

Społeczność szkolna przy-
łączyła się do tegorocznej edy-
cji akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. W rolę lektora 

wcielił się prezydent naszego 
miasta. Kilkudziesięciu 
uczniów placówki mieszczą-
cej się przy ulicy Legionów 
z uwagą wysłuchało baśni 
„Brzydkie kaczątko” Hansa 
Christiana Andersena. Histo-
ria łabędzia, które wykluwa 
się z jaja wysiedzianego przez 
kaczkę, odrzuconego z wła-
snego podwórka ze względu 
na odmienność i brzydotę 

u niektórych wywołała wzru-
szenie. Po lekturze był mo-
ment na dyskusję dotyczącą 
morału baśni. Dzieci bezbłęd-
nie rozpracowały zawarty 
w niej przekaz. Na zakończe-
nie przedstawiciele społecz-
ności szkolnej wręczyli prezy-
dentowi podziękowania i wy-
konany przez siebie wyjątko-
wy upominek.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_im._Jana_Długosza_w_Częstochowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_im._Jana_Długosza_w_Częstochowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_Główna_Handlowa_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_Główna_Handlowa_w_Warszawie
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Walczą z mafią lekową

Skupowali i wywozili leki
Dokończenie ze str. 1

Krociowe zyski
– Ustalenia CBA i zgromadzone 

dowody wskazują na członków 
zorganizowanej grupy przestęp-
czej zajmującej się skupowaniem   
z ogólnodostępnych aptek leków, 
w tym ratujących życie i znajdują-
cych się   w specjalnym wykazie 
Ministra Zdrowia leków zagrożo-
nych brakiem dostępności w Pol-
sce – mówi Piotr Kaczorek z CBA. 
Na ministerialnej liście   znajdują 
się   m.in. leki onkologiczne i prze-
ciwcukrzycowe, przeciwzakrzepo-
we, przeciwpsychotyczne i prze-
ciwdepresyjne, stosowane w le-
czeniu ADHD,   leki przeciwbólo-
we, szczepionki oraz hipoalergicz-
ne preparaty dla dzieci z alergią 
czy specjalną dietą. Dlaczego 
w innych krajach są one tak pożą-
dane? Bo ich ceny w naszym kra-
ju są znacznie niższe w krajach 
Europy Zachodniej. Wynika to 
z polityki państwa polegającej 
m.in. na refundowaniu wielu le-
ków, tak by były powszechnie do-
stępne.  Ten sam medykament, 
który w Polsce kosztuje przykła-
dowo 100 zł, w Niemczech lub 
Francji może kosztować 100 euro, 
a więc około czterokrotnie więcej. 
W wielu przypadkach różnica 
w cenie jest jeszcze większa. Żeru-
ją na tym nieuczciwi handlarze le-
kami – wywożą je z kraju i sprze-
dają za granicą, zbijając krociowe 
zyski. W efekcie leków często bra-
kuje w aptekach dla polskich pa-
cjentów, gdyż w kontraktach 

z koncernami farmaceutycznymi 
obowiązują limity dostaw.

Siedem osób zatrzymanych
W sumie agenci CBA z Białego-

stoku zatrzymali 7 osób w tej 
sprawie. W Warszawie wpadł   or-
ganizator procederu - właściciel 
firm biorących w nim udział oraz 
dyrektor podpoznańskiej hurtow-
ni leków. W województwie   wiel-
kopolskim   i podlaskim zostali 
zatrzymani współwłaściciel i pra-
cownicy hurtowni leków, a w woj. 
łódzkim lekarz wystawiający in 
blanco i wręcz hurtowo zapotrze-
bowania na leki. W Ostrołęce 
z kolei zatrzymano również jedne-
go z właścicieli sieci aptek współ-
pracujących z rozbitą grupą.

Agenci CBA przeszukali   miesz-
kania zatrzymanych, samochody 
i pomieszczenia zajmowane przez   
10 innych firm. Były wśród nich 
hurtownie leków kontrolowane 
lub   współpracujące z zatrzyma-
nymi osobami.

W wyniku przeszukań zabez-
pieczono m.in. setki pustych, nie-
wypełnionych druków zapotrze-
bowań -   na każdym mogło się 
znaleźć wiele rodzajów poszuki-
wanych   leków w dużych   ilo-
ściach.

Jak ustalili agenci CBA, chodli-
we leki były skupowane z aptek 
na podstawie fałszywych doku-
mentów zapotrzebowań. Czyste 
zapotrzebowania w tysiącach wy-
stawiał   zatrzymany przez funk-
cjonariuszy CBA działający 

w grupie lekarz. - Zapotrzebowa-
nia wystawiane były na rzecz jed-
nej z kontrolowanych przez za-
trzymanych przychodni lekar-
skich. Leki nie były przeznaczone 
dla pacjentów, ale do dalszej zy-
skownej hurtowej odsprzedaży.   
Poprzez współdziałającą w tym 
łańcuszku hurtownię farmaceu-
tyków i medykamentów,   skupio-
ne w nielegalny   sposób z pol-
skiego rynku leki, były zbywane 
do krajów europejskich – wyja-
śnia Piotr Kaczorek.

To nie koniec sprawy
Zatrzymani w prokuraturze 

usłyszą zarzuty m.in. sprowadze-
nia niebezpieczeństwa dla życia 
lub zdrowia wielu osób, udziału 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej oraz przestępstw przeciw-
ko wiarygodności dokumentów.

Jak ustalono od początku 
działalności, czyli od 2014 roku, 
rozbita przez CBA grupa mogła 
współpracować z ponad 6500 
aptek i punktów aptecznych 
z całej Polski.   Agenci CBA nie 
wykluczają   dalszych   zatrzy-
mań w tej sprawie.

Mafia lekowa w Polsce
Zdaniem Ministerstwa Spra-

wiedliwości skala procederu jest 
ogromna – możemy wręcz mówić 
o tym, że w Polsce działa mafia le-
kowa. Wartość nielegalnie wypro-
wadzonych medykamentów sza-
cuje się na ponad 2 mld zł. Wywo-
żone są one za pomocą specjalnie 
do tego celu zakładanych aptek, 
hurtowni prowadzących podwój-
ną księgowość, fałszywych przy-
chodni, a nawet lecznic weteryna-
ryjnych. W rezultacie na półkach 
aptecznych w Polsce niemal noto-
rycznie brakuje około 200 leków. 
Pacjenci są odsyłani z kwitkiem, 
nie mogą tych leków kupić, mimo 
że mają do tego prawo.  Resort 
chce walczyć z tym procederem. 

Nowe przepisy
Przygotowany przez Minister-

stwo Sprawiedliwości projekt ma 
spowodować, że ogromne niedo-
bory medykamentów związanych 
z ratowaniem ludzkiego zdrowia 
i życia, zostaną w sposób istotny 
ograniczone. Nowe sankcje będą 
surowe. Każdy, kto wbrew prawu 
nabywa, zbywa, przywozi, wywo-
zi lub przechowuje produkt lecz-
niczy będzie podlegał karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat. Przy przestępstwach na 
dużą skalę – od 6 miesięcy do 8 
lat. A jeśli przestępstwo będzie 
dotyczyło leku zagrożonego bra-
kiem dostępności w Polsce (wy-
kaz takich leków prowadzi Mini-
sterstwo Zdrowia) - sprawca na-

razi się na karę od roku do 10 lat 
więzienia. Poza tym projekt prze-
widuje, że za utrudnianie czyn-
ności służbowych inspektora far-
maceutycznego grozić będzie nie 
do 2 lat więzienia, jak obecnie, 
lecz do 3 lat. Z kolei przedsiębior-
ca, który w wyznaczonym termi-
nie nie przekaże dokumentów, 
danych lub informacji wskaza-
nych przez inspektora farmaceu-
tycznego, narazi się na karę pie-
niężną w wysokości do 50 tys. zł. 
W razie uporczywego uchylania 
się od obowiązku kara będzie 
mogła wynieść do 300 tys. zł. 

Nowe przepisy mają gwaran-
tować też, że Państwowa Inspek-
cja Farmaceutyczna będzie mo-
gła korzystać przy kontrolach 
z pomocy funkcjonariuszy poli-
cji, Straży Granicznej i Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Projekt ułatwia również przepro-
wadzenie kontroli doraźnej, czy-
li bez zawiadomienia, gdy są sy-
gnały o nieprawidłowościach.  
Dziś inspektorzy, którzy zastają 
hurtownię, w której nie ma wła-
ściciela lub uprawnionego pra-
cownika, nie mogą podjąć w niej 
kontroli. Nie mają komu wrę-
czyć formalnego upoważnienia 
do kontroli. W myśl nowych re-
gulacji sytuacja taka nie prze-
szkodzi w wykonaniu kontroli. 
Będą one możliwe o każdej porze 
dnia i nocy, a nie - jak dziś - je-
dynie w deklarowanych godzi-
nach pracy hurtowni.
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Złamaniu kości polegającemu na przerwaniu jej ciągłości i okolicz-
nych tkanek towarzyszy ból, a  także uciążliwości w codziennym funk-
cjonowaniu. Stan po złamaniu często na wiele tygodni uniemożliwia 
nam wykonywanie codziennych, najprostszych czynności. Czy dzięki 
rozwojowi medycyny w zakresie chirurgii ortopedycznej możliwe jest 
przyspieszenie zrostu, a tym samym szybki powrót do zwyczajnej ak-
tywności dnia codziennego? Na szczęście tak!

W większości przypadków nie jesteśmy w stanie zapobiec złamaniu, gdyż 
najczęściej dochodzi do niego  w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź ura-
zu. Może być także następstwem poważnej choroby związanej z układem ko-
stno-stawowym, m.in. nowotworu bądź osteoporozy. Do poważnych urazów 
skutkujących złamaniem kości może dojść także podczas uprawiania sportu 
czy wypadku komunikacyjnego. 

Jakie są najczęstsze objawy świadczące o złamaniu kości?
Wyróżniamy dwa typy złamań, otwarte oraz zamknięte. Otwarte zła-

manie cechuje się nie tylko przerwaniem ciągłości tkanki kostnej ale tak-
że ciągłości skóry w wyniku jej przebicia. Podczas złamania zamkniętego 
skóra nie zostaje naruszona. Do najbardziej charakterystycznych objawów, 
które świadczą o złamaniu zaliczamy ból oraz obrzęk rozprzestrzeniający 
się w okolicy urazu. Ruchomość stawu jest bardzo ograniczona,  niejedno-
krotnie pojawia się krwawy wylew, zasinienie oraz uczucie mrowienia i drę-
twienia, czyli tzw. parastezje. Złamana kończyna często jest zniekształcona 
oraz nienaturalnie ułożona.

Niezbędne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej 
w celu nastawienia i unieruchomienia kończyny, gdyż złamanie kości 
może zaburzać przepływ krwi, a tym samym prowadzić do zagrażają-
cego zdrowiu i życiu wstrząsu. 

Czy można zapobiegać złamaniom? 
Z uwagi na fakt, że złamania najczęściej są następstwem nieszczęśli-

wego zdarzenia losowego, praktycznie nie mamy możliwości uchronienia 
się przed nimi. Zapobiegać możemy natomiast rozwojowi chorób układu 
kostno-stawowego, które mogą być przyczyną złamania. W tym celu 
wskazana jest codzienna aktywność fizyczną oraz zbilansowana dieta bo-
gata w wapń, witaminę D3 oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze. 

Jak zatem można przyspieszyć zrost kości, gdy dojdzie  
do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego  

ciągłość kości zostaje przerwana?
Przyspieszenie gojenia się złamania można osiągnąć poprzez in-

nowacyjny sprzęt ultradźwiękowy Exogen. Stosowany jest w przy-
padku stabilnych złamań, po przeszczepach kostnych czy urazach 
sportowych skutkujących przerwaniem ciągłości kości i tkanek. 

Nowoczesne urządzenie składa się z niewielkiego aparatu oraz 
głowicy do której przymocowana jest opaska ułatwiająca ustawienie 
głowicy bezpośrednio nad miejscem złamania. 

Aby leczenie było skuteczne lekarz specjalista powinien podczas 
konsultacji wskazać konkretne miejsce przyłożenia głowicy, a także 
określić ilość impulsów. Terapia sprzętem medycznych Exogen prze-
znaczona jest dla osób dorosłych ze względu na  dojrzałe, zminerali-
zowane kości. Exogen polecany jest szczególnie pacjentom, u których 
z przyczyn zdrowotnych  fizjologiczna regeneracja kości jest znacznie 
utrudniona. Tego typu przypadki obserwujemy u pacjentów cukrzyco-
wych, cierpiących na osteoporozę, a także u osób, które mają zaburze-
nia metaboliczne. Palenie tytoniu także jest czynnikiem, który  może za-
burzać proces regeneracji. Metoda jest wskazana również dla osób, 
które chcą szybko wrócić do pełnej sprawności po złamaniu.

Jaka jest zasada działania sprzętu Exogen  
i czy jest to terapia dla każdego?

Urządzenie emituje ultradźwięki o niskiej częstotliwości sty-
mulując poszczególne procesy gojenia. W pierwszym etapie angio-

genezy ultradźwięki przyspieszają procesy unerwienia w obrębie 
złamanej kości, kolejne  procesy polegają na powstawaniu macie-
rzy włóknistej, także mineralizacji chrząstki i pobudzaniu komórek 
tkanki chrzęstnej oraz czynników odpowiedzialnych za tworzenie 
naczyń krwionośnych. Exogen powoduje również wzrost stężenia 
fosfatazy alkalicznej biorącej udział w procesach kościotwórczych 
oraz podwyższenie poziomu prostaglandyny, hormonu który regu-
luje procesy fizjologiczne toczące się w organizmie.

Terapia urządzeniem Exogen jest skuteczna i bezpieczna. 
Przeciwwskazaniem do stosowania tego typu leczenia może być 
ciąża, okres karmienia piersią, a także choroba nowotworowa oraz 
przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ oraz blokerów kana-
łu wapniowego.

Przed podjęciem decyzji o terapii niezbędna jest konsultacja 
z lekarzem specjalistą z zakresu ortopedii.

Centrum Medyczne Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07 www.alfamedica.med.pl

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA W ZAKRESIE ORTOPEDII

Przyspieszenie zrostu kości
po złamaniu? To możliwe!
METODA EXOGEN
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Opinia Porozumienia Zielonogórskiego

Wprowadzenie asystentów medycznych  
wymaga kilku lat przygotowań  

– Kompetencje asystentów 
medycznych powinny być 
większe niż zakłada to usta-
wa; ponadto muszą to być 
osoby odpowiednio wykształ-
cone. W najlepszym razie ich 
wejście do systemu ochrony 
zdrowia jest możliwe w 2021 
r. , i to dopiero po spełnieniu 
kilku warunków - uważa pre-
zes Porozumienia Zielonogór-
skiego Jacek Krajewski.  

Według znowelizowanej przez 
sejm nowelizacji ustawy 
o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego, 
umocowani przez lekarza asy-
stenci medyczni będą mogli wy-
stawiać zaświadczenie lekar-
skie, w tym zwolnienia lekar-
skie. W uzasadnieniu wskaza-
no, że takie rozwiązanie odciąży 
lekarzy od technicznych czynno-
ści, a także jest kolejnym kro-
kiem ku eliminacji papierowego 
obiegu dokumentów. 

Zgodnie z nowelizacją, asy-
stentami będą mogły zostać oso-
by wykonujące zawód medycz-
ny, a swoją pracę będą wykony-
wać na podstawie upoważnienia 
administratora danych. 

Porozumienie Zielonogórskie 
od wielu lat postuluje odbiuro-
kratyzowanie pracy lekarza, 
podkreślając przede wszystkim 
fakt, że im będzie miał mniej 
„papierkowej roboty”, tym wię-

cej czasu pozostanie mu na 
orzekanie o stanie zdrowia i le-
czenie pacjentów.  

– Jeśli obecnie lekarzowi ro-
dzinnemu 50 proc. czasu pracy 
w przychodni zajmują czynności 
biurokratyczne, co jest marno-
trawstwem jego kompetencji, to 
wsparcie w tych czynnościach 
jest bardzo potrzebne – uważa 
Jacek Krajewski. – Lekarzy 
w Polsce brakuje, tym bardziej 
więc należy ich wykorzystywać 
w jak największym stopniu do 
tego, do czego są powołani. Ma-
my jednak sporo wątpliwości, 
czy proponowane rozwiązanie 
rozwiąże problem. Przede 
wszystkim, osoby, które lekarz 
upoważniałby do pracy z tak 
wrażliwymi danymi, jak doku-
mentacja medyczna pacjentów, 
muszą być odpowiednio przygo-
towane. Zakres koniecznej wie-
dzy także jest szeroki. bo obej-
muje m.in. przepisy RODO, sys-
temy informatyczne w ochronie 
zdrowia, i inne elementy zarzą-
dzania podmiotem medycznym, 
które mają wspomagać. To nie 
mogą być przecież ludzie z ulicy. 
Według proponowanych przepi-
sów mają oni być reprezentanta-
mi zawodów medycznych. W na-
szej ocenie nie powinny to być 
np. pielęgniarki, bo ich także 
brakuje na rynku. A zatem kto?

Najrozsądniejszym rozwiąza-
niem byłoby ich najpierw wy-

kształcić – stworzyć metodologię 
kształcenia i uruchomić odpo-
wiedni kierunek studiów, pod-
czas których zapewniałoby się 
także staże w placówkach me-
dycznych. Zapewne do uzyska-
nia właściwych kompetencji wy-

starczyłyby studia na poziomie 
licencjatu, analogicznie do 
kształcenia ratowników medycz-
nych. W najbardziej optymi-
stycznej wersji takie studia mo-
głyby ruszyć jesienią tego roku, 
więc najwcześniej po trzech la-
tach, czyli w 2021 r. pierwsi ab-
solwenci mogliby podjąć pracę. 
Kolejna wątpliwość dotyczy za-
kresu obowiązków asystentów 
medycznych. Jacek Krajewski 
zauważa, że tylko samo zasta-
wianie zaświadczeń to stanow-
czo za mało, by tworzyć osobne 
miejsca pracy. Wypełnienie kil-
ku czy nawet kilkunastu dru-
ków nie wypełni etatu.

– Poza zaświadczeniami ma-

my mnóstwo biurokracji związa-
nej ze sprawozdawczością do 
płatnika i różnych instytucji - 
dodaje Jacek Krajewski. – Głów-
nie w tym pomoc byłaby wska-
zana. Asystent medyczny w mo-
jej ocenie powinien także być 
ważnym elementem opieki koor-
dynowanej; być kimś w rodzaju 
opiekuna pacjenta, pośrednika 
między kolejnymi podmiotami, 
do których pacjent trafia. Z ta-
kim zakresem obowiązków 
i z takimi kompetencjami asy-
stent medyczny byłby dopiero 
istotnym wsparciem w systemie 
i z pewnością stałby się poszuki-
wanym specjalistą na rynku 
pracy. mag



W poszukiwaniu pracy

Coraz rzadziej wyjeżdżamy za granicę
Ciąg dalszy na str. 7

Dokończenie ze str. 1
Rok wcześniej, w analogicz-

nym okresie, osób zdecydowa-
nych lub raczej planujących 
podjęcie pracy za granicą było 
13,7%. To oznacza, że mimo 
nadchodzących prac sezono-
wych w okresie wakacyjnym, 
które zwykle stanowią zachętę 
do wyjazdów w pierwszej połowie 
roku, skłonność do migracji 
zmalała. Nie tylko spada skłon-
ność do emigracji, ale od 4 lat 
wyraźnie rośnie też pula osób, 
które absolutnie odrzucają pla-
ny wyjazdu. Obecnie 75,8% ba-
danych zdecydowanie nie rozwa-
ża podjęcia pracy za granicą, co 
stanowi najwyższe wskazanie w 
historii badania i wynik o ponad 
10 p.p. wyższy niż przed rokiem. 
Jest to związane między innymi 
z poprawiającą się sytuacją na 
rynku pracy. Poziomy bezrobo-
cia w Polsce utrzymują się na 
najniższych poziomach od 1991 
roku, co pokazuje jak mocno 
upowszechniła się dostępność 
zatrudnienia. Czynnikiem, który 
nadal zachęca do emigracji po-
zostają płace i z tym elementem 

będziemy mieć do czynienia jesz-
cze w kolejnych latach. 

Najmłodsi, ze średnim 
wykształceniem i 
mieszkańcy wsi

Emigrację zarobkową najczę-
ściej rozważają najmłodsze gru-
py respondentów w wieku po-
między 18 a 24 oraz 25 i 34 ro-
kiem życia, odpowiednio 35% i 
16%. Wyjazd do pracy za granicą 
najczęściej rozważają osoby z 
wykształceniem średnim (48%) - 
obecnie 85% osób myślących o 
emigracji nie posiada wyższego 
wykształcenia. 

Wśród zatrudnionych doszło 
do sporych przetasowań pod 
względem wpływu zarobków na 
decyzję o emigracji. Jeszcze w 
poprzedniej edycji przeważały 
osoby o najniższych uposaże-
niach (do 2000 zł) i nadal są naj-
liczniejszą grupą z wynikiem 
34%, ale niewiele mniejszą re-
prezentację mają obecnie osoby 
zarabiające powyżej 3000 zło-
tych netto (29%). Pod względem 
formy zatrudnienia, wciąż naj-
chętniej opuścić kraj chcą pra-
cownicy posiadający niepełny 

etat lub zatrudnieni na umo-
wach cywilnoprawnych (41%). 
Na drugim miejscu są pracowni-
cy na etacie (28%), a tuż za nimi 
osoby uczące się (18%). 

Na mapie Polski widać wyraź-
ny podział związany z planami 
emigracyjnymi. Zachodnie regio-
ny wyróżniają się na tle pozosta-
łych niższą skłonnością do emi-
gracji. Najmniejszy odsetek osób 
zainteresowanych wyjazdem 
znajduje się na Dolnym Śląsku i 
w województwie opolskim (5%). 
Najwięcej wskazań znajduje się 
obecnie na Mazowszu i w woje-
wództwie łódzkim, gdzie uzyska-
no niemal 1/3 odpowiedzi o pla-
nach emigracyjnych. Najbardziej 
skłonni do wyjazdu są Polacy ży-
jący na wsi oraz w miastach do 
100 tysięcy mieszkańców. Ra-
zem stanowią oni 69% Polaków, 
którzy planują emigrację. W po-
równaniu z poprzednim bada-
niem więcej osób chce jednak 
wyjechać ze wsi, pół roku temu 
było to 40%, a obecnie 50%. 

Wielu chce na stałe
Niemal 1/4 Polaków planują-

cych emigrację chciałoby wyje-

chać na stałe. To niepokojący 
trend, biorąc pod uwagę, że jesz-
cze w poprzedniej edycji badań 
takie deklaracje składało 19,9% 
respondentów. Spada z kolei 
skłonność do wyjazdów krótko-
terminowych. W obecnej edycji 
raportu na wyjazdy 3-miesięcz-
ne chce zdecydować się 18,4% 
Polaków, co jest o 7 p.p. niższym 
wskazaniem niż pół roku temu. 
Również półroczna emigracja 
traci na popularności i osiąga 
wynik 4,8%, a więc o 3,9 p.p. 
mniej niż we wcześniejszej edy-
cji. Co trzeci (33,6%) potencjalny 
emigrant planuje zabrać ze sobą 
najbliższych. Skłonność do za-
brania rodziny rośnie wraz z dłu-
gością planowanej emigracji. W 
przypadku wyjazdów na ponad 
rok jest to już odsetek 37,6%, a 
przy scenariuszu stałej emigracji 
wskazania sięgają poziomu 40%. 
Warto jednak zaznaczyć, że przy 
dłuższych wyjazdach (powyżej 
roku) 61% badanych zadeklaro-
wało, że ich rodziny pozostaną w 
kraju. Jest to o tyle istotne, że 
przywiązanie do rodziny jest od 
lat największą barierą emigra-
cyjną i jednym z poważniejszych 

powodów do powrotów do Polski. 
Najpopularniejsze kierunki
Najpopularniejszym kierun-

kiem emigracji pozostają Niemcy, 
z wynikiem 31,4% wskazań. Co 
ciekawe nowym numerem dwa 
stał się kierunek holenderski 
(15%), który dość wyraźnie wy-
przedził Wielką Brytanię (5,7%). 
Obecne wyniki podyktowane są 
kilkoma trendami. Z jednej strony 
widać wyraźnie, że nasi zachodni 
sąsiedzi są dziś postrzegani jako 
duży i chłonny rynek pracy z set-
kami tysięcy ofert zatrudnienia. 
Jednocześnie prace sezonowe w 
Holandii od lat kuszą polskich 
pracowników i ten kierunek jest 
wybierany głównie przed nadej-
ściem lata – w edycji jesiennej 
zwykle następuje korekta. Wyraź-
ny wpływ na poziom wskazań ma 
również Brexit, który mocno po-
ciągnął w dół wyniki Zjednoczone-
go Królestwa. Omawiane dane by-
ły zbierane na rok przed opuszcze-
niem Unii Europejskiej przez 
Wielką Brytanię, co spowodowało, 
że do niedawna najchętniej wybie-
rany kierunek, nie tylko znalazł 
się na trzecim miejscu zestawie-
nia, ale także osiągnął historycz-
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ZATRUDNIÊ KIEROWCÊ C+E
system 3/1, od 6 000 z³. 

Tel. 729 512 269

Dokończenie ze str. 1
Zdaniem wiceministra Ziele-

nieckiego jest to efekt bardzo in-
tensywnej, wytężonej pracy, któ-
rą wykonał Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, pracy polegającej 
na promowaniu nowej formy za-
świadczeń lekarskich. Liczba 
e-zwolnień rośnie jednak zbyt 
wolno, by wprowadzić je obo-
wiązkowo od 1 lipca. - Mimo wy-
tężonej pracy, ogromnego wysił-
ku, tempo wdrażania nowej for-
my zaświadczeń lekarskich nie 
jest satysfakcjonujące. Koniecz-
ne są kolejne działania. Te dzia-
łania obejmują powołanie do ży-
cia funkcji asystenta medyczne-
go, który ułatwiłby lekarzom wy-
stawianie zaświadczeń lekar-
skich w wersji elektronicznej – 
powiedział wiceminister.

Wprowadzenie możliwości wy-
stawiania zwolnień lekarskich w 
formie elektronicznej ma na celu 
usprawnienie i uproszczenie 
czynności związanych z wysta-
wianiem zaświadczeń. E-zwolnie-
nie lekarskie trafia automatycznie 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych oraz do pracodawcy pacjen-
ta zaraz po jego wystawieniu. W 
efekcie, gdy lekarz wystawi e-ZLA, 
każdy pracodawca posiadający 
profil na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS będzie miał nie-
mal natychmiastową wiedzę o 
zwolnieniu wystawionym pracow-
nikowi. Nie musi już więc – jak 
przy tradycyjnej formie – spraw-
dzać, czy pracownik dostarczył 
zwolnienie w terminie 7 dni od 
daty jego otrzymania ani przeka-
zywać elektronicznego zwolnienia 
lekarskiego do ZUS nawet wtedy, 
gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS. 
Łatwiejsze też jest kontrolowanie 
poprawności wykorzystywania 
takiego zwolnienia. 

Obowiązek wystawiania tzw. 
e-ZLA budzi jednak wątpliwości, 
szczególnie lekarzy, którzy argu-
mentują, że nie wszyscy mają 
potrzebny sprzęt, nie wszyscy 
także - z racji wieku - będą bez 
problemu wypełniać rubryki w 
internecie, a wystawienie zwol-
nienia elektronicznego może za-
jąć więcej czasu niż wypisanie 
tego papierowego.  kg

To już pewne

E-zwolnienia 
od 1 grudnia

E-zwolnienia w liczbach 
Od stycznia do 18 kwietnia br. zostało wystawionych 3,02 mln 

zaświadczeń lekarskich w formie e-ZLA, 171,9 tys. zaświadczeń le-
karskich w aplikacjach gabinetowych, a 53,6 mln w formie papie-
rowej. Uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich 
o niezdolności do pracy jest 145,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów. 
78,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów posiada profil informacyjny na 
portalu Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), na któ-
rej zwolnienia e-ZLA (e-zwolnienia) wystawia 25,5 tys. lekarzy.
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Radzimy

Jak zatrudnić cudzoziemca?
Szacuje się, że w całym kraju 

jest około 2,5 miliona cudzo-
ziemców. W samej Częstocho-
wie i powiecie częstochowskich 
jest ich około 9-10 tysięcy. 
W większości są to obywatele 
Ukrainy. Podpowiadamy, jak le-
galnie zatrudnić obcokrajowca 
w Polsce. 

Aby można było mówić o legal-
nym powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, musi być 
spełniony szereg warunków. Nale-
ży pamiętać, że cudzoziemiec mo-
że wykonywać pracę wyłącznie na 
rzecz podmiotu wskazanego w ze-
zwoleniu/oświadczeniu.

Podmiot powierzając pracę 
musi:

l uzyskać zezwolenie na pracę cu-
dzoziemca albo zezwolenie na 
pracę sezonową lub wpis do ewi-
dencji oświadczeń o powierze-
niu pracy cudzoziemcowi i prze-
kazać ten dokument cudzoziem-
cowi (chyba, że cudzoziemiec 
posiada jednolite zezwolenie na 
pobyt i pracę)

l podpisać z cudzoziemcem odpo-
wiednią umowę, a wcześniej 

przedstawić jej tłumaczenie na ję-
zyk zrozumiały dla cudzoziemca

l skopiować dokument pobytowy 
cudzoziemca 

l zatrudniać na warunkach za-
wartych w zezwoleniu lub 
w oświadczeniu

l zgłosić cudzoziemca do ubezpie-
czenia społecznego, jeśli wynika 
to z formy jego zatrudnienia. 
Zezwolenie na pracę jest wyda-

wane dla konkretnego cudzoziem-
ca i określa podmiot powierzający 
wykonywanie pracy cudzoziemco-
wi, stanowisko lub rodzaj pracy, 
a także okres ważności zezwole-
nia. W przypadku delegowania cu-
dzoziemca do pracy na terytorium 
Polski, w zezwoleniu na pracę, 
obok pracodawcy zagranicznego, 
określa się również podmiot, do 
którego cudzoziemiec jest delego-
wany. Jeżeli zezwolenie dotyczy 
pracy cudzoziemca w charakterze 
pracownika tymczasowego, w ze-
zwoleniu na pracę, oprócz agencji 
pracy tymczasowej, określany jest 
także pracodawca użytkownik.

Zezwolenie na pracę jest wyda-
wane w 3 egzemplarzach, z któ-
rych 2 otrzymuje podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy cudzo-

ziemcowi. Podmiot ten jest obowią-
zany do przekazania cudzoziemco-
wi 1 egzemplarza zezwolenia 
i uwzględnienia w umowie z cu-
dzoziemcem warunków określo-
nych w zezwoleniu, w tym wysoko-
ści wynagrodzenia cudzoziemca 
(art. 88f ust. 1 i 2 oraz art. 88h ust. 
1 pkt 1 i 4 ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku 
pracy).

Szczegółowe informacje doty-
czące procedury uzyskiwania ze-
zwoleń na  pracę, w  tym wykaz 
dokumentów, które podmiot po-
wierzający pracę cudzoziemcowi 
powinien złożyć wraz z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia, można uzy-
skać we właściwych urzędach wo-
jewódzkich bądź na ich stronach 
internetowych.

Cudzoziemiec:
n musi posiadać ważną wizę lub 

inny dokument uprawniający go 
do pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (np. ze-
zwolenie na pobyt czasowy, któ-
re potwierdza karta pobytu);

n powinien mieć odpowiednią 
podstawę pobytu na terytorium 
Polski, tzn. taką, która upraw-
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nia do wykonywania pracy (al-
bo, ściślej mówiąc, nie wyklucza 
jej wykonywania) – nie może to 
być np. wiza turystyczna;

Dokumenty dopuszczające do 
rynku pracy:

u zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracę – wydawane przez woje-
wodę na wniosek cudzoziemca, 
uprawnia zarówno do pracy, jak 
i do pobytu

u zezwolenie na pracę – wydawane 
przez wojewodę. Do wyboru ma-
my pięć typów zezwoleń: A – gdy 
cudzoziemiec jest zatrudniony 
w podmiocie w Polsce, wydawane 
na wniosek pracodawcy, B – gdy 
cudzoziemiec pełni funkcję w za-
rządzie, działa jako komplemen-
tariusz albo prokurent, C, D, E – 
w przypadku delegowania cudzo-
ziemca na terytorium Polski

u Zezwolenie na pracę sezonową – 
typ S (nowy instrument wpro-
wadzony 1 stycznia bieżącego 
roku) – wydawane przez staro-
stę na wniosek pracodawcy – 
uprawnia dla wykonywania pra-
cy w podklasach uznanych za 
sezonowe przez 9 miesięcy w ro-
ku kalendarzowym (trzeba jed-
nak pamiętać o różnicach 
w przypadku cudzoziemca prze-
bywającego w Polsce i przyjeż-
dżającego z zagranicy)

u oświadczenie (również nowe 
przepisy od 1 stycznia bieżącego 
roku) – rejestrowane w powiato-
wym urzędzie pracy przez pra-
codawcę dla obywateli Armenii, 
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ro-
sji, Ukrainy, uprawnia do wyko-
nywania pracy niesezonowej bez 
zezwolenia przez okres 6 miesię-
cy w kolejnych 12 miesiącach. 

Obowiązki pracodawcy:
Q przed powierzeniem pracy nale-

ży sprawdzić, czy cudzoziemiec 
posiada ważny dokument 
uprawniający do pobytu w Pol-
sce. Kolejnym krokiem jest zro-
bienie jego kopii i przechowywa-
nie go aż do zakończenia pracy 
przez cudzoziemca.

Q pracodawcom powierzającym 
wykonywanie pracy cudzoziem-
cowi przebywającemu bez waż-
nych dokumentów pobytowych 
grożą dotkliwe sankcje.

Q pracodawca powinien upewnić 
się, że tytuł pobytowy cudzo-
ziemca rzeczywiście uprawnia 
go do podejmowania pracy 
w Polsce.

Q po przyjeździe cudzoziemca pra-
codawca jest zobowiązany do 
poinformowania o tym powiato-
wego urzędu pracy i podanie ad-
resu zamieszkania cudzoziem-
ca. Dopiero po spełnieniu tego 
obowiązku urząd wydaje zezwo-
lenie na pracę sezonową upraw-
niające cudzoziemca do pracy.

Q rodzaj umowy musi być dosto-
sowany do charakteru pracy. 
Zawarcie umowy o dzieło nie 
może być sposobem na obejście 
przepisów kodeksu pracy czy 
zmniejszenie kosztów zatrud-
nienia cudzoziemca. Zawarcie 
umowy cywilnoprawnej w wa-
runkach, kiedy powinna być za-
warta umowa o pracę stanowi 
naruszenie przepisów prawa 
pracy i jest karane grzywną.

Q jeśli pracodawca zatrudnia cu-
dzoziemca na podstawie umowy 
o pracę lub umowy zlecenia ma 
obowiązek zgłoszenia go w ciągu 
siedmiu dni od daty rozpoczęcia 

pracy do ubezpieczenia społecz-
nego i zdrowotnego oraz comie-
sięcznego terminowego odpro-
wadzania składek do ZUS.

Q podmiot powierzający pracę jest 
zobowiązany do wypełniania 
obowiązków wynikających 
z prawa podatkowego, np. obli-
czanie, pobieranie i wypłacanie 
zaliczek na podatek dochodowy.

Najważniejsze zmiany 
wprowadzone od 1 stycznia 

2018 roku
Oświadczenie o powierzeniu wy-

konywania pracy cudzoziemcowi:
w zawężenie do pracy, które nie bę-

dą objęte zezwoleniem na pracę 
sezonową

w wprowadzenie przesłanek odmo-
wy rejestracji oświadczeniami

w odmowa wydawana w formie de-
cyzji administracyjnej z możliwo-
ścią odwołania się do organu 
drugiej instancji – ministra wła-
ściwego ds. pracy

w wpłata 30 zł
w obowiązki informacyjne podmio-

tu – poinformowanie o podjęciu 
(najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
pracy) lub niepodjęciu pracy 
przez cudzoziemca (w terminie 
siedmiu dni od daty rozpoczęcia 
pracy wskazanej w oświadczeniu)

w doprecyzowanie sposobu zlicza-
nia okresów wykonywania pracy 
na podstawie oświadczenia – 
pod uwagę brane są okresy, na 
jakie oświadczenie zostało zare-
jestrowane

Zezwolenie na pracę 
sezonową:

z wydaje starostwa (powiatowy 
urząd pracy)

z instrument przeznaczony dla 
wszystkich cudzoziemców 
z państw poza UE/EOG

z w przypadku ubiegania się o ze-
zwolenie dla obywateli sześciu 
państw (objętych systemem 
oświadczeniowym) nie ma ko-
nieczności uzyskania informacji 
starosty o braku możliwości za-
spokojenia potrzeb kadrowych

z dotyczy prac w sektorach uzna-
nych za sezonowe

z uprawnia do pracy przez okres 9 
miesięcy w roku kalendarzowym

z wpłata 30 zł
z możliwość ubiegania się o tzw. 

wpis wielosezonowy (do 3 lat) 
w przypadku współpracy z da-
nym cudzoziemcem przez kilka 
kolejnych lat.
Warto zaznaczyć, że cudzozie-

miec może pracować w trakcie 
oczekiwania na zezwolenie na pra-
cę sezonową, czyli po poinformo-
waniu urzędu przez podmiot 
o przyjeździe cudzoziemca. Praca 
musi być jednak wykonywana na 
warunkach określonych w za-
świadczeniu o wpisie wydanym 
wcześniej przed urząd.

W przypadku wszystkich instru-
mentów dopuszczających do rynku 
pracy, wprowadzono nową prze-
słankę odmowy, gdy okoliczności 
sprawy wskazują, iż uzyskanie ze-
zwolenia/oświadczenie może być 
wykorzystane niezgodnie z celem 
lub uzyskane jest dla pozoru. Doty-
czy to na przykład takich sytuacji, 
gdy podmiot nie ma zamiaru lub 
możliwości powierzenia pracy cu-
dzoziemcowi, nie posiada środków 
na pokrycie zobowiązań wynikają-
cych z zatrudnienia, zalega z od-
prowadzaniem składek na ubez-
pieczenie społeczne, zalega z uisz-
czeniem podatków.  kg
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Trzy lata minęły jak jeden dzień. 
Dopiero co witali się ze szkołą, po-
znawali nowych nauczycieli, kole-
żanki i kolegów, a dziś już można 
nazwać ich absolwentami. Mowa o 
tegorocznych trzecioklasistach, dla 
których piękna, trzyletnia przygo-
da z V LO im. A. Mickiewicza w Czę-
stochowie dobiegła końca. Teraz 
zmierzą się z egzaminem dojrzało-
ści, czyli maturą. W piątek, 27 
kwietnia 2018 roku o godzinie 
10:00 uczniowie klas II wraz z gro-
nem pedagogicznym pożegnali te-
gorocznych maturzystów. 

Jak co roku, oficjalną część aka-
demii rozpoczęto wprowadzeniem 
sztandaru szkoły przy dźwiękach 
„Marszu Radeckiego” i odśpiewa-
niem hymnu narodowego. Następ-
nie pan dyrektor mgr Andrzej Rydz wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz Nagrody Dyrektora dla wszyst-

kich absolwentów, którzy otrzymali 
świadectwo ze średnią ocen mini-
mum 5,0. Złożył też serdeczne po-
dziękowania rodzicom uczniów, któ-
rzy byli zaangażowani w życie szkoły. 

Odbyło się również rozdanie dy-
plomów i nagród za osiągnięcia 
sportowe, udział w konkursach 
czytelniczych oraz grę aktorską w 
kabarecie szkolnym ATS - „Pół żar-
tem, pół serio”. Po tym przyszedł 
czas na wręczenie uczniom klas III 
pamiątkowych długopisów i ołów-
ków z logiem naszego liceum. 

Następnie uczniowie klasy IIA 
zaprezentowali część artystyczną. 

Przedstawiony skecz w sposób lek-
ko przekoloryzowany ukazał cykl 
trzyletniej nauki i nieco poprawił 
humory absolwentom, którzy ze 
smutkiem żegnali się ze szkołą. Na 
koniec trwającej blisko 1,5 godziny 
akademii obejrzeliśmy prezentację 
przedstawioną przez Rafała Maku-

cha z klasy IIIB, złożoną ze zdjęć te-
gorocznych absolwentów, która w 
zabawny sposób podsumowała 
trzy lata ich pobytu w V LO.

„Do mety dociera się po to, by 
ruszyć dalej”

 Sandra Grzyb, Dawid Zębik (klasa IIB)
zdjęcia: Sara Wojciechowska (klasa IA)

W kwietniu odbyła się szkolna 
wycieczka do Łodzi. Uczestniczyły 
w niej klasy IB i IIA wraz z polonist-
kami mgr Żanetą Sodułą i mgr Kry-
styną Kosel. Głównym celem naszej 
wyprawy była wystawa poświęco-
na Leonardo Da Vinci, która okaza-
ła się dla nas sporym zaskocze-
niem. Do tej pory większość z nas 
myśląc o tym artyście, przywoły-
wała wizje jego najwybitniejszych 
dzieł plastycznych takich jak choć-
by „Dama z łasiczką” czy „Mona Li-
sa” i z nastawieniem, że zgłębimy 
tajniki jego kunsztu malarskiego, 
jechaliśmy do Łodzi! 

Wyobrażenia nieco minęły się z 
rzeczywistością, ponieważ zapre-
zentowano nam Leonarda z zupeł-
nie innej perspektywy. Gdy weszli-
śmy do środka i zaczęliśmy prze-
chodzić od stanowiska do stanowi-
ska, zobaczyliśmy, że był nietuzin-
kowym wynalazcą. Wystawa była 
interaktywna. Każdy uczestnik 
mógł wysłuchać krótkiego wykła-
du na temat danego wynalazku, a 
nawet samemu „pokombinować” 
przy niektórych. Mogliśmy prześle-
dzić pomysłowość tego twórcy, zo-
baczyć, jak ciekawość świata i prze-

kraczanie granic prowadziły do ge-
nialnych pomysłów i rozwiązań. 

Leonardo był zafascynowany 
naturą. Wnikliwie ją obserwował, 
rysował, a następnie naśladował, 
realizując swoje pomysły. Uszył na 
przykład ze skóry kombinezon dla 
płetwonurka wraz z systemem do 
oddychania pod wodą. Można rzec, 
że Leonardo był cudownym pretek-
stem, aby spędzić wspaniały dzień 
w Łodzi. 

Tuż po obejrzeniu wystawy pieszo 
udaliśmy się na jedną z najdłuższych 
ulic w Europie – ulicę Piotrkowską, 
gdzie mogliśmy podziwiać przepięk-
ne kamienice, świadczące o dobro-
bycie łódzkich przemysłowców. Mo-
gliśmy także zjeść obiad i odpocząć, 
korzystając z pięknej pogody. Wy-
stawa była bardzo interesująca, a 
czas, który mogliśmy spędzić w gro-
nie przyjaciół, sprzyjał świetnym na-
strojom. Cudownie jest poznawać 
piękne polskie miasta, historie wy-
bitnych ludzi oraz ich pasje, a także 
cieszyć się towarzystwem przyjaciół. 
Wiemy teraz doskonale, co znaczy 
pojęcie „renesansowy umysł” i wie-
my, kim był renesansowy humanista. 

Ola Kacperak (IB)

I Międzypowiatowe Targi Eduka-
cyjne pod honorowym patronatem 
Kuratorium Oświaty w  Katowicach 
odbyły się w  Gimnazjum im. Kazi-
mierza Górskiego w  Poraju. Wśród 
bogatej oferty wielu szkół prezento-
waliśmy mocne strony naszej pla-
cówki również i my – uczniowie i na-
uczyciele V LO im. A. Mickiewicza. 

Weronika Góra i Oliwia Sitek (IIA) 
oraz Jakub Nowak (IIF) chętnie opo-
wiadali o naszym liceum zaintere-
sowanym gimnazjalistom podkre-
ślając nasze atuty – przyjazną at-
mosferę, ciekawe profile a  także 
wysoką zdawalność egzaminu ma-
turalnego. W misji tej wspierali ich 
nauczyciele języka angielskiego – 

mgr Kinga Michalik i mgr Krzysztof 
Majak prowadząc również rozmo-
wy z przybyłymi na targi rodzicami 
gimnazjalistów (wśród nich byli 
również absolwenci V LO). 

To właśnie dzięki zaangażowa-
niu mgr Kingi Michalik nasza szko-
ła otrzymała zaproszenie do Pora-
ja. Warto podkreślić, że byliśmy je-
dynym przedstawicielem liceów 
częstochowskich. Uczestniczący 
w spotkaniu gimnazjaliści oglądali 
prezentacje i  pokazy kilkunastu 
szkół ponadgimnazjalnych z regio-
nu (Częstochowa, Katowice, Kozie-
głowy, Łazy, Myszków, Żarki). 

Gimnazjaliści mieli także możli-
wość skorzystania z porad doradcy 

zawodowego z  Publicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Myszkowie p. Katarzyny Dyi. Pro-
fesjonalne przygotowanie i  dobrą 
organizację imprezy podkreśliła 
w swoim krótkim wystąpieniu pani 
Urszula Bauer – Śląski Kurator 
Oświaty, która była gościem hono-
rowym spotkania. I  Międzypowia-
towe Targi Edukacyjne w Poraju to 
już historia, ale już dziś czekamy na 
ich kolejną edycję w przyszłym ro-
ku. Promocja V LO w ten sposób – 
o  tak! Przecież jesteśmy otwartą 
szkołą - szkołą przyjazną uczniom, 
szkołą z klasą, szkołą na medal!

mgr Krzysztof Majak 
zdjęcia: Jakub Nowak (IIF)

„Wszystko co dobre, szybko się kończy”  
– pożegnanie trzecioklasistów
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 Łódzkie spotkanie 
z twórczością 

Leonardo Da Vinci

Targi Edukacyjne Poraj 2018 

Drodzy Absolwenci V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie! 
Szkolny dzwonek dziś zabrzmiał dla Was już po raz ostatni. 
Zanim zagracie swoje nowe role w teatrze świata, 
życzymy Wam, poza świetnym wynikiem egzaminu maturalnego,
otwartości na świat i drugiego człowieka.
Niech Wasze dojrzałe życie wypełniają dobre, pozbawione uprzedzeń wybory.
Pamiętajcie, że życie to nie wyścigi opierające się na średniej ocen.
... życie to nie „gra obowiązków”...
... życie to „szczególna zabawa”...
... ma twarde i okrutne zasady...
... a wygrywa ten, kto więcej „radości” znajdzie...
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Matura 2018

Najdłuższe wakacje w życiu
Zakończył się majowy ma-

raton maturalny. Do obowiąz-
kowego egzaminu z języka 
polskiego przystąpiło około 
272 600 tegorocznych absol-
wentów liceów ogólnokształ-
cących i techników. Wyniki 
z matur pisemnych zostaną 
ogłoszone 3 lipca. Tymczasem 
abiturienci mogą delektować 
się najdłuższymi wakacjami 
w życiu...

Chęć przystąpienia do matury 
– tak jak w latach ubiegłych – za-
deklarowali też abiturienci z wcze-
śniejszych roczników, którzy chcą 
poprawić swój wynik. Było ich 
około 8 tys. Maturzyści mieli obo-
wiązek przystąpienia do spraw-
dzianu na poziomie podstawo-
wym z języka polskiego, matema-
tyki,  języka obcego nowożytnego i 
co najmniej jednego testu z wy-
branego przez siebie przedmiotu. 

Wybory maturzystów w tym za-
kresie są najczęściej podyktowane 
wymaganiami rekrutacyjnymi 
określonymi przez szkoły wyższe. 
Najczęściej wybierane przez tego-
rocznych maturzystów (absolwen-
tów 2018 r.) egzaminy z  przed-
miotów dodatkowych na poziomie 
rozszerzonym to:
l język angielski – 146  670 

osób (53,8% zdających)
l geografia – 72 919 osób 

(26,7% zdających)
l matematyka – 69 671 osób 

(25,5% zdających)
l język polski – 54  657 osób 

(20,0% zdających)
l biologia – 50 058 osób (18,4% 

zdających)
l chemia – 27 773 osoby (10,2% 

zdających)
l wiedza o społeczeństwie – 22 

980 osób (8,4% zdających)
l fizyka – 21 212 osób (7,8% 

zdających)
l historia – 20 641 osób (7,6% 

zdających)
l informatyka – 8 888 osób 

(3,3% zdających).
Rezultat egzaminu z przedmio-

tu do wyboru nie ma wpływu na 
uzyskanie świadectwa maturalne-
go (nie ma progu zaliczeniowego), 
służy tylko przy rekrutacji na stu-
dia.  Wyniki matur pisemnych 
ogłoszone zostaną 3 lipca. kg
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Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych  
na „Dniach Otwartych” Politechniki Częstochowskiej

Uczniowie kl. TM oraz IIATS wraz z prof. Izabelą Za-
borską brali udział w „Dniach Otwartych” Politechni-
ki Częstochowskiej połączonych z X Edycją Uniwer-
sytetu Młodzieżowego. Po uroczystym powitaniu 
w Auli Wydziału Zarządzania zostały przedstawione 
bardzo ciekawe doświadczenia fizyczne z ciekłym 
azotem oraz z wykorzystaniem „jajka”, odkurzacza 
czy też okularów przeciwsłonecznych. Na Wydziale 
Elektrycznym można było obejrzeć laboratoria i do-
świadczenia z techniką wysokich napięć

 Następnie zapoznano obecnych z ofertą edukacyjną Politechniki Częstochowskiej.

 Wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych 
do Macedonii w ramach projektu „Droga do sukcesu”

Dziesięciu nauczycieli z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych, uczących języka an-
gielskiego, niemieckiego i przedmiotów zawodowych brało udział w „job shadowing” (szko-
lenie kadr) w Macedonii. Staż ten został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Po-
nadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, re-
alizowanego ze środków POWER. Projekt nosi nazwę „Droga do sukcesu”.

Szkolenie odbywało się w szkole ponadgimnazjalnej SOU MOSHA PIJADE w miejscowości 
Tetovo, położonej w północno-zachodniej Macedonii u podnóża gór Szar Płanina. Szkoła 
ta jest placówką kształcącą młodzież po szkole podstawowej w różnych dziedzinach, m.in. 
technik rolnictwa, obsługa ruchu turystycznego, gastronomia, mechanik samochodowy, 
operator obrabiarek CNC. W trakcie szkolenia uczestnicy obserwowali metody wykorzysty-
wane przez nauczycieli, zdobyli wiedzę na temat systemu oceniania, prowadzonej dokumen-
tacji szkolnej oraz wykorzystywanych materiałów, podręczników, oprogramowania. Pobyt 
w Macedonii okazał się także doskonałą okazją do poznania kultury i tradycji tego kraju, 
a także jego zabytków. Koordynatorkami programu były nauczycielki: Justyna Mizera i Ma-
rzena Śledź. 

Kwiecień Miesiącem Pamięci Zesłańcom Sybiru
Delegacja Zespołu Szkół Samochodowo-Budowla-

nych na czele z dyrektorem Jackiem Grzegorzewskim 
oraz nauczycielkami: Ewą Bekus-Kotynią, Izabelą Za-
borską, Teresą Michałowską i Ewą Kublik wzię-
ła udział w uroczystości upamiętniającej zsyłki  Pola-
ków na Sybir. Tegoroczne  spotkanie odbyło się pod 
hasłem „Kwiecień Miesiącem Pamięci Zesłańcom Sy-
biru”. Uroczystości rozpoczęły się pod Tablicą Memo-
rialną „Zesłańców Sybiru”, gdzie odśpiewano „Hymn 
Sybiraków”. Uroczystości odbyły się pod patronatem 

prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i  dr. Ryszarda Stefaniaka – zastępcy pre-
zydenta Miasta Częstochowy, który otrzymał odznaczenie Honorowego Sybiraka. 

Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania  
w Getcie Warszawskim

Obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu powstania 
w getcie warszawskim – największego zbrojnego zry-
wu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem 
pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Eu-
ropie. Symbolem obchodów rocznicy Powstania 
w Getcie Warszawskim jest żonkil – kwiat, którego 
płatki układają się w kształt sześcioramiennej gwiaz-
dy. Społeczność Zespołu Szkół Samochodowo-Bu-
dowlanych na czele z dyrektorem Jackiem Grzego-
rzewskim oddała hołd bohaterom powstania w get-
cie warszawskim. Zwieńczeniem obchodów był montaż słowno-muzyczny poświęcony tra-
gedii żydowskich powstańców nadany przez szkolny radiowęzeł. Działania upamiętniające 
75. rocznicę powstania w getcie warszawskim przygotowali nauczyciele: prof. Dorota Kawka 
i prof. Tadeusz Żesławski wraz z uczniami klas: I b, IV a i IV c technikum samochodowego.

Młodzi Kreatywni – Gra Miejska
Uczniowie klasy I ATS pod opieką Aliny Grabnej wzięli udział w grze miejskiej, realizo-

wanej w ramach V edycji Projektu „Młodzi-Kreatywni”, którego koordynatorką z ramienia 
Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych jest wicedyrektor - Agnieszka Burzyńska. Pod-
czas zabawy młodzież wykonywała zadania związane z przedsiębiorczością i nauką. 
W grze uczestniczyło 11 reprezentacji z częstochowskich szkół (każda po 10 osób), które 
w ciągu kilku godzin musiały podążać, wylosowaną przez lidera grupy trasą, zbierając punk-
ty, które zostały zlokalizowane na terenie kampusu Politechniki Częstochowskiej i Akademii 

im. Jana Długosza. Finał imprezy odbył się w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Często-
chowskiej, gdzie nagrody i dyplomy za udział wręczył Prezydent Miasta Częstochowy Krzysz-
tof Matyjaszczyk oraz rektor Politechniki Częstochowskiej Norbert Sczygiol. 

III miejsce Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych 
w Drużynowych Biegach Przełajowych

Reprezentacja Zespołu Szkół Samochodo-
wo-Budowlanych w Częstochowie zdobyła 
III miejsce podczas Miejskiej Licealiady Mło-
dzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach 
Przełajowych Chłopców – półfinał woje-
wódzki. Zawody na dystansie 1500 m odby-
ły się w Częstochowie. W składzie drużyny 
ZSSB pod opieką nauczycielki wychowania 
fizycznego, Agnieszki Bugary  wystąpili: Piotr 
Jeleń, Piotr Mercik, Radosław Rachwalik, 
Dominik Kocznur, Dominik Kobyłkiewicz, 
Przemysław Trzepizur, Tomasz Maciejewski, 

Rafał Szostek. Uczniowie otrzymali pamiątkowy puchar i dyplom Szkolnego Związku Sporto-
wego Zarządu Miejskiego w Częstochowie.

Powiatowy Konkurs Recytatorski  
„Piękno Poezji Renesansowej”

W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Piękno poezji renesansowej” zorganizowany przez nauczycielki -bibliotekarki Zespołu Szkół 
Samochodowo - Budowlanych - Alinę Grabną i Annę Majchrzak przy współpracy Danuty Ca-
ban – dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie. Zaproszonych gości powitał mgr 
inż. Jacek Grzegorzewski – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Często-
chowie. Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodzi-
ców przy Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie.

Dni Otwarte w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych
W Zespole Szkół Samochodowo-Bu-

dowlanych odbyły się „Dni otwarte”. Szko-
łę odwiedziło około 300 gimnazjalistów 
wraz z opiekunami. Goście po zapoznaniu 
się z ofertą edukacyjną szkoły z zaintereso-
waniem brali udział w zajęciach z mate-
matyki, konkursie języka angielskiego, czy 
też obserwowali pokaz renowacji samo-
chodu. Nie brakło również zainteresowa-
nych obrabiarką CNC, albo konkursem QR. 
Jak zwykle dużą popularnością cieszyły się 
slajdy z zagranicznych wyjazdów, które oferuje szkoła. Młodzież obejrzała funkcjonowanie 
małej stacji diagnostycznej. Każdy mógł założyć alko-gogle, czy spróbować swych sił na sy-
mulatorze zderzeń. Na boisku szkolnym odbywały się rozgrywki sportowe i „paintball”. 
Znacznym zainteresowaniem cieszyły się pokazy samochodów. 

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych oddaje hołd 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

W rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, 
przed pomnikiem na Placu Biegańskiego, ze-
brały się poczty sztandarowe częstochow-
skich szkół , przedstawiciele władz miasta 
z wiceprezydentem Ryszardem Stefania-
kiem na czele, służby mundurowe oraz 
mieszkańcy Częstochowy. Wszyscy obecni 
oddali część Pierwszemu Marszałkowi Pol-
ski, a następnie wysłuchali koncertu pieśni 

żołnierskich w wykonaniu Chóru Jasnogórskie-
go. W uroczystościach tych uczestniczyła dele-
gacja Zespołu Szkół Samochodowo-Budowla-
nych – dyrektor Jacek Grzegorzewski oraz mło-
dzież pod opieką nauczycielek – Teresy Micha-
łowskiej, Izabeli Zaborskiej, Ewy Krakowiak-
Szewczyk, Aleksandry Kuśmirek, Edyty Figoń.
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Licealiada w piłce nożnej dziewcząt 

Dziewczęta z ZS im. J. Kochanowskiego najlepsze
Zakończyła się kolejna im-

preza organizowana przez 
Szkolny Związek Sportowy 
w Częstochowie – piłka noż-
na dziewcząt szkół ponad-
gimnazjalnych.

Wyniki tych zawodów  są wli-
czane do współzawodnictwa 
sportowego szkół na najbardziej 
usportowioną szkołę ponadgim-
nazjalną w Częstochowie.

Tytułu mistrzowskiego z ro-
ku ubiegłego broniły dziewczęta 
„Kochanowskiego”. I tym ra-
zem okazały się najlepsze, choć 
nie przyszło im to łatwo ponie-
waż deptały im po piętach dru-

żyny dziewcząt ze „Słowackie-
go”,  „Sienkiewicza”, „Żerom-
skiego”,  „Kopernika” i Tech-
nicznych Zakładów Nauko-
wych. 

Pewną niespodzianką  tych 
mistrzostw była drużyna Tech-
nicznych Zakładów Nauko-
wych, ponieważ jest szkołą ty-
powo męska, tym większa za-
sługa dziewcząt z TZN.

Wszystkie mecze były bar-
dzo zacięte, z roku na rok po-
ziom zawodów rośnie.

Mecze rozgrywane były na 
boiskach „Kochanowskiego” 
oraz na Orliku przy SP nr 50.

ts

Dominik Haładus: Skąd pomysł na fir-
mę KOKOwear? Czemu akurat stroje 
kolarskie? 

Klaudia Kokot: Jakiś czas temu, chciałam ku-
pić stroje do jazdy na rowerze. W głowie miałam 
kilka pomysłów jak ten strój mógłby wyglądać, 
ale rzeczywistość sprowadziła mnie na ziemię 
Okazało się, że nie mogę wybierać wśród kolo-
rów, modeli, etc. A zmuszona jestem zdecydo-
wać się na strój czarno-szary i do tego męski. 

DH: Wtedy wpadłaś na pomysł uszycia 
dla siebie własnego stroju?

KK: Tak. Kupiłam tkaniny specjalistyczne i za-
częłam uczyć się szyć. Stroje spodobały się in-
nym. Rowerzyści to osoby, zwracające uwagę na 
wysoką jakość. Padały pytania: czy tkaniny są 
włoskie? Wtedy już wiedziałam, że jeśli chcę za-

jąć się tym „na poważnie”, to muszę brać pod 
uwagę tylko najlepsze tkaniny. Całe szczęście 
w dzisiejszych czasach, jeśli sami nie stworzymy 
sobie granic, to ich nie ma. I tak dotarłam do mi-
strzów fachu tekstylnego, Włochów. Tkaniny, 
które sprowadzamy powalają swoją jakością, są 
najlepsze z dostępnych na świecie. Nici szwalni-
cze, to amerykańska marka o najwyższej ela-
styczności i dużej wytrzymałości. Żelowe wkład-
ki kolarskie, to także włoska precyzja.

DH: Co znajdziemy w ofercie? 
KK: Oferta KOKOwear to przede wszystkim 
stroje kolarskie. Począwszy od koszulek rowero-
wych, czy spodenek z wkładką kolarską po akce-
soria typu nogawki, rękawki kolarskie, a także 
stroje rowerowe dla najmłodszych. W naszej 
ofercie znajdziecie też coś, czego często klienci 
się nie spodziewają, mianowicie indywidualnego 
podejścia do zawodnika. Oprócz zakupu profe-
sjonalnej odzieży, można u nas zaprojektować 
swój własny stój z nazwiskiem, logiem czy wła-
snym projektem graficznym. 

DH: Na rynku jest dużo firm i ofert, 
z których może skorzystać każdy mi-
łośnik kolarstwa, co wyróżnia twój 
produkt?

KK: KOKOwear skupia się na najlepszej, jakości 
wykonania, najlepszych materiałach sprowadza-
nych z Włoch. Szyjemy najlepszymi nićmi szwal-
niczymi, używamy wkładek kolarskich najlep-
szych na rynku włoskim, wkładek żelowych. Nie 
jesteśmy zainteresowani tańszą, często słabszą, 
jakością. Tworzymy produkt, o którego najwyż-
szej, jakości jesteśmy przekonani w 100%. Ma-
my już pewne wskazówki, co ulepszymy w przy-
szłym roku, ulepszenia wynikają z postępu tech-
nologii również w krawiectwie.

DH: Ostatnio dużym zainteresowa-
niem cieszą się zawody, które łączą 
w sobie trzy dyscypliny: pływanie, ro-
wer i bieganie, czyli Triathlon. Czy pla-
nujesz rozbudowę kolekcji o stroje 
adresowane do Triathlonistów?

KK: Kolekcję planujemy rozbudować o kilka ga-
łęzi. Triathlonowe stroje, chyba na równi z jedno-
częściowymi strojami kolarskimi, wywołują we 
mnie największe ciarki. Marzę, żeby zaprojekto-
wać jednoczęściowy strój wyścigowy. Może już 
w tym sezonie, będziemy mogli zobaczyć zawod-
ników w „drugiej skórze” uszytej przez KOKO-
wear (uśmiech)…

DH: Skąd bierzesz inspiracje do two-
rzenia nowych wzorów? Twoje wzory 
są dość oryginalne, nie boisz się bra-
ku odbiorców? 

KK: Pomysły biorę z życia, z codzienności, 
a czasem z jakiejś nietypowej sytuacji. Gdy spoj-
rzysz na kolekcję „Fluobat”, nazywaną przez 
wielu „maziajami” możesz stwierdzić, że jestem 

trochę pokręcona (śmiech). Czasem zaczyna się 
od prostego koło, a czasem od podpowiedziane-
go przez znajomego słowa „moro”, tak powsta-
ła kolekcja „Pixmoro”. Może okazać się, że ta 
rozmowa stanie się inspiracją do stworzenia no-
wego wzoru, które być może nazwę „Życie”, 
a grafika przypominać będzie zwiniętą gazetę 
(śmiech).

DH: Porozmawiajmy teraz o twoich in-
spiracjach, zainteresowaniach? Twoje 
zainteresowania bliskie są kolarstwu? 
Patrząc na twoje zaangażowanie, wi-
dać, że praca cię cieszy...

KK: Pracowałam już jako kierowca, godzinami 
siedziałam za biurkiem, w wakacje przed studia-
mi roznosiłam ulotki… Jestem zdania że nigdy 
nie jest za późno na zrobienie czegoś nowego, in-
nego niż do tej pory. Szycie i konstrukcje odzie-
ży mam we krwi. Moje babcie szyły, rodzice wie-
le lat prowadzili profesjonalny zakład krawiecki 
i mnie to nie mogło ominąć  (uśmiech). Choć nie 
było mi to pisane od małego. Kończyłam studia 
na kierunku „Zdrowia Publicznego” na Akademii 
Medycznej, po drodze zrobiłam jeszcze dwa inne 
fakultety, ale jako dziecko brałam starą maszy-
nę walizkową Łucznik, kartkę w kratkę i zamiast 
kredkami, to na maszynie szyłam na tej kartce 
domek i drzewa... (uśmiech) To, co robię teraz 
było chyba nieuniknione. Od przeznaczenia nie 
da się uciec.  

DH: Widziałem kilka Twoich wzorów. 
Potencjalny klient musi wybierać, 
z tego, co już powstało, czy każdy 
strój może być zrobiony na jego osobi-
ste zamówienie indywidualne?

KK: Widzę, że coraz częściej moje kolekcje in-
spirują klientów do wymyślania swoich wła-

snych aranżacji w połączeniu z moimi. Czasem 
przyprawia mnie to o ból głowy, bo klient zmie-
nia mój wypracowany wzór, o coś, co w ogóle 
jest z innej bajki, a czasem powstają takie kom-
binacje, że sama nie mogę się napatrzeć. W nie-
których projektach jestem po prostu zakochana.

DH: Jakie są twoje plany zawodowe na 
najbliższe miesiące? 

KK: W najbliższych tygodniach będę konstru-
ować kolekcję jesień-zima. Chcę, aby w kolekcji 
cały czas na pierwszym miejscu znajdowały się 
najwyższej jakości materiały, chcę wprowadzić 
do moich strojów, membranę softshell i water-
proof. W najbliższych miesiącach czeka nas pra-
ca przez duże P.

DH: W imieniu swoim i redakcji, życzę 
sukcesów i dużo pracy. Dziękuję za 
rozmowę.

KK: Na to liczę. Dziękuję również.
Rozmawiał: Dominik Haładus

Rozmawiamy z Klaudią Kokot właścicielką i twórcą KOKOwear 

Zaprojektuj niezwykły strój kolarski

I LO im. J. Słowackiego – II miejsce zdj. arch

M-CE SZKOŁA PKTY BRAMKI

I ZS im. J. Kochanowskiego 12 19 : 3

II I LO im. J. Słowackiego 7  9 : 8

III IV LO im. H. Sienkiewicza 7    6 : 10

IV VII LO im. M. Kopernika 6  7 : 4

V ZSTiO im. S. Żeromskiego 5    5 : 12

VI Techniczne Zakłady Naukowe 2   1 : 10

ZS im. J. Kochanowskiego:  Rak Wik-
toria, Woszczyńska Dominika, Ciupa 
Julia, Więcław Wiktoria, Kimla Zuzan-
na, Flaszka Klaudia,  Godela Marlena, 
Kosowska Wiktoria, Wnuk Marta, So-
cha Iga. Nauczyciel – Paweł Kapica

I LO im. J. Słowackiego: Biała Agniesz-
ka, Halbiniak Martyna, Gaj Alicja, 
Jurkiewicz Magda, Gloc Wiktoria, 
Chmielewska Martyna, Maciejczyk , 
Gerle Weronika, Luczyńska Sonia, 
Nauczyciel – Marlena Nowak

IV LO im. H. Sienkiewicza: Puchała 
Paulina, Paszkowska Venessa, Szy-
maniec Olga, Gałązka, Lis Dominika, 
Kucharczyk Monika, Rogozik Natalia, 
Rodek Zuza, Wystalalska Erwina, Wo-
łek Julia, Rakowska Nina. Nauczyciel 
– Jacek Lis      

ZS im. J. KOchanowskiego – I miejsce zdj. arch IV LO im. H. Sienkiewicza – III miejsce zdj. arch
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy  

ul. Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 110.000 zł. Tel. 602 307 570 
po godz. 1800

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek w Kuźnicy Lechowej o 

pow. mieszkalnej 40 m2, użytkowej 76 m2 . 
Działka 1100 m2 uzbrojona: woda, prąd, gaz. 
Oaza spokoju i wypoczynku. CQ ena 168 
tys. km – do negocjacji. Tel. 796 307 890

n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 
wykończenia. Przybynów, ul. Ostrowska. 
Tel. 692 414 626

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną 1600 m2. 

Kolonia Borek. Tel. 506 787 261 
n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna.  

Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140 
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 

m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron 
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. 
Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121. 

Tel. 34 362 94 27
n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie 

lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222

n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 1.300 zł/m-c. Tel. 602 307 570 
po godz. 1800

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 

głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam. 
Tel. 888 784 479

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 pokoje 
49,2 m2 w blokach (os. Trzech Wieszczów) na 
dwa odrębne po pokoju z kuchnią też 
w blokach i kwaterunkowe. Tel. 50 45 63 612 

KUPIĘ

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n KUPIĘ płyty winylowe. Tel. 507 076 853

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telewizor do małego pokoju, mało 

używany. Cena 200 zł. Tel. 530 485 377
n SPRZEDAM audiofilskie kolumny 

podstawkowe B&W DS1. Cena 100 zł/szt. 
Tel. 886 486 072

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125, 900 W 

z uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

n SPRZEDAM poziomicę laserową mało 
używaną (komplet w pudełku). Cena 50 zł. 
Tel. 886 486 072 

— ODZIEŻ —

n SPRZEDAM spodnie jeans, 3 szt. – cena 20 
zł/szt. Spodnie dresowe – cena 5 zł. Szlafrok 
męski – cena 50 zł. Tel. 530 485 377 
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

n SPRZEDAM plecak turystyczny duży – cena 
30 zł. Plecak turystyczny mniejszy – cena 20 
zł. Tel. 530 485 377 

n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki 
Philipiak. Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy 
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153. 

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, 
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość 
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa 
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm, 
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor 
ciepły beż. Tel. 504 563 612

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do 
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA�GOTÓWKA�za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne 

uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach 
interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z 

dzianiny. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. 
Umowa o pracę. Tel. 34 365 72 12

n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 

Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

MATRYMONIALNE
n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny, 

niezależny finansowo, ciemny blondyn 
– pozna panią – wiek do 50 lat, stan cywilny 
pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci. 
Cel – stały związek. Tel. 660 006 217 

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

POGRZEBY



Wyścigi samochodowe

Bartek Mirecki na podium 
Mistrzostw Europy Centralnej
Częstochowski kierowca wy-

ścigowy Bartłomiej Mirecki 
dwukrotnie stawał na podium 
w drugiej rundzie Mistrzostw 
Europy Centralnej, która odby-
ła się w miniony weekend 
w Austrii.

Pierwsze kwalifikacje , podob-
nie, jak cały weekend stały pod 
znakiem zmieniającej się  pogo-
dy. Częstochowianin wyjechał do 
pierwszych na oponach typu 
slick. Chwilę później, ze względu 
na deszcz musiał wrócić do swo-
ich mechaników, którzy założyli 
do bolidu „deszczówkę”. Przy ko-
lejnym pit-stopie znów konieczna 
była zamiana opon - z powrotem 
na te służące do jazdy po suchym 
torze. Mimo tych utrudnień Bar-
tłomiej Mirecki „wykręcił” swoim 
bolidem najlepszy czas w klasie 
i siódmą pozycję  w generalce.

Pierwszy wyścig na Red Bull 
Ringu zakończył na drugiej pozy-
cji w swojej klasie. Ustąpił miej-
sca jedynie swojemu rywalowi 
z Węgier - Janosowi Magyarowi.  

Kwalifikacje do drugiego wyści-
gu odbywały się w deszczu. To da-
ło Mireckiemu możliwość rywali-
zowania z dużo mocniejszymi sa-
mochodami z klasy F3. Skorzy-

stał z warunków panujących na 
torze i przejechał tor najszybciej 
spośród wszystkich klas! Za ple-
cami pozostawił nie tylko rywali 
ze swojej kategorii, ale też 17 boli-
dów z wyższej klasy.  

– Mimo bardzo dobrych poran-
nych kwalifikacji w deszczu, wal-
ka na suchym torze z bolidami F3 
jest dla mnie niemożliwa. Za dru-
gi wyścig odebrałem puchar za 
drugie miejsce w swojej klasie, 
a wracając z podium zastał mnie…  
deszcz! Szkoda, że spadł o godzi-
nę za późno. Na mokrym torze 
mógłbym bronić pierwszej pozycji 
– przekonuje Mirecki.  

Dwa drugie miejsca w wyści-
gach na austriackim Red Bull 
Ringu dały częstochowianinowi 

kolejne cenne punkty w walce 
o Mistrzostwo Europy Central-
nej FIA CEZ. W ubiegłym roku 
zdobył on w tej serii wicemistrzo-
stwo.  

– Mimo że drugi wyścig nie po-
toczył  się  po mojej myśli, jestem 
zadowolony ze startu w Austrii. 
Teraz czas popracować przejrzeć  
samochód i popracować nad jego 
osiągami tak, aby był on bardziej 
konkurencyjny. Przede mną też 
standardowa praca na symulato-
rze i na siłowni. W czerwcu po-
nownie wsiądę do formuły i po-
walczę o zwycięstwo na torze 
w Poznaniu. Dziękuję wszystkim 
kibicom i sponsorom za wsparcie 
- dodaje Mirecki.

KR
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SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534
N A J W Y ¯ S Z E C E N Y ! ! !

Z gazet¹ 5 % rabatu!

w w w.mechanika-kwec.pl ZAKRES US£UG
mechanika

elektromechanika
klimatyzacja
wulkanizacja

diagnostyka komputerowa
specjalizacja SMART

gwarantujemy pe³ny dostêp do czêœci

Rafa³ Kwec
42-130 Wreczyca Wlk.
ul. Czêstochowska 32
tel. 503 395 744

DARK-LAND
SZKÓ£KA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

DARIUSZ KOWALIK

wszystko do ogrodu

TERENY ZIELONE

NAWADNIANIE

PLACE ZABAW

US£UGI RÊBAKIEM

MA£A ARCHITEKTURA

WYKONANIE OGRODÓW

US£UGI OGRODNICZO-BRUKARSKIE

CHOINKI ŒWIE¯E CIÊTE I DONICZKOWE

PELET   DREWNO KOMINKOWE

WWW.DARK-LAND.PL           INFO@DARK-LAND.PL

507 041 476

42-270 Rzerzêczyce, ul. Skrzydlowska 153

42-200 Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 21

985 z³ brutto za tonê – firma Olczyk

OBWIESZCZENIE
sygn. sprawy:  AB.7011.2.2018

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zwanej w skrócie k.p.a. podaję do publicznej wiadomości, 
że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie  reprezentowanego przez Panią 
Bożenę Zalewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w try-
bie art. 155 KPA ostatecznej decyzji Starosty Częstochowskiego nr   2/2016/ZRID z dnia 
01.09.2016 r., znak AB.7011.2.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1005 S na odcinku DK-91-Rędziny 
Jaskrów -DW786 od km 1+415,67 do km 2+343,34 – etap II”.

Wniosek dotyczy  dz nr 1268 obręb Jaskrów, jedn. ewid Mstów w zakresie jej podziału.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia 

strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski 
i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, ul.  Sobieskiego 9, parter, pokój nr 17.
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 Audi A4 IV (B8) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis Navi 
Skóra VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
178276 km, 2.0 diesel, kombi, 143 KM, 
czarny metalik, automat
VIN: WAUZZZ8K4DA236736
Pełne wyposażenie. I właściciel od 
nowości.Stan idealny. 59 900 zł

 Ford Fusion LIFT*Zarejestrowany 
Bezwypadkowy*Klimatronik*Serwis*VIP 
GWARANCJA, 2008, 197704 km, 68 KM, 
1.4 diesel, srebrny metalik 
VIN: WF0UXXGAJU8A47854
Garażowany. Bogate wyposażenie.
II właściciel od nowości. Stan idealny.

11 900 zł

 Renault Clio III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2009, 174381 km 
1.5 diesel, kombi, srebrny, 68 KM
VIN: VF1KR1G0H41020861
Garażowany. Bogate wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 12 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY Navi Serwis 
Bezwypadkowy Klimatronik VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2010, 201710 km
2.0 diesel, 184 KM, czarny, automat
VIN: WBAFW11010C636578
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

63 900 zł

 Kia Venga 1.6CRDi 128PS Klima Led 
Serwis ASO Wzorowy STAN 
GWARANCJA 24 m-ce Bezwypadkowy
2011, 153416 km, 1.6 diesel, brązowy,  
128 KM   VIN: TMAEG814ABJ043978
Garażowany. Pełne wyposażenie 
I właściciel od nowości. Stan WZOROWY !!
 26 900 zł

 Renault Grand Espace IV Lift 150PS 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima Navi 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
216340 km, 2.0 diesel, szary, 150 KM
VIN: VF1JKFJC648544529
I właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie. 
 42 900 zł

 Chevrolet Captiva II 7-Osobowy 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Navi Skóra Automat GWARANCJA, 2012
130657 km, 2.2 diesel, 183 KM, szary, 
automat, 7 miejsc. Garażowany.  
I właściciel. Serwisowany w ASO. 
Pełne wyposażenie. Stan perfekcyjny!!!
 46 900 zł

 Mazda 3 I 1.4i*DOHC16V*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis 
GWARANCJA 24 m-ce, 2004, 198363 km,
1.4 benzyna, niebieski metalik, 86 KM
VIN: JMZBK14J251147566
Garażowany. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości. Stan idealny.

10 900 zł

 Renault Koleos OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 213483 km,
2.0 diesel, srebrny metalik
VIN: VF1VY0A06UC251073
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie  
 24900 zł

 Chevrolet Orlando Automat 163PS 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
196581 km, 2.0 diesel, kombi, szary,  
163 KM, automat, 7-miejscowy
VIN: KL1YA75Y9DK122076 
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 33 900 zł

 MINI Cooper II Cabrio*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Navi Serwis Klima 
GWARANCJA-24 m-ce, 2009, 173326 km,
1.6 benzyna, cabrio, 2/3 drzwi, srebrny,  
116 KM VIN: WMWMR31010TX61364
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 25 900 zł

 Renault Trafic II 115PS*9osób 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2008
227014 km, 2.0 diesel, 115 KM, srebrny 
automat  VIN: VF1JLBHBH8V324577
Na gwarancji. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Bogate wyposażenie.Wersja Long 
 33 900 zł

 Citroen C-Crosser 156PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2009, 196000 km, 
2.2 diesel, 156 KM, srebrny metalik, 4x4
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości.

31 900 zł

 Nissan Qashqai II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Navi Serwis 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
179340 km, 1.6 diesel, 130 KM
VIN: SJNFEAJ10U2733934
Garażowany, I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 
 45 900 zł

 SEAT Leon II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima186.000KM-Serwis 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2006
186324 km, 1.9 diesel, czarny, 101 KM
VIN: VSSZZZ1MZ6R011226
Garażowany. I właściciel. Bogate 
wyposażenie. Stan idealny.
 12 900 zł

 BMW X3 II (F25) OPŁACONY Skóra 
Bezwypadkowy Pełny-Serwis Navigacja 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011, 145658 
2.0 diesel, 184 KM, czarny, automat, 4x4
VIN: WBAWY31030L555474
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny !!!
 71 900 zł

 Opel Antara 4x4*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA-24 m-ce, 2007, 185034 km,
2.0 diesel, 150 KM, szary, automat, 4x4
VIN: W0LLA63F870121302
Garażowany. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości.Stan idealny.
 26 900 zł

 Toyota Avensis III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Navi 88.000km - 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2012
88966 km, 2.0 diesel, kombi, 124 KM, 
czarny  VIN: SB1ED76LX0E077664
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie.  
 46 900 zł

 Citroen C4 Picasso I Exclusive 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2007, 200696 km
1.6 diesel, kombi, 110 KM, brązowy, automat
Na gwarancji. Pełne wyposażenie. Wersja  
Exclusive. II właściciel od nowości.  
Stan idealny.

17 900 zł

 Opel Vectra C 2,0 T 175PS * 
Bezwypadkowy * Serwis-ASO! * 
Wzorowy-Stan * 2kpl kół * GWARANCJA, 
2004, 191053 km, 2.0 benzyna, kombi
srebrny metalik, 175 KM
VIN: W0L0ZCF3541085816
Pełne wyposażenie. I właściciel od 
nowości. Stan WZOROWY!!! 14 900 zł

 Toyota Previa II 7-Osób OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2003, 237578 km
2.0 diesel, szary metalik, 116 KM, 7 miejsc
VIN: JTEGG32MX00010445
Garażowany. Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny!!.
 18 900 zł

 Dacia Duster I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2013, 200227 km 
1.5 diesel, 108 KM, czarny metalik
VIN: UU1HSDAC648184278
Garażowany. Bogate wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.

28 900 zł

 Opel Insignia Country Tourer Lift 130PS 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima Navi 
108.000km-Serwis GWARANCJA, 2013
108166 km, 2 diesel, 131 km, szary metalik
VIN: W0LGM5EL5E1011904
Garażowany. I właściciel, Serwisowany w 
ASO. Pełne wyposażenie. Stan idealny.
 45 900 zł

 Volkswagen Sharan II BlueMotion 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Skóra Navi Serwis GWARANCJA, 2012
191857 km, 2.0 diesel, czarny, 140 KM
VIN: WVWZZZ7NZDV001228
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 
 52 900 zł

 Fiat Bravo II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 189244 km,
1.9 diesel, szary, 116 KM
VIN: ZFA19800004080630
Garażowany. Pełne wyposażenie
II właściciel od nowości. Stan idealny.
 14 900 zł

 Peugeot 1007 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatyzacja Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2006, 158495 km, 
1.4 benzyna, 2/3 drzwi, szary, 75 KM
VIN: VF3KMKFVC20079690  Garażowany, 
Na gwarancji. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości.Stan idealny.
 9 900 zł

 Volkswagen Touran I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2007
178795 km, 1.9 diesel, 90 KM, czarny 
VIN: WVGZZZ1TZ8W003486
Garażowany. Pełne wyposażenie. I 
właściciel od nowości. Stan perfekcyjny.
 21 900 zł

 Ford Fiesta VI OPŁACONY Klima 
107.000km Bezwypadkowy Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce 2012, 107355 km 
1.4 diesel, 68 KM, srebrny metalik
VIN: WF0JXXGAJJCK01751
Garażowany. Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 23 900 zł

 Peugeot Partner II Tepee*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2010, 159737 km, 
1.6 diesel, kombi, szary metalik, 75 KM
VIN: VF37J9HTCAJ550181
Garażowany, Na gwarancji. Bogate 
wyposażenie. I właściciel. Stan idealny.

23 900 zł

 Volvo V60 I R5 163 PS R-DESIGN 
Bezwypadkowy Navi Skóra Serwis VIP 
GWARANCJA, 2013, 178742 km, 2.0 
diesel, kombi, srebrny metalik
VIN: YV1FW31A1D1128002
Garażowany. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości. Stan idealny.

48 900 zł

Oferta wybrana z  23 maja 2017 r.
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Centrala

42-226 Czêstochowa

ul. Pu³askiego 76/80

tel. 34 361-30-15

fax 34 361-16-06

Filia Mys³owice

41-400 Mys³owice

ul. Obrze¿na Pó³nocna 15

tel. 32-222-22-99

fax 32 222-23-34

Filia £ódŸ

94-303 £ódŸ

ul. Konstantynowska 34

tel. 42 640-49-41/42

fax 640-49-43

FIlia Bielsko-Bia³a

43-300 Bielsko-Bia³a

ul. Komorowicka 110

tel. 33 818-46-63/64

fax 33 818-46-65

skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 23 maja 2018 r.

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  
FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., hatchback 
 

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

  24.800 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwisowana, 
na gwarancji fabrycznej 
producenta 
 38.900 zł  

MERCEDES GLK 
2.2 CDTI,  
rok prod. 2009, 
krajowy, I – wł. 
 65.900 zł
NISSAN MICRA 1.2 E, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł.

 
25.900 zł  

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, kraj., I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł.

 34.900 - 37.900 zł  

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, quattro 118.000 zł

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 
navi, czujniki 99.000 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł

n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 TDCi, rok prod. 2006, 5 drzwi 9.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013,  
kraj., F. VAT 38.900 zł

n MAZDA 5 1.6 D, rok prod. 2010, 7-osobowy 26.700 zł

n MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry 16.900 zł

n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  
rok prod. 2007   25.900 zł

n MERCEDES C200 2.0 D, rok prod. 2000   11.900 zł

n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł

n MITSUBISHI ASX 1.6 E, rok prod. 2010, kraj.,  
I – wł.   37.800 zł

n NISSAN JUKE 1.6 E, zakup 2011, 190 KM, 
kraj., I – wł. 37.900 zł

n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 CDTi, rok prod. 2015,  
tempomat, krajowy, serwisowany, I - wł., 
F-ra VAT 59.900 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E, rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., f-ra VAT 49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.4 E, rok prod. 1999 3.900 zł

n RENAULT CLIO IV 1.2 E, rok prod. 2013,  
kraj., I –wł., serwisowany, F-ra VAT 25.900 zł

n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  
kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł

n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,  
sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT 36.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł.  35.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.9 TDi, rok prod. 2003  8.700 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.
 15.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,  
kraj., I – wł. 32.900 zł

n SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  45.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2008 19.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł  
n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy 21.900 zł
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Żużel

Częstochowskie „lwy” chcą 
pożreć toruńskie „jaskółki”

Piłka nożna

Raków zagra 
w niedzielę w Łęcznej 

z Górnikiem
Po dwóch wyjazdowych spo-

tkaniach forBET Włókniarz 
Częstochowa już w niedzielę, 
27 maja zmierzy się przed 
własną publicznością z Get 
Well Toruń.

Mecze z toruńską drużyną za-
wsze gromadziły w Częstochowie 
liczne rzesze kibiców żużlowych. 
Nie inaczej będzie w niedzielę. 
Spotkanie najpewniej obejrzy 
komplet publiczności.  

Faworytem tego pojedynku 
będą częstochowskie „lwy”, któ-
re po 6. kolejkach mają siedem 
punktów i są wiceliderem PGE 
Ekstraligi. Co prawda drużyna 
Marka Cieślaka przegrała ostat-
nie dwa spotkania, ale na wyjeź-
dzie i z głównymi pretendentami 
do walki o drużynowe mistrzo-
stwo kraju.  

Dużo poniżej oczekiwań spi-
suje się natomiast zespół z Toru-
nia, który przed sezonem był wy-
mieniany w gronie pierwszej 
czwórki. I nic dziwnego, bo takie 
nazwiska jak Doyle, Holder, Iver-
sen czy Holta miały gwaranto-
wać wysokie zdobycze punkto-
we. Tymczasem Get Well z do-
robkiem cztery punktów zajmuje 
przedostatnie miejsce w tabeli. 

W dwóch ostatnich kolejkach to-
runianie przegrali w Zielonej Gó-
rze, a przed własną publiczno-
ścią zostali niemal zdeklasowani 
przez Fogo Unię Leszno.  

– Drużyna z Torunia jest bar-
dzo silna na papierze. Oczywi-
ście pojawiają się opinie, że nie 
jest zgrana i nie panuje tam do-
bra atmosfera. Z trenerem Cie-
ślakiem nie zwracamy na to jed-
nak uwagi i bardzo poważnie 
podchodzimy do niedzielnego 
meczu - twierdzi Michał Świącik, 
prezes forBET Włókniarza. - 
Zdajemy sobie sprawę z mocy 
przeciwnika. Toruń jeszcze dużo 
może osiągnąć w tym sezonie. 
My musimy zrobić wszystko, że-
by wygrać ten mecz. Nie powiem, 
że nie ma innej możliwości. Bo to 
jest sport i wszystko może się 
zdarzyć.

Niedzielny pojedynek będzie 
miał również swoje podteksty. W 
ubiegłym sezonie Rune Holta był 
kapitanem Włókniarza. Klub in-
formował, że Norweg ustalił wa-
runki kontraktu i wydawało się, 
że jego pozostanie to w zasadzie 
już tylko formalność. Tymcza-
sem złamał dane słowo i prze-
niósł się do Torunia. W Często-
chowie wylądował za to wycho-

wanek toruńskiego klubu Ad-
rian Miedziński. Dla niego jest to 
pierwsza zmiana barw klubo-
wych w dotychczasowej karierze.

– W niedzielę pewnie u jedne-
go i drugiego poziom adrenaliny 
będzie podniesiony, bo walczą 
przeciwko swoim byłym druży-
nom - uważa Świącik. - Adrian 
podchodzi do tego meczu nor-
malnie, nie ma presji. Nie myśli 
o tym, Po prostu traktuje to jako 
pracę.

Mecz rozpocznie się o godz. 
19.  

KR
Awizowane składy

Get Well Toruń
1. Jason Doyle
2. Paweł Przedpełski
3. Rune Holta
4. Niels Kristian Iversen
5. Chris Holder
6. Daniel Kaczmarek
7. Igor Kopeć-Sobczyński

forBET Włókniarz Cz-wa
9. Leon Madsen
10. Tobiasz Musielak
11. Fredrik Lindgren
12. Adrian Miedziński
13. Matej Zagar
14. Adrian Woźniak
15. Michał Gruchalski

W niedzielę, 27 maja 
w przedostatniej kolejce Nice 
1 Ligi częstochowski Raków 
zmierzy się na wyjeździe 
z Górnikiem Łęczna.  

Po bezbramkowym remisie 
z Olimpią Grudziądz częstocho-
wianie stracili już praktycznie 
szansę na awans do ekstrakla-
sy. Na dwie kolejki przed koń-
cem Nice 1 Ligi Raków traci do 
drugiego w tabeli Zagłębia So-
snowiec pięć punktów. Wyżej 
w tabeli od „czerwono-niebie-
skich” są także GKS Katowice, 
Stal Mielec i Chojniczanka 
Chojnice, która jest najbliżej ze-
społu z Sosnowca i liczy się 

jeszcze w walce o najwyższą 
klasę rozgrywkową.

Dla Górnika Łęczna w nie-
dzielnym meczu liczyć się będzie 
tylko zwycięstwo. Rywal Rakowa 
znajduje się obecnie w strefie 
spadkowej, ale traci tylko punkt 
do drużyny zajmującej miejsce 
gwarantujące walkę w barażach 
o utrzymanie.  

W bezpośrednim pojedynku 
w rundzie jesiennej lepsi okazali 
się częstochowianie, którzy wy-
grali 3:1. Bramki dla Rakowa 
zdobyli wówczas Karol Mondek, 
Paweł Piceluk i Andrzej Niewulis.

Mecz rozpocznie się o godz. 
12.45

KR
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Memoriał Michała Obierzyńskiego – Obierza Cross

Bieg szczególny, bieg dla 
mamy

Przed nami druga edycja 
biegu ku czci naszego kolegi 
Michała Obierzyńskiego, któ-
ry zmarł rok temu po ciężkiej 
chorobie. 

Pierwsza edycja wydarzenia 
odbyła się tuż po śmierci Mi-
chała. W ten sposób chcieliśmy 
uczcić jego pamięć, a także zre-
alizować jego pomysł i marze-
nia. Był to bieg, do którego nie 
trzeba było nikogo namawiać. 
Kameralnie i bez pompy. Ale z 
najbliższymi. Można było prze-
biec 10 km lub przejść przy po-
mocy kijów Nordic Walking. 

Tym razem będzie inaczej 
mają być fajerwerki, dystans 10 
km i pomoc organizacyjna zna-
nych i lubianych Zabieganych 
Częstochowa, Urzędu Miasta 

Częstochowy oraz przy współ-
pracy z  Włodar Trade. A dzień 
jest szczególny, bo 26 maja - 
Dzień Mamy. Start biegu godzi-
na 18:30. Dystans to dwie 5 km 
pętle wokół Sanktuarium Krwi 
Chrystusa. Ulubiony dystans 
Michała.

Sportowa rywalizacja ma być 
również prezentem dla mamy 
Michała. To właśnie jej ten bieg 
jest zadedykowany. Pani Ga-
briela nie może pogodzić się z 
jego śmiercią. Każdego dnia 
wspomina swojego syna zerka-
jąc na zdjęcie, które stoi w cen-
tralnym miejscu w jej domu. 
Każdego dnia na niego czeka 
wierząc, że któregoś dnia wróci 
z pracy w Urzędzie Miasta i ją 
uściska. Bieg jest jedynym spo-
sobem, by poczuć jego obec-

ność. 
Dlatego dzięki takim inicjaty-

wom, choć przez chwilę Michał 
będzie wśród nas, symbolicznie 
spotka  się ze swoją mamą. Tak 
jak i on, tak i my wszyscy 
włączmy się w to święto i pobie-
gnijmy na cześć swoich mam. 
Zapraszając je na metę, na któ-
rej wręczmy im kwiaty i ucału-
jemy. 

Dystans: 10 km.
Start i Meta: SANKTUARIUM 

KRWI CHRYSTUSA, ul. Św. 
Kaspra del Bufalo 2/18, Czę-
stochowa. 

Rozpoczęcie biegu godzina: 
18:30.

Możliwość zapisania się w dniu 
biegu.

Dominik Haładus

Ponad 5 mln zł wyda w tym 
roku Częstochowa na promo-
cję poprzez żużel i piłkę noż-
ną. Właśnie ogłoszono prze-
targi

Ekstraligowy Włókniarz może 
starać się w tym roku o rekor-
dową kwotę 3,5 mln zł. To o mi-
lion złotych więcej niż klub 
otrzymał od miasta w 2017 ro-
ku. W skali kraju żadna inna 
drużyna żużlowa nie może li-
czyć na tak duże wsparcie ze 
strony władz miasta. Często-
chowa zainwestuje także po-
kaźne środki, bo 1,8 mln zł 
w grający w Nice 1 Lidze Raków.

W obu projektach umów zna-
lazł się zapis, że mogą być one 
rozwiązane ze skutkiem natych-
miastowym ze względu na „chu-
ligańskie zachowania kibiców 
oraz wszelkie inne niewłaściwe 
zachowania kibiców (w tym 
działania dyskryminujące jakie-
kolwiek osoby lub grupy osób ze 
względu na pochodzenie, rasę, 
płeć, wyznanie, itp. lub używa-
nie symboli/gestów prawnie za-
kazanych) podczas zawodów 
oraz   stwierdzenie jakichkol-
wiek działań ze strony Wyko-
nawcy godzących w dobre imię 
i pozytywny wizerunek Zama-
wiającego lub/i jego przedstawi-
cieli”. Za złamanie umowy klu-

bom grozi kara finansowa wy-
nosząca 120 proc. wypłaconej 
kwoty.  

– Chodzi po prostu o to, aby 
kibice nie łamali prawa i re-
spektowali elementarne normy 
społeczne. Mogą kibicować ży-
wiołowo, spontanicznie i zgod-
nie z klubowymi tradycjami, ale 
niech ten doping mieści się 
w granicach normy. Nie tylko 
dla dobra ulubionego klubu, ale 
także z uwagi na indywidualne 
konsekwencje, jakie można po-
nieść, czego dowodzą ostatnie 
wydarzenia np. w Poznaniu - 
zauważa Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Częstochowy. – Trzeba też 
pamiętać, że to drużyny będące 
sportowymi wizytówkami Czę-
stochowy. Celem zawieranych 
umów jest promocja miasta. Je-
żeli więc nasze kluby mają Czę-
stochowę promować, a nie słu-
żyć jej antypromocji, trudno ich 
występy oceniać wyłącznie pod 
kątem wyników sportowych. 
Przekaz z meczu dotyczy także 
zachowania kibiców. Jeżeli jest 
ono złe – głównie ta informacja 
idzie w świat... Jestem przeko-
nany, że wszyscy mają tego 
świadomość.

Umowy z klubami będą obo-
wiązywać do końca tego roku.

KR

Ruszyły przetargi

Miliony na promocję 
miasta poprzez żużel 

i piłkę nożną

Viking Nordic Team 

Dobre występy częstochowskich kijkarzy w pucharach
W sobotę, 19 maja repre-

zentanci częstochowskiego 
Viking Nordic Team startowa-
li w Pucharze Europy w sło-
weńskim Radenci oraz w Pu-
charze Polski w Konstancinie-
Jeziornej.

W Słowenii Mariola Pasikowska 
zwyciężyła w kategorii K30, a Da-
niel Wojtasiński był drugi w kate-
gorii M40. Był to drugi z pięciu 

etap Pucharu Europy na dystan-
sie 10 kilometrów. Kolejny już za 
miesiąc w niemieckim Roding.

W podwarszawskim Konstan-
cinie wystartowało natomiast 21 
zawodników Viking Nordic Team 
Częstochowa w drugiej elimina-
cji Pucharu Polski. Zajęli 10 
miejsc na podium.   Następny 
etap Pucharu Polski za dwa ty-
godnie w Kolbuszowej.

 KR

Dystans 5km:
Michał Zarębski - 1 miejsce kat. M30 i 

pierwsze open
Ewa Dusiel - 2 miejsce kat. K50
Bożena Jurczyńska - 2 miejsce kat. K55
Bartłomiej Dębski - 3 miejsce kat. M40
Janusz Kubat - 3 miejsce kat. M45
Agnieszka Kolarska - 3 miejsce kat. K30
Joanna Stolarska - 3 miejsce kat. K-junior

Zbigniew Cudak - 4 miejsce kat. M50
Nadia Kolarska - 4 miejsce kat K-dzieci
Magdalena Stolarska - 7 miejsce kat. K45
  

Dystans 10km:
Ewelina Suriak - 3 miejsce kat. K18
Marcin Kustal - 4 miejsce kat. M30
Piotr Krakowian - 9 miejsce kat. M40
Michał Suriak - 8 miejsce kat. M30

Marek Czakiert - 9 miejsce kat. M50
Renata Gawor - 10 miejsce kat. K50
Elżbieta Kasprzyk - 11 miejsce kat. K50
  

Dystans półmaratonu:
Bogdan Barczyk - 1 miejsce kat. M50
Jarosław Pietrzyk - 1 miejsce kat. M30
Beata Kaniowska - 4 miejsce kat. K40
Jolanta Barczyk - 5 miejsce kat. K50   
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PROGRAM TV – PIĄTEK 25 MAJA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 250; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 9 

Zaginione dziewczyny; 
serial TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3842; teleturniej muz.
09:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 250; serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3315; 
telenowela TVP

10:30 Jeden z dziesięciu; 
19/106; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 
7/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w zagrodzie – 

Kwalifikowany materiał 
siewny gwarantem 
sukcesu

12:50 Natura w Jedynce –  
24 godziny na bezkresnej 
pustyni; Nowa Zelandia 
(2015)

13:50 Elif; s.II; odc. 251; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; 
telenowela his. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wiktoria; s.I; odc. 8 - 

Młoda Anglia (Victoria, ep. 
8, Young England); serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3843; teleturniej muz.
17:55 Leśniczówka; odc. 25
18:25 Leśniczówka; odc. 26
18:55 Jeden z dziesięciu; 

20/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /34/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz (12); 

teleturniej muz.
22:45 Boks - Narodowa Gala 

Boksu na Stadionie 
Narodowym - Izu 
Ungonoh - Fred Kassi

01:15 Miłość silniejsza niż 
śmierć; dramat; USA 
(1996); reż.:Richard 
Heffron; wyk.:Kelly 
Rutherford, Gina Philips, 
Daniel Pilon

02:55 Tanie Dranie
03:40 Film dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 203 
ed. 4; teleturniej

06:00 Za marzenia; odc. 11; 
serial TVP

06:50 Włoska kuchnia jak u 
babci; odc. 10/13 Matera; 
cykl dokumentalny; USA 
(2013)

07:20 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Panorama i Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

91 „Kobiety górą”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1870; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 204 
ed. 4; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
141; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:25 Zakupy pod kontrolą 
(9); reality show

14:55 Za marzenia; odc. 11; 
serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2374; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 241 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; serial 
obyczajowy

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

92 „Razem czy osobno”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 65 
„Majka podfruwajka”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1870; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1871; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 sezon 12; serial 
komediowy TVP

22:20 La La Poland; odc. 
(5); program rozrywkowy

23:15 Iskander; serial 
kryminalny

00:15 Zawód: Amerykanin; 
s.I - Odc. 11; serial; USA 
(2013)

01:10 Egzorcysta III; horror; 
USA (1990); reż.:Peter 
William Blatty; 
wyk.:George Scott, Ed 
Flanders, Brad Dourif; 
Dozwolone od lat 18

03:10 11 minut; Irlandia, 
Polska (2015); reż.:Jerzy 
Skolimowski

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (688); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(480); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 SuperPies (12); 
magazyn poradnikowy. 
Behawiorystka Aneta 
Awtoniuk pokaże, jak 
mądrze wychować psa. W 
każdym odcinku pojawią 
się dwie rodziny, w tym 
gwiazda, ze swoimi...

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (43); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (816); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (167); serial 
paradokumentalny. Z 
więziennego szpitala 
ucieka przestępca. Cała 
akcja była doskonale 
zaplanowana, a o trasie 
przejazdu transportu 
wiedzieli tylko policjanci. 
Zachodzi podejrzenie,...

13:00 Trudne sprawy (733); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2699); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (779); 
serial paradokumentalny

15:50 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Korea 
Południowa

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (16); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny, ich syna 
oraz sąsiadów Paździocha 
i Boczka.

20:05 Polsat SuperHit 
Festiwal 2018: Koncert 
Platynowy

22:05 Polsat SuperHit 
Festiwal 2018: Tamta 
Dziewczyna ma jubileusz 
- Sylwia Grzeszczak

0:05 Ciemność rusza do 
boju; film fantasy, USA 
2007. Olśniewająca 
filmowa baśń została 
oparta na motywach sagi 
angielskiej pisarki Susan 
Cooper.

2:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5320) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(14) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2257) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (921) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (573) - 

program.  
13:00 19 + (274) - program
13:30 Szpital (810) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

14 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja „Cynamon” 
miała być spełnieniem 
marzeń Grzegorza, 
któremu pewnej nocy 
przyśniły się pierogi z 
cynamonem, dlatego 
uznał to za świetny 
pomysł na nazwę dla 
swojego wymarzonego 
lokalu…

15:30 Szkoła (574) - 
program.  

16:30 19 + (275) - program
17:00 Ukryta prawda (922) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (811) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7450) 
19:35 Sport (7433) 
19:45 Pogoda (7430) 
19:50 Uwaga! (5321) - 

program.   
20:00 Transformers III - film 

przygodowy, USA 2011. 
Sam Witwicky (Schia 
LeBouf) z pomocą 
Autobotów już dwukrotnie 
uratował świat przed 
niebezpieczeństwem. 
Doświadczenia te jednak 
nie przekładają się na jego 
sukcesy zawodowe. Ma 
trudności choćby ze 
znalezieniem pracy…

23:15 Raport mniejszości - 
film S-F, USA 2002. John 
Anderton (Tom Cruise) 
jest szefem specjalnej 
jednostki powołanej do 
zapobiegania 
przestępczości. Jego 
zespół wykorzystuje 
metodę prewencji, którą 
on sam wynalazł. 
Anderton dowiaduje się, 
że wkrótce sam popełni 
zbrodnię…

02:15 Kuba Wojewódzki 12 
(14) - talk show.  Aktorzy, 
sportowcy, politycy, 
muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia, bo ten człowiek 
to legenda

03:15 Uwaga! (5321) - 
program.   

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(139/150) - program

04:50 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 50

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 20

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 21

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 22

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 1

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 72

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2006

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014; odc. 
368

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 50

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 51

20:00 13 dzielnica: 
Ultimatum; akcja, Francja 
2009. Paryż, rok 2015. 
„D13”- 13. dzielnica, jest 
odseparowana od miasta i 
rozbita na getta. 
Niepodzielnie rządzą w 
nich etniczne gangi, 
brutalnie kontrolujące 
życie dzielnicy, pobierające 
haracze i uwikłane w 
przemysł narkotykowy…

22:00 Więzienie w ogniu; 
akcja, USA 2015. Jack 
Stone organizuje 
sfingowany napad na 
bank, by w ten sposób 
trafić do więzienia i 
zdobyć zaufanie 
rosyjskiego gangstera 
Balama. Dla trzymającego 
w garści 
skorumpowanych 
funkcjonariuszy Balama 
więzienie to idealna 
kryjówka, z której rządzi 
miastem…

23:45 Miami Vice; akcja, 
USA 2006

02:20 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 11

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6.

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

05:40 Korona królów; odc. 
59; telenowela his. TVP

06:15 Na sygnale; odc. 24; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 25; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Królowa Bona; odc. 4; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
807; serial TVP

09:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
88 „Niezależność”; serial 
komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
89 „Wiecznie młodzi”; 
serial komediowy TVP

10:30 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 201 - Myszka Miki; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 202 - Lotnisko; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
48 - Proroczy sen

16:20 Na sygnale; odc. 25; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 18; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 203 - Antyk; serial 
kryminalny TVP

20:15 Tajemnica jeziora; 
odc. 6; serial; Francja 
(2015)

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 98 
- Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 204 - Kometa; serial 
kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 249; serial 
kryminalny TVP

01:15 Oficerowie; odc. 4/13 - 
Nocny gość; serial 
kryminalny TVP

02:05 Oficerowie; odc. 5/13 - 
Wkręt; serial kryminalny 
TVP

02:55 Królowa Bona; odc. 4; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
807; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
88; serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2422
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Zdrowa, polska 
wieprzowina

06:25 Śpiewające fortepiany 
(5)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (27) - Zagłębie

08:25 Jeden z dziesięciu; 
3/102; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 164 
ed. 4; teleturniej

09:40 Kierunek Kabaret; /56/ 
- Parodia, pastisz czy 
trawestacja?

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /4/ - „Tyle samo 
prawd ile kłamstw” - 
Izabela Trojanowska

10:55 Familiada; odc. 2422
11:30 Życie to Kabaret – 

Lubię to - kabaret Hrabi 
(1-2); widowisko

13:35 Śpiewające fortepiany 
(6)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
bez granic 2005 (2)

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2014 - 
Folkowo & kabaretowo! 
(1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Sandomierz pachnący 
serem; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (79) - 
Poganiacz słoni; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Makłowicz w podróży. 
Podróż 44 - Sardynia 
(171) Górska Barbagia; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(20); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(7)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 168; teleturniej

22:20 Festiwal cyrkowy w 
Monte Carlo 2015 odc. 1; 
Monako (2015)

23:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 
2; program rozrywkowy

00:20 Koło fortuny; odc. 163 
ed. 4; teleturniej

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Rzeczpospolita 
Kabaretowa - XI Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2005 
(1)

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Rzeczpospolita 
Kabaretowa - XI Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2005 
(2)

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Rzeczpospolita 
Kabaretowa - XI Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2005 
(3)

03:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (12); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (236) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (322) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (41/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(17) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 5 (3) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (42/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (496) - 
program sądowy

14:55 Szpital (323) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(18) - serial S-F, USA. Pod 
dach Melindy i Jima trafia 
nastolatek, którego 
nawiedza niebezpieczny 
duch. Dodatkowo kobieta 
widzi ducha psa – 
Homera. Psia zjawa 
zmusza Melindę do 
szukania pomocy u 
zaklinacza psów…

16:55 Przepis na życie 5 (4) 
- serial obyczajowy

17:55 Dr House I (1/22) - 
serial obyczajowy, USA. 
Do szpitala trafia 29-letnia 
przedszkolanka, Rebecca 
Adler, która 
niespodziewanie doznała 
w pracy napadu 
drgawkowego. Jej lekarz 
rodzinny rozpoznał 
nowotwór mózgu…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Willow - film 

przygodowy, USA/Wielka 
Brytania/Nowa Zelandia 
1988. Przepowiednia 
głosi, że rządy okrutnej 
królowej Bavmordy (Jean 
Marsh) ukróci 
dziewczynka, która ma się 
właśnie narodzić. 
Władczyni rozkazuje 
zamordować wszystkie 
niemowlęta płci żeńskiej. Z 
życiem uchodzi tylko mała 
Elora…

22:40 Kongo - film 
przygodowy, USA 1995. 
Kongo. Przebywający w 
dżungli naukowcy 
poszukujący złóż 
diamentów zostają 
zaatakowani przez stado 
drapieżnych małp. 
Wkrótce na miejsce 
tragedii dociera ekipa 
ratunkowa, która też musi 
zmierzyć się z licznymi 
niebezpieczeństwami…

01:50 Wybrana (13) - serial 
S-F, USA. Bo otrzymuje 
wraz z Tate nowe zadanie 
od losu…

02:50 Moc Magii (TVN7 noc) 
(139/150) - program. 

05:00 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (11/13) - 
program lifestylowy

06:15 Idealna niania 9 (12) - 
program obyczajowy

07:00 Ugotowani 11 (8/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:00 Sekrety lekarzy 4 (12) 
- reality show

09:00 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (12) - 
program

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (12) - program 
rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (9/10) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Misja ratunkowa 
(2/10) - program

13:35 W czym do ślubu? 3 
(12) - reality show

14:05 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

14:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (10/12) - 
reality show

15:20 Agentki czystości 
(12/13) - program 
lifestylowy

15:50 Rodzice pod ostrzałem
16:55 Wyglądać jak gwiazda 

(3/6) - program 
rozrywkowy

17:25 Gwiazdy prywatnie 2 
(4/8) - program 
lifestylowy

17:55 Ugotowani 11 (9/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

18:55 Afera fryzjera 5 (3/12) 
- program rozrywkowy

19:40 Kuchenne rewolucje 9 
(1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:40 Zgłosić gwałt (dla 
małoletnich od lat 16)

21:55 66 Iron Majdan
22:30 Życie bez wstydu 5 

(1/12) - reality show
23:30 Sekrety gwiazd (dla 

małoletnich od lat 16)
00:30 Internetowa randka z 

wrogiem - dokument (dla 
małoletnich od lat 16)

01:30 Najsztub słucha - 
Margaret (5/6) - talk show

02:00 W roli głównej - 
Danuta Stenka (5/8) - talk 
show

02:30 W roli głównej - 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show

03:00 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

03:30 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

04:00 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

04:30 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: Finał: Bayern 
Monachium - Eintracht 
Frankfurt

10:15 Boks - KnockOut Boxing 
Night #1(walka wieczoru: 
Krzysztof Głowacki - 
Santander Silgado)

13:05 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry w 
Juracie

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - 1/2F - 
1-2

18:05 Boks - Narodowa Gala 
Boksu na Stadionie 
Narodowym - studio

18:35 Boks - Narodowa Gala 
Boksu na Stadionie 
Narodowym - Alexa 
Kubacki; Łukasz Jarosz - 
Michał Wlazło; Igor Kolacin 
- Wendell Roche; Piotr 
Hallmann - Damien Lapilus; 
K1 - Tomasz Sarara - 
Tomas Mozny; Rafał 
Jackiewicz - Robert 
Świerzbiński; Robert Talarek 
- Norbert Dąbrowski; Marcin 
Najman; Mariusz Wach - 
Erick Molina; Ugonoh - Fred 
Kassi; Ewa Piątkowska; 
Artur Szpilka - Dominick 
Guinn

01:20 ESL - świat esportu; odc. 
11; magazyn; Niemcy 
(2018)

07:00 Dojrzalsi; magazyn 
publicystyczny

07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu; 

program publicystyczny
07:56 Dokument w obiektywie; 

magazyn
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Nożem i widelcem; odc. 

200 - Kiełbaski i papryka 
faszerowana z grilla

10:15 Mój pies i inne 
zwierzaki; magazyn

10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Gen innowacyjności
11:25 Cicho pod prąd; film 

dokum.; Niemcy (2010)
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika regionu; 

program publicystyczny
13:00 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Niepokonani; reportaż
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Moja Praca; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Wiatr od morza; 

magazyn
17:31 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Smak tradycji; magazyn
18:01 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokum.
19:58 POGODA
20:00 Moja Praca; magazyn
20:30 Wiatr od morza; 

magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Cicho pod prąd; film 

dokum.; Niemcy (2010)
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
02:25 Nożem i widelcem; odc. 

200 - Kiełbaski i papryka 
faszerowana z grilla

02:45 Rączka gotuje
03:10 Gen innowacyjności
03:25 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Moja Praca; magazyn
06:00 TELEZAKUPY
06:35 Wiatr od morza; mag.

06:50 Był taki dzień – 25 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Zwłoki nieznane; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 4 
Mariachi; cykl reportaży

08:30 Ukryte skarby – Słoń 
leśny i gorące wody z 
głębin ziemi; cykl 
reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
27; telenowela his. TVP

09:35 Korona królów; odc. 
28; telenowela his. TVP

10:05 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Lublin; cykl reportaży

10:35 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 39 Reguły 
Templariuszy; cykl 
dokumentalny

11:10 Taśmy bezpieki
11:40 Pocztówka z nieba; 

film dokumentalny; Polska 
(2005); reż.:Piotr 
Nesterowicz

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:40 Sensacje XX wieku – 
Operacja Suez ‚56; cykl 
dokumentalny

14:10 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad cz 
2; cykl dokumentalny

15:30 Opowieść o Indiach – 
Złoty wiek; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

16:35 Historia Polski – 
Jeden z czarnej listy 93

17:20 Daniel Gabriel 
Fahrenheit

17:50 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 8/13; serial 
sensacyjny TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Narodziny wojny /1-2/; 
cykl dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; magaz.

20:30 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

21:35 Korona królów; odc. 
29; telenowela his. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
30; telenowela his. TVP

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia lekarza 
ginekologa w Kijowie; 
reportaż

23:15 List biskupów; film 
dokumentalny; Polska 
(2015)

00:20 Miasto skarbów; odc. 
12 Coś się kończy; serial 
kryminalny TVP

01:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 4 
Mariachi; cykl reportaży

01:45 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 8/13; serial 
sensacyjny TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

7:00 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 1. 
mecz finałowy fazy play-
off

9:50 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Argentyna - USA

12:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami...

13:30 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Tajlandia

15:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

15:50 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Korea 
Południowa

18:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

19:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Rosja - Kanada

21:00 Sporty walki; FEN 21; 
walka: Thiago Vieira - 
Andrzej Grzebyk

0:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Korea 
Południowa

2:30 Sporty walki; KSW

POLSAT SPORT
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05:00 Klan; odc. 3312; 
telenowela TVP

05:30 Klan; odc. 3313; 
telenowela TVP

05:55 Sprawa dla reportera
06:55 Weterynarze z 

sercem; /41/
07:25 Pełnosprawni; odc. 

251; magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:50 Rok w ogrodzie
08:10 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3843; teleturniej muz.
09:10 Studio Raban
09:35 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:00 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 70 Strzegom; 
magazyn

10:30 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/8/; felieton

10:40 Trzecia połowa; odc. 
10; serial komediowy TVP

11:40 The Wall. Wygraj 
marzenia; /34/; teleturniej

12:40 Pensjonat nad 
rozlewiskiem; odc. 10; 
serial TVP

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 250; serial 
kryminalny TVP

15:05 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 23; serial TVP

15:55 Korona królów; odc. 
83; telenowela his. TVP

16:25 Korona królów; odc. 
84; telenowela his. TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3844; teleturniej muz.
17:55 Od Opola do Opola; 

/7/; widowisko muzyczne
18:55 Orły Nawałki; odc. 7; 

cykl reportaży
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Trzecia połowa
20:35 Liga Mistrzów - Finał 

(studio)
20:40 Liga Mistrzów - Finał
23:10 Spis treści – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/8/; felieton

23:20 Sunset Park: Gra o 
wszystko; USA (2016); 
reż.:Jason Sarrey; 
wyk.:Michael Trevino, 
Sam Douglas, Robert 
Miano

01:00 Tragiczna pomyłka; 
film fabularny; USA 
(2016); reż.:Fred Olen 
Ray; wyk.:Jamie Luner, 
Steven Brand, Audrey 
Whitby

02:35 Chłopi; odc. 7/13 - 
Bór; serial TVP

05:40 Koło fortuny; odc. 205 
ed. 4; teleturniej

06:15 Na sygnale; odc. 191 
„Rozstanie”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1867; serial obyczajowy 
TVP

07:15 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda

10:55 M jak miłość; odc. 
1374; serial TVP

11:55 M jak miłość; odc. 
1375; serial TVP

12:50 Przeprowadzki 
zwierząt; odc. 2; serial 
dokumentalny; USA 
(2013)

14:00 Familiada; odc. 2464; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 242 
ed. 4; teleturniej

15:20 XXI Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie 2015 (2)

16:20 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 sezon 12; serial 
komediowy TVP

16:50 Słowo na niedzielę - 
Mam wiarę

17:10 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 171
18:40 Postaw na milion; 

odc. 171; teleturniej
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! - 

rozgrzewka
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (1) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 Czas śmierci; odc. 1; 
serial; Wielka Brytania 
(2016); reż.:Gilles Bannier; 
wyk.:Myanna Buring, Ben 
Batt, David Leon, Emma 
Fryer, Matt King, Ashley 
Walters

22:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 sezon 12; serial 
komediowy TVP

23:05 Szpieg D’83 (odc. 5); 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

00:05 Ścigani; film 
sensacyjny; USA (1996); 
reż.:Kevin Hooks; 
wyk.:Laurence Fishburne, 
Stephen Baldwin, Selma 
Hayek

01:50 Egzorcysta III; horror; 
USA (1990); reż.:Peter 
William Blatty; 
wyk.:George Scott, Ed 
Flanders, Brad Dourif; 
Dozwolone od lat 18

03:50 Iskander; serial 
kryminalny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:20 Matki w mackach 
Marsa; film animowany, 
USA 2011

9:05 My3; program dla dzieci
9:30 My3; program dla dzieci
10:05 Ewa gotuje (335); 

magazyn kulinarny
10:35 Nasz nowy dom (80); 

reality show. Pan Dariusz 
samotnie opiekuje się 
trójką dzieci. Mimo 
kłopotów ze zdrowiem, 
starał się pracować i 
remontować dom. Córka 
pana Darka...

11:35 Wyjdź za mnie (10) 
reality show

12:30 Jaś Fasola (14); serial 
komediowy. Komik Rowan 
Atkinson wciela się w 
postać gapowatego i 
złośliwego Jasia Fasoli, 
który potrafi 
skomplikować nawet 
najprostszą sytuację.

13:10 Dzień Matki; komedia, 
USA 2016. Splecione losy 
kilku rodzin. Sandy 
rywalizuje z nową 
partnerką eksmęża o 
miano lepszej matki. 
Rodzice składają wizytę 
Jesse i jej...

15:50 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Rosja

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(70); serial dokumentalny. 
Sylwetki mężczyzn z 
małych wsi i miasteczek. 
Mimo że mają oni 
niewielkie perspektywy i 
nie są zbyt zamożni, 
szukają partnerek...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (81); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna i 
sąsiadów...

20:05 Polsat SuperHit 
Festiwal 2018: Radiowy 
Przebój Roku

22:05 Polsat SuperHit 
Festiwal 2018: Jubileusz 
Michała Bajora - 45 lat 
Mojej Miłości Największej

0:05 Dziecko Rosemary (2); 
serial grozy. Młode 
małżeństwo 
Woodhouse’ów 
zamieszkuje w nowym 
lokum. Ciężarna Rosemary 
zaczyna podejrzewać, że 
sąsiedzi oddają cześć 
szatanowi.

2:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:15 Uwaga! (5321) - 
program.   

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Wyjątkowa chwila 

(6/9) - program
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1078) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (683) - serial 
obyczajowy

12:5 1 Ugotowani 12 (8/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

13:50 Program Rozrywkowy
14:50 Iron Majdan (1/10) - 

program.  Są miejsca, 
których nie znajdziesz w 
przewodnikach. Są ludzie, 
o których nie przeczytasz 
w książkach, i wyzwania, 
których nikt wcześniej nie 
podjął… 

15:50 Domowe rewolucje 2 
(1/8) - program.  Tym 
razem Dorota stawi czoła 
starym meblościankom, 
rozpadającym się 
glazurom czy podartemu 
linoleum

16:55 Projekt Lady 3 (1/12) - 
program

17:55 Tu się gotuje! 2 
(11/12) - magazyn.  Każdy 
z nas - niezależnie od 
posiadanych zdolności 
kulinarnych, poziomu 
opanowania techniki 
gotowania, czy praktyki 
obsługi domowej kuchenki 
- wielokrotnie musiał 
zmierzyć się z nagłym 
wyzwaniem, jakie 
postawiło przed nim tzw. 
codzienne życie…

18:00 Kuchenne rewolucje 
17 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7451) 
19:25 Sport (7434) 
19:35 Pogoda (7431) 
19:45 Uwaga! (5322) - 

program.   
20:00 Poznaj moich 

rodziców - komedia, USA 
2004. Pechowy Greg 
mimo olbrzymich 
wysiłków wciąż nie może 
zdobyć uznania rodziców 
wybranki swojego serca. 
Tym razem rodzice 
dziewczyny postanawiają 
poznać bliżej rodziców 
swojego przyszłego 
zięcia…

22:25 Pitch Perfect - 
komedia, USA 2012

00:50 Ring - film horror, 
USA/Japonia 2002. W 
Seattle krąży tajemnicza 
kaseta wideo, która 
zapowiada nadejście 
śmierci. Czterech młodych 
ludzi już zmarło. Ktoś 
musi położyć temu kres, 
ale kto i za jaką cenę?…

03:20 Uwaga! (5322) - 
program.   

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(140/150) - program

05:00 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial, USA 
2015; odc. 16

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne; 
akcja, Polska 2016

08:50 Tajemnice medyczne; 
akcja, Polska 2016

09:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

10:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

11:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49

12:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 50

13:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 51

14:40 Syn prezydenta; 
komedia, USA 1996

16:40 Taxi 3; akcja, Francja 
2003

18:25 Guardians: Misja 
superbohaterów; akcja, 
Rosja 2017. W okresie 
zimnej wojny organizacja 
o nazwie „Patriot” 
utworzyła super-
bohaterski skład, który 
obejmuje członków wielu 
republik radzieckich. Przez 
wiele lat bohaterowie 
ukrywali swoją tożsamość, 
ale w trudnych obecnie 
czasach muszą wrócić i 
ponownie pokazać swoją 
siłę…

20:00 Ghost Rider; akcja, 
Australia, USA 2007. 
Dawno temu gwiazdor 
motocyklowy, Johnny 
Blaze, zawiera pakt z 
diabłem, aby chronić 
swoją najbliższą rodzinę. 
Diabeł szybko jednak 
wraca po zapłatę…

22:05 Wpół do śmierci 2; 
akcja, USA 2007. Dwóch 
więźniów – Burk i Twitch, 
odsiaduje wyrok, w 
więzieniu w którym trwa 
ciągła walka między 
rywalizującymi ze sobą 
gangami…

00:00 Uciec, ale dokąd?; 
akcja, USA 1993. Zbiegły 
więzień - Sam Gillen 
pomaga pięknej młodej 
wdowie, Clydie i jej 
dzieciom stawić opór 
bezwzględnemu 
przedsiębiorcy 
budowlanemu, który chce 
ich wyrzucić z domu i 
przejąć cenny grunt…

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 9

05:45 Bulionerzy; odc. 48 - 
Brzemię oglądalności; 
serial komediowy TVP

06:20 07 zgłoś się; odc. 
14/21 - Hieny; serial TVP

08:05 07 zgłoś się; odc. 
15/21 - Skok śmierci; 
serial TVP

09:20 Komisariat; odc. 23 
Czwarta para rękawic; 
serial TVP

09:50 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
84 „W jakim wieku?”; 
serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196 - O mały włos; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Alternatywy 4; odc. 
8/9 - Wesele; serial 
komediowy TVP

18:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 197 - Bransoletka; 
serial kryminalny TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 250; serial 
kryminalny TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 198 - Psina; serial 
kryminalny TVP

21:05 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 199 - Manuela; serial 
kryminalny TVP

21:55 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

23:50 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 22; serial TVP

00:50 Pitbull; odc. 11; serial 
policyjny TVP

01:45 Ekstradycja I; odc. 1/6; 
serial kryminalny TVP

02:55 Prokurator; odc. 2/10; 
serial kryminalny TVP

03:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

04:25 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 48; 
serial komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc. 5

06:25 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Czarny 
humor

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 36 
Kętrzyn; magazyn

07:45 OPPA 2000 - Gdzie 
jest Dzidek (1); widowisko

08:45 Koło fortuny; odc. 165 
ed. 4; teleturniej

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Urszula /cz. 
1/; reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1)

10:55 Paranienormalni 
Tonight - Michał Szpak; 
program rozrywkowy

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Urszula /cz. 
2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Kulinarne wspomnienia 
z dzieciństwa w PGR; 
magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 45 Kruchy skarb; 
cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 5

14:15 Postaw na milion; 
odc. 169; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /7/ - „Szklana 
pogoda” - Lombard

15:25 Hity kabaretu (20) - 
Mirek i Lucyna i inne hity 
Kabaretu Jurki; program 
rozrywkowy

16:20 Herbatka z kabaretem 
(21); program rozrywkowy

16:50 Herbatka z kabaretem 
(1); program rozrywkowy

17:35 Zakupy pod kontrolą 
(8); reality show

18:10 Wielki Test o Kulturze
19:50 Bake off – Ale ciacho! 

(1) ed. 4; widowisko
20:50 Bake off – Ale przepis 

(1)
21:10 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 
2; program rozrywkowy

22:15 Big Music Quiz (9); 
teleturniej muz.

23:10 Koło fortuny; odc. 164 
ed. 4; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

02:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1)

03:00 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Czarny 
humor

05:45 Ukryta prawda (237) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (42/48) - 

serial komediowy, USA
09:25 Przepis na życie 4 

(13) - serial obyczajowy
10:20 Przepis na życie 5 (1) 

- serial obyczajowy
11:20 Przepis na życie 5 (2) 

- serial obyczajowy
12:20 Zaklinaczka duchów 

(14) - serial S-F, USA
13:20 Zaklinaczka duchów 

(15) - serial S-F, USA
14:20 Zaklinaczka duchów 

(16) - serial S-F, USA
15:20 Książę i ja IV: W 

krainie słoni - komedia, 
USA 2010. Duńska para 
królewska - Edward (Chris 
Geere) i Paige (Kam 
Heskin) - zostaje 
zaproszona na daleki 
wschód na ślub Myry - 
księżniczki egzotycznego 
Sangyoonu. Na miejscu 
Paige szybko odkrywa, że 
Myra nie znosi swojego 
aroganckiego i 
egocentrycznego 
narzeczonego, a szczerym 
i głębokim uczuciem darzy 
skromnego opiekuna 
słoni…

17:10 Lemur zwany Rollo - 
komedia, Wielka Brytania/
USA 1997. John Cleese, 
Jamie Lee Curtis oraz 
Kevin Kline kolejny raz 
wkraczają do akcji. Tym 
razem pojawiają się w 
ZOO, w którym aż roi się 
od dzikich bestii…

19:00 Pieniądze to nie 
wszystko - komedia.  
2001. Kapitalny, 
satyryczny obraz wsi 
polskiej zapijającej 
wzmocnionym winem 
owocowym beznadzieję 
po okresie transformacji 
ustrojowej. Bohater, 
50-letni biznesmen 
Tomasz Adamczyk (Marek 
Kondrat), chce 
zrezygnować z 
prowadzenia interesów w 
branży alkoholowej i 
poświęcić się swojej pasji 
życiowej - filozofii…

21:25 Kobieta na topie - 
komedia, USA 2000

23:15 Od kołyski aż po grób 
- film sensacyjny, USA 
2003

01:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(140/150) - program. 

03:45 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show – 
Cherie Blair

04:15 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

04:45 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson

05:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (4/8) - program 
rozrywkowy

06:50 Coś z niczego (6/7) - 
program lifestylowy

07:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (11/12) - 
program lifestylowy

08:35 Co nas truje (10/12) - 
program lifestylowy

09:20 Wszystko o jedzeniu 4
09:50 Agentki czystości (13) 

- program lifestylowy
10:25 Misja ratunkowa 

(2/10) - program
11:10 Zaskocz mnie! (3/10) - 

program rozrywkowy
11:45 SOS - Sablewska od 

stylu (10) - program 
rozrywkowy

12:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (11/12) - 
reality show

13:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

14:00 W czym do ślubu? 3 
(12) - reality show

14:30 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

15:00 Afera fryzjera 6 (1/12) 
- program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 15 (1/24) 
- magazyn

16:15 Pani Gadżet 15 
(22/24) - magazyn

16:45 Misja ratunkowa 
(3/10) - program

17:30 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

18:15 66 Iron Majdan
18:45 Gwiazdy od kuchni 2 

(2/8) - program 
lifestylowy

19:15 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (12) - 
program

20:15 Ożeń się ze mną 
teraz! (7) - program 
rozrywkowy

21:20 Operacje w Tajlandii 
2 (8/10) - program

22:30 #Sława 2 (7/8) - 
program rozrywkowy

23:00 Rosyjski Projekt Lady 
(8/12) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

00:55 Oddział dla grubasów 
(4/10) - program 
obyczajowy

01:30 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

02:00 W roli głównej - 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show

02:30 W roli głównej - Filip 
Chajzer (5/6) - talk show

03:00 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

03:30 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

04:00 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

04:30 Wiem, co jem (6/16) - 
magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
39-40; serial animowany; 
Japonia (2018)

08:55 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry w 
Juracie

09:35 Boks - Narodowa Gala 
Boksu na Stadionie 
Narodowym (3 - skrót z 
całości)

11:10 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry

12:15 Kajakarstwo - Puchar 
Świata, Duisburg - Finały 
dz. 1

14:05 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - Finał

16:50 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry

17:50 Piłka nożna - 3.liga: 
Widzew Łódź - Polonia 
Warszawa

20:00 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry

20:50 Boks - Narodowa Gala 
Boksu na Stadionie 
Narodowym ( 2 )

22:45 Sportowa Sobota
23:30 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - Finał

07:05 Astronarium (24) - 
„Astronomia Kopernika”; 
magazyn

07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Antenowe remanenty
08:15 Wędrowanie bez 

plecaka – Szlak historii I i 
II wojny światowej (8); 
magazyn turystyczny

08:40 ABC PACJENTA 
19.08.2017

09:00 Tatrzański Park 
Narodowy; film dokum.

10:02 Film dokum.
11:00 Słodka kuchnia 

pszczółek
11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; magazyn 

ekonomiczny
11:58 POGODA
12:00 WIOSNA W REGIONACH
12:25 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
12:55 CYKL PRZYRODNICZY,1 

x W MIESIĄCU OSTOJA
13:20 Jak to działa; odc. 156 

Ewolucja; magazyn
13:50 Pogoda
14:00 WIOSNA W REGIONACH
14:20 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
14:50 Rybactwo i morze; mag.
15:15 Pogoda 
15:20 WIOSNA W REGIONACH
15:40 wojsko - polskie.pl; odc. 

11; reportaż
16:15 Tygodnik polityczny
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rolnik szuka szkoły  

odc. 7
17:15 WIOSNA  W 

REGIONACH
17:31 POGODA
17:34 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Tygodnik polityczny
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Tatrzański Park 

Narodowy; film dokum.
23:45 Astronarium (24) - 

„Astronomia Kopernika”
00:15 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
00:45 Turystyczna Jazda
01:00 Rybactwo i morze; mag.
01:30 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:00 Antenowe remanenty
02:30 ABC PACJENTA 

19.08.2017
02:50 Wędrowanie bez 

plecaka – Szlak historii I i 
II wojny światowej (8); 
magazyn turystyczny

03:20 wojsko - polskie.pl; odc. 
11; reportaż

03:50 Tatrzański Park 
Narodowy; film dokum.

05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium (24) - 

„Astronomia Kopernika”; 
magazyn

05:55 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 26 
maja; felieton

07:00 Wyspiański – Kraków 
– Melancholia; film 
dokumentalny

08:00 Dziedzictwo regionów 
– powiat przasnyski 
piękno ludowych 
obyczajów; cykl reportaży

08:25 Podwodna Polska – 
Fabryka marzeń; reportaż

09:05 Sposób na 
Alcybiadesa; odc. 2; serial 
TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie w krainie 
młodości; magazyn 
kulinarny

10:40 Wielki Test: Polacy 
Stulecia

12:20 Sprint przez historię 
Przemysława Babiarza; 
magazyn

12:50 Złoto Jukonu; odc. 3/3 
(odc. 3/3); serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

13:55 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia aktorki 
komediowej w Odessie; 
reportaż

14:35 Wielka Gra; teleturniej
15:35 Spór o historię – 

Ustalenie granica 
zachodniej i południowej; 
debata

16:20 Po co ci te chłopy? 
Rzecz o Karolu 
Lewakowskim; film 
dokumentalny

17:15 Marzyciele – Edward 
Dembowski śmierć na 
Podgórzu; program 
publicystyczny

17:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 12 ost.; 
serial komediowy TVP

18:45 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

19:55 Było... nie minęło - 
extra (3); magazyn

20:30 Ekstradycja III; odc. 
6/10; serial TVP

21:40 Ostatni z wachlarza; 
Polska (2018); reż.:Hanna 
Zofia Etemadi

22:55 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 4/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

24:00 Mundial. Gra o 
Wszystko.; cykl 
dokumentalny; Polska 
(2012); reż.:Michał 
Bielawski

01:50 Wszystko będzie 
dobrze; dramat 
obyczajowy; Polska 
(2007); reż.:Tomasz 
Wiszniewski; wyk.:Adam 
Werstak, Robert 
Więckiewicz, Izabela 
Dąbrowska, Beata Kawka, 
Daniel Mąkolski, Jarosław 
Gruda, Janusz Chabior, 
Janusz Kłosiński, Zdzisław 
Kuźniar, Stanisław Pąk

7:00 Sporty walki; FEN 21; 
walka: Thiago Vieira - 
Andrzej Grzebyk

9:50 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Bułgaria - USA

12:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Korea 
Południowa14:00 Sporty 
walki; FEN21; walka: 
Thiago Vieira - Andrzej 
Grzebyk

15:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

15:50 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Rosja

18:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

19:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Kanada - Korea 
Południowa

21:00 Sporty walki; FEN 21; 
walka: Thiago Vieira - 
Andrzej Grzebyk

22:00 Lekkoatletyka: 
Diamentowa Liga w 
Eugene

0:10 Sporty walki; FEN 21; 
walka: Thiago Vieira - 
Andrzej Grzebyk

2:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Rosja
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04:25 Galeria; odc. 128; 
serial obyczajowy TVP

04:45 Galeria; odc. 129; 
serial obyczajowy TVP

05:15 Klan; telenowela TVP
05:35 Klan; telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (386)

06:35 wojsko - polskie.pl; 
odc. 12; reportaż

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3844; teleturniej muz.
09:15 Ziarno – Święta 

Gianna; magazyn
09:45 Gen innowacyjności
10:05 Weterynarze 

z sercem; /42/
10:40 Leśniczówka; odc. 25
11:05 Leśniczówka; odc. 26
11:35 Spotkanie ze Świętym
11:55 Między ziemią 

a niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan 

(2018)
12:15 Między ziemią 

a niebem; magazyn
12:40 Z pamięci – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/8/; felieton

12:55 BBC w Jedynce – 
Błękitna Planeta. Seria II; 
cz. 4. Wielki błękit; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:05 Sonda 2 (86) - Ptaki; 
program 
popularnonaukowy

14:30 Droga do Rosji; odc. 
12; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

15:05 Serial fabularny
15:55 Nie ma jak u mamy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz (12); 

teleturniej muz.
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3845; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 24 (seria II odc. 
11); serial TVP

21:05 Zakochana Jedynka – 
Uziemieni; komedia; 
Belgia, Francja (2013); 
reż.:Alexandre Coffre; 
wyk.:Valerie Bonneton, 
Dany Boon, Denis 
Menochet, Albert Delpy

22:50 Od Opola do Opola; 
/7/; widowisko muzyczne

23:40 Z pamięci – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/8/; felieton

23:55 Między słowami; film 
fabularny; Japonia, USA 
(2003)

01:45 Sunset Park: Gra 
o wszystko; USA (2016)

05:25 Słowo na niedzielę - 
Mam wiarę

05:35 Koło fortuny; odc. 206 
ed. 4; teleturniej

06:15 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1870; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1871; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda

10:30 Rodzinne oglądanie - 
Zadziwiający świat 
chrząszczy

11:35 Droga do Rosji; odc. 
11; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

12:15 Gwiazdy w południe – 
Był tu Willie Boy; 
western; USA (1969); 
reż.:Abraham Polonsky; 
wyk.:Katharine Ross, 
Robert Redford, Susan 
Clark, Robert Blake

14:00 Familiada; odc. 2465; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 243 
ed. 4; teleturniej

15:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (2) ed 11; zabawa 
quizowa

16:50 Bake off – Ale przepis
17:10 Na dobre i na złe; odc. 

708; serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kronika PKO
18:35 Za marzenia; odc. 11; 

serial TVP
19:30 Zakupy pod kontrolą 

(10); reality show
20:05 Ścigani; film 

sensacyjny; USA (1996); 
reż.:Kevin Hooks; 
wyk.:Laurence Fishburne, 
Stephen Baldwin, Selma 
Hayek

21:50 Kino bez granic – 
Krew i chwała; Republika 
Południowej Afryki (2016); 
reż.:Sean Else; 
wyk.:Charlotte Salt, Greg 
Kriek, Josh Myers, Nick 
Cornwall, Grant Swanby

23:50 Trzy minuty.; dramat; 
Polska (2010); reż.:Maciej 
Ślesicki; wyk.:Agnieszka 
Grochowska, Krzysztof 
Stroiński, Bogusław Linda, 
Lidia Sadowa, Paweł 
Królikowski, Marcin 
Walewski, Modest 
Ruciński, Tomasz Karolak, 
Sławomir Orzechowski, 
Waldemar Błaszczak

02:10 Obce ciało; film 
obyczajowy; Polska, 
Włochy, Rosja (2014); 
reż.:Krzysztof Zanussi

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków (7); 
serial animowany

8:15 Jeźdźcy smoków (8); 
serial animowany

8:45 Muppety; komedia 
muzyczna, USA 2011

10:55 Bella i Sebastian; film 
familijny, Francja 2013. 
Rok 1943, Francja. 
Sebastian mieszka z 
dziadkiem Césarem 
(Tcheky Karyo) w 
alpejskiej wiosce. 
Pewnego dnia włócząc się 
po górach, chłopak...

13:05 Uniwersytet Potworny; 
film animowany, USA 
2013

15:25 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

15:50 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Kanada

18:05 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny 
walczy z przekonaniem, że 
wszyscy prowadzący 
działalność gospodarczą 
to potencjalni przestępcy. 
Dziennikarze ujawniają 
patologie i piętnują 
nieuczciwych urzędników.

20:05 Polsat SuperHit 
Festiwal 2018: Sopocki 
Hit Kabaretowy - Na 
zdrowie

0:05 Ocalony; dramat 
wojenny, USA 2013. 
Grupa amerykańskich 
komandosów stawia czoło 
przeważającym siłom 
talibów.

2:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5322) - 
program.   

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1079) - magazyn
11:00 Program rozrywkowy
12:00 Co za tydzień (851) - 

magazyn
12:40 36,6 3 (2/12) - 

program
13:45 Kopciuszek: W rytmie 

miłości - komedia, USA 
2011. Katie Gibbs żyje w 
strachu przed ponownym 
umieszczeniem w rodzinie 
zastępczej. Przejmuje więc 
na siebie wszystkie 
obowiązki macochy i 
przyrodniego 
rodzeństwa…

15:40 Na ratunek 
wielorybom - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2012

17:50 Wyjątkowa chwila 
(7/9) - program

18:00 Ugotowani 12 (9/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

19:00 Fakty (7452) 
19:25 Sport (7435) 
19:35 Pogoda (7432) 
19:45 Uwaga! (5323) - 

program.   
20:00 Armageddon - film 

S-F, USA 1998. Do Ziemi 
zbliża się asteroida, która 
zniszczy całe życie na 
naszej planecie. Jedynym 
sposobem uratowania 
ludzkości jest wysłanie w 
kosmos grupy śmiałków, 
którzy wysadzą 
nadlatującą skałę, nawet 
za cenę własnego życia…

23:10 Transformers III - film 
przygodowy, USA 201. 
Sam Witwicky (Schia 
LeBouf) z pomocą 
Autobotów już dwukrotnie 
uratował świat przed 
niebezpieczeństwem. 
Doświadczenia te jednak 
nie przekładają się na jego 
sukcesy zawodowe. Ma 
trudności choćby ze 
znalezieniem pracy…

02:20 Sekrety lekarzy 4 
(1/12) - reality show. 
Wzruszające spotkania, łzy 
radości oraz kolejne 
nadzieje na wyleczenie 
skomplikowanych i 
wstydliwych przypadłości. 
Czas rozpocząć czwartą 
serię „Sekretów Lekarzy“ 
pełną prawdziwych emocji 
ludzi, którzy znaleźli w 
sobie odwagę, aby 
obnażyć się i opowiedzieć 
o swoich skrywanych 
kompleksach w nadziei na 
odmianę życia… 

03:20 Kuchenne rewolucje 
17 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.

04:20 Moc Magii(TVN noc) 
(141/150) - program

05:40 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial, USA 
2015; odc. 17

07:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, 2010

08:00 Najśmieszniejsi; 
Polska 2018; odc. 12. 
Grupa MoCarta

09:00 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

09:35 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

10:10 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska; odc. 8

10:55 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska; odc. 9

11:35 7 krasnoludków - Las 
to za mało!; familijny, 
Niemcy 2006

13:35 Najpiękniejsze baśnie: 
Kraina obfitości; familijny, 
Niemcy 2015

14:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: O soli 
cenniejszej niż złoto; 
familijny, Niemcy 2015

16:00 Syn prezydenta; 
komedia, USA 1996

18:00 Matylda; familijny, 
USA 1996. Rodzice małej 
Matyldy nie mają za dużo 
czasu dla swojej córeczki. 
Najważniejszym 
przedmiotem w życiu 
rodziców jest telewizor. 
Matylda pewnego dnia 
odkrywa u siebie 
niezwykłe zdolności 
telekinetyczne…

20:00 Transporter: Nowa 
moc; akcja, Francja 2015. 
Znany na całym świecie 
kurier samochodowy, 
który niegdyś był agentem 
specjalnym - Frank Martin 
(Ed Skrein), otrzymuje 
nowe zlecenie. Frank 
zostaje wynajęty przez 
Annę i jej trzy piękne 
towarzyszki. Niestety, 
okazuje się, że stał się 
marionetką w rękach 
przebiegłej kobiety…

22:00 Gunman: Odkupienie; 
akcja, USA 2015

00:10 Uwikłana; serial, USA 
2016; odc. 12

01:05 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

01:45 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 12

02:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:50 Bulionerzy; odc. 49 - 
Sylwester; serial 
komediowy TVP

06:30 Alternatywy 4; odc. 
7/9 - Spisek; serial 
komediowy TVP

07:35 Alternatywy 4; odc. 
8/9 - Wesele; serial 
komediowy TVP

08:45 O mnie się nie martw; 
s.III; s. III odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

09:45 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
85 „Praca Tomka”; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 199 - Manuela; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

17:10 07 zgłoś się; odc. 
16/21 - Ślad rękawiczki; 
serial TVP

18:35 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 11/13; 
serial komediowy TVP

19:30 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:55 Na sygnale; odc. 191 
„Rozstanie”; serial 
fabularyzowany TVP

20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

21:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 201 - Myszka Miki; 
serial kryminalny TVP

22:25 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ranczo; s.VIII; odc. 97; 
serial obyczajowy TVP

00:15 Korona królów; odc. 
21; telenowela his. TVP

00:50 Korona królów; odc. 
22; telenowela his. TVP

01:20 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

01:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 sezon 12; serial 
komediowy TVP

02:30 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 22; serial TVP

03:30 Oficerowie; odc. 5/13; 
serial kryminalny TVP

04:20 Komisariat; odc. 69 
Nemezis II; serial TVP

04:50 Komisariat; odc. 70 
Major Chaos; serial TVP

05:55 Kochamy polskie 
komedie; odc. 6

06:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (14); 
widowisko rozrywkowe

07:35 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 37 Wałcz; 
magazyn

08:10 OPPA 2000 - Gdzie 
jest Dzidek (2); widowisko

09:05 Koło fortuny; odc. 166 
ed. 4; teleturniej

09:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Andrzej 
Krzywy /cz. 1/; reportaż

10:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (2)

11:10 Paranienormalni 
Tonight - Jerzy Dudek; 
program rozrywkowy

12:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Andrzej 
Krzywy /cz. 2/; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia płynąca 
winem; magazyn 
kulinarny

13:05 Podróże z historią; 
s.V; odc. 44 Czarne złoto; 
cykl dokumentalny

13:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 6

14:20 Big Music Quiz (9); 
teleturniej muz.

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /28/ - 
„Cichosza” - Grzegorz 
Turnau

15:25 Zakupy pod kontrolą 
(8); reality show

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Andrzej 
Krzywy /cz. 1/; reportaż

16:30 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1 /1/ - 
Brytyjczycy się zbliżają!; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:15 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki - D - jak Dudek 
(bis)

17:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Andrzej 
Krzywy /cz. 2/; reportaż

18:05 Olga Lipińska 
zaprasza (39); talk-show

18:55 Wielki Test o 
Wyspiańskim

20:40 Kierunek Kabaret; /56/ 
- Parodia, pastisz czy 
trawestacja?

21:45 Humor w odcinkach – 
Tylko dla dorosłych - 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 4/; 
program satyryczny

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 11) - Rodzinne 
rekreacje; widowisko

23:20 Koło fortuny; odc. 165 
ed. 4; teleturniej

23:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1-3)

03:00 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (14)

05:40 Ukryta prawda (238) - 
program obyczajowy

06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Biuro (5/6) - serial 

komedia, USA
09:20 Biuro (6) - serial 

komedia, USA
09:50 Przyjaciele (43/48) - 

serial komediowy, USA
10:20 Przepis na życie 5 (3) 

- serial obyczajowy
11:20 Przepis na życie 5 (4) 

- serial obyczajowy
12:15 Zaklinaczka duchów 

(17) - serial S-F, USA. Z 
kostnicy zniknęło jedno z 
ciał. Małżonkowie próbują 
odnaleźć zwłoki i 
rozwiązać tajemnicę ich 
zaginięcia…

13:15 Dr House I (1/22) - 
serial obyczajowy, USA. 
Do szpitala, w którym 
pracuje Gregory House, 
trafia 29-letnia 
przedszkolanka, Rebecca 
Adler, która 
niespodziewanie doznała 
w pracy napadu 
drgawkowego…

14:15 Agent Cody Banks - 
film przygodowy, USA/
Kanada 2003. 15-letni 
Cody Banks jest 
specjalnym agentem CIA. 
Otrzymuje pierwsze 
zadanie - ma się umówić z 
Natalie Connors, by zbliżyć 
się do jej ojca, wybitnego 
naukowca zajmującego się 
nanotechnologią…

16:25 Willow - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania/Nowa Zelandia 
1988

19:00 Lucyfer (13/18) - 
serial, USA

20:00 Infiltracja - film 
sensacyjny, USA/Hong 
Kong 2006. Bystry i 
niezwykle ambitny Colin 
Sullivan wydaje się być na 
najlepszej drodze do 
błyskotliwej kariery w 
elitarnej specjalnej 
jednostce policji, której 
głównym zadaniem jest 
rozprawienie się z 
irlandzkim bossem 
mafijnym, Frankiem 
Costello…

23:15 The Shooter (9/10) - 
serial, USA

00:10 Ninja Zabójca - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2009. Sierota Raizo został 
jako dziecko przygarnięty 
przez klan zabójców. Przez 
lata był szkolony do 
zabijania. Kiedy jednak na 
zlecenie klanu zostanie 
zabity jego przyjaciel, 
Raizo ucieka i w ukryciu 
zaczyna planować 
zemstę…

02:20 Moc Magii (TVN7 noc) 
(141/150) - program. 

04:30 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

05:45 55 sposobów na życie 
(1/6) - program 
rozrywkowy

06:15 55 sposobów na życie 
(2/6) - program 
rozrywkowy

06:45 55 sposobów na życie 
(3/6) - program 
rozrywkowy

07:15 Idealna niania 7 
(1/12) - program

08:00 Apetyt na miłość 5 
(12) - program

09:00 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

09:30 Cała prawda o Iron 
Majdan

10:00 Afera fryzjera 6 (1/12) 
- program rozrywkowy

10:45 Misja ratunkowa 
(3/10) - program

11:30 Co nas truje (11/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu (1/10) - program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 3 
(1/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! (3/10) - 
program rozrywkowy

14:50 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

15:35 Relacja ze ślubu 
księcia Harry’ego i 
Meghan - dokument

16:40 Ja, ty i niepłodność
17:45 Gwiazdy prywatnie 2 

(5/8) - program
18:20 #Sława 2 (7/8) - 

program rozrywkowy
18:55 Zdrowo, czyli jak? 

(5/10) - program
19:30 Co nas truje (11/12) - 

program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 15 (22) - 

magazyn
20:45 Pani Gadżet 15 (1/22) 

- magazyn
21:15 Życie bez wstydu 5 

(1/12) - reality show
22:15 Apetyt na miłość 5 

(1/12) - program
23:15 Relacja ze ślubu 

księcia Harry’ego i 
Meghan - dokument

00:20 W roli głównej - Maja 
Ostaszewska (2/8) - talk 
show

00:55 44 szaleństwa 
młodości (1/6) - program

01:25 44 szaleństwa 
młodości (2/6) - program

01:55 Najsztub słucha - 
Magdalena Mielcarz (4/5) 
- talk show

02:25 W roli głównej - 
Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8) - talk show

02:55 W roli głównej - Ewa 
Chodakowska (6) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

04:25 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
41; serial animowany; 
Japonia (2018)

08:30 Kapitan Tsubasa; odc. 
42; serial animowany; 
Japonia (2018)

09:00 Orły Nawałki; odc. 7; 
cykl reportaży

09:30 Boks - Narodowa Gala 
Boksu na Stadionie 
Narodowym ( 1)

11:30 Kajakarstwo - Puchar 
Świata, Duisburg - Finały 
dz. 2

13:20 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry w 
Juracie

14:00 Hokej na lodzie - NHL 
- Podsumowanie Finałów 
Konferencji i zapowiedź 
Finału Pucharu Stanleya

15:15 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry w 
Juracie

16:00 Lekkoatletyka - mityng 
w Radomiu (mityng w 
Radomiu); Niemcy (2018)

18:15 Snooker - Hotel 
Gródek

20:10 Studio TVP Sport - 
zgrupowanie kadry w 
Juracie

21:45 Sportowa niedziela
22:30 Boks - Narodowa Gala 

Boksu na Stadionie 
Narodowym (3 - skrót z 
całości)

07:05 Wiatr od morza; 
magazyn

07:25 Pogoda
07:35 Rączka gotuje
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem
08:35 Agape; magazyn
09:00 Tajemnice początków 

Polski - Droga do 
Królestwa; film dokum.

10:02 Rączka gotuje
10:30 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny; program 
religijny

10:47 Magazyn kulturalny
11:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; 

magazyn
11:55 POGODA
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 63 Czersk i 
Góra Kalwaria; magazyn

13:30 Pogoda 
13:40 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
14:10 Tajemnice początków 

Polski - Droga do 
Królestwa; film dokum.

15:10 Pogoda 
15:15 Wolny strzelec; film 

obyczajowy
16:45 Dziennik regionów
17:00 Spotkanie ze Świętym
17:15 Sto na 100
17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
19:35 Salon
19:58 POGODA
20:00 Ocaleni; reality show
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Wolny strzelec; film 

obyczajowy
00:05 Wiatr od morza; 

magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 Sto na 100
01:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 63 Czersk i 
Góra Kalwaria; magazyn

01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Tajemnice początków 

Polski - Droga do 
Królestwa; film dokum.

05:00 Dziennik Regionów
05:35 Agape; magazyn
06:00 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 27 
maja; felieton

06:55 Nowe piosenki; 
program rozrywkowy

07:55 Non Possumus.
Prymas Stefan 
Wyszyński; odc. 2; film 
dokumentalny; Polska 
(2006); reż.:Paweł Woldan

08:55 Chłop i baba; odc. 
1/12 Inwentaryzacja czyli 
wybory

09:25 Chłop i baba; odc. 
2/12 Obiecanki czyli 
cacanki

09:55 Okrasa łamie przepisy 
– Podlaski posiłek 
oracza; magazyn kulinarny

10:35 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

11:40 Dzikie Chiny; odc. 4 
Kraina Pandy; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:40 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 39 Reguły 
Templariuszy; cykl 
dokumentalny

13:10 Joanna Lumley’s 
Trans – Siberian 
Adventure; odc. 1/3; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); 
reż.:Michael Waldman

14:20 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia uchodźców 
czeczeńskich w Gruzji

14:50 Czy Lucyna to 
dziewczyna?; komedia; 
Polska (1934); reż.:Juliusz 
Gardan; wyk.:Jadwiga 
Smosarska, Eugeniusz 
Bodo, Mieczysława 
Ćwiklińska, Władysław 
Grabowski, Zygmunt 
Chmielewski, Kazimiera 
Skalska, Paweł Owerło, 
Zofia Czaplińska

16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:15 Ex Libris; odc. 345; 

magazyn
17:45 Noce i dnie; odc. 1/12 

- Bogumił i Barbara; serial 
TVP; Polska (1977)

18:50 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

19:55 Jutro idziemy do kina; 
film fabularny; Polska 
(2007)

21:50 Wielki Test z Historii. 
Polskie Powstania

23:30 Śmieciarz; odc. 2; 
serial obyczajowy

01:10 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 4/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

02:15 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

7:00 Lekkoatletyka: 
Diamentowa Liga w 
Eugene

9:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Rosja

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną

12:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

15:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

15:50 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Kanada

18:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

19:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Korea Południowa - 
Rosja

21:00 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Thompson vs 
Till; waga półśrednia: 
Stephen Thompson - 
Darren Till

0:00 Boks: Gala Polsat 
Boxing Night

1:00 Siatkówka mężczyzn: 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Kanada
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 251; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 10 

Tajemnicze zniknięcie; 
serial TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3845; teleturniej muz.
09:35 Pensjonat nad 

rozlewiskiem; odc. 10; 
serial TVP; Marysia, aby 
podreperować domowy 
budżet zatrudnia się w 
sklepie u Jóźwiakowej. 
Mirka popada w depresję. 
Maciej namawia żonę na 
adopcję Jowity. Adam 
chce zamontować w 
pensjonacie wszędzie 
kamery…

10:30 Jeden z dziesięciu; 
20/106; teleturniej

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; s.III; odc. 63; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:35 BBC w Jedynce – 

Błękitna Planeta; Seria II; 
cz. 4. Wielki błękit; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

13:50 Elif; s.II; odc. 252; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Leśniczówka; odc. 25
16:15 Leśniczówka; odc. 26
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3846; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3316; 

telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

21/106 - Wielki finał; 
teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Teatr Telewizji – Moja 

córeczka; spektakl 
teatralny; Polska (2000)

22:00 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

22:55 Program sportowy
23:25 Czy świat oszalał? – 

Panamskie kwity: 
przekręt stulecia; film 
dokum.; Francja (2016)

00:35 Uziemieni; komedia; 
Belgia, Francja (2013)

02:15 Anna German 
prawdziwe życie; film 
dokum.; Rosja (2006)

03:15 Dzieci tego świata; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

04:25 Berlin 1936. Igrzyska 
propagandy; film dokum.; 
Francja (2015)

05:25 Notacje – Gen. Stefan 
Bałuk. ,, Małpi gaj”; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 207 
ed. 4; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

07:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 65 
„Majka podfruwajka”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Panorama i Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra (64)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

92 „Razem czy osobno”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1871; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 208 
ed. 4; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
142; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Zadziwiający świat 
chrząszczy; Polska (2017); 
reż.:Sławomir Skupiński

14:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Familiada; odc. 2375; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 244 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
16/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

93 „Videofilmowanie”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 66 
„Za późno”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1871; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1872; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 37; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1376; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1109

21:50 Za marzenia; odc. 12; 
serial TVP

22:50 Tylko jedno 
spojrzenie; odc. 4; serial 
kryminalny; Francja 
(2017)

23:55 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
19/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:50 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

01:50 Czas śmierci; odc. 1; 
serial; Wielka Brytania 
(2016)

02:55 Krew i chwała; 
Republika Południowej 
Afryki (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (689); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(481); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(483); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (44); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (817); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (168); serial 
paradokumentalny. Młoda 
kobieta zostaje zgwałcona, 
ale niczego nie pamięta. 
Detektywi podejrzewają 
byłego chłopaka, który 
mógł jej podać substancje 
odurzające. Kluczowe 
okazuje...

13:00 Trudne sprawy (734); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2699); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (780); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (61); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (111); serial 

paradokumentalny. 
Policjanci spotykają się w 
nowej komendzie. Powrót 
do pracy jest trudny ze 
względu na stratę 
przyjaciół, którzy zginęli w 
wybuchu....

18:00 Pierwsza miłość 
(2700); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (17); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna i 
sąsiadów...

20:10 Megahit: Ocalony; 
dramat wojenny, USA 
2013

22:45 Najwyższy wyrok; film 
sensacyjny, USA 2012

0:50 Ewolucja planety małp; 
film SF, USA 2014. 
Człowiek kontra 
inteligentne zwierzęta, 
czyli kolejna odsłona 
konfliktu gatunków.

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5323) - 
program.   

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (13/39) - 
magazyn ogrodniczy.  

07:55 Akademia ogrodnika 
(13/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2258) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! 2 
(11/12) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (922) - 
program obyczajowy.  

12:00 Szkoła (574) - 
program.  

13:00 19 + (275) - program
13:30 Szpital (811) - 

program obyczajowy.  
14:30 Efekt Domina 5 (3/8) - 

program
15:00 Kuchenne rewolucje 

14 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (289) - 
program

17:00 Ukryta prawda (547) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (433) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7453) 
19:35 Sport (7436) 
19:45 Pogoda (7433) 
19:50 Uwaga! (5324) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2686) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (60/113) - 

program
21:30 Projekt Lady 3 (2/12) - 

program.
22:30 Sekrety lekarzy 4 

(2/12) - reality show
23:30 Armageddon - film 

S-F, USA 1998. Do Ziemi 
zbliża się asteroida, która 
zniszczy całe życie na 
naszej planecie. Jedynym 
sposobem uratowania 
ludzkości jest wysłanie w 
kosmos grupy śmiałków, 
którzy wysadzą 
nadlatującą skałę, nawet 
za cenę własnego życia…

02:35 Co za tydzień (851) - 
magazyn.  Cóż to był za 
tydzień? Odpowiedzi na to 
pytanie, jak zawsze w 
niedzielę, udzieli 
niezastąpiony Olivier 
Janiak…

03:15 The Following III 
(11/15) - serial, USA.  
Śledztwo prowadzi zespół 
do niebezpiecznego 
seryjnego mordercy 
powiązanego z Theo. W 
tym czasie Theo i Penny 
starają się uciec. Ryan 
nadal próbuje odkryć który 
z agentów miał dostęp do 
laptopa Daisy…

04:15 Moc Magii(TVN noc) 
(142/150) - program

05:30 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 51. 

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 21

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 22

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2006

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 23

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 2

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2006

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014; odc. 
368

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 51

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 52

20:00 S.W.A.T. Jednostka 
Specjalna; akcja, USA 
2003. Były członek 
zespołu S.W.A.T. został 
zdegradowany i trafił do 
pracy w zbrojowni. 
Pojawia się przed nim 
jednk nowa szansa…

22:15 13 dzielnica: 
Ultimatum; akcja, Francja 
2009. Paryż, rok 2015. 
„D13”- 13. dzielnica, jest 
odseparowana od miasta i 
rozbita na getta. 
Niepodzielnie rządzą w 
nich etniczne gangi, 
brutalnie kontrolujące 
życie dzielnicy, pobierające 
haracze i uwikłane w 
przemysł narkotykowy…

00:15 Seksualni, 
niebezpieczni; komedia, 
Wielka Brytania 2011

02:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10. 
zatrzymanie groźnego 
członka bandy napadającej 
na tiry oraz zgranego 
duetu złodziei - kasjerki w 
sklepie budowlanym i jej 
„klienta”…

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:45 Korona królów; odc. 
60; telenowela historyczna 
TVP

06:15 Na sygnale; odc. 25; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 26; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Królowa Bona; odc. 5; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
808; serial TVP

09:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
89 „Wiecznie młodzi”; 
serial komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
90 „To miłość”; serial 
komediowy TVP

10:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 250; serial 
kryminalny TVP

11:30 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 202 - Lotnisko; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 203 - Antyk; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
49 - Ślub

16:15 Na sygnale; odc. 26; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 19; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 204 - Kometa; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 310; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 98 
- Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 99 
- Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 205 - Gang; serial 
kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 206 - Konferencja; 
serial kryminalny TVP

00:55 Ekstradycja I; odc. 1/6; 
serial kryminalny TVP

02:00 Ekstradycja I; odc. 2/6; 
serial kryminalny TVP

03:05 Królowa Bona; odc. 5; 
serial TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
808; serial TVP

05:05 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
89 „Wiecznie młodzi”; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2423; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Sandomierz pachnący 
serem; magazyn kulinarny

06:25 Śpiewające fortepiany 
(6)

07:35 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /1/ - 
Brytyjczycy się zbliżają!; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

08:20 Jeden z dziesięciu; 
4/102; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 167 
ed. 4; teleturniej

09:35 Bake off – Ale ciacho! 
(1) ed. 4; widowisko

10:40 Bake off – Ale przepis 
(1)

10:50 Familiada; odc. 2423; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Lubię to – kabaret Hrabi 
(1); widowisko

12:35 Życie to Kabaret – 
Lubię to – kabaret Hrabi 
(2); widowisko

13:40 Śpiewające fortepiany 
(7)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1)

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty; /1/

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności; /2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Ser, wino i to coś; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (80) - 
Łódka Pana Makarona; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży. 
Podróż 44 - Sardynia 
(172) Odwieczna; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(22); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(8)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (30) - Dolce Vita; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (12) ed 11; zabawa 
quizowa

23:50 Koło fortuny; odc. 166 
ed. 4; teleturniej

00:35 Od Opola do Opola; 
/3/; widowisko muzyczne

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2015 na 
bis - Muzyczna biografia - 
90 lat Polskiego Radia; cz. 
3; koncert

02:30 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 11) - Rodzinne 
rekreacje; widowisko

03:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem i 
przyjaciele; widowisko

05:20 Ukryta prawda (239) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (323) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (42/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(18) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 5 (4) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (43/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (497) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (324) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala przychodzi 
35-letni Wiktor Górski ze 
swoją kochanką. Za zgodą 
żony sypia on z innymi 
kobietami. Teściowa 
przyłapała parę w łóżku. 
Kobieta wpadła w szał i 
uderzyła zięcia butelką po 
winie…

15:55 Zaklinaczka duchów 
(19) - serial S-F, USA. 
Delia, chociaż wie o 
zdolnościach Melindy, 
pozostaje wobec nich 
sceptyczna. Wszystko 
zmienia się, kiedy jej 
randkę sabotuje zmarły 
mąż…

16:55 Przepis na życie 5 (5) 
- serial obyczajowy

17:55 Dr House I (2/22) - 
serial obyczajowy, USA. 
16-letni Dan trafia do 
szpitala z objawami 
nocnych lęków i 
podwójnego widzenia. 
Kolejne coraz 
poważniejsze diagnozy nie 
potwierdzają się jednak…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Dziewczyna 

Hitchcocka - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania/USA/RPA/Niemcy 
2012. Alfred Hitchcock 
odkrywa mało znaną 
modelkę - Tippi Hedren, 
którą angażuje do głównej 
roli w adaptacji 
dreszczowca pod tytułem 
„Ptaki”. Gdy natarczywe 
zaloty reżysera do aktorki 
zostają odrzucone, ten w 
sadystyczny sposób mści 
się…

21:55 Uprowadzona (1/10) - 
serial, Francja/USA

22:55 Przygoda na 
Antarktydzie - film 
przygodowy, USA 2006

01:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(142/150) - program.  

03:40 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

04:10 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

04:45 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

05:15 Fryzjerzy na start
06:20 Klinika urody 7 

(12/13) - program
07:05 Afera fryzjera 5 (3/12) 

- program rozrywkowy
07:50 Idealna niania 7 

(1/12) - program
08:35 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (13/39) - 
magazyn ogrodniczy

09:05 Afera fryzjera 2 (6/12) 
- program rozrywkowy

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu (10) - program

11:35 Kuchenne rewolucje 7 
(6/15) - program

12:35 Apetyt na miłość 5 
(1/12) - program

13:35 Co za tydzień (851) - 
magazyn

14:05 Pani Gadżet 15 (22) - 
magazyn

14:35 Pani Gadżet 7 (7/13) - 
magazyn

15:05 W czym do ślubu? 
(5/10) - reality show

15:35 W czym do ślubu? 3 
(1/12) - reality show

16:05 Agentki czystości (13) 
- program lifestylowy

16:40 Ugotowani 11 (9/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:40 Kuchenne rewolucje 9 
(2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (12) - program 
rozrywkowy

19:25 Życie bez wstydu (1/5) 
- reality show

20:10 Cała prawda o Iron 
Majdan

20:40 #Sława 2 (7/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu (1/10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 (1/22) 
- magazyn

22:25 W roli głównej - 
Katarzyna Warnke (4/8) - 
talk show

22:55 Relacja ze ślubu 
księcia Harry’ego i 
Meghan - dokument

23:55 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

00:40 Afera fryzjera 6 (1/12) 
- program rozrywkowy

01:30 Najsztub słucha - Maja 
Ostaszewska (4/6) - talk 
show

02:05 W roli głównej - 
Magda Schejbal (8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Marcin Meller (13/16) - 
talk show

03:10 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

04:10 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

04:40 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn

08:00 Śniadanie z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

08:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Korea 
Południowa

10:40 Kajakarstwo - Puchar 
Świata - Duisburg - 
Podsumowanie

11:45 Meldunek z Arłamowa
12:00 Lekkoatletyka - mityng 

w Radomiu (mityng w 
Radomiu); Niemcy (2018)

14:00 Snooker - Hotel 
Gródek

15:15 Meldunek z Arłamowa
15:30 Kapitan Tsubasa; odc. 

43-44; serial animowany; 
Japonia (2018)

16:30 Popołudnie z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

17:00 Droga do Rosji; odc. 
11-12; magazyn

18:05 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

19:00 Meldunek z Arłamowa
19:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - Finał; 
Szwajcaria (2018)

20:45 Hokej na lodzie - NHL 
- Podsumowanie Finałów 
Konferencji i zapowiedź 
Finału Pucharu Stanleya

22:00 Dzień z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Lekkoatletyka - mityng 

w Radomiu (mityng w 
Radomiu); Niemcy (2018)

01:15 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Pucharu 
Stanleya (studio)

02:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Pucharu 
Stanleya (1)

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:50 Festiwal otwarcia 

NOSPR i spotkanie z K. 
Zimermanem

08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!polskie na żywo
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Rolnik szuka szkoły odc. 

7 wersja zaktualizowana; 
magazyn

11:25 Bitwa o Monte Cassino 
1944; film dokum.

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
13:00 Turystyczna Jazda
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:39 Kronika regionu; 

program publicystyczny
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Tygodnik polityczny; 

program publicystyczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rybactwo i morze; 

magazyn
17:31 Aktualności Flesz
17:32 POGODA
17:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
17:45 Subregion; program 

publicystyczny
18:00 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
18:20 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Optyka polityka; 

program publicystyczny
19:58 POGODA
20:00 Tygodnik polityczny; 

program publicystyczny
20:30 Rybactwo i morze; 

magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Gol Ekstra; felieton
00:05 Rybactwo i morze; mag.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 O!polskie na żywo
02:25 Antenowe remanenty
03:10 Rolnik szuka szkoły odc. 

7 wersja zaktualizowana; 
magazyn

03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Tygodnik polityczny; 

program publicystyczny
05:55 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 28 
maja. Odc. 576; felieton

07:00 Historia Polski – 
Jeden z czarnej listy 93

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 5. 
Hacjenda; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Kopalnia Uranu, 
podwodne kwiaty i 
kryształowe szkło – po 
prostu Stronie Śląskie; 
cykl reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
29; telenowela historyczna 
TVP

09:35 Korona królów; odc. 
30; telenowela historyczna 
TVP

10:50 Złoto Jukonu; odc. 3/3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016)

11:45 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 39; 
magazyn

12:20 Operacja Himmler; 
dramat

13:45 Sensacje XX wieku – 
Narodziny wojny; /1/; cykl 
dokumentalny

14:15 Sensacje XX wieku – 
Narodziny wojny; /2/; cykl 
dokumentalny

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Petain; cykl 
dokumentalny

15:10 Spór o historię – 
Wypędzeni – ofiary 
wojny.; debata

15:55 Joanna Lumley’s 
Trans – Siberian 
Adventure; odc. 1/3; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:05 Ex Libris; odc. 345; 
magazyn

17:35 Flesz historii; odc. 
392; cykl reportaży

17:55 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 9/13; serial 
sensacyjny TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Najważniejsza bitwa 
Churchilla; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:35 Korona królów; odc. 
31; telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
32; telenowela histor. TVP

22:35 Famadihana. 
Spotkanie życia i śmierci; 
cykl reportaży; Polska 
(2011)

23:35 Riese – Tajemnice 
wykute w skale; 
dokument fabularyzowany; 
Polska (2012)

00:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 5. 
Hacjenda; cykl reportaży

01:35 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 9/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Rosja

9:10 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Euro 
Finance Polonia Piła - 
Speed Car Motor Lublin

11:20 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Kanada

15:40 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 3. 
mecz finałowy fazy play-
off

20:55 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Francja - 
Irlandia

23:00 Boks
1:00 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 252; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 11; 

serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3846; teleturniej muz.
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; /34/; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3316; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

21/106 - Wielki finał; 
teleturniej

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; s.III; odc. 64; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 To się opłaca – 

Inwestycje w rozwój 
obszarów leśnych; 
magazyn

12:50 Natura w Jedynce – 
Zimowa wyprawa 
puchacza śnieżnego; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016); reż.:Klaus 
Weissmann

13:45 Elif; s.II; odc. 253; 
serial; Turcja (2014)

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Miłość nad fiordem: 

W świecie kobiet; cz.1; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2014); reż.:Jörg Grünler; 
wyk.:Floriane Daniel, 
Muriel Baumeister, Felix 
Vörtler

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3847; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3317; 

telenowela TVP
18:30 Trzecia połowa
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
7 Powołanie; serial TVP

21:50 Pensjonat nad 
rozlewiskiem; odc. 11; 
serial TVP

22:50 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 10; serial; Hiszpania 
(2014)

23:45 Program sportowy
00:20 Labirynt; odc. 5/7; 

serial; Czechy (2015)
01:30 Labirynt; odc. 6/7; 

serial; Czechy (2015)
02:40 Komisja morderstw; 

odc. 8/12; serial TVP
03:35 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
04:40 Program sportowy
05:15 Notacje – Stanisław 

Radwan. Przedmiot 
muzyczny; cykl dokument.

05:30 Koło fortuny; odc. 209 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1376; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 66 

„Za późno”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Panorama i Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra (65)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

93 „Videofilmowanie”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1872; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 210 
ed. 4; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
143; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Cuda z odzysku - 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 3; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

14:55 M jak miłość; odc. 
1376; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2376; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 245 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
17/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

94 „Szykujemy Święta”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 67 
„Ratujcie naszą mamę!”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1872; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1873; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 12; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1110

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Biegacze; film 
dokumentalny; Polska 
(2015); reż.:Łukasz 
Borowski

00:20 La La Poland; odc. 
(5); program rozrywkowy

01:10 Tylko jedno 
spojrzenie; odc. 4; serial 
kryminalny; Francja 
(2017)

02:10 Miasto skarbów; odc. 
4; serial kryminalny TVP

03:05 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:10 Biegacze; film dokum.; 
Polska (2015); reż.:Łukasz 
Borowski

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (690); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(484); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(485); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (45); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (818); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (169); serial 
paradokumentalny. Pobita 
kobieta wpada na swojego 
sąsiada i traci 
przytomność. Policjanci 
dowiadują się, że to żona 
lekarza. Twierdzi on, że 
Ewa...

13:00 Trudne sprawy (735); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2700); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (781); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (62); 

serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod nr 112. 
Dyspozytorzy pogotowia 
nie tylko wysyłają karetkę, 
ale...

17:00 Gliniarze (112); serial 
paradokumentalny. 
Zostaje porwane dziecko, 
wkrótce po nim znika 
kolejne. Badając 
okoliczności sprawy, 
detektywi odkrywają, że 
uprowadzone maluchy 
łączy jeden element. By...

18:00 Pierwsza miłość 
(2701); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (153); serial 
komediowy

20:10 Ewolucja planety 
małp; film SF, USA 2014. 
Człowiek kontra 
inteligentne zwierzęta, 
czyli kolejna odsłona 
konfliktu gatunków.

23:00 8 MM / Osiem 
milimetrów; thriller, 
Niemcy/USA 1999

1:40 Ciacho; komedia, Polska 
2010

4:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5324) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 

(1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2259) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (547) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (289) - 

program
13:00 Szpital (433) - 

program obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia (1/10) - 
program

15:00 Kuchenne rewolucje 
14 (7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (290) - 
program

17:00 Ukryta prawda (548) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (434) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7454) 
19:35 Sport (7437) 
19:45 Pogoda (7434) 
19:50 Uwaga! (5325) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2687) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (61/113) - 

program
21:30 Efekt motyla - film 

sensacyjny, USA/Kanada 
2004. Evan Treborn stracił 
poczucie czasu. Odkąd 
pamięta, najważniejsze 
momenty jego życia 
znikały w czarnej otchłani 
zapomnienia…

23:50 Superwizjer (1133) - 
magazyn reporterów, 
Polska

00:25 Tu się gotuje! 2 
(11/12) - magazyn

00:30 Kuba Wojewódzki 11 
(9/13) - talk show.  
Samozwańczy Król TVN 
ugości na swoim dworze 
gwiazdy oraz aspirujących 
celebrytów. Studio to 
samo, kanapa ta sama, 
Wodzianka ciągle gorąca, 
a Kuba wiecznie 
spragniony…

01:30 Lista klientów (7/15) - 
serial, USA. W salonie 
niespodziewanie nie ma 
prądu. Kobieta załamuje 
się, kiedy elektryk żąda 
tysięcy dolarów w zamian 
za naprawę…

02:30 Mroczne zagadki Los 
Angeles (1/19) - serial, 
USA. Policja rozpoczyna 
poszukiwania zaginionego 
ojca i dwójki dzieci. W 
trakcie śledztwa na jaw 
wychodzą rodzinne 
sekrety…

03:30 Uwaga! (5325) - 
program.   

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(143/150) - program

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 66

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 52

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 22

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 23

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 24

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 3

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 52

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 53

20:00 Wpół do śmierci 2; 
akcja, USA 2007. Dwóch 
więźniów – Burk i Twitch, 
odsiaduje wyrok, w 
więzieniu w którym trwa 
ciągła walka między 
rywalizującymi ze sobą 
gangami. Kiedy wybucha 
bunt, muszą stworzyć 
sojusz, by przeżyć…

21:50 Więzienie w ogniu; 
akcja, USA 2015. Jack 
Stone organizuje 
sfingowany napad na 
bank, by w ten sposób 
trafić do więzienia i 
zdobyć zaufanie 
rosyjskiego gangstera 
Balama. Dla Balama 
więzienie to idealna 
kryjówka, z której rządzi 
miastem…

23:40 Piła 7; horror, Kanada, 
USA 2010

01:20 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 19

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:45 Korona królów; odc. 
61; telenowela histor. TVP

06:15 Na sygnale; odc. 26; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 27; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Królowa Bona; odc. 6; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
809; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
90 „To miłość”; serial 
komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
91 „Kobiety górą”; serial 
komediowy TVP

10:35 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

11:30 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 203 - Antyk; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 204 - Kometa; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
50 - Tragiczne porachunki; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 27 
„Groźny kaszel”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 98 
- Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 20; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 205 - Gang; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 311; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 99 
- Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 
100 - W blasku fleszy; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 206 - Konferencja; 
serial kryminalny TVP

00:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:35 Na sygnale; odc. 191 
„Rozstanie”; serial 
fabularyzowany TVP

01:15 Czas honoru; odc. 3 
Przydział; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 4 
Przysięga; serial TVP

03:15 Królowa Bona; odc. 6; 
serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
809; serial TVP

05:15 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /1/; 
Francja (2016)

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ser, wino i to coś

06:25 Śpiewające fortepiany 
(7)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (30) - Dolce Vita

08:25 Jeden z dziesięciu; 
5/102; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 168 
ed. 4; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 11) - Rodzinne 
rekreacje; widowisko

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /7/ - „Szklana 
pogoda” - Lombard

10:55 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /1/; 
Francja (2016)

11:25 KabareTOP Story – 
„Zasmażka” – kabaret 
OT. TO

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki – Jak się 
zakochać; widowisko

12:50 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki – Jak się rozstać; 
widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(8)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kulinarne wspomnienia 
z dzieciństwa w PGR

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (81) 
Wyprawa do łowców 
głów; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży. 
Podróż 45 – Kuba (173) 
Hawana; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(23); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(9)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (31) - Cyrk; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Bake off – Ale ciacho! 
(2) ed. 4; widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis 
(2)

23:35 Koło fortuny; odc. 167 
ed. 4; teleturniej

00:10 Na festiwalowej 
scenie – Edyta Geppert

00:35 Od Opola do Opola; 
/4/; widowisko muzyczne

01:35 Złota sobota odc. 8; 
widowisko rozrywkowe; 
Muzyczny program 
rozrywkowy, realizowany 
w formie koncertu z 
udziałem publiczności

02:30 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 
2; program rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Czarny 
humor

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1137) - program 
kryminalny

06:25 Szpital (324) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (43/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(19) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 5 (5) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (44/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (498) - 
program sądowy

14:55 Szpital (325) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(20) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 5 (6) 
- serial obyczajowy. Jerzy 
podejmuje walkę o syna i 
decyduje się na 
wyprowadzkę z 
mieszkania Anki, by być 
bliżej Janka. Anka 
postanawia więc 
wyprowadzić się razem z 
nim. Na ich drodze znowu 
stanie Elka…

17:55 Dr House I (3/22) - 
serial obyczajowy, USA. 
Brandon (Kevin Zegers), 
22-letni mężczyzna traci 
przytomność po stosunku 
ze swoja narzeczoną. 
Wcześniej uskarżał się na 
kaszel i wysypkę. Teraz z 
kolei uskarża się na silny 
ból brzucha, nudności, 
gorączkę i niskie ciśnienie 
krwi…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Aeon Flux - film S-F, 

USA 2005. Niedaleka 
przyszłość. Ludzkość 
została zdziesiątkowana 
przez zarazę. Ci, którzy 
przeżyli, żyją obecnie w 
jedynym ocalałym mieście 
o nazwie Bregna. Utopijne 
społeczeństwo wbrew 
pozorom dalekie jest 
jednak od ideału…

21:55 I stanie się koniec - 
horror, USA 1999. Jericho 
Cane jest byłym 
policjantem, zarabiającym 
na życie jako prywatny 
detektyw. Prowadzi 
rutynowe śledztwa. Nie 
przypuszcza nawet, że 
wkrótce los zetknie go z 
młodą dziewczyną 
Christine, od której zależeć 
będą losy świata... 

00:25 American Horror 
Story: Asylum (13) - 
serial, USA 

01:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(143/150) - program. 

03:45 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

04:20 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (12/13) - 
program lifestylowy

06:20 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn

06:50 Co za tydzień (851) - 
magazyn

07:20 Afera fryzjera 6 (1/12) 
- program rozrywkowy

08:05 Apetyt na miłość 2 
(5/10) - program

09:05 Afera fryzjera 2 (7/12) 
- program rozrywkowy

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (1/12) - program

11:35 Kuchenne rewolucje 7 
(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Pani Gadżet 15 (1/22) 
- magazyn

13:05 Pani Gadżet 15 (22) - 
magazyn

13:35 Pani Gadżet 7 (12/13) 
- magazyn

14:05 Wyglądać jak gwiazda 
(3/6) - program

14:35 Coś z niczego (7) - 
program lifestylowy

15:35 #Sława 2 (7/8) - 
program rozrywkowy

16:05 33 niezapomniane 
bajki (1/5) - program 
rozrywkowy

16:35 33 niezapomniane 
bajki (2/5) - program 
rozrywkowy

17:05 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program

17:50 Kuchenne rewolucje 9 
(3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (1/12) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(11/12) - reality show

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Co nas truje (11/12) - 
program lifestylowy

22:25 Zaskocz mnie! (4/10) - 
program rozrywkowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

23:45 Apetyt na miłość 5 
(1/12) - program

00:45 Noc koszmarów - 
dokument

01:45 W roli głównej - 
Robert Lewandowski (2/7) 
- talk show

02:15 W roli głównej - 
Marcin Tyszka (1/6) - talk 
show

02:45 W roli głównej - 
Bożena Dykiel (14/16) - 
talk show

03:15 Wiem, co jem 6 
(4/16) - magazyn

03:45 Wiem, co jem (16) - 
magazyn

04:15 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

08:00 Śniadanie z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

08:35 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Pucharu 
Stanleya (1)

10:20 Meldunek z Arłamowa
10:40 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Argentyna - 
Włochy

12:30 Meldunek z Arłamowa
13:00 Piłka nożna - 

Konferencja Prasowa 
przed Mundialem w Rosji

14:30 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

15:30 Kapitan Tsubasa; odc. 
45-46; serial animowany; 
Japonia (2018)

16:30 Popołudnie z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

16:55 Philipp Lahm, Jos 
Luis Chilavert, Alf 
Ramsey - Wielkie 
Legendy Mundiali; 
magazyn; Australia (2018)

17:35 Lekkoatletyka - mityng 
w Bydgoszczy; Niemcy 
(2018)

20:20 Meldunek z Arłamowa
20:35 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - Finał Pucharu 
Stanleya (1)

22:00 Dzień z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Lekkoatletyka - mityng 

w Bydgoszczy; Niemcy 
(2018)

07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia 

pszczółek
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
07:45 Kronika regionu; 

program publicystyczny
08:05 A życie toczy się dalej...
08:30 Aktualności Flesz
09:05 OSTOJA
09:35 Było, nie minęło - 

kronika zwiadowców 
historii. - W gnieździe 
morskich orłów

10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Informator Medyczny
11:25 Największe osiągnięcia 

człowieka - Kurczenie się 
planety; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Informator
12:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
15:05 Było, nie minęło - 

kronika zwiadowców 
historii. - W gnieździe 
morskich orłów

15:35 Telenowyny/ Antenowe 
remanenty

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Informator
17:47 Niepokonani; reportaż
18:02 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
19:58 POGODA
20:00 Telenowyny
20:30 Pożyteczni.pl; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Największe osiągnięcia 

człowieka - Kurczenie się 
planety; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

00:40 Było, nie minęło - 
kronika zwiadowców 
historii. - W gnieździe 
morskich orłów

01:20 Antenowe remanenty
02:45 Rączka gotuje
03:10 Informator Medyczny
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Telenowyny/ Antenowe 

remanenty
05:55 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 29 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Barbara Bittnerówna – 
legenda baletu; film 
dokum.; Polska (1994)

08:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 6. 
Pueblo; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Zjawiskowa kopalnia 
różowej soli i lecznicze 
wody z głębin ziemi; cykl 
reportaży

09:10 Korona królów; odc. 
31; telenowela histor. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
32; telenowela histor. TVP

10:15 Daniel Gabriel 
Fahrenheit

10:40 Czy Lucyna to 
dziewczyna?; komedia; 
Polska (1934)

12:05 Marzyciele – Edward 
Dembowski, śmierć na 
Podgórzu; program 
publicystyczny

12:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:15 Sensacje XX wieku – 
Najważniejsza bitwa 
Churchilla; cykl dokum.

14:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – U - booty 
wychodzą; cykl dokument.

15:15 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:20 Historia Polski – 
Kapłan z Suchedniowa; 
film dokumentalny

17:15 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

17:50 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 10/13; serial 
sensacyjny TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci; cz. 1; 
cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci; cz. 2; 
cykl dokumentalny

19:55 Jak było?; odc. 12; 
program publicystyczny

20:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

21:05 Klub profesora Tutki – 
Motylek; serial TVP; 
Polska (1966)

21:20 Krótka historia (24) 
Polskie Skrzydła; felieton

21:25 Korona królów; odc. 
33; telenowela histor. TVP

22:00 Korona królów; odc. 
34; telenowela histor. TVP

22:35 Bałtycki poker. W co 
gra Putin?; film dokum.

23:40 Szczęśliwego Nowego 
Jorku; film obyczajowy; 
Polska (1997)

01:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 6. 
Pueblo; cykl reportaży

01:55 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 10/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Kanada

9:10 Atleci; magazyn 
9:40 Piłka nożna; mecz 

towarzyski: Francja - 
Irlandia

11:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Japonia - Włochy

14:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Argentyna

16:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Korea Południowa - 
Brazylia

18:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

19:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Holandia - Polska

21:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

22:00 Boks
1:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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05:45 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 253; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 12 

Gwiazda; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3847; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 24; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3317; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

8/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Dzika Sri Lanka. Kraina 
jezior; cykl dokumentalny; 
Niemcy (2015)

13:50 Elif; s.II; odc. 254; 
serial; Turcja (2014)

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Miłość nad fiordem: 

W świecie kobiet; cz.2; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2014); reż.:Jörg Grünler; 
wyk.:Floriane Daniel, 
Muriel Baumeister, Felix 
Vörtler

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3848; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3318; 

telenowela TVP
18:30 Trzecia połowa
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:25 Trzecia połowa; odc. 

11; serial komediowy TVP
20:55 Wielki test
22:35 Ocaleni; reality show
23:40 Orły Nawałki; odc. 7; 

cykl reportaży
00:10 Program sportowy
00:40 Meczet za zasłoną; 

film dokumentalny; Dania 
(2016); reż.:Martin Kjr 
Jensen, Irene Thyrri

01:50 Straszny film 4; 
komedia; USA (2006); 
reż.:David Zucker; 
wyk.:Anna Faris, Regina 
Hall, Craig Bierko, Simon 
Rex, Anthony Anderson

03:25 Labirynt; odc. 5/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

04:35 Labirynt; odc. 6/7); 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

05:40 Notacje – Tadeusz 
Mroczkowski. Wojenne 
szczęście; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 211 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 67 
„Ratujcie naszą mamę!”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Panorama i Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie 

Extra (66)
11:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

94 „Szykujemy Święta”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1873; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
144; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Las Bawarski – 
rozległy, mroczny, 
czarodziejski; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

14:55 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2377; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 246 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
18/67; serial; Turcja

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

95 „Strachy na lachy”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 68 
„Nowe życie”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1873; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1874; serial TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
709; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 192 
„Skalpel”; serial 
fabularyzowany TVP

22:20 Na sygnale; odc. 193 
„Złamane serce”; serial 
fabularyzowany TVP

22:50 Kino relaks – Każdy 
chce być Włochem; 
komedia romantyczna; 
USA (2007)

00:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 sezon 12; serial 
komediowy TVP

01:25 Świat bez tajemnic – 
Znów będę tatą; film 
dokumentalny; Australia 
(2015)

02:35 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
19/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

03:30 Glina; odc. 4/25; serial 
kryminalny TVP

04:30 Miasto skarbów; odc. 
4 Ahaswer; serial 
kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (691); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(486); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(487); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (46); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (819); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (170); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (736); 
serial paradokumentalny. 
Poruszające opowieści o 
kłopotach, które często 
stają się udziałem 
zwykłych ludzi: zdradach, 
oszustwach, rodzinnych 
intrygach, problemach z 
wymiarem 
sprawiedliwości, policją...

14:00 Pierwsza miłość 
(2701); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (782); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (63); 

serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod nr 112. 
Dyspozytorzy pogotowia 
nie tylko wysyłają karetkę, 
ale...

17:00 Gliniarze (113); serial 
paradokumentalny. W 
piwnicy bloku zostaje 
znalezione ciało 
nauczycielki fizyki. 
Detektywi ustalają, że 
kobieta była oskarżona 
przez jednego z uczniów o 
molestowanie...

18:00 Pierwsza miłość 
(2702); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (181); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:10 Ciacho; komedia, 
Polska 2010

22:45 30 minut lub mniej; 
komedia sensacyjna, 
Kanada/Niemcy/USA 2011

0:20 Ruby Sparks; komedia 
romantyczna, USA 2012

2:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5325) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 

(2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2260) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (548) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (290) - 

program
13:00 Szpital (434) - 

program obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia (2/10) - 
program

15:00 Kuchenne rewolucje 
14 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (291) - 
program

17:00 Ukryta prawda (549) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (435) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7455) 
19:35 Sport (7438) 
19:45 Pogoda (7435) 
19:50 Uwaga! (5326) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2688) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (62/113) - 

program
21:30 Kolekcjoner - film 

sensacyjny, USA 1997. W 
miasteczku 
uniwersyteckim dochodzi 
do kilku napadów na 
młode kobiety. W tym 
samym czasie zastaje 
porwana Naomi Cross 
(Gina Ravera), studentka, 
siostrzenica znanego 
psychologa sądowego i 
autora powieści 
detektywistycznych. Jej 
stryj, Alex Cross (Morgan 
Freeman), nie chce czekać 
na wynik policyjnego 
śledztwa z założonymi 
rękami i postanawia 
przeprowadzić własne 
dochodzenie…

23:55 Książę w Nowym 
Jorku - komedia, USA 
1988. Z dalekiej 
afrykańskiej krainy 
przybywa do Nowego 
Jorku następca tronu - 
książę Akeem (Eddie 
Murphy). Bogaty książę 
przebywa w Ameryce 
incognito, szukając dla 
siebie żony. Nad jego 
bezpieczeństwem czuwa 
Semmi (Arsenio Hall), 
przyjaciel królewskiej 
pary…

02:15 Ugotowani 12 (9/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

03:20 Uwaga! (5326) - 
program.   

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(144/150) - program

05:00 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 67

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 53

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 23

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987. odc. 24

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 4

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2006

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 53

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 54

20:00 Aleksander; akcja, 
USA 2004. Fascynujący 
życiorys Aleksandra to nie 
tylko bitwy i podboje. 
Niezwykłe i 
kontrowersyjne było też 
jego życie osobiste…

23:35 Zakon; akcja, USA 
2002. Kiedy ojciec 
Rudy’ego zostaje uznany 
za zaginionego, Rudy 
wyrusza na misję do 
Izraela, aby go odnaleźć. 
Wkrótce syn orientuje się, 
że jego ojciec nie był 
zwykłym archeologiem…

01:10 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 20. Ecbert zrzeka się 
korony na rzecz 
Aethelwulfa. Kiedy nowy 
król opuszcza wioskę, jego 
ojciec postanawia 
pozostać na miejscu…

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12. Akcja 
uwolnienia porwanego 
chińskiego biznesmena 
oraz likwidacji nielegalnej 
rozlewni spirytusu…

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:35 Korona królów; odc. 
62; telenowela historyczna 
TVP

06:05 Na sygnale; odc. 27 
„Groźny kaszel”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 28 
„Pszczoła a ustawa o 
ratownictwie 
medycznym”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Królowa Bona; odc. 7; 
serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
810; serial TVP

09:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
91 „Kobiety górą”; serial 
komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
92 „Razem czy osobno”; 
serial komediowy TVP

10:30 Za marzenia; odc. 11; 
serial TVP

11:30 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 204 - Kometa; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 205 - Gang; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
51 - Na ratunek; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 28 
„Pszczoła a ustawa o 
ratownictwie 
medycznym”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VIII; odc. 98 
- Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 99 
- Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 21; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 206 - Konferencja; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 312/312; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 
100 - W blasku fleszy; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 
101 - Grecy i Bułgarzy; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 207 - Dębowa Górka; 
serial kryminalny TVP

23:55 Jeziorak; film 
sensacyjny

01:45 Pitbull; odc. 12; serial 
policyjny TVP

02:45 Królowa Bona; odc. 7; 
serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
810; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
91 „Kobiety górą”; serial 
komediowy TVP

05:15 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /2/; 
Francja (2016)

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kulinarne wspomnienia 
z dzieciństwa w PGR

06:25 Śpiewające fortepiany 
(8)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (31) - Cyrk

08:25 Jeden z dziesięciu; 
6/102; teleturniej

09:00 Koło fortuny; odc. 169 
ed. 4; teleturniej

09:40 Big Music Quiz (9); 
teleturniej muz.

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /8/ - „Kwiaty we 
włosach” - Czerwone 
Gitary

10:55 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /2/; 
Francja (2016)

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(9)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (1-3)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia płynąca 
winem; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (82) 
Mały Indianin; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży. 
Podróż 45 - Kuba (174) 
Droga do Santiago; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(24); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(10)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (26) - Mongolia; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 12) - Rodzinne 
wakacje; widowisko

23:20 Koło fortuny; odc. 168 
ed. 4; teleturniej

23:55 Na festiwalowej 
scenie – Halina 
Frąckowiak

00:30 Od Opola do Opola; 
/5/; widowisko muzyczne

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Słodkiego, 
miłego życia – KOMBII

02:25 Kierunek Kabaret; /56/ 
- Parodia, pastisz czy 
trawestacja?

03:30 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (14); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (240) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (325) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (44/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(20) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 5 (6) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (45/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (499) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (326) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(21) - serial S-F, USA. 
Duch jasnowidza 
przekazuje Melindzie 
tragiczne wizje przyszłości, 
które dotyczą Jima. 
Melinda popada w lekką 
obsesję i przestaje ufać 
znajomym z Grandview…

16:55 Przepis na życie 5 (7) 
- serial obyczajowy. 

17:55 Dr House I (4/22) - 
serial obyczajowy, USA. 
Podczas pobytu w szpitalu 
Baby Hartig pluje krwią, a 
matka martwi się, 
ponieważ dziecko jeszcze 
nic nie jadło…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Lot - film obyczajowy, 

USA 2012. Whip Whitaker 
(Danzel Washington) od 
lat pracuje, jako pilot. 
Podczas jednego z lotów 
do Atlanty następuje 
awaria steru samolotu. 
Whitaker ratuje setkę 
pasażerów przed 
katastrofą lotniczą 
osadzając, pomimo 
niesprzyjających 
warunków, samolot na 
polu…

22:55 Magazyn UEFA 
Champions League (9) - 
program. 

23:30 Człowiek na linie - 
film dokument, USA/
Wielka Brytania 2008. 7 
sierpnia 1974 roku 
nowojorczycy stali się 
świadkami niezwykłego 
spektaklu. Na linie 
rozwieszonej pomiędzy 
dwiema wieżami World 
Trade Center, na 
wysokości ponad 400 
metrów nad ziemią, bez 
żadnego zabezpieczenia 
spacerował człowiek…

01:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(144/150) - program. 

03:45 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

04:20 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

05:25 Fryzjerzy na start
06:30 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (13/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:00 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program

07:45 Wszystko o jedzeniu 4
08:15 Apetyt na miłość 2 

(6/10) - program 
rozrywkowy

09:15 Afera fryzjera 2 (8/12) 
- program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (2/12) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! (4/10) - 
program rozrywkowy

14:05 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

14:50 W roli głównej - 
Katarzyna Warnke (4/8) - 
talk show

15:20 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (7/8) - program 
rozrywkowy

16:50 Apetyt na miłość 5 
(1/12) - program 
rozrywkowy

17:50 Kuchenne rewolucje 9 
(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (2/12) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(12) - reality show

20:40 program rozrywkowy
21:40 Misja ratunkowa 

(3/10) - program
22:25 Pani Gadżet 15 (2/22) 

- magazyn
22:55 Życie bez wstydu 5 

(1/12) - reality show
23:55 Ożeń się ze mną 

teraz! (7) - program 
rozrywkowy

01:00 Oddział dla grubasów 
(5/10) - program 
obyczajowy

01:35 W roli głównej - 
Dawid Podsiadło (3/7) - 
talk show

02:10 W roli głównej - 
Cezary Pazura (2/6) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Sharon Stone (15/16) - 
talk show

03:10 Wiem, co jem 6 
(5/16) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn

04:40 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

08:00 Śniadanie z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

08:35 Lekkoatletyka - mityng 
w Bydgoszczy; Niemcy 
(2018)

10:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Holandia - 
Portugalia

12:35 Meldunek z Arłamowa
13:00 Philipp Lahm, Jos 

Luis Chilavert, Alf 
Ramsey - Wielkie 
Legendy Mundiali

13:35 Piłka nożna - mecze 
towarzyskie przed 
Mundialem

15:20 Kapitan Tsubasa; odc. 
47-48; serial animowany; 
Japonia (2018)

16:30 Popołudnie z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

17:00 Zinedine Zidane, 
Cafu, Guus Hiddink - 
Wielkie Legendy Mundiali; 
magazyn; Australia (2018)

17:35 Jedziemy na Mundial; 
odc. 14; magazyn

18:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Korea 
Południowa

20:35 Meldunek z Arłamowa
20:45 Polskie Mundiale we 

wspomnieniach 
D.Szpakowskiego

22:00 Dzień z Kadrą 
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Boks - Narodowa Gala 

Boksu na Stadionie 
Narodowym (1)

01:15 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Pucharu 
Stanleya (studio)

07:00 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Żywot człowieka 

spełnionego; reportaż
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 ABC PACJENTA
11:30 Pułkownik Kukliński; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Spotkanie ze Świętym
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:50 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby; report.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 W partnerstwie siła; 

magazyn ekonomiczny
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w 

obiektywie; magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby; report.
20:30 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Pułkownik Kukliński; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:20 Antenowe remanenty
03:10 ABC PACJENTA
03:25 Spotkanie ze Świętym
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
06:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
06:25 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 30 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Kapłan z Suchedniowa; 
film dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 7. 
Największy odpust świata; 
cykl reportaży

08:30 Ukryte skarby – Góra 
wiatrakowa, łabędzie i 
hrabina Szembekowa; 
cykl reportaży

09:10 Korona królów; odc. 
33; telenowela histor. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
34; telenowela histor. TVP

10:15 Dzikie Chiny; odc. 4 
Kraina Pandy; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:15 Spór o historię – 
Polski sen o koloniach; 
debata

11:55 Opowieść o Indiach – 
Spotkanie dwóch 
oceanów; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2007)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:35 Sensacje XX wieku – 
Fabryki śmierci; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie; cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:25 Bałtycki poker. W co 
gra Putin?; film dokum.; 
Polska (2016)

16:25 Historia Polski – Czy 
warto było tak żyć; film 
dokumentalny

17:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Katowice. „Bartek” i jego 
oddział; cykl reportaży

17:50 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 11/13; serial 
sensacyjny TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemniczy dr Sorge; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
LUKA; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Największe 
hydroplany. odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:20 Korona królów; odc. 
35; telenowela histor. TVP

21:55 Korona królów; odc. 
36; telenowela histor. TVP

22:30 Dziewczęta z 
Auschwitz; film dokum.; 
Polska (2010)

23:35 Oda do radości; film 
obyczajowy

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 7. 
Największy odpust świata; 
cykl reportaży

02:20 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 11/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. liga
9:10 Magazyn kolarski
9:40 Siatkówka kobiet; 

Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Holandia - Polska

11:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Argentyna - Włochy

14:20 Z archiwum boksu
15:30 Siatkówka kobiet; 

Siatkarska Liga Narodów; 
studio

16:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Brazylia

18:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

18:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

19:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Holandia - Korea 
Południowa

22:00 Boks
1:00 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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06:05 Natura w Jedynce  
Cudowny świat przyrody. 
Żłobek wśród drzew. 
Żyrafa. Tanzania; serial 
dokumentalny; Japonia 
(2015)

06:35 Elif; s.II; odc. 254; 
serial; Turcja (2014)

07:30 Jaka to melodia?; 
odc. 3848; teleturniej muz.

08:05 Bernadetta. Cud w 
Lourdes; film biograficzny; 
Francja (2011); reż.:Jean 
Sagols, Piotr Andrzej 
Majewski; wyk.:Katia Cuq, 
Michel Aumont, Francis 
Huster, Francis Perrin

10:00 Boże Ciało - Msza i 
transmisja procesji

12:20 Chrześcijanie w Syrii; 
reportaż

12:40 Natura w Jedynce – 
Dzika Sri Lanka Lasy 
wśród chmur; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 255; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Nie wierzcie 
bliźniaczkom; komedia; 
USA (1997); reż.:Nancy 
Meyers, Charles Shyer; 
wyk.:Dennis Quaid, John 
Goodman, Jim Broadbent

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3849; teleturniej muz.
18:00 Golec uOrkiestra – 

20-lecie zespołu (skrót)
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 251; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Mały wielki człowiek; 

western; USA (1970); 
reż.:Arthur Penn; 
wyk.:Dustin Hoffman, 
Faye Dunaway, Chief Dan 
George, Martin Balsam, 
Richard Mulligan, Jeff 
Corey, Aimee Eccles, Kelly 
Jean Peters

00:50 wojsko - polskie.pl; 
odc. 12; reportaż

01:25 Kancelaria Hitlera. 
Mit i prawda o nowej 
kancelarii Rzeszy; Wielka 
Brytania (2012); 
reż.:Jürgen Ast, Daniel 
Ast, Kerstin Mauersberger

02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Gra z fortuną; film 

obyczajowy; USA (1996); 
reż.:Bethany Rooney; 
wyk.:Teri Pold, Corbin 
Bernstein, Reed Diamond

05:05 Notacje – Jerzy 
Bończak. Sowizdrzał; cykl 
dokumentalny

06:10 Koło fortuny; odc. 213 
ed. 4; teleturniej

06:50 Na dobre i na złe; odc. 
709; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Panorama i Pogoda

11:20 Panorama
11:30 Pogoda Flesz
11:35 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:45 Gwiazdy w południe – 

Dwa złote kolty; USA 
(1959); reż.:Edward 
Dmytryk; wyk.:Henry 
Fonda, Anthony Quinn, 
Richard Widmark, Dorothy 
Malone

14:00 Familiada; odc. 2372; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny - Odcinek 
specjalny; teleturniej

15:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 sezon 12; serial 
komediowy TVP

15:45 Julie i Julia; film 
obyczajowy; USA (2009); 
reż.:Nora Ephron; 
wyk.:Meryl Streep, Amy 
Adams, Stanley Tucci, 
Chris Messina, Brian 
Avers, Dave Annable

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

96 „Kuzyn Artur”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 192 
„Skalpel”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Na sygnale; odc. 193 
„Złamane serce”; serial 
fabularyzowany TVP

20:10 Podstępne druhny; 
komedia romantyczna; 
USA (2010); reż.:James 
Hayman; wyk.:Raven 
Symone, Joanna Garcia, 
Beth Broderick, David 
Clayton Rogers

21:45 Wysoka fala; film 
obyczajowy; USA (2012); 
reż.:Curtis Hanson, 
Michael Apted; 
wyk.:Gerard Butler, Jonny 
Weston, Elisabeth Shue, 
Abigail Spencer

23:50 Summer Night – 
koncert Schoenbrunn 
2018; koncert; Austria 
(2018)

01:20 Każdy chce być 
Włochem; komedia 
romantyczna; USA (2007); 
reż.:Jason Todd Ipson; 
wyk.:Cerina Vincent, Jay 
Jablonski, Richard 
Libertini, Ben Livingston

03:15 Dwa złote kolty; USA 
(1959); reż.:Edward 
Dmytryk; wyk.:Henry 
Fonda, Anthony Quinn, 
Richard Widmark, Dorothy 
Malone

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:35 Odlotowa przygoda; 
film animowany, Hiszpania 
2015. Dwunastoletni Mike 
z pomocą przyjaciół musi 
pokrzyżować plany 
pewnemu miliarderowi. 
Bogacz twierdzi, że misja 
Apollo 11 była mistyfikacją 
i to...

9:45 Asterix podbija 
Amerykę; film 
animowany, Francja/
Niemcy 1994

11:30 Brzdąc w opałach; 
komedia, USA 1994

13:45 Fantastyczna czwórka; 
film SF, USA 2015. Reed 
Richards, Ben oraz 
przyrodnie rodzeństwo 
Johnny i Sue przenoszą 
się do alternatywnego 
świata. Tam zdobywają 
niezwykłe moce. Gdy 
wracają,...

15:55 Syn Boży; dramat 
obyczajowy, USA 2014

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (18); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:10 Bruce Wszechmogący; 
komedia, USA 2003

 
22:30 Pasja; dramat 

historyczny, USA 2004
1:00 As w rękawie; 

komediodramat, USA 
2013

 
3:00 Tajemnice losu; 

program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5326) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 

(3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2261) - magazyn
10:55 Toy Story III - 

komedia, USA 2010
12:45 Hugo i jego wynalazek 

- film rodzinny, USA 2011
15:25 Kochany urwis - 

komedia, USA 1990. 
Michael Richards Junior 
(Michael Oliver) ma 
zaledwie siedem lat i jest 
sierotą. Już trzydzieści 
razy oddawany był do 
adopcji i tyleż samo razy 
wracał do sierocińca…

17:00 Film o pszczołach - 
komedia, USA 2007. Barry 
jest pszczołą i nie chce, by 
jego życie ograniczało się 
tylko do miodu…

19:00 Fakty (7456) 
19:30 Sport (7439) 
19:40 Pogoda (7436) 
19:50 Uwaga! (5327) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2689) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (63/113) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

15 (5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Książę w Nowym 
Jorku - komedia, USA 
1988. Z dalekiej 
afrykańskiej krainy 
przybywa do Nowego 
Jorku następca tronu - 
książę Akeem (Eddie 
Murphy). Bogaty książę 
przebywa w Ameryce 
incognito, szukając dla 
siebie żony. Akeem udaje 
przeciętnego obywatela, 
bowiem nie chce, aby 
ewentualna wybranka 
zakochała się w jego 
majątku i władzy…

00:55 Kolekcjoner - film 
sensacyjny, USA 1997. W 
miasteczku 
uniwersyteckim dochodzi 
do kilku napadów na 
młode kobiety. W tym 
samym czasie zastaje 
porwana Naomi Cross 
(Gina Ravera), studentka, 
siostrzenica znanego 
psychologa sądowego i 
autora powieści 
detektywistycznych. Jej 
stryj, Alex Cross (Morgan 
Freeman), nie chce czekać 
na wynik policyjnego 
śledztwa z założonymi 
rękami i postanawia 
przeprowadzić własne 
dochodzenie…

03:20 Uwaga! (5327) - 
program.   

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(145/150) - program

05:05 Nic straconego  

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 68

08:00 Dziewczyny z St 
Trinian; komedia, Wielka 
Brytania 2007

10:15 Alvin i wiewiórki 2; 
familijny, USA 2009

11:50 Matylda; familijny, 
USA 1996

13:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Biały wąż; 
familijny, Niemcy 2015

15:45 Guardians: Misja 
superbohaterów; akcja, 
Rosja 2017. W okresie 
zimnej wojny organizacja 
o nazwie „Patriot” 
utworzyła super-
bohaterski skład, który 
obejmuje członków wielu 
republik radzieckich. Przez 
wiele lat bohaterowie 
ukrywali swoją tożsamość, 
ale w trudnych obecnie 
czasach muszą wrócić i 
ponownie pokazać swoją 
siłę…

17:35 Hellboy; akcja, USA 
2004. Sprowadzony na 
Ziemię przez geniusza zła 
Rasputina, Hellboy, ma 
pomóc nazistom i 
doprowadzić do 
zwycięstwa słabnące w II 
wojnie światowej Niemcy. 
Jednak demon zostaje 
zagarnięty przez 
Aliantów…

20:00 King Kong; 
przygodowy, USA 2005. 
Lata 30. XX wieku. 
Ambitny filmowiec i 
bezrobotna aktorka chcąc 
uciec od beznadziei 
codzienności, wyruszają w 
szaloną podróż na Wyspę 
Czaszek. Na miejscu para 
odkrywa, że miejsce to nie 
bez powodu owiane jest 
aurą tajemniczości…

23:55 Zagubiona przyszłość; 
przygodowy, Niemcy, RPA 
2010. W dalekiej 
przyszłości w dżungli 
grasują bestie niosące 
śmiertelną chorobę. 
Niestety, zaczynają one 
opanowywać Ziemię…

01:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:35 Korona królów; odc. 
63; telenowela historyczna 
TVP

06:10 Na sygnale; odc. 28 
„Pszczoła a ustawa o 
ratownictwie 
medycznym”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 29 
„Fachowiec”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Królowa Bona; odc. 8; 
serial TVP

08:25 Zemsta; komedia
10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

92 „Razem czy osobno”; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
93 „Videofilmowanie”; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.VIII; odc. 98 
- Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 205 - Gang; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 206 - Konferencja; 
serial kryminalny TVP

15:15 Ja wam pokażę!; 
komedia

17:20 Ranczo; s.VIII; odc. 99 
- Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

18:15 Ranczo; s.VIII; odc. 
100 - W blasku fleszy; 
serial obyczajowy TVP

19:10 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 207 - Dębowa Górka; 
serial kryminalny TVP

20:00 Akademia pana 
Kleksa - część 1 Przygoda 
księcia Mateusza; film 
przygodowy

21:35 Ranczo; s.VIII; odc. 
101 - Grecy i Bułgarzy; 
serial obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.VIII; odc. 
102 - Jedźmy, nikt nie 
woła; serial obyczajowy 
TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 208 - Porzeczki; 
serial kryminalny TVP

00:25 Na dobre i na złe; odc. 
709; serial TVP

01:30 Prokurator; odc. 2/10; 
serial kryminalny TVP

02:25 Prokurator; odc. 3/10; 
serial kryminalny TVP

03:25 Królowa Bona; odc. 8; 
serial TVP

04:30 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
92 „Razem czy osobno”; 
serial komediowy TVP

05:15 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /3/; 
Francja (2016)

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia płynąca 
winem; magazyn 
kulinarny

06:30 Śpiewające fortepiany 
(9)

07:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki (35) - Kuchnia; 
widowisko rozrywkowe

08:25 Jeden z dziesięciu; 
7/102; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 170 
ed. 4; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (13) - 
Sportowiec; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /5/ - 
„Augustowskie noce” - 
Maria Koterbska

10:55 Opole na bis – Marcin 
Daniec; koncert

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos. 
Halo, panie pilocie! (1); 
program kabaretowy

12:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos W 
stronę słońca! (2); 
program kabaretowy

13:35 Śpiewające fortepiany 
(10)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

15:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 1) - Dziadek; 
widowisko

16:50 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Chrupiący chleb z 
pieca; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (83) 
Życie codzienne Indian; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży. 
Podróż 45 – Kuba (175) 
Tropem Hemingwaya; 
magazyn kulinarny

19:35 Opole na bis – Marcin 
Daniec; koncert

20:10 Śpiewające fortepiany 
(11)

21:20 Hity kabaretu (5-6) - 
Kakao i inne hity Kabaretu 
Smile

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (19) - Krystyna 
Sienkiewicz; talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 169 
ed. 4; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki  
(1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Mortale i 
inni

05:25 Ukryta prawda (241) - 
program obyczajowy

06:35 Mango Telezakupy
08:45 Przyjaciele (44/48) - 

serial komediowy, USA
09:15 Agent Cody Banks - 

film przygodowy, USA/
Kanada 2003

11:30 Butch Cassidy i 
Sundance Kid - western, 
USA 1969. Nie ma 
sprytniejszego w 
wymyślaniu planu 
zdobycia bogactwa niż 
Butch Cassidy i 
bieglejszego w 
posługiwaniu się 
rewolwerem od 
Sundance’a Kida…

13:45 Dziewczyna i chłopak, 
wszystko na opak - 
komedia, USA 2010

15:35 Córka prezydenta - 
komedia, USA/Wielka 
Brytania 2004. Trudno 
znaleźć prawdziwą miłość, 
gdy każdy potencjalny 
partner już na wstępie 
poddawany jest rewizji 
osobistej…

17:55 Opowieści na 
dobranoc - komedia, USA 
2008. Jonathan Pryce 
Pewnego dnia Skeeter 
Bronson odkrywa, że 
historie, które opowiada 
swoim siostrzeńcom na 
dobranoc stają sie 
prawdą. Sprawy 
przybierają nieoczekiwany 
obrót, gdy dzieci zaczynają 
ingerować w jego 
opowieści…

20:00 Kongo - film 
przygodowy, USA 1995. 
Kongo. Przebywający w 
dżungli naukowcy 
poszukujący złóż 
diamentów zostają 
zaatakowani przez stado 
drapieżnych małp. 
Wkrótce na miejsce 
tragedii dociera ekipa 
ratunkowa, która też musi 
zmierzyć się z licznymi 
niebezpieczeństwami i 
ukończyć powierzoną 
naukowcom misję…

22:15 Pamięć Absolutna - 
film S-F. Odległa 
przyszłość. Dzięki 
osiągnięciom nauki każdy 
obywatel może sobie 
wszczepić wymarzone 
wspomnienia. Robotnik 
Douglas Quaid 
(Schwarzenegger) od 
dawna marzy o wyprawie 
na Marsa i postanawia 
zafundować sobie 
wspomnienia z takiej 
wycieczki. Podczas 
zabiegu okazuje się, że 
wcale nie jest Douglasem 
Quaidem i że w 
przeszłości naprawdę był 
na Marsie…

00:45 Zaszczepieni - 
dokument, USA 2016

02:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(145/150) - program 

05:15 Wszystko o jedzeniu 4
05:45 Rodzice pod ostrzałem
06:50 Gwiazdy prywatnie 2 

(5/8) - program 
lifestylowy

07:20 Warsztat urody (1/8) - 
program lifestylowy

08:05 #Sława 2 (7/8) - 
program rozrywkowy

08:35 Apetyt na miłość 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

09:35 Pani Gadżet EXTRA 3 
- magazyn

10:20 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Zaskocz mnie! (6/10) - 
program rozrywkowy

13:35 Zaskocz mnie! (7/10) - 
program rozrywkowy

14:20 Cała prawda o Iron 
Majdan

14:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show

15:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (2/12) - reality 
show

16:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (3/12) - reality 
show

17:10 Co nas truje (11/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 SOS - Sablewska od 
stylu (1/10) - program 
rozrywkowy

19:40 SOS - Sablewska od 
stylu (5/10) - program 
rozrywkowy

20:25 SOS - Sablewska od 
stylu (6/10) - program 
rozrywkowy

21:10 W czym do ślubu? 3 
(1/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (5/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 (3/22) 
- magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(5/8) - program 
lifestylowy

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (1/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Ja, ty i niepłodność
01:10 Detektywi od zdrad 2 

(13/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej - 
Cezary Żak (3/6) - talk 
show

02:40 W roli głównej - Ewa 
Minge (16) - talk show

03:10 Wiem, co jem 6 
(6/16) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 2 
(2/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

04:40 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

08:00 Śniadanie z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

08:35 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Pucharu 
Stanleya (2)

10:20 Meldunek z Arłamowa
10:35 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Niemcy - 
Brazylia

12:35 Lekkoatletyka - mityng 
w Bydgoszczy; Niemcy 
(2018)

14:35 Jedziemy na Mundial; 
odc. 14; magazyn

15:30 Kapitan Tsubasa; odc. 
49-50; serial animowany; 
Japonia (2018)

16:30 Popołudnie z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

17:00 Bobby Charlton, 
francuski skandal 2010 i 
MŚ 2014 - Wielkie 
Legendy Mundiali

17:35 Polskie Mundiale we 
wspomnieniach

18:50 piłka ręczna - 
Eliminacje ME kobiet: 
Włochy - Polska

20:50 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Pucharu 
Stanleya (2)

21:55 Dzień z Kadrą - 
meldunek z Arłamowa

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Boks - Narodowa Gala 

Boksu na Stadionie 
Narodowym (2)

07:01 Magazyn historyczny; 
magazyn historyczny

07:05 Antenowe remanenty
07:15 Film dokum.
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego 

zwierzaki; magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
08:16 Wiersz jest drogą; 

reportaż
08:30 Aktualności Flesz
08:30 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
09:55 Pogoda
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Sto na 100; magazyn 

ekonomiczny
13:15 Co niesie dzień
13:35 Antenowe remanenty
13:55 Antenowe remanenty
14:00 Antenowe remanenty
14:30 Aktualności Flesz
14:35 Antenowe remanenty
14:36 POGODA
14:40 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl; 

odc. 12; reportaż
16:00 Antenowe remanenty
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Informator
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Do teatru
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

19:58 POGODA
20:00 wojsko - polskie.pl; 

odc. 12; reportaż
20:30 Astronarium; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Antenowe remanenty
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Antenowe remanenty
23:35 Film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Sto na 100; magazyn 

ekonomiczny
03:45 Antenowe remanenty
04:05 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Antenowe remanenty
05:40 wojsko - polskie.pl; 

odc. 12; reportaż
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 31 
maja; felieton

06:55 Historia Polski – Czy 
warto było tak żyć; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat – Dakar 
– miasto bazar odc. 8; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Mumia egipska i śląska 
perła gotyku; cykl report.

09:05 Korona królów; odc. 
35; telenowela histor. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
36; telenowela histor. TVP

10:10 Jak było?; odc. 12; 
program publicystyczny

10:50 Flesz historii; odc. 
392; cykl reportaży

11:10 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

11:40 Klerycy w 
komunistycznej armii; 
film dok.; Polska (2017)

12:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:15 Sensacje XX wieku – 
Tajemniczy dr Sorge; cykl 
dokumentalny

13:45 Sensacje XX wieku – 
LUKA; cykl dokumentalny

14:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie; cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:20 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Największe 
hydroplany. odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:15 Historia Polski – 
Cudze listy; film dokum.; 
Polska (2010)

17:20 Taśmy bezpieki – 
Szkolenie funkcjonariuszy 
wywiadu w Polsce 
Ludowej; cz. 1

17:55 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 12/13; serial 
sensacyjny TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Jak zabić Fidela?; cykl 
dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Oddział specjalny; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Ostatnia bitwa 
Wikingów; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

21:40 Korona królów; odc. 
37; telenowela histor. TVP

22:15 Korona królów; odc. 
38; telenowela histor. TVP

22:45 Spór o historię – 
Wielka wędrówka ludów; 
debata

23:30 Przerwana Misja; film 
dokum.; Polska (2017)

00:35 Miasto skarbów; odc. 
13 Gracze. Epilog; serial 
kryminalny TVP

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat – Dakar 
– miasto bazar odc. 8

02:10 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 12/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Siatkówka: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: 
Holandia - Korea 
Południowa

9:10 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Francja - 
Irlandia

11:10 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Brazylia

13:45 Żużel; mecz 
towarzyski: Polska - 
Szwecja

15:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

16:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Korea Południowa - 
Polska

18:30 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

20:00 Lekkoatletyka: 
Diamentowa Liga w 
Rzymie

22:00 Boks
1:00 Siatkówka kobiet; 

Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Korea Południowa - 
Polska
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