
Rada Ministrów 
przyjęła nowelizację 
ustawy o systemie 
informacji w ochro-
nie zdrowia. Wpro-
wadzana ona przepi-
sy regulujące do-
stęp do danych do-
tyczących pacjenta 

za pośrednictwem jednego, 
wiodącego, kanału – Interne-
towego Konta Pacjenta (IKP). 

E-zdrowie
Zdaniem resortu zdrowia, 

w Polsce funkcjonuje wiele syste-
mów e-zdrowia, które oferują nie-
pełny i wyrywkowy dostęp do 

ważnych dla pacjenta informacji. 
- Prowadzi to do niskiego zainte-
resowania korzystaniem z funk-
cjonujących obecnie w sektorze 
publicznym narzędzi informa-
tycznych, które mogłyby pełnić 
istotną rolę w systemie ochrony 
zdrowia – twierdzi ministerstwo.

Ciąg dalszy na str. 7

2220 złotych brutto – tyle 
zgodnie z propozycją rządu 
może wynieść minimalne wy-
nagrodzenie za pracę w 2019 
roku. To o 5,7% i jednocze-
śnie o 120 złotych więcej niż 
obecnie. Od stycznia z 13,70 
do 14,50 zł miałaby też wzro-
snąć minimalna stawka godzi-
nowa dla pracujących na okre-
ślonych umowach cywilno-
prawnych. 

Propozycja trafi  
na forum RDS

  Rząd zaproponował, aby mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę 
wzrosło o 120 złotych, a mini-
malna stawka godzinowa dla 
określonych umów cywilno-
prawnych została podniesiona 
o 80 groszy. Propozycja rządu 
w połowie czerwca została przed-
stawiona Radzie Dialogu Spo-
łecznego, na forum której odbę-
dą się w tej sprawie negocjacje. 
Powinny zakończyć się w ciągu 
30 dni. 

Wzrost minimalnego 
wynagrodzenia a budżet 

państwa
Według szacunków resortu 

pracy podniesienie minimalnego 
wynagrodzenia do kwoty 2220 zł 
przełoży się na wzrost wydatków 
budżetu państwa w 2019 roku 
z tytułu tzw. „podwiązek” (tj. 
świadczeń i składek finansowa-

nych z budżetu państwa ustala-
nych w oparciu o minimalne wy-
nagrodzenie za pracę) o ok. 215 
mln zł w skali roku. Z danych 
GUS wynika, że liczba pracow-
ników otrzymujących wynagro-
dzenie w wysokości płacy mini-
malnej wynosi ok. 1,5 mln osób, 
a zarazem 13% ogółu liczby pra-
cowników najemnych w przeli-
czeniu na pełne etaty.

Minimalna stawka  
godzinowa

Od 1 stycznia 2017 roku 
wprowadzono minimalną staw-
kę godzinową dla określonych 
umów cywilnoprawnych. Jej 
wysokość jest waloryzowana 
o wskaźnik wzrostu minimal-
nego wynagrodzenia za pracę. 
W bieżącym roku minimalna 
stawka godzinowa wynosi 

13,70 zł brutto. Od stycznia 
2019 roku miałaby wzrosnąć 
do poziomu 14,50 zł. - Wpro-
wadzenie minimalnej stawki 
godzinowej było podyktowane 
ograniczeniem zjawiska polega-
jącego na tym, że osoba zatrud-
niona na umowie cywilnopraw-
nej otrzymuje wynagrodzenie 
znacznie niższe od minimalne-
go wynagrodzenia przysługują-

cego pracującemu na etacie, 
a także ograniczeniem naduży-
wania umów cywilnoprawnych 
– tłumaczy Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Ważna zmiana, obowiązująca 
od stycznia 2017 roku, dotyczy 
także przysługującego mini-
malnego wynagrodzenia ze 
względu na staż pracy. 
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Propozycja resortu

Ile będzie wynosić najniższa pensja? 

Profil zaufany i kilka minut 
- to wszystko czego potrzeba, 
by zarejestrować narodziny 
dziecka przez internet. 
Wszystko powinno potrwać 
krócej, niż poobiednia drze-
mka malucha.

Na zarejestrowanie narodzin 
dziecka rodzice mają 21 dni od 
dnia wystawienia karty urodze-

nia. Do tej pory mieli tylko jed-
ną opcję - wizyta w urzędzie. Od 
teraz będą mieli wybór. Jak 
skorzystać z usługi? Cały pro-
ces to kilka prostych kroków. 
Obowiązkowo jednak rodzic, 
który będzie rejestrował naro-
dziny (może to być zarówno ma-
ma, jak i tata) musi mieć aktu-
alny Profil Zaufany. 

Ciąg dalszy na str. 7

Internetowe Konto Pacjenta

Szybki dostęp do danych medycznych

Wystarczy profil zaufany

Zarejestruj swoje 
dziecko przez 

internet!
300 zł na dziecko zosta-

nie wypłaconych w ramach 
rządowego programu „Do-
bry Start”. Wnioski o przy-
znanie świadczenia można 
składać przez internet od 
niedzieli, 1 lipca. Pomoc 
może trafić do ponad 4,6 
mln uczniów. 

  Jak wynika z danych CBOS 
w przypadku rodzin z jednym 
dzieckiem łączne wydatki na wy-
prawkę szkolną wyniosły na po-
czątku roku szkolnego 
2017/2018 średnio 686 zł, łącz-
nie dla dwojga uczniów było to 
średnio 1268 zł, natomiast w ro-
dzinach z co najmniej trojgiem 
dzieci – 1729 zł.

300 złotych otrzymają rodzice 
każdego dziecka rozpoczynające-
go rok szkolny. Co ważne, rodzi-
ny otrzymają świadczenie bez 
względu na dochód. Program 
obejmuje dzieci wychowujące się 
zarówno w rodzinach, jak i te 
przebywające w pieczy zastęp-
czej.

Ciąg dalszy na str. 3

Początek naboru w lipcu

Rodzicu! Złóż wniosek o 300 zł



2. PIĄTEK 29 CZERWCA-NIEDZIELA 1 LIPCA 2018



PIĄTEK 29 CZERWCA-NIEDZIELA 1 LIPCA 2018 3.AKTUALNOŚCI

Początek naboru w lipcu

Rodzicu! Złóż 
wniosek o 300 zł

Dokończenie ze str. 1
Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysłu-
guje raz w roku na rozpoczynające 
rok szkolny dzieci do ukończenia 
przez nie 20. roku życia. Dzieci nie-
pełnosprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia przez nie 
24. roku życia.

  
Jak otrzymać świadczenie 

dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy zło-

żyć wniosek. Może to zrobić mama 
lub tata dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w przy-
padku dzieci przebywających w pie-
czy zastępczej – rodzic zastępczy, 
osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki opie-
kuńczo-wychowawczej.

  
Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyj-
mowane i realizowane przez te same 
instytucje , które realizują obecnie 
świadczenie wychowawcze w ramach 
programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu 
o urząd miasta/gminy, ośrodek pomo-
cy społecznej lub inną jednostkę orga-
nizacyjną (np. centrum świadczeń)   
właściwą dla miejsca zamieszkania ro-
dzica ubiegającego się o wyprawkę na 
dziecko (w przypadku powiatów świad-
czenia będą realizowane przez powia-
towe centra pomocy rodzinie).

  
Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o 
świadczenie wychowawcze z progra-

mu „Rodzina 500+” – będzie można 
składać już od 1 lipca online przez 
stronę Ministerstwa Rodziny empa-
tia.mrpips.gov.pl oraz przez banko-
wość elektroniczną takich banków, 
jak: Alior Bank SA, Bank Millennium 
SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy 
SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA 
oraz wybrane zrzeszone Banki Spół-
dzielcze, Credit Agricole Bank Polska 
SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank 
Śląski SA, mBank SA, Nest Bank 
S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteli-
go), SGB-Bank SA oraz wybrane 
zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możli-
wość składania wniosku będzie do-
stępna niebawem również w Banku 
BGŻ BNP Paribas.

Od 1 sierpnia wnioski można zło-
żyć także drogą tradycyjną (papiero-
wą).  Ważne! Wniosek należy złożyć 
do 30 listopada.

  
Kiedy rodzina otrzyma 

wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych 

w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę 
otrzymają nie później niż 30 wrze-
śnia. W przypadku wniosków złożo-
nych w kolejnych miesiącach gminy 
będą miały maksymalnie 2 miesiące 
od dnia złożenia wniosku na jego roz-
patrzenie i wypłatę świadczenia. Zło-
żenie wniosku o świadczenie dobry 
start w lipcu i sierpniu to gwarancja 
wypłaty świadczenia nie później niż 
do 30 września. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie:  www.mr-
pips.gov.pl/DobryStart
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Dokończenie ze str. 1
Polega ona na tym, że wszyscy pra-

cownicy – niezależnie od stażu pracy 
– mają zapewnioną płacę minimalną 
na jednakowym poziomie. Przed 
zmianą pracownicy w pierwszym ro-
ku pracy mogli otrzymywać co naj-
mniej 80% minimalnego wynagrodze-
nia, obecnie – co najmniej pełną jego 
wysokość.

Obowiązek pracodawcy
Minimalne wynagrodzenie za pracę 

to ustalone najniższe wynagrodzenie, 
jakie pracodawca musi wypłacić każ-
demu pracownikowi zatrudnionemu 
w pełnym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy niezależnie od posiada-
nych kwalifikacji, zaszeregowania 
osobistego, składników wynagrodze-
nia, systemu i rozkładu czasu pracy 
stosowanych u danego pracodawcy, 
jak również szczególnych właściwości 
i warunków pracy.   

Wynagrodzenie poniżej płacy mini-
malnej jest naruszeniem praw pra-
cowniczych. Wraz ze wzrostem mini-
malnego wynagrodzenia za pracę ro-
sną także inne świadczenia, takie 
jak: odprawa przy zwolnieniu grupo-
wym, wynosząca maksymalnie pięt-
nastokrotność płacy minimalnej, do-
datek za pracę w porze nocnej, wyna-
grodzenie za czas przestoju czy pod-
stawa wymiaru zasiłku chorobowego 
i macierzyńskiego. kg

Propozycja resortu

Ile będzie 
wynosić 
najniższa 
pensja? 

Opieka medyczna

Od lipca 
dostępność 
do lekarzy 
rodzinnych 
może się 

pogorszyć    
Porozumienie Zielonogórskie sprzeciwia się 

pominięciu podstawowej opieki zdrowotnej 
w ostatnich zmianach planu finansowego NFZ.  

NFZ przeznacza dodatkowo 1,5 mld zł na więk-
szość działów ochrony zdrowia. Ani grosza więcej nie 
trafi tylko do podstawowej opieki zdrowotnej. Ozna-
cza to, że procentowo nakłady finansowe na POZ 
spadną. Miało być inaczej.  

– Według wielokrotnych deklaracji Ministerstwa 
Zdrowia i NFZ rola podstawowej opieki zdrowotnej 
w całym systemie miała być wzmacniana – przypo-
mina Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielo-
nogórskiego. – Tymczasem okazuje się, że jeszcze 
bardziej słabnie. Malejący odsetek nakładów finan-
sowych na POZ w odniesieniu do pozostałych dzia-
łów świadczy o tym dobitnie. Podczas dzisiejszego 
spotkania z prezesem NFZ wyraziliśmy nasz katego-
ryczny sprzeciw wobec takiego traktowania POZ 
i niewywiązywania się z wcześniejszych obietnic.  

Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego NFZ 
przedstawił propozycje, które nie uzupełniają ubyt-
ku procentowego nakładów finansowych na POZ. 
Nie zgadzając się na gorsze traktowanie lekarzy POZ, 
Porozumienie Zielonogórskie podkreśla pogarszają-
ce się warunki wykonywania świadczeń i przeciąże-
nie pracą. W opinii federacji taka sytuacja będzie 
skutkować ograniczeniem dostępności do lekarzy 
rodzinnych, na czym najbardziej ucierpią pacjenci.  

mag

http://www.mrpips.gov.pl/DobryStart
http://www.mrpips.gov.pl/DobryStart


Wśród laureatów nasi 
reprezentanci

Stypendia od 
marszałka

Marszałek województwa śląskiego przyznał 
stypendia w dziedzinie kultury. Wśród laure-
atów znaleźli się reprezentanci naszego mia-
sta i regionu.

Stypendia (w wysokości 10 tysięcy złotych) w 
dziedzinie kultury przyznawane są osobom zajmu-
jącym się twórczością artystyczną, upowszechnia-
niem i ochroną dóbr kultury na rzecz wojewódz-
twa śląskiego. W sumie otrzyma jest 20 osób.

Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie 
przyznaje się natomiast na dokonanie w ustalo-
nym czasie określonego przedsięwzięcia. Realiza-
cja programu stypendialnego powinna nastąpić 
w czasie pobierania stypendium, tzn. w ciągu 5 
miesięcy.

Osoba, której przyznano stypendium zobowią-
zana jest do wykonania przyjętego programu sty-
pendialnego, przedstawiania na żądanie przy-
znającego stypendium wyników realizacji pro-
gramu stypendialnego oraz przedstawienia w 
ustalonym terminie sprawozdania z wykonania 
programu stypendium.  

Stypendia w dziedzinie kultury w 2018 roku, 
w oparciu o propozycje Komisji powołanej przez 
Zarząd Województwa Śląskiego z naszego miasta 
i regionu, otrzymali:

Monika Sosnowska na realizację projektu 
„Koncepcja rewitalizacji obiektu artystyczno-
-ekspozycyjnego”. Galeria rzeźby Jerzego Kędzio-
ry w Poczesnej;

Marta Frej na realizację artystycznego komik-
su autorskiego „Dromaderki”;

Katarzyna Błaszczyńska na napisanie scena-
riusza pełnometrażowego filmu biograficznego o 
wielkim śląskim zakonniku, złodzieju, mordercy 
i pokutniku Damazym Macochu.

Listę wszystkich laureatów znajdziemy na 
stronie www.slaskie.pl kg

Częstochowa

Odzyskali 
telefon i... 

znaleźli 
narkotyki

Częstochowscy policjanci za-
trzymali 54-latka podejrzanego 
o przywłaszczenie telefonu ko-
mórkowego. W toku czynności 
znaleźli także woreczek z za-
wartością proszku. Jak się oka-
zało, była to amfetamina. Za-
trzymany usłyszał już zarzut 
posiadania substancji odurzają-
cych. O jego dalszym losie zde-
cyduje prokurator.

Komisariat I Policji w Często-
chowie prowadził czynności do-
tyczące przywłaszczenia telefonu 
komórkowego przez nieznaną 
osobę. Śledczy po otrzymaniu 
zgłoszenia przystąpili do ustala-
nia sprawcy. Podjęte działania 
kryminalnych doprowadziły do 
54-letniego mieszkańca powiatu 
częstochowskiego. Podczas prze-
szukania odnaleźli telefon po-
chodzący z przestępstwa, ale tak-
że woreczek z zawartością prosz-
ku koloru żółtego. Jak wykazały 
testy była to amfetamina w ilości 
ponad 7 gram. Mężczyzna został 
zatrzymany, a narkotyki zabez-
pieczone. 54-latek usłyszał już 
zarzuty posiadania substancji 
odurzających. Natomiast w spra-
wie przywłaszczenia telefonu 
prowadzone są dalsze czynności 
przez kryminalnych z „jedynki”.
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Uniwersytet  Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza w Często-
chowie uruchamia nowy kierunek stu-
diów - „Język niemiecki w obrocie go-
spodarczym”. Będzie on połączeniem 
nauki i pracy.

Nowy kierunek studiów stworzyli pra-
cownicy Instytutu Filologii Obcych dr Mał-
gorzata Niemiec-Knaś i dr. Andrzej Skwa-
ra  w ramach konkursu dotyczącego opra-
cowania programów kształcenia i realiza-
cji studiów dualnych. 

Głównym celem projektu było stworzenie 
programu studiów dualnych o profilu prak-
tycznym z płatnymi stażami dla studentów 
(w ZF TRW Europejskie Centrum Obsługi 
Finansowej) i podniesienie szans 18 przy-
szłych studentów Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie do wejścia na rynek pracy. 

Okres trwania studiów zaplanowano od 
1.10.2018 roku do września 2021 roku. 

Studenci kierunku mogą oczekiwać nauki 
języka niemieckiego biznesu, języka an-
gielskiego biznesu, rachunkowości i kom-
petencji społecznych.  

W trakcie rekrutacji jest wymagana ma-
tura z jednego wybranego języka obcego. 
W przypadku języków: kształcenie j. nie-
mieckiego od poziomu A1/A2, a kształce-
nie j. angielskiego od poziomu B1 (matura 
podstawowa). 

Studia będą nastawione na rozwój języ-
kowy (język niemiecki biznesu i język an-
gielski z elementami biznesu). 

Studenci będą mieli okazję poznać pod-
stawowe pojęcia z ekonomii i rachunko-
wości oraz rozwinąć kompetencje interper-
sonalne. Poza tym realizowane będą wyso-
kiej jakości programy stażowe (płatne 
z projektu dla studentów). Istotne będzie 
też zaangażowanie pracodawców w przy-
gotowanie programów kształcenia i ich re-
alizację. 
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Bezpłatne spotkania  
z EKSPERTAMI

Czas na rozwój 
Twojej firmy! 
przyjdź i skorzystaj

CZEKAMY NA CIEBIE

JAK UZYSKAĆ DOTACJE

Eksperci pokażą możliwości uzyskania  
dotacji na działania, które pozwolą  
Twojej firmie na wprowadzenie  
nowatorskich rozwiązań lub 
udoskonalenie tych już istniejących.

Spotkaj się z ekspertem NCBR, uzyskaj  
odpowiedzi na nurtujące Cię pytania,  
zjedz z nami wspólny lunch.

Więcej na: NCBRdlaFirm.pl

Spotkanie
w CZĘSTOCHOWIE

10 LIPCA
Częstochowski Park  
Przemysłowo - Technologiczny
Częstochowa,  
ul. Wały Dwernickiego 117/121
godz. 9:30 – 13:30

Czarna lista

Dodatkowe 
cła 

w imporcie 
z USA

Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii przypo-
mina, że weszło w życie roz-
porządzenie Komisji Europej-
skiej nakładające dodatkowe 
cła na import określonych to-
warów pochodzących ze Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki.

Obostrzenia są reakcją Euro-
py na działania Donalda Trum-
pa. USA nałożyły bowiem cła na 
stal (25%) i aluminium (10%) 
z UE, które zaczęły obowiązywać 
od 1 czerwca. Lista produktów 
z USA, na które Unia nakłada 
cła odwetowe o wysokości 10 lub 
25, 35 i 50 proc., liczy kilkaset 
pozycji.  Znalazły się na niej za-
równo produkty spożywcze (m.
in. soki owocowe i wieprzowi-
na), wyroby stalowe (łańcuchy, 
śruby, sztućce), łodzie motoro-
we, jachty, motocykle, bourbon 
(amerykańska whiskey) czy 
karty do gry. Na czarną listę 
trafiły więc kultowe Levi’s-y, po-
pularna amerykańska Tennes-
see whiskey Jack Daniel’s czy 
motocykle ze stajni Harley-Da-
vidson. Co ciekawe, producent 
tych ostatnich ogłosił, że jest 
zmuszony przenieść część pro-
dukcji z  USA do swoich fabryk w  
innych krajach. 

kg

Rozporządzenie

Policjant 
nie może 
trzymać 

rąk w 
kieszeni

Policjanci będący na służbie 
nie mogą trzymać rąk w kie-
szeni – takie wytyczne Jaro-
sław Szymczyk, komendant 
główny policji wysłał do 
wszystkich jednostek w kraju 
pod koniec maja.

O całej sprawie poinformo-
wała Wirtualna Polska. Z jej 
przekazu wynika, że do regula-
minu musztry w policji dodano  
punkt:  „Jeżeli nie jest to zwią-
zane z realizacją obowiązków 
służbowych, umundurowane-
mu policjantowi zabrania się 
wkładania rąk do kieszeni 
munduru, w szczególności 
spodni”.

W całym regulaminie znaj-
dziemy więcej informacji doty-
czących wizerunku funkcjona-
riuszy. Ci będący na służbie nie 
mogą na przykład nosić okula-
rów w jaskrawych oprawkach, 
siatek na zakupy, ekstrawa-
ganckich fryzur, czy widoczne-
go tatuażu i piercingu. Z kolei 
przedstawicielki płci pięknej nie 
mogą mieć ostrego makijażu, ani 
pomalowanych paznokci. Poza 
tym długie włosy muszą mieć za-
wsze upięte. 

kg

UJD im. J. Długosza

Nowy kierunek 

O projekcie…
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014-2020 poinformowało, że w 19 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena 
merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs „Studia dualne”, doty-
czące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.  Komisja Oce-
ny Projektów rozpatrzyła i oceniła 84 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego:  
69 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 15 wniosków uzyskało ocenę negatywną.

Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazły się dwa wnioski z Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie: „Język niemiecki w obrocie gospo-
darczym” przygotowany przez dr Małgorzatę Niemiec-Knaś i dr. Andrzeja Skwarę z 
Instytutu Filologii Obcych oraz „Zaprojektuj swoją przyszłość – studia dualne na 
kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały” przygotowany przez dr. 
inż. Marcina Sosnowskiego i dr inż. Urszulę Nowacką z Instytutu Techniki i Syste-
mów Bezpieczeństwa.
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Pomoc przyszła na czas

Zbierała jagody. 
Straciła orientację
84-letnia mieszkanka So-

snowca wybrała się na jago-
dy do lasu w Siedlcu Du-
żym. W pewnym momencie 
seniorka straciła orientację 
i nie była w stanie sama 
wrócić do miejsca, z które-
go przyszła. Do akcji poszu-
kiwawczej skierowano kilka 
policyjnych patroli. 

Do myszkowskiej komendy 
dodzwoniła się kobieta i poin-
formowała, że będąc w lesie 
na jagodach, straciła orienta-
cję i nie wie, w którym kierun-
ku ma dalej pójść. Mieszkan-
ka Sosnowca wybrała się do 
lasu w okolicy Siedlca Duże-
go. W pewnym momencie zgu-
biła się. Wystraszona i zdezo-
rientowana postanowiła za-
dzwonić na policję. Dyżurny 
myszkowskiej komendy zor-
ganizował akcję ratowniczą. 
Na miejsce zostały skierowane 
policyjne patrole, które będąc 
w okolicy siedleckich lasów,   
włączyły najpierw sygnały 
dźwiękowe. Dyżurny, który 
miał kontakt telefoniczny 
z seniorką ustalił, że kobieta 
gdzieś z oddali słyszy „syreny” 
i powoli zmierza w tym kie-
runku. Po upływie godziny, 
zmęczona, ale cała i zdrowa, 
wyszła z lasu wprost na poli-
cyjne radiowozy. Szczęśliwie 
wróciła do miejsca, gdzie ak-
tualnie przebywała.

Ta sytuacja zakończyła się 
szczęśliwie, jednak apelujemy 
o zachowanie zdrowego roz-
sądku podczas leśnych wę-
drówek.  

Pamiętajmy 
o podstawowych zasadach:
l Nie wybierajmy się do lasu 

w pojedynkę.
l Nie oddalajmy się od osób, 

z którymi wybraliśmy się na 
grzybobranie. Pozostańmy 
z nimi w kontakcie wzroko-
wym.

l Zabierzmy ze sobą nałado-
wany telefon komórkowy.

l Kontrolujmy i zapamiętuj-
my punkty odniesienia, al-
bo nawet oznaczajmy je tak, 
aby bez problemu znaleźć 
drogę powrotną do miejsca, 
z którego wyruszyliśmy.

l Oceńmy realnie swoje moż-
liwości i czas, jaki zamierza-
my spędzić w lesie.

l Jeśli nie znamy terenu, nie 
oddalajmy się zbyt daleko 
od swoich pojazdów, stacji 
czy przystanków kolejo-
wych.

l Nie wybierajmy się do lasu 
po zmierzchu.

l Zachowajmy środki ostroż-
ności w obchodzeniu się 
z ogniem.

l Jeśli nasi znajomi lub bliscy 
zabłądzili w lesie, nie zwle-
kając zaalarmujmy policję.
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Do ośmiu lat więzienia grozi 
Mariuszowi S., który po kłótni z 
siostrą chciał wysadzić blok w 
powietrze. Mężczyzna w swoim 
pokoju odkręcił butlę z gazem i 
wyszedł z mieszkania...

40-letni Mariusz S. mieszkał z 
siostrą i jej konkubentem w czę-
stochowskiej dzielnicy Dźbów. Po-
między rodzeństwem często do-
chodziło do awantur, wszczyna-
nych przez nadużywającego alko-
holu Mariusza. - W trakcie awan-
tur oskarżony wielokrotnie groził 
siostrze pozbawieniem życia oraz 
ubliżał wulgarnymi słowami. W 
mieszkaniu rodzeństwa często in-
terweniowała policja, a interwen-
cje kończyły się doprowadzeniem 
nietrzeźwego Mariusza S. do izby 
wytrzeźwień – mówi prokurator 
Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie.

6 lutego Mariusz S. wrócił do 
domu pod wpływem alkoholu i 
przygotowywał sobie posiłek na 
butli gazowej. Po pewnym czasie 
stał się agresywny w stosunki do 
siostry. Zaczął jej ubliżać i groził 
pozbawieniem życia. Po chwili po-
szedł do swojego mieszkania, 
gdzie odkręcił zawór butli z ga-
zem. Późnij, jak gdyby niby nic 
opuścił mieszkanie. Siostra oskar-
żonego i jej koleżanka poczuły za-
pach gazu i weszły do pokoju Ma-
riusza S. Tam znalazły stojącą na 
lodówce butlę gazową z maksy-
malnie odkręconym kurkiem. Sio-
stra oskarżonego natychmiast za-
kręciła zawór i o zdarzeniu zawia-

domiła policję. - Na podstawie opi-
nii biegłego z zakresu pożarnictwa 
ustalono, że spowodowanie swo-
bodnego ulatniania się gazu w za-
mkniętym pomieszczeniu skutko-
wało sprowadzeniem bezpośred-
niego niebezpieczeństwa pożaru 
lub wybuchu. W śledztwie proku-
rator przedstawił Mariuszowi S. 
zarzut sprowadzenia bezpośred-
niego niebezpieczeństwa pożaru 
lub eksplozji, które zagrażały ży-
ciu i zdrowiu wielu osób oraz mie-
niu w wielkich rozmiarach, a tak-
że kierowania gróźb karalnych 
pod adresem siostry – wyjaśnia 
prokurator Ozimek. Przesłuchany 
w charakterze podejrzanego Ma-
riusz S. nie przyznał się do zarzu-
canych mu przestępstw i wyja-
śnił, że nie odkręcił zaworu butli. 
Mało tego, twierdził też, że nigdy 
nie groził siostrze.

Na wniosek prokuratora Sąd 
Rejonowy w Częstochowie zasto-
sował wobec podejrzanego środek 
zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania. Mariusz S. 
był w przeszłości karany za prze-
stępstwo spowodowania obrażeń 
ciała. - Przestępstwo sprowadze-
nia bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa zdarzenia zagrażającego ży-
ciu i zdrowiu wielu osób albo mie-
niu w wielkich rozmiarach, jest za-
grożone karą pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do 8 lat. Nato-
miast przestępstwo kierowania 
gróźb karalnych jest zagrożone ka-
rą pozbawienia wolności do 2 lat – 
podsumowuje prokurator Ozimek.
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Częstochowscy radni 
przyjęli uchwałę w sprawie 
projektu heraldyczno-histo-
rycznej zmiany herbu Czę-
stochowy. W miejscu czar-
nego kruka ma pojawić się 
złoty orzeł. Po akceptacji 
Komisji Heraldycznej działa-
jącej przy MSWiA radnym po-
zostanie już tylko podjąć 
ostateczną uchwałę.

Przypomnijmy, w 2020 roku 
będziemy obchodzić 800-lecie 
dziejów pisanych o naszym 
mieście. Pierwsza wzmianka 
o Częstochowie pochodzi bo-
wiem z 1220 roku, z dokumen-
tu biskupa krakowskiego Iwo 
Odrowąża. Zdaniem prezyden-
ta to najlepszy moment, aby 
dokonać różnych podsumowań 
i niezbędnych porządków. Przy 
okazji dywagacji o Częstocho-
wie, okazało się, że nasz obecny 
herb nie do końca odzwiercie-
dla historię miasta. 

Herb Częstochowy powstał 
w XIV wieku, odwołując się do 
symboli często używanych 
wówczas w średniowiecznej 
Europie. Znalazły się na nim 
powszechne wtedy mury miej-
skie z wieżami i bramą oraz 
symbole Władysława Opolczy-
ka, wówczas księcia zwierzch-
niego miasta. Używał on wtedy 
znaku złotego orła - jako książę 
opolski oraz lwa - jako pan Ru-
si Halickiej.  Po raz pierwszy 
oficjalnie zatwierdzono kruka 
w herbie naszego miasta 
w 1942 roku   i zrobiły to... nie-

mieckie władze okupacyjne. 
Po wojnie Częstochowa nie do-
czekała się zatwierdzenia wła-
ściwego herbu, ale za to przez 
wiele lat używano znów wła-
ściwej symboliki orła i lwa. Do-
piero w 1992 roku część czę-
stochowskich radnych zgłosiła 
konieczność zmiany herbu, 
sugerując powrót kruka (miał 
on być symbolem religijnym 
i został zaczerpnięty z godła - 
nie herbu - zakonu paulinów). 
To był czas, kiedy nie funkcjo-
nowała Komisja Heraldyczna 
(ponownie zaczęła działać 
w 1999 roku) i właściwie każda 
rada miasta czy gminy mogła 
zatwierdzić dowolny herb, jeśli 
tylko znalazła większość. 
I w ten oto sposób zamiast orła 
mamy kruka. Jeszcze ciekaw-
sze jest to, że zgodnie z symbo-
liką chrześcijańską kruk ozna-
cza grzech, grzesznika, herety-

ka, nieczystość, rozpustę, sza-
tana... a orzeł Chrystusa 
i zmartwychwstanie. 

Prezydent postanowił więc 
poprosić o pomoc fachowców 
od heraldyki, znakomitych pro-
fesorów - historyka i heraldyka 
Marcelego Antoniewicza   oraz 
artystę plastyka Andrzeja De-
speraka – którzy opracowali 
nowy herb Częstochowy. Wzór 
został zaprojektowany zgodnie 
z zasadami heraldyki, weksy-
kologii (czyli dyscypliny pomoc-
niczej historii, zajmującej się 
flagami) i w oparciu o miejsco-
wą tradycję historyczną. Oprócz 
proponowanej modyfikacji po-
przez zamianę kruka na orła, 
w projekcie skorygowano także 
kolorystykę oraz dostosowano 
inne elementy graficzne do pro-
porcji i standardów heraldycz-
nych.
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Chciał zemścić się na siostrze

Odkręcił gaz i wyszedł  
z mieszkania

Uchwała przyjęta

Nowy herb coraz bliżej

Zwycięstwo Częstochowy

Jesteśmy najbardziej 
innowacyjnym miastem!

Częstochowa zwyciężyła w 
rankingu najbardziej innowa-
cyjnych miast prestiżowego 
miesięcznika „Forbes”, wy-
przedzając Warszawę i Kra-
ków. Wręczenie nagród odby-
ło się we Wrocławiu podczas 
IX Kongresu Regionów.

W rankingu  10  Najbardziej 
Innowacyjnych Miast,  redakcja 
„Forbesa” przyznała samorządo-
wi Częstochowy najwyższe noty 
prawie we wszystkich katego-
riach. -  Najważniejsze jest dla 
mnie to, że częstochowianki i 
częstochowianie mają coraz wię-
cej powodów do dumy z miasta, 
w którym mieszkają. Tak presti-
żowa nagroda od tak opiniotwór-
czego medium, jakim jest maga-
zyn „Forbes”  otworzy nam do-
datkowe możliwości wykorzysta-
nia ciągle rosnącego potencjału 
Częstochowy – powiedział prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.

Częstochowę wyróżniono m.in. 
za innowacyjny program  Teraz 
Lepsza Praca, uchwałę zwalnia-
jącą z podatku od nieruchomości 
pracodawców tworzących lepsze 
miejsca pracy (czyli minimum 
150% płacy minimalnej i 80% 
załogi na umowach o pracę); re-
alizowany projekt  Aktywni Ro-
dzice – Szczęśliwe Dzieci, które-
go celem jest zwiększenie szans 
rodziców na powrót do pracy po 
przerwie związanej z urodze-

niem/wychowaniem dziecka, a  
rodziców bez pracy na podjęcie 
pracy lub jej aktywne poszukiwa-
nie (miasto refunduje rodzicom 
wracającym do pracy koszt za-
trudnienia niań oraz tworzy do-
datkowe miejsca w  żłobkach); 
powołanie  Rzeczniczki Praw 
Pracownika; projekty wspierają-
ce czystą energię; system infor-
matyczny ułatwiający mieszkań-
com kontakt z Urzędem;  darmo-
wą aplikację  SISMS BLISKO, 
dzięki której mieszkańcy na bie-
żąco otrzymują informacje o swo-
im mieście.

W rankingu pierwsze miejsce 
zajęła Częstochowa, drugie ex 
quo Warszawa i Kraków. Na ko-
lejnych pozycjach znalazły się To-
ruń, Wrocław, Gdańsk, Rzeszów, 
Poznań, Białystok i Olsztyn.

– Częstochowa zajęła też 7 
miejsce w rankingu  Miast Przy-

jaznych dla Biznesu  (za Rzeszo-
wem, Katowicami, Gdynią, Toru-
niem, Kielcami, Olsztynem ale 
przed Bielskiem-Białą, Białym-
stokiem i Sosnowcem) oraz 4 
miejsce wśród  10  Najbardziej 
Ekologicznych Miast w Polsce – 
zaznacza Sylwia Bielecka z biu-
ra prasowego magistratu.  Tu 
lepsze okazały się Katowice, Gdy-
nia i Wrocław. W rankingu miast, 
które przodują w działaniach 
proekologicznych za Częstocho-
wą znalazł się Poznań, Olsztyn, 
Toruń, Bydgoszcz i Lublin.

Nagrody w ramach rankingów 
„Forbesa”  Najbardziej Innowa-
cyjne Miasta  oraz  Atrakcyjne 
dla Biznesu  wręczono we Wro-
cławiu podczas IX Kongresu Re-
gionów, czyli najważniejszego 
spotkania samorządów, biznesu 
i organizacji pozarządowych. 
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Radzimy

Skok na główkę tylko w basenie
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mogą tu występować różnice in-
dywidualne i zależne od stopnia 
temperatury wody.

ABC bezpiecznego pływania:  
l Nigdy nie wchodź do wody po 

alkoholu lub substancjach 
psychoaktywnych

l Pływaj w kąpieliskach, a za-
tem w miejscach strzeżonych

l Naucz się pływać, doskonal 
technikę, pamiętając, że woda 
to żywioł

l Nie skacz do wody poza miej-
scami do tego wyznaczonymi

l Pamiętaj, że nie tylko skok „na 
głowę” może zakończyć się po-
łamaniem kręgosłupa

l W miarę możliwości oceń, ja-

kie jest dno, czy są na nim 
przeszkody

l Jeśli zauważysz, że ktoś po 
spożyciu alkoholu chce wejść 
do wody, staraj się go po-
wstrzymać, a jeśli się nie uda-
je, zadzwoń po odpowiednie 
służby pod 112.

l Jeśli widzisz, że ktoś się topi, 
dzwoń po pomoc. Nie mając 
przeszkolenia w ratowaniu lu-
dzi, którzy się topią, lepiej po-
czekaj na wykwalifikowaną 
pomoc. Rzuć mu gałąź, koło 
lub inny przedmiot, dzięki któ-
remu może się utrzymać na 
wodzie. Ciebie tonący może 
mimowolnie pociągnąć w toń.

mag

W Polsce w ubiegłym roku 
20 proc. z 457 osób, które 
utonęły, piło wcześniej alko-
hol. Wraz z wakacjami rozpo-
czyna się akcja „Pływam bez 
promili”, której celem jest 
zwrócenie uwagi na bezpie-
czeństwo w wodzie. Od po-
czątku roku do 21 czerwca 
utonęło już w Polsce 165 osób.

Zawodowcy mówią, że skoki 
wykonują tylko na przystosowa-
nym basenie, a w innych zbior-
nikach – wyłącznie po dokład-
nym sprawdzeniu dna.

Polski statystyczny topielec to 
mężczyzna (stanowili 85 proc. 
tych, którzy utonęli w ubiegłym 
roku), powyżej 30. roku życia, któ-
ry najczęściej ginie w rzece 
(w ubiegłym roku – 117 utonięć) 
lub jeziorze (101). Bardzo często 
ci, którzy się topią, umieją pływać.

Często zdarza się, że tonącego 
udaje się uratować, ale w jego 
organizmie zachodzą   nieodwra-
calne zmiany, i do końca życia 
pozostanie kaleką.

Policja zbiera dane na temat 
tego, ilu ludzi utonęło, ale nie 
ma statystyk określających, ile 
osób tonęło. Ci, co  zostali ura-
towani są często trwale okale-
czeni – mają połamany kręgo-
słup, a wskutek tego częściowy 
lub całkowity niedowład ciała, 
uszkodzenia mózgu, które 
uniemożliwiają normalne, 
zdrowe życie.

Etapy tonięcia:
W chwili zanurzenia tonący 

odruchowo wstrzymuje oddech. 
W jego organizmie gromadzi się 
dwutlenku węgla. W mózgu 
w reakcji na nadmierną ilość 
dwutlenku węgla odruchowo 

pobudza się ośrodek oddechu 
i człowiek tonący zaczyna mi-
mowolnie oddychać – przez ca-
ły czas robi wszystko, by za-
czerpnąć powietrza. Nie krzy-
czy, wykonuje gwałtowne ru-
chy, często przypominające 
wspinanie. Żeby uniknąć 
przedostania się podczas próby 
oddechu wody do płuc, tonący 
połyka ją, co może prowadzić do 
wymiotów. Następuje skurcz 
krtani, nagłośnia zaciska się. 
Dochodzi do utraty przytomno-
ści, krtań rozkurcza się, a woda 
przedostaje się do płuc. Wsku-
tek postępującego niedotlenie-
nia dochodzi do nieodwracal-
nych zmian w mózgu.

Trzeba pamiętać, że do nieod-
wracalnych zmian w ośrodko-
wym układzie nerwowym docho-
dzi już po kilku minutach niedo-
tlenienia – zwykle po 4-5, choć 



Internetowe Konto Pacjenta

Szybki dostęp do 
danych medycznych

Wystarczy profil zaufany

Zarejestruj swoje dziecko 
przez internet!

Dokończenie ze str. 1
Rozwiązania zawarte w projekcie wska-

zują terminy udostępnienia przez Cen-
trum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia kolejnych funkcjonalności. Dzię-
ki wprowadzanym zmianom pacjenci zy-
skają w jednym miejscu dostęp do infor-
macji dotyczących m.in.: wystawionych 
oraz zrealizowanych recept i skierowań, 
wytworzonej elektronicznej dokumentacji 
medycznej, złożonych deklaracji wyboru 
lekarza, pielęgniarki oraz położnej oraz 
wystawionych zaświadczeń o niezdolności 
do pracy. IKP umożliwi także upoważnie-
nie innej osoby do dostępu do dokumen-
tacji medycznej lub składania oświadczeń 
woli w imieniu pacjenta, a także wyraża-
nie zgody na udzielenie świadczeń me-
dycznych. W   IKP pacjent znajdzie rów-
nież informacje o zrealizowanych i plano-
wanych wizytach i zabiegach.

Za pośrednictwem Internetowego Kon-
ta Pacjenta możliwe będzie  uzyskanie in-
formacji o wartości świadczeń  (np. lecze-
nia, leków czy rehabilitacji) udzielonych 
danemu pacjentowi ze środków publicz-
nych oraz wysokości przekazanej przez 
ZUS i KRUS składki zdrowotnej. Pozwoli 
to na wzrost świadomości społecznej w za-
kresie ekonomiki funkcjonowania pu-
blicznej służby zdrowia, na którą nakłady 
w 2019 roku mają przekroczyć kwotę 100 
miliardów złotych.

Dostęp do IKP będzie możliwy za pośred-
nictwem Profilu Zaufanego (PZ), a w przy-
szłości także przy wykorzystaniu tzw. „wę-
zła krajowego”, który jeszcze w 2018 roku 
umożliwi integrację z ponad  10-milionową 
grupą klientów bankowości elektronicznej. 
Resort twierdzi, że proponowane rozwiąza-

nia gwarantują  pełne bezpieczeństwo da-
nych  oraz ich pozostanie wyłącznie w sys-
temie zarządzanym przez Ministerstwo 
Zdrowia i Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia. Oprócz PZ logowa-
nie będzie możliwe również przy wykorzy-
staniu danych zgromadzonych przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na potrzeby 
dostępu do Zintegrowanego Informatora 
Pacjenta (ZIP). Dzięki temu nowe rozwiąza-
nie będzie kompatybilne z, posiadającym 
ponad 1,5 mln użytkowników, ZIP.

Z korzyścią dla systemu
Oprócz rozwiązań związanych z Inter-

netowym Kontem Pacjenta  ustawa 
wprowadza szereg istotnych dla syste-
mu ochrony zdrowia regulacji. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia zyska dodatkowe 
uprawnienia umożliwiające  lepsze za-
rządzanie  wartym kilkanaście miliar-
dów złotych rocznie budżetem na refun-
dację. Możliwe stanie się organizowanie 
wspólnych postępowań na zakup leków 
i wyrobów medycznych, a dyrektorzy od-
działów wojewódzkich NFZ będą zobo-
wiązani do monitorowania przetargów 
na produkty podlegające refundacji 
i przekazywania Prezesowi Funduszu in-
formacji o ewentualnych nieprawidłowo-
ściach. W ramach dalszego podnoszenia 
prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej, 
możliwe stanie się wystawianie przez 
przedstawicieli tej grupy zawodowej re-
cept także podczas konsultacji teleme-
dycznej. Poza tym, w ramach wdrażania 
pierwszych wniosków z pilotażu e-recep-
ty, wprowadzona zostanie ścieżka postę-
powania na wypadek awarii systemu P1.
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Dokończenie ze str. 1
Co dalej? Na stronie  www.obywatel.gov.

pl  można wybrać  usługę rejestracji naro-
dzin. Po zalogowaniu, system poprosi 
o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem 
dziecka. Następnie - o zweryfikowanie da-
nych. Jeśli to zrobimy, przechodzimy do 
zarejestrowania narodzin potomka. To 
czego potrzebujemy na tym etapie to m.in. 
nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło 
na świat oraz imię dziecka. Musimy mieć 
również numer aktu małżeństwa lub uro-
dzenia (jeśli nie jesteśmy w związku mał-
żeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację 
danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka 
kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod któ-
rym chcemy zameldować dziecko oraz 
sposób odebrania dokumentów. Do wybo-
ru mamy skrzynkę na ePUAP, odbiór oso-
bisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. 
Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis 
(Profilem Zaufanym). Gotowe! Odpis aktu 
urodzenia, w zależności od wybranej przez 
opcji, zostanie przesłany w wersji papiero-
wej lub elektronicznej. Razem z nim otrzy-
mamy powiadomienie o nadanym nume-
rze PESEL oraz zaświadczenie o zameldo-
waniu.

Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1:  oświadczasz, że jesteś matką/oj-
cem dziecka

Krok 2:  sprawdzasz poprawność swoich 
danych, wprowadzasz dane drugiego 
rodzica

Krok 3:  wpisujesz dane dziecka
Krok 4:  wybierasz adres zameldowania 

dziecka i sposób, w który chcesz ode-
brać dokumenty (elektronicznie - 

skrzynka na ePUAP, osobiście, poczta 
tradycyjna)

Krok 5:  podgląd wniosku i... podpis (Pro-
filem Zaufanym).

To nie koniec zmian
To nie jedyne zmiany, które wkrótce za-

czną obowiązywać, a które dotyczą rodzi-
ców. W funkcjonujących dotychczas prze-
pisach i rejestrach publicznych brakuje 
mechanizmów jednoznacznie łączących 
dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). 
Gromadzone w aktach imiona, nazwiska 
i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze 
jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to 
nie tylko prowadzenie rozmaitych staty-
styk publicznych, ale też np. realizację 
programów pomocowych państwa, takich 
jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji 
przygotowało też takie zmiany jak:

l jednoznaczne powiązanie danych ro-
dziców i dzieci w rejestrze PESEL  (tzw. 
parentyzacja):

 Numery PESEL rodziców pojawią się 
w danych gromadzonych przy akcie uro-
dzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. 
Planowane wejście w życie - od 1 grud-
nia 2018 r.,

l szybsze poprawianie niezgodnych 
z prawdą informacji zgromadzonych 
w rejestrze PESEL:

 Organy korzystające z dostępu do reje-
stru PESEL będą mogły zgłaszać nie-
zgodność bezpośrednio do właściwego 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za 
pomocą dedykowanej do tego e-usługi.

 Planowane wejście w życie - 1 maja 
2019 r.

kg
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Borelioza to podstępna, trudna do zdiagnozowania choroba odkleszczo-
wa. Wywołują ją krętki Borrelia burgdoferi przenoszone przez kleszcza, 
który podczas ukąszenia wprowadza drobnoustroje do krwioobiegu 
człowieka. Krętki boreliozy przemieszczają się drogą żył i tętnic po ca-
łym organizmie, a co za tym idzie są przyczyną poważnych schorzeń 
wielonarządowych.

Jak rozpoznać pierwsze objawy boreliozy?
Borelioza to podstępna choroba, której niejednorodne i nieoczywiste ob-
jawy często znacznie utrudniają postawienie prawidłowej diagnozy. 
Pierwszym z symptomów świadczących przede wszystkim o samym 
ukąszeniu kleszcza jest rumień. Niestety u niektórych pacjentów nie ob-
serwujemy go w ogóle lub też występuje w miejscu trudno dostępnym 
takim jak okolice pachowe czy pachwinowe, przez co pozostaje niezau-
ważony. Niejednokrotnie rumień zmienia także swoje położenie, jest to 
tzw. rumień wędrujący, co bywa objawem bagatelizowanym przez pa-
cjentów ze względu na brak powiązania występowania rumienia z miej-
scem ukąszenia. W pierwszej fazie choroby  towarzyszą mu także ob-
jawy grypopodobne, jednak szybko ustępują co utrudnia postawienie 
prawidłowej i szybkiej diagnozy. Niestety bardzo często borelioza dia-
gnozowana jest dopiero, kiedy chorobą zostają objęte stawy, w szcze-
gólności staw kolanowy lub też układ nerwowy. 

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

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
dr n. med. LUCJAN KĘPA, lek. med. JOANNA MAGNUSKA-MAŁEK

BORELIOZA
– NIE BAGATELIZUJ

UGRYZIENIA KLESZCZA!

Do jakich konsekwencji zdrowotnych prowadzi  
późno zdiagnozowana lub nieleczona borelioza?

Borelioza może wywołać w organizmie wiele poważnych 
szkód. Choroba ta często prowadzi 
do zmian neurologicznych, począwszy od niegroźnych 
bóli głowy, kończąc nawet na boreliozowym zapaleniu 
opon mózgowych, czy zapalenia mózgu. Neuroborelio-
za może prowadzić również do charakterystycznego 
dla tej jednostki chorobowej zespołu Bannwartha, który 
cechuje się jednoczesnym zapaleniem opon mózgo-
wych, zapaleniem korzeni nerwowych, a także poraże-
niem nerwów czaszkowych. 
Choroba równie często uszkadza układ stawowy oraz serce. 
Reumatoidalna postać boreliozy najczęściej dotyczy pojedyn-
czego stawu. Objawia się nawracającym zapaleniem najczęściej 
stawu kolanowego, łokciowego, rzadziej nadgarstka czy stawu 
skokowego. Bóle stawów oraz nawracające zapalenia często myl-
nie wskazują na reumatoidalne zapalenie stawów. 
Postać kardiologiczna boreliozy często objawia się zaburzonym 
rytmem serca, bólem w klatce piersiowej, symptomami przypomi-
nającym do złudzenia chorobę wieńcową. Z tą różnicą, że nie wy-
stępują tu zmiany w naczyniach wieńcowych, co jest widoczne 
podczas diagnostyki lekarskiej.

Jak chronić się przed chorobą?
Przed zachorowaniem ciężko się uchronić, gdyż nie istnieje 
szczepionka zapobiegająca boreliozie. Polska zaliczana jest do 
terenów endemicznych, a liczba zachorowań w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat wzrosła dziesięciokrotnie. Jedyną formą ochrony 
przed kleszczami, a także przed nimfami kleszczy, które są ich 
najbardziej agresywną rozwojową formą, jest odpowiedni ubiór 
i obuwie ochronne podczas wycieczek i leśnych spacerów. W ap-
tekach dostępne są także preparaty na bazie permetryny lub die-
tylotoluamidu odstraszające drobnoustroje.

Jak wygląda terapia w przypadku zachorowania?
Zaobserwowanie u pacjenta zmiany skórnej w postaci rumienia 

jest wskazaniem do włączenia antybiotykotera-
pii, nawet jeśli nie mamy serologicznego potwierdzenia choroby. 
We wczesnym stadium boreliozy najczęściej nie jesteśmy jeszcze 
w stanie wykryć przeciwciał przeciwko krętkom borelii. Początko-
wo nie daje także zauważalnych odchyleń od normy w dodatko-
wych badaniach diagnostycznych. 
W późniejszym okresie choroba powinna być diagnozowana 
przede wszystkim na podstawie wywiadu z pacjentem, a także kli-
nicznego obrazu zajętych przez chorobę narządów oraz badań 
serologicznych. Borelioza we wszystkich stadiach powinna być le-
czona przy pomocy odpowiednio dobranej antybiotykoterapii.  
To choroba, której nie można lekceważyć, bo choć jej objawy po-
czątkowo mogą być niegroźne, docelowo może spowodować bar-
dzo duże szkody w organizmie.

https://www.obywatel.gov.pl/
https://www.obywatel.gov.pl/
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Warto go przeczytać

ZUS listy pisze
Ponad 19 milionów osób otrzy-

ma list z Informacją o Stanie 
Konta Ubezpieczonego w ZUS. 
Warto uważnie go przeczytać. 
Znajdziemy w nim informacje 
o sumie składek na naszym kon-
cie emerytalnym oraz wyliczenie 
prognozowanej emerytury. 

Informacja o Stanie Konta 
Ubezpieczonego (IOSKU) to przede 

wszystkim szczegółowe dane o na-
szym koncie emerytalnym - o zgro-
madzonych tam środkach do 2017 
r. i ich kapitale początkowym. Do-
kument wskazuje też, ile składek 
ubezpieczony zgromadził na dzie-
dziczonym subkoncie w ZUS i ja-
ka kwota trafiła do otwartego fun-
duszu emerytalnego (jeżeli ktoś 
jest członkiem OFE). Informacja 
zawiera również zestawienie skła-

dek emerytalnych z poszczegól-
nych miesięcy 2017 r. 

Dla osób, które mają co najmniej 
35 lat, przygotowano wyliczenia tak 
zwanej hipotetycznej emerytury. 
Dzięki temu mamy obraz naszego 
przyszłego świadczenia z dotych-
czas odprowadzonych składek,– 
czyli w sytuacji gdybyśmy już w da-
nym momencie zaprzestali praco-
wać i na ubezpieczenie emerytalne 

PIĄTEK 29 CZERWCA-NIEDZIELA 1 LIPCA 2018 9.
nie trafiłaby ani jedna złotówka. 

Kolejne wyliczenie to kwota, 
jakiej można by się spodziewać, 
gdybyśmy pracowali do ukoń-
czenia wieku emerytalnego przy 
założeniu, że nasze wynagrodze-
nie się nie zmieni. Dodatkowe 
dwa warianty uwzględniają 
w przyszłej emeryturze również 
składki z subkonta w ZUS.

– Prognozowane wyliczenia ma-
ją charakter orientacyjny i nie 
uwzględniają takich zmiennych, 
jak wzrost zarobków, który nastę-
puje wraz z rozwojem kariery za-
wodowej. Ostatecznie to od każde-
go ubezpieczonego zależy, jaki bę-
dzie efekt jego aktywności zawodo-
wej – podkreśla Beata Kopczyń-

ska, rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Nie wszyscy otrzymają jednak 
list z ZUS. Do osób, które założyły 
profil na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS (www.pue.zus.pl) 
nie wysłano tej korespondencji. 
Użytkownicy PUE dostęp do tych 
informacji mają w każdej chwili po 
zalogowaniu się na swoim koncie. 

W razie pytań lub wątpliwości 
dotyczących stanu konta zawsze 
można kontaktować się z ZUS.

Listy trafią do klientów ZUS 
najpóźniej do końca sierpnia. Do 
korespondencji ZUS dołącza także 
wyjaśnienie, co oznaczają kolejne 
akapity w Informacji o Koncie 
Ubezpieczonego. kg
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Głównie na paliwa

Na co wydajemy pieniądze za granicą?
W pierwszym kwartale cu-

dzoziemcy wydali w naszym 
kraju blisko 10 mld zł. Pie-
niądze przeznaczyli głównie 
na materiały budowlane i re-
montowe. W tym czasie Pola-
cy za granicą zostawili z ko-
lei 4 mld zł – przede wszyst-
kim na paliwa.

Ruch graniczny
Wydatkom cudzoziemców 

w Polsce i Polaków za granicą 
przyjrzał się Główny Urząd Sta-
tystyczny. - W I kwartale 2018 r. 
szacunkowa liczba przekroczeń 
granicy Polski wyniosła 63,5 
mln, z tego 38,3 mln (60,4%) cu-
dzoziemców (nierezydentów) 
i 25,2 mln (39,6%) Polaków (re-
zydentów).

W I kwartale 2018 r. ruch gra-
niczny (z Polski i do Polski) był 
większy w porównaniu do 

I kwartału 2017 r. o 2,9% - po-
daje. W analogicznym okresie 
poprzedniego roku naszą grani-
cę przekroczyło więcej, zarówno 
cudzoziemców, jak i Polaków od-
powiednio o 2,0% i o 4,3%.  - 
Około 75,2% ogółu przekroczeń 
w I kwartale 2018 r. dotyczyło 
granicy lądowej Polski z krajami 
Unii Europejskiej, 12,2% grani-
cy na lotniskach, 12,0% ze-
wnętrznej granicy lądowej Unii 

Europejskiej (UE) i 0,6% mor-
skiej. Najwięcej osób przekracza-
ło lądową granicę Polski na od-
cinku z Niemcami (45,9% ogółu 
przekroczeń lądowej granicy Pol-
ski w I kwartale 2018 r.), następ-
nie granicę z Czechami (25,3%), 
Słowacją (11,9%), Ukrainą 
(8,5%), Białorusią (3,6%), Litwą 
(3,1%) i Rosją (1,6%) - wylicza 
GUS. 

Wśród cudzoziemców prze-
kraczających poszczególne od-
cinki lądowej granicy Polski do-
minowali obywatele kraju sąsia-
dującego, na przykład: na grani-
cy z Ukrainą – obywatele Ukra-
iny (96,5%), na granicy z Rosją – 
obywatele Rosji (92,0%), a na 
granicy z Białorusią – obywatele 
Białorusi (89,5%).  – W struktu-
rze wydatków poniesionych 
w Polsce przez cudzoziemców 
przekraczających lądową grani-
cę w I kwartale 2018 r. najwięk-
szy udział miały wydatki prze-
kraczających granicę z Niemca-
mi (47,4%), następnie z Ukrainą 
(19,3%), Czechami (12,8%), Sło-

wacją (8,7%), Białorusią (6,9%), 
Litwą (3,3%) i Rosją (1,6%). 

W przypadku mieszkańców 
Polski, przekraczających lądową 
granicę kraju, najwyższe wydat-
ki za granicą ponieśli przekra-
czający granicę z Niemcami 
(58,8% ogółu wydatków Polaków 
przekraczających lądową grani-
cę Polski w I kwartale 2018 r.), 
następnie z Czechami (22,0%), 
Słowacją (12,4%), Litwą (2,6%), 
Rosją (1,9%), Ukrainą (1,6%), 
i Białorusią (0,8%).

Zagraniczne wydatki
Szacunkowa wartość towarów 

i usług zakupionych w Polsce 
przez cudzoziemców w I kwarta-
le 2018 r. wynosi około 9,5 mld 
zł, natomiast wydatków ponie-
sionych za granicą przez miesz-
kańców Polski – 4,3 mld zł. 
W odniesieniu do analogicznego 
okresu 2017 r. wydatki cudzo-
ziemców były wyższe o 1,8%, 
a Polaków o 5,8%. Cudzoziemcy 
najwięcej wydali na towary nie-
żywnościowe  (82,7% swoich wy-
datków). Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się  materiały 
do budowy, remontu i  konser-
wacji mieszkania lub domu, 
sprzęt RTV i  AGD oraz części 
i akcesoria do środków transpor-
tu. Poza tym   13,7%, stanowią 
wydatki na żywność i napoje 
bezalkoholowe. Polacy za grani-
cą zostawili z kolei 4 mld zł. Pie-
niądze wydali przede wszystkim 
na paliwa.

kg
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Więcej niż przed rokiem

Budują mieszkania 
na potęgę

Za mieszkania

Płacimy więcej

Od stycznia do maja odda-
no do użytkowania więcej 
mieszkań niż przed rokiem. 
Wzrosła również liczba miesz-
kań, na których budowę wy-
dano pozwolenia lub dokona-
no zgłoszenia z projektem  
budowlanym oraz liczba 
mieszkań, których budowę 
rozpoczęto.

Według wstępnych danych, w 
okresie styczeń-maj oddano do 
użytkowania 69942 mieszkania, 
tj. o 6,9% więcej niż przed ro-
kiem (kiedy odnotowano wzrost 
o 5,5%). Lepsze wyniki odnoto-
wali inwestorzy z dwóch domi-
nujących na rynku mieszkanio-
wym form, tj. deweloperzy, któ-
rzy oddali do użytkowania 
40227 mieszkań, tj. o 10,4% 
więcej niż w analogicznym okre-
sie ubiegłego roku (kiedy noto-
wali wzrost o 8,7%) oraz inwe-
storzy  indywidualni z efektem  
27882 mieszkania, czyli o 0,6% 
większym niż w okresie I-V 2017 

r. (przed rokiem wzrost o 3,5%).   
W ramach tych form budownic-
twa wybudowano łącznie 97,4% 
ogółu mieszkań oddanych do 
użytkowania w okresie pięciu 
miesięcy bieżącego roku. (z tego 
deweloperzy – 57,5%, a inwesto-
rzy indywidualni – 39,9% miesz-
kań). Więcej mieszkań niż przed 
rokiem oddały do użytkowania 
również spółdzielnie mieszka-
niowe (897 wobec 748), a w bu-
downictwie społecznym czynszo-
wym wybudowano 384 miesz-
kania (199 przed rokiem), ko-
munalnym 480 mieszkań (wo-
bec 327), zakładowym 72 miesz-
kania (wobec 15).

Poza tym ze statystyk GUS 
wynika, że w okresie pięciu mie-
sięcy bieżącego roku wydano po-
zwolenia lub dokonano zgłosze-
nia z projektem budowlanym na 
budowę 109478 mieszkań, tj. o 
2,9% więcej niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku (kiedy 
notowano wzrost o 37,7%). Po-
zwolenia na budowę największej 

liczby mieszkań  otrzymali inwe-
storzy budujący na sprzedaż lub 
wynajem – 69216 mieszkań 
oraz inwestorzy indywidualni – 
37581 mieszkań. Spółdzielnie 
mieszkaniowe otrzymały pod-
stawę prawną do rozpoczęcia 
budowy 649 mieszkań (wobec 
744 w roku poprzednim), nato-
miast pozostali inwestorzy (bu-
downictwo społeczne czynszo-
we, komunalne i zakładowe) – 
2032 mieszkań, tj. o 15,8% wię-
cej niż przed rokiem.

Liczba mieszkań, których 
budowę rozpoczęto wzrosła w 
okresie pięciu miesięcy 2018 r. 
– do 91438, tj. o 9,3% (wobec 
wzrostu przed rokiem o 21,7%), 
przy czym deweloperzy rozpo-
częli budowę 53437 mieszkań, 
inwestorzy indywidualni – 
36208 mieszkań, spółdzielnie 
mieszkaniowe – 941 mieszkań 
(wobec 943 przed rokiem), a po-
zostali inwestorzy 852 miesz-
kań (przed rokiem 940).

kg

Sprzedaż nowych miesz-
kań w tym roku, podobnie 
jak w ubiegłym, utrzymuje 
się na bardzo wysokim po-
ziomie. Mimo wzrostu cen 
nieruchomości, deweloperzy 
nie narzekają. Sprzyja im ni-
skie bezrobocie, wzrost wy-
nagrodzeń i niskie  stopy 
procentowe, które motywują 
do lokowania kapitału w nie-
ruchomości. Do tego, kredy-
ty hipoteczne są dziś prawie 
o połowę tańsze niż przed 
dekadą, a przeciętnie zara-
biająca rodzina może poży-
czyć dużo więcej niż przed 
ostatnim kryzysem.

Jak wynika z analiz serwisu 
www.rynekpierwotny.pl, za no-
we mieszkania płacimy wyraź-
nie więcej już od połowy ubie-
głego roku, kiedy po długim 
okresie stabilizacji, ceny zaczę-
ły regularnie rosnąć. Stawki 
ofertowe na rynku deweloper-
skim nie wzrastają szybko, ale 
systematycznie. W ubiegłym 
roku w największych miastach 
w kraju poszły w górę średnio o 
około 5 - 6 proc. Największy, 
10 procentowy skok cen zano-

towany został w Trójmieście. W 
Krakowie, Katowicach, Pozna-
niu i Łodzi stawki wzrosły o 5-7 
proc., a w  Warszawie  o ponad 
4 proc. Mimo rosnących cen 
deweloperzy nie narzekają na 
brak klientów. Okazuje się, że 
tendencja dalszego wzrostu 
sprzedaży, a także cen wciąż 
będzie się utrzymywać. Jak po-
daje serwis, znaczący dla dal-
szego rozwoju sytuacji na ryn-
ku nowych mieszkań może 
okazać się jednak fakt, że od 
ponad pół roku ilość lokali 
wprowadzonych przez firmy do 
sprzedaży jest mniejsza niż 
ilość mieszkań, która trafia do 
nabywców. Coraz dotkliwszy 
brak rąk do pracy, rosnące 
koszty zakupu materiałów bu-
dowlanych i gruntów inwesty-
cyjnych utrudniają dewelope-
rom szybką realizację nowych 
projektów. Wszystko wskazuje 
na to, że już w przyszłym roku  
popyt na nowe mieszkania  
znacząco przewyższy nową po-
daż. Liczba oferowanych miesz-
kań będzie więc maleć, a ich 
ceny rosnąć w szybszym tem-
pie niż obecnie.   

kg
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PRODUCENT
SZTACHET METALOWYCH
na p³oty, tarasy, balkony
BLACH TRAPEZOWYCH
i BLACHODACHÓWKI





 AKCESORIÓW DACHOWYCH
www.sztachetymetalowe.com.pl

www.majerowie.pl   e-mail: majerowie@post.pl

42-160 KRZEPICE
ul. Koœciuszki 41  

34 3175 176
 l502 503 334  509 280 602



OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., 
poz. 2222), Starosta Częstochowski zawiadamia, że w dniu 
27 czerwca 2018 r. została wydana na wniosek Powiatowego 
Zarządu Dróg w Częstochowie

Decyzja Starosty Częstochowskiego nr 2/2018 /
ZRID z dnia 27.06.2018r. o zmianie decyzji Starosty 

Częstochowskiego z dnia 01 09 2016r znak 
AB.7011.2.2018 nr 2/2016/ZRID

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1005 S  

na odcinku DK-91-Rędziny Jaskrów – DW786  
od km 1+447,7 do km 2+343,34 – etap II”.

Zmiana dotyczy podziału dz. nr ewid 1268 obręb Jaskrów 
jedn. Mstów

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 
14 dni od dnia dokonania obwieszczenia mogą zapoznać się 
z treścią decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno-
Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. 
Sobieskiego 9, pokój 16 lub 17 , parter, tel. (034) 3229 145.

https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/stopy-procentowe-nadal-rekordowo-niskie/9762/
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/stopy-procentowe-nadal-rekordowo-niskie/9762/
http://www.rynekpierwotny.pl/
https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-i-domy-warszawa-i-okolice/
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/duzy-popyt-na-mieszkania-dopinguje-deweloperow-do-dzialania/10041/


Smog

Sprawdzali, jak zanieczyszczamy powietrze
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TURBOSPRÊ¯ARKI
CHIPTUNING

DPF EGR OFF
MECHANIKA, DIAGNOSTYKA

SERWIS
HAMOWNIA DROGOWA INSORIC

Cz-wa, ul. Warszawska 364, tel. 518 094 672

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 ! ! !

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-pre-
wencyjne „SMOG”. Akcja miała przeciwdziałać korzystaniu z pojazdów wyposażonych w silniki 
emitujące szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy.

Działania ukierunkowane były 
na przeprowadzenie, jak najwięk-
szej liczby badań emisji spalin 
pojazdów. Z ruchu eliminowane 
były te, których stan techniczny 
narusza wymagania ochrony śro-
dowiska w tym zakresie.

W tym celu, policjanci korzy-
stali w szczególności z dymomie-
rzy i analizatorów spalin. Doko-
nywali również wzrokowej oceny 
stanu układu wydechowego po-
jazdów.

Podczas działań funkcjonariu-

sze przypominali, że przepisy 
prawa nakładają na kierowców 
obowiązek poruszania się spraw-
nym pojazdem. 

W przypadku stwierdzenia lub 
uzasadnionego przypuszczenia, 
że pojazd narusza wymagania 
ochrony środowiska policjant 
może zatrzymać dowód rejestra-
cyjny (pozwolenie czasowe) pojaz-
du. Jednocześnie funkcjonariusz 
nie może zezwolić kierującemu 
na dalsze używanie pojazdu.

kg

Pomysł posła

Dożywotnie tablice 
rejestracyjne?

Poseł niezrzeszony Piotr 
Marzec – znany bardziej jako 
Liroy – wystosował do Sejmu 
interpelację dotyczącą sposo-
bu wydawania tablic rejestra-
cyjnych. Proponuje on, aby  
raz przyznane samochodowi 
„blachy” pozostawały z nim 
aż do zezłomowania.

W myśl obecnych przepisów 
każda zmiana właściciela pojazdu 
wymaga nie tylko zmiany doku-
mentów, ale także tablic rejestra-
cyjnych. Wyjątkiem jest ponowna 
rejestracja pojazdu przez nabywcę 
w tym samym powiecie. Wtedy 
można pozostawić dotychczasowe 
tablice. Wymiana „blach” wiąże 
się oczywiście z kosztami – musi-
my bowiem zapłacić 80 zł za sa-
mochód i 40 zł za motocykl. Poseł 
Piotr Marzec chce by obecnie dzia-
łające przepisy zostały zmienione 
tak, by nie było już konieczności 
zmian numerów rejestracyjnych 
przy zmianach właścicielskich. 

– Do moich biur poselskich w  
Kielcach oraz w  Warszawie licznie 
zgłaszają się mieszkańcy, którzy 

mają problem z  rejestracją zaku-
pionych pojazdów. Skarżą się na 
duże kolejki w  wydziałach komu-
nikacyjnych. Wielogodzinne ocze-
kiwanie na załatwienie sprawy, ko-
nieczność kilku wizyt w  urzędzie, 
brak możliwości załatwienia reje-
stracji pojazdu przez internet, zmu-
sza Obywateli do wykorzystywania 
na ten cel urlopów wypoczynko-
wych – czytamy w  interpelacji. 

Liroy proponuje, by przyznawać 
tablice „dożywotnio”. Numer reje-
stracyjny byłby nadawany pojaz-
dowi w momencie pierwszej reje-
stracji po zakupie w salonie czy 
sprowadzeniu z zagranicy. Potem 
każdy kolejny właściciel używałby 
tej samej rejestracji. 

Pomysł jest dość kontrowersyjny, 
ponieważ jedne numery rejestracyj-
ne przypisane do konkretnego auta 
mogą utrudniać weryfikację właści-
ciela (np. trudno będzie określić 
miejsce zameldowania właściciela). 
Niezadowolenie może wywoływać 
zwłaszcza u producentów tablic, 
a także... urzędników, dla których 
podatek od wymiany to bardzo cał-
kiem niezły interes.  kg



Tym razem „cabrio”

Kolejny „londyńczyk” 
w Częstochowie

Przed wyjazdem

Zgłoś autokar  
do sprawdzenia

Do naszego miasta dotarł 
kolejny piętrowy autobus – 
Leyland RM – Routemaster 
z 1961 roku. Zabytkowy po-
jazd, który tym razem nie 
ma dachu, będzie wykony-
wał kursy na turystycznej li-
nii 034 w okresie wakacyj-
nym, gdy warunki atmosfe-
ryczne będą sprzyjające.

Przypomnijmy, linia tury-
styczna 034 funkcjonuje 
w mieście od maja. Do tej pory 
była obsługiwana  tylko przez 
zakupiony przez MPK autobus 
z zakrytym dachem – Bristol 
Ledekka. - Wynajęty pojazd 
w wersji kabrio będzie wyjeż-
dżał na częstochowskie ulice 
w okresie wakacyjnym (1.07-
31.08), kiedy warunki atmos-
feryczne pozwolą na zastoso-

wanie takiego zastępstwa - 
mówi Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MPK w Częstocho-
wie. - Wpłynie to na większy 
komfort podróżowania w przy-
padku wystąpienia wysokich 
temperatur - w obliczu kapry-
śnej aury i umiarkowanych 

temperatur linię obsługiwać 
będzie „piętrus” z dachem bę-
dący własnością MPK – pod-
kreśla. Wynajęty pojazd jest 
napędzany silnikiem diesla 
o pojemności  9,6 l i mocy 85 
KW. Pomieścić na pokładzie 
może maksymalnie 58 osób. - 
Autobus aktualnie przechodzi 
wewnętrzny przegląd na jednej 
z hali autobusowych MPK 
i jest przystosowywany do wy-
jazdu na częstochowskie ulice 
– wyjaśnia Hasik.

Przypomnijmy, że często-
chowska linia turystyczna 034 
wyjeżdża na ulice naszego 
miasta codziennie, co godzinę 
od 12 do 18 włącznie. Przysta-
nek początkowy i końcowy zlo-
kalizowany jest przed często-
chowskim ratuszem na placu 
Biegańskiego.
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Przed nami czas kolonii i wa-
kacyjnych wyjazdów. Aby mieć 
pewność, czy autobus, którym 
będziemy podróżować my bądź 
nasi najbliżsi jest bezpieczny, 
warto zgłosić go do kontroli. 

Wraz z początkiem wakacji 
zwiększyła się liczba policjantów, 
którzy działają na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa. Stróże prawa 
zwracają szczególną uwagę na re-
spektowanie przepisów ruchu 
drogowego w zakresie przestrze-
gania dozwolonych limitów pręd-
kości, stanu trzeźwości kierują-
cych, korzystania z pasów bez-
pieczeństwa i właściwego przewo-
żenia dzieci w pojazdach oraz sta-
nu technicznego – głównie pojaz-
dów realizujących przewóz osób 
autokarami.

Istotnym elementem troski 
o bezpieczeństwo są kontrole au-
tokarów wiozących zorganizowane 
grupy osób na taki wypoczynek. 
W czasie kontroli funkcjonariusze 
sprawdzają przede wszystkim 
trzeźwość kierowców, dokumenty 
i stan techniczny pojazdów. Ko-
nieczność kontroli można zgłosić 
każdej jednostce policji. Najlepiej 
poinformować funkcjonariuszy 
o planowanym wyjeździe z kilku-
dniowym wyprzedzeniem. Dzięki 
temu mamy szansę uniknąć dłuż-
szego oczekiwania na przyjazd pa-
trolu. W trakcie zgłoszenia podać 
należy: datę i godzinę wyjazdu, 
miejsce kontroli (wyjazdu) autoka-

ru i liczbę autokarów. Aby nie du-
blować wielokrotnie zgłoszeń 
o kontroli, policjanci proszą zgła-
szających do wydelegowania oso-
by odpowiedzialnej za poinformo-
wanie policji o wyjeździe. Podczas 
kontroli policjanci sprawdzą stan 
techniczny autokarów, zgodności 
wymaganych dokumentów i stan 
trzeźwości kierowców. 

W Częstochowie kontrola auto-
karów odbywa się na Rynku Wie-
luńskim, w Kłobucku na parkingu 
przy ulicy Targowej (D.H. Merku-
ry), w Lublińcu na parkingu PKS 
ul. Paderewskiego, a w Myszkowie 
na parkingu przy ulicy Pułaskiego 
13a.

Ponadto, jeśli czeka nas po-
dróż autokarem możemy przed 
wyjazdem sprawdzić jego pod-
stawowe dane. Umożliwia to 
e-usługa oferowana przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych 
– www.bezpiecznyautobus.gov.
pl Dzięki niej, za pośrednictwem 
specjalnej platformy cyfrowej 
możemy dowiedzieć się, czy au-
tokar, którym mamy podróżo-
wać my lub nasi najbliżsi:
l ma ważne obowiązkowe ubez-

pieczenie OC,
l ma aktualne badanie technicz-

ne oraz jaki był stan licznika po-
jazdu przy ostatnim przeglądzie,

l jaka jest nominalna liczba 
miejsc w danym pojeździe,

l czy pojazd figuruje jako wyreje-
strowany lub kradziony.

kg
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Kontrola

Doszło do zmowy cenowej?
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Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Częstochowie organizuje wy-
darzenie „Na ratunek życiu”. 
6 lipca kierowcy, którzy popeł-
nią wykroczenie staną przed 
nie lada wyborem. Zamiast 
mandatu będą mogli poddać 
się niecodziennej próbie...

Celem wydarzenie będzie uzmy-
słowienie wszystkim zmotoryzo-
wanym zagrożeń, jakie niosą za 
sobą lekkomyślne zachowania za 
kierownicą. - Termin wydarzenia 
jest nieprzypadkowy. Odbędzie się 
ono w pierwszych dniach wakacji. 
Od lat bowiem wiadomo, że okres 
ten wiąże się ze wzmożonym ru-
chem na drogach, który w parze z 
brakiem rozsądku może nieść ry-
zyko nieszczęśliwych zdarzeń – 
mówi st. asp. mgr Marta Kaczyń-
ska z częstochowskiej policji. 

Akcja odbędzie się 6 lipca. – 
Kierujący, popełniający wykrocze-
nie drogowe – w szczególności 
przekraczający dopuszczalną 
prędkość - będą mieli możliwość 
dokonania wyboru pomiędzy uka-
raniem w drodze mandatu karne-
go lub inną formą zwrócenia uwa-
gi – m.in. otrzymując możliwość 
wcielenia się w rolę jednej ze służb, 
obsługujących na co dzień zdarze-
nia drogowe - wyjaśnia. Obok poli-
cjantów, pojawią się strażacy, ra-
townicy medyczni i... karawan po-
grzebowy. W ramach zadań kie-
rowcy będą wcielać się w rolę wy-
słannika jednej ze służb. O tym, 
kto poprowadzi eksperyment za-
decyduje los. – Będziemy więc stu-
dzić prędkość, rozmawiać ze 
śmiercią, przywracać sercu rytm 
i apelować o rozwagę  w drodze na 
wakacje – podsumowuje  st. asp. 
mgr Marta Kaczyńska. kg

Na ratunek życiu

Mandat czy zadanie?

W ostatnich latach kierow-
cy odczuli znaczną podwyżkę 
ubezpieczeń OC i AC.  Urząd 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów przeprowadził ba-
danie rynku, w którym anali-
zował, czy mogło to być spo-
wodowane zmową cenową.

Podczas kontroli UOKiK 
sprawdził działania rynkowe 27 
przedsiębiorców oferujących   
ubezpieczenia komunikacyjne, 
konsultował się również z eks-

pertami oraz regulatorami ryn-
ku, czyli Komisją Nadzoru Fi-
nansowego i Rzecznikiem Fi-
nansowym.   Zebrane materia-
ły i analiza urzędu  nie wykaza-
ła, że przyczyną wzrostu cen 
były nielegalne działania.  Pod-
wyżki wynikały z  rosnących 
kosztów działalności i pogar-
szających się wyników finanso-
wych towarzystw ubezpiecze-
niowych.

- Podwyższenie kosztów dzia-
łalności wynikało przede wszyst-

kim z wyroków korzystnych dla 
konsumentów. W latach 2011-
2016 sądy zobowiązały ubezpie-
czycieli m.in do pokrywania 
kosztów wynajmu pojazdu za-
stępczego, czy kupna części ory-
ginalnych nawet, gdy dostępne 
były zamienniki. Ponadto posze-
rzony został krąg osób upraw-
nionych do świadczeń w razie 
wypadku bliskiej osoby, również 
w odniesieniu do zdarzeń z prze-
szłości, także z lat 90. - podkre-
śla  UOKiK.

Do tego doszły również czyn-
niki ekonomiczne, takie jak 
wzrost cen napraw i usług me-
dycznych, a także fakt, że coraz 
więcej Polaków wyjeżdżało sa-
mochodem za granicę, gdzie   
spowodowanie szkody komuni-
kacyjnej jest bardziej kosztowne.

- Jednocześnie ceny ubezpie-
czeń komunikacyjnych w la-
tach 2012-2015 spadały. Przed-
siębiorcy uznali, że ważniejszy 
jest udział w rosnącym rynku 
niż krótkoterminowy zysk. Był 
to również czas, w którym do 
Polski wchodziły nowe towarzy-
stwa ubezpieczeniowe, nieob-
ciążone kosztami związanymi z 
wcześniejszą działalnością na 

polskim rynku, często pozosta-
jące pod mniej rygorystycznym 
nadzorem regulacyjnym niż 
polski. Walcząc o udział w ryn-
ku, nierzadko oferowały niskie 
ceny ubezpieczeń – wyjaśnia w 
raporcie.

Rosnąca nierównowaga mię-
dzy kosztami i przychodami, jak 
wskazywała Komisja Nadzoru 
Finansowego, mogła powodować 
ryzyko niewypłacalności ubez-
pieczycieli. We wrześniu 2015 r. 
Komisja Nadzoru Finansowego 
wydała stanowcze stanowisko 
wzywające do urealnienia cen. 
Zakłady wykorzystały go do 
zmiany polityki cenowej.

kg
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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 27 czerwca 2018 r.

OPEL ASTRA IV 1.6 D, 
rok prod. 2016, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT, serwis
 53.800 zł  
BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 109.500 zł netto

FORD FIESTA 1.5 TDCi, 
rok prod. 2005, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT, serwis
 29.900 zł  
FORD FOCUS 1.6 E, 
rok prod. 2016, kraj., I 
– wł., hatchback 
 44.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

  24.800 zł

KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwisowana, 
na gwarancji fabrycznej 
producenta, F-ra VAT 
 44.900 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

VW PASSAT  
1.9 D – 2.0 D,  
rok prod. 2006 - 2009

 16.900 - 19.900 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 C4 1.4 E, rok prod. 2005   9.800 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 FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi, rok prod. 2014, kraj., I – wł., 

hatchback 33.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2016, kraj., 

I – wł. 44.900 zł
n MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry 16.900 zł
n MERCEDES BENZ CLS 350 3.0 D, rok prod. 2009 

serwisowany   57.900 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 MITSUBISHI COLT 1.3 E, rok prod. 2008   13.800 zł
n NISSAN QASHQAI 1.6 E, rok prod. 2011, kraj.,  

I – wł., serwis., F. VAT 39.800 zł
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  

I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n OPEL ANTARA 2.0 D, rok prod. 2007,  

krajowy, I - wł., serwis. 26.800 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł

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

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

n RENAULT CLIO IV 1.5 D, rok prod. 2014,  
kraj., I –wł., serwisowany, F-ra VAT 26.900 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 1.9 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. 2014, kraj.,  
1 właśc., F-ra VAT 42.800 zł

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

n VW GOLF IV 1.6 E, rok prod. 2000. 4.300 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 21.800 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



 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. 58 900 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.

11 400 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.
 11 900 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.

61 900 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 !!
 25 900 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. 
 41 900 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!!!
 44 900 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  
 23 900 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 32 900 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.
 24 900 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 
 32 900 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.

30 900 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 
 43 900 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.
 11 900 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 !!!
 69 900 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.  
 44 900 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.

16 900 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!!! 13 900 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!!.
 17 900 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.

27 900 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.
 43 900 zł

 Volkswagen T5*105PS* 8-Osób 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2005, 267448 km, 
1.9 diesel, 105 KM, szary metalik
VIN: WV2ZZZ7HZ6X011585
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Bogate wyposażenie
 35 900 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.
 13 900 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.
 8 900 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 
 49 900 zł

 Ford Fiesta VI ECOnetic * 95PS * 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis GWARANCJA - 24 m-ce, 2010, 
189836 km, 1.6 diesel, 2/3 drzwi, 95 KM, 
niebieski  VIN: WF0GXXGAJGAB65354
Garażowany. Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości.Stan idealny.
 15 900 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.

22 900 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.

47 900 zł

Oferta wybrana z  27 czerwca 2017 r.
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Część zalegających śmieci 
zniknęła z rzeki Warty. 
A wszystko to dzięki inicjaty-
wie osób, którym nie jest obo-
jętny los otaczającej przyrody. 

Tereny nadwarciańskie stają 
się coraz popularniejsze wśród 

częstochowian, którzy lubią spę-
dzać tam czas. Chętnie spędza-
my czas nad wodą. Niestety wie-
le osób zostawia po sobie pa-
miątki w postaci.. sterty śmieci. 
Z roku na rok problem zanie-
czyszczenia okolicy jest coraz 
większy. Warta przepływając 

przez tereny zurbanizowana nie-
sie z prądem sporo śmieci, które 
gromadzą się u jej brzegów i przy 
powalonych drzewach. W wyni-
ku czego traci swój urok i staje 
się niebezpieczna.

Szymon Matysiak, miłośnik 
przyrody, zajmujący się między 
innymi organizacją spływów ka-
jakowych na rzece Warcie, po-
wiedział „dość” i zorganizował 
akcję wielkiego sprzątania rzeki. 
Osoby, którym nie jest obojętny 
los otaczającej przyrody wzięły 

udział w nietypowym spływie ka-
jakowym, podczas którego zbie-
rały zalegające w wodzie śmieci. 
Uczestnikami byli między inny-
mi wolontariusze, kajakarze pod 
egidą firmy „Tyrolki” z Często-
chowy oraz strażacy ochotnicy 
z jednostek OSP Jaskrów i OSP 
Mstów. W użyciu były zarówno 
kajaki, jak i specjalne łodzie 
strażackie. Dodatkową trudno-
ścią była konieczność usuwania 
niskich konarów, a nawet powa-
lonych drzew, tarasujących rze-
kę. W niektórych miejscach uży-
to ciężkiego sprzętu, by wycią-
gnąć je na brzeg. W akcję bardzo 

aktywnie włączyła się też gmina 
Mstów, która stała się ofiarą ca-
łej sytuacji, bo odpady napływa-
ją do niej z okolicznych miejsco-
wości. To właśnie ona zajęła się 
wywiezieniem na wysypisko ze-
branych i załadowanych do kon-
tenerów śmieci.

Wolontariusze, kajakarze, strażacy…

Sprzątali Wartę

Przez dziesięć lat będzie 
realizowany program, który 
ma na celu  poprawę efektyw-
ności energetycznej istnieją-
cych zasobów mieszkalnych 
budownictwa jednorodzinne-
go poprzez gruntowną termo-
modernizację i wymianę pa-
lenisk – źródeł ciepła.

Prezes Zarządu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach – Tomasz Bednarek 
podpisał porozumienie z Kazi-
mierzem Kujdą Prezesem Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na 
rzecz poprawy jakości powietrza 
dla województwa śląskiego. To-
warzyszyli mu Mariusz Trepka – 
Wicewojewoda Śląski oraz Prze-
mysław Drabek – członek Rady 
Nadzorczej Funduszu w Katowi-
cach. Obecni byli również: pre-
mier Mateusz Morawiecki, Mini-
ster Finansów prof. Teresa Czer-
wińska, Minister Środowiska 
Henryk Kowalczyk, Minister 
Energii Krzysztof Tchórzewski.

Program „Czyste Powietrze” 
na celu ma poprawę efektywno-
ści energetycznej istniejących 
zasobów mieszkalnych budow-
nictwa jednorodzinnego poprzez 
gruntowną termomodernizację 
i wymianę palenisk – źródeł cie-
pła. Będzie on realizowany przez 
dziesięć lat. Minister Finansów 
omówiła działania nad wprowa-
dzeniem zachęt i bodźców, które 
będą sprzyjać aktywizacji społe-
czeństwa w podejmowaniu dzia-
łań na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji. Od 2019 r. (czyli w rozli-
czeniu od 2020 r.) wydatki po-
noszone przez osoby o docho-
dach powyżej 1600 zł miesięcz-
nie w zakresie termomoderniza-
cji efektywnej, czyli potwierdzo-

ne audytami energetycznymi, 
będą mogły być w 20 procentach 
odliczone od dochodu. Ulga ma 
być rozłożona na okres trzech 
lat, a sumarycznie nie może 
przekroczyć 53.000 zł. Poza tym 
przygotowywane jest rozporzą-
dzenie określające specyfikację 
kosztów kwalifikowanych pono-
szonych przez podatnika, które 
będą mogły być objęte ulgą. Od 
2019 r. dotacje przekazywane 
przez NFOŚiGW w ramach Pro-
gramu „Czyste Powietrze” nie 
będą dochodem podatnika.    

Podstawowe fakty o Progra-
mie Priorytetowym „Czyste Po-
wietrze” (termomodernizacja 
domów jednorodzinnych):  

Na realizację programu zwią-
zanego z ochroną powietrza 
i poprawą jego jakości w do-
mach jednorodzinnych tj. ter-
momodernizację, przewidziano 
wydatki w wysokości 103,0 mld 
zł a łączny koszt inwestycji wy-
niesie 132,8 mld zł (suma bu-
dżetu programu i wkładu wła-
snego beneficjentów)

Finansowanie programu 
w formie dotacji wyniesie 63,3 
mld zł, a w formie pożyczek 
39,7 mld zł.

Okres finansowania progra-
mu obejmie lata 2018-2029.  

Finansowanie będzie pocho-
dziło ze środków NFOŚiGW, 
WFOŚiGW oraz z środków eu-
ropejskich nowej perspektywy 
finansowej.  

Minimalny koszt realizowa-
nego projektu to 7.000 zł.

Zakłada się, że termomoder-
nizacji zostanie poddanych po-
nad nawet 4 mln domów.  

Właściciele domów, których 
dochody są najniższe otrzymają 
do 90 proc. dotacji na realizację 
przedsięwzięć finansowanych 
w ramach Programu.  

Maksymalne koszty kwalifi-
kowane przewidziane do 
wsparcia dotacyjnego wynoszą 
53 tys. zł.  

Dotacje nie będą stanowiły 
przychodu podlegającego opo-
datkowaniu.

Pożyczki mogą być udziela-
ne na okres do 15 lat z prefe-
rencyjnym oprocentowaniem, 
które na dzień dzisiejszy wyno-
si 2,4 proc.

Przykładowe maksymalne 
stawki jednostkowe dla 

głównych pozycji 
termomodernizacji 

w programie wynoszą:
l ocieplenie przegród budowla-

nych oraz uzasadnione prace 
towarzyszące do 150 zł za m2.

l ocieplenie przegród budow-
lanych oraz uzasadnione 
prace towarzyszące do 150 zł 
za m2.

l instalacje wewnętrzne ogrze-
wania i ciepłej wody użytko-
wej do 10.000 zł za zestaw.

l kotły gazowe kondensacyjne 
wraz z systemem odprowa-
dzania spalin do 20.000 zł za 
zestaw.  

l wymiana stolarki zewnętrz-
nej w tym: okien, okien poła-
ciowych, drzwi balkonowych, 
powierzchni przezroczystych 
nieotwieralnych do 700 zł za 
m2.– pompy ciepła na cele 
centralnego ogrzewania oraz 
centralnego ogrzewania 
i centralnej wody użytkowej 
do 30.000 zł za zestaw.
Docelowo, poprzez dotacje 

i związany z nim system ulg 
podatkowych, program ma 
umożliwić realizację prac ter-
momodernizacyjnych również 
przez najuboższe rodziny 
i przyczynić się do zmniejsze-
nia ubóstwa energetycznego. 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dzięki termomodernizacji i wymianie palenisk

Lepsza jakość powietrza

Kolumnę opracowała: kg

Szkoła Podstawo-
wa nr 31 z Oddzia-
łami Integracyjny-
mi w Częstochowie 
została laureatem 
czwartej edycji wo-
jewódzkiego kon-
kursu „Zielona Pra-
cownia 2018”. 
W nagrodę otrzy-
mała 30 tys. zł. 
Łącznie na konkurs 
nadesłano 127 
wniosków.

Organizowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach konkurs skiero-
wany był do szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Zadaniem 
uczestników było przygotowanie 
projektu szkolnej pracowni do 
nauczania m.in. przedmiotów 
przyrodniczych i napisanie au-
torskiego programu edukacyjne-
go. We wniosku należało ująć 
sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
w które miałaby być doposażona 
pracownia, a które znacząco mo-
głyby wpłynąć na podniesienie 
jakości nauczania, poziomu wie-
dzy i świadomości ekologicznej 
uczniów. Należało również dołą-
czyć projekt graficzny sali lub je-

go wizualizację. Przy ocenie 
wniosków brano pod uwagę uza-
sadnienie zakupu różnorodnych 
pomocy dydaktycznych oraz wy-
posażenia pracowni, dostosowa-
ne do grup wiekowych uczniów. 
Istotnym kryterium wyboru był 
także pomysł na zagospodaro-
wanie pracowni, jej funkcjonal-
ność, wykorzystanie przestrzeni 
oraz innowacyjność zapropono-
wanych rozwiązań. Pod uwagę 
brano również dostosowanie 
i wykorzystanie pracowni przez 
jak największą liczbę uczniów.

Biorąca udział w konkursie, 
SP 31, przygotowała projekt pt. 
„Jurajscy eco-odkrywcy”. Po oce-
nie jurorów, propozycja często-
chowskiej szkoły znalazła się 
w gronie nagrodzonych 68 prac 
z województwa śląskiego i zdoby-
ła nagrodę w wysokości 30 tys. zł. 

SP nr 31 w Częstochowie

Ekologiczny sukces

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018
LIPIEC

1 Dzień Psa
11 Światowy Dzień Ludności (World Population Day)

SIERPIEŃ
26 Światowy Dzień Psa (National Dog Day)

WRZESIEŃ: cały miesiąc: Akcja Sprzątania Świata, Dni miodu
16 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

16-22 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
18 Międzynarodowy Dzień Turystyki
18 Dzień Geologii
18 Światowy Dzień Monitoringu Wody
19 Dzień Dzikiej Fauny i Flory i Naturalnych Siedlisk
22 Europejski Dzień Bez Samochodu

22 lub 23 Pierwszy Dzień Jesieni
27 Światowy Dzień Turystyki
28 Światowy Dzień Morza
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NIERUCHOMOŚCI

— RÓŻNE —
n Zaopiekuję się drugą osobą w zamian 

za możliwość zamieszkania. 
Tel: 784 634 476

n Kupię mały domek do spółki z drugą 
osobą. Tel: 784 634 476

n Poszukuję osoby do wspólnego 
mieszkania. Tel: 784 634 476
— 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

— 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
SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon NOKIA + ładowarka. 

Cena 40 zł. Magnetowid ORION – 60 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 maszynę dziewiarską BUSCH  
– nową. Tel. 34 362 94 27 

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 

n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt do 
renowacji parkietów. Tel. 603 664 249

n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i 
Universal. Tel. 692 414 626
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

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

n SPRZEDAM materac podwójny do namiotu  
– 50 zł. Stoli po komputer + krzesło – 100 
zł. Cztery krzesła składane mahoń – 120 zł. 
Szlafrok męski – 50 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

RÓŻNE

n POSZUKUJĘ samotnej pani do wspólnego 
zamieszkania z pomocą dofinansowania 
opłat. Tel. 606 553 036

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

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

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych, cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

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 RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

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

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

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

MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

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 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna 
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania 
razem.  Tel. 515 130 498

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

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rędziny informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny 
przy ul. Wolności 87 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy 
(zakładki: Tablica Ogłoszeń -2018) został wywieszony przez okres 
21 dni tj. w terminie od 27 czerwca 2018 roku do dnia 17 lipca 
2018 roku wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
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Siatkówka

Dawid Murek znów 
zagra w AZS!

Legenda częstochowskiej 
siatkówki w nowym sezonie 
będzie grać w pierwszoligo-
wym AZS-ie Częstochowa na 
pozycji libero.  

Niezwykle doświadczony za-
wodnik ma za sobą 277 oficjal-
nych spotkań w reprezentacji 
kraju. Uczestniczył w Igrzy-
skach Olimpijskich w Ate-
nach, dwukrotnie w mistrzo-
stwach świata (1998 i 2002) 
oraz trzykrotnie w mistrzo-
stwach Europy (2001, 2003 i 
2005). W częstochowskim AZ-

S-ie grał w latach 1996-2001 i 
2009-2014. W poprzednim se-
zonie występował w Espadonie 
Szczecin.  

Wcześniej częstochowski 
klub pożegnał się z Patrykiem 
Szczurkiem, Bartoszem Buć-
ko, Moustaphą M’Baye i Ma-
riuszem Magnuszewskim. Na 
razie spośród zawodników re-
prezentujących akademików w 
ubiegłym sezonie, w drużynie 
pozostanie Sławomir Stolc. 
Kontrakt został podpisany na 
dwa sezony.

KR
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Ta wiadomość powinna za-
chwycić wszystkich miłośni-
ków sportu. Takiej imprezy 
w naszym mieście jeszcze nie 
było! 22 lipca w Częstochowie 
odbędzie się pierwsza edycja... 
triathlonu.

Ciekawa trasa, kluczowi pol-
scy zawodni oraz atrakcyjne na-
grody – czego chcieć więcej. Na 
dodatek organizatorzy przedłu-
żyli termin zapisów – chętni mo-
gą zgłaszać swój udział aż do 14 
lipca!

– To pierwsza w historii Czę-
stochowy tego typu impreza 
i jedna z kilku, które odbywają 
się w województwie śląskim – 
mówi Kajetan Leszczyński, ini-
cjator wydarzenia. - Termin na-
szej imprezy świetnie wypełnia 
lukę między pierwszą, a drugą 
częścią sezonu. Specyfika dy-
stansu 1/4IM sprawia, że jest to 
kusząca propozycja dla zawod-
ników szykujących swoją formę 
na przełom sierpnia i września – 
twierdzi. 

Częstochowski triathlon ma 
kojarzyć się nie tylko z wynika-
mi, wysiłkiem i hektolitrami po-
tu, ale przede wszystkim z dużą 
ilością pozytywnej energii oraz 
możliwością zmierzenia się nie 
tylko z samym sobą, ale i gwiaz-
dami polskiego triathlonu. W ry-
walizacji bowiem wezmą udział 
zarówno profesjonaliści, jak 
i amatorzy. 

– Jako organizatorzy z dumą 
możemy zapewnić, że trasa na-
szych zawodów jest jedną z naj-
ciekawszych w Polsce. Pływanie 
(950 m) odbędzie się w zbiorniku 
„Pacyfik” w parku wypoczynko-
wym Lisiniec, do tego trasa ro-
werowa (45 km) poprowadzona 
przez najpiękniejsze tereny Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zawodnicy przejadą między in-
nymi ulicą świętej Jadwigi, przez 
aleje aż do Legionów, a następ-
nie przez Srocko, Brzyszów, Ma-
łusy, aż do Mstowa i ulicą Mi-

rowską wrócą do Częstochowy. 
Końcowa konkurencja biego-

wa to również urokliwe i zróżni-
cowane tereny parki Lisiniec. 
Zawodnicy będą musieli poko-
nać trzy okrążenia po 3,5 kilo-
metra. 

Na mecie na wszystkich za-
wodników będą czekać tony 
owoców, napojów, a także posił-
ki regeneracyjne, masaże czy ba-
seny z zimną wodą przygotowa-
ne przez naszych partnerów – 
wylicza Kajetan Leszczyński. 

Poza tym podczas całej impre-
zy prężnie będzie działać również 
expo, gdzie zawodnicy i kibice 
będą mogli zapoznać się z naj-
nowszymi trendami w świecie 
triathlonu. Całość poprowadzi 
konferansjerka. 

Nie zabraknie też atrakcji dla 
dzieci – z myślą o nich zostanie 
między innymi zorganizowany 
specjalny bieg. Częstochowa 
Triathlon 2018 to wydarzenie, za 
którym stoją doświadczone osoby. 

Organizatorami są postacie ze 
świata triathlonu – byli zawodnicy 
kadry narodowej w triathlonie, 
obecni trenerzy w dużym klubie 

sportowym – jak i biznesu. 
Zawodnicy z licencjami otrzy-

mają nagrody pieniężne, a ama-
torzy nagrody rzeczowe. – Jed-
nym z naszych priorytetów jest 
uczynienie częstochowskiego 
triathlonu imprezą cykliczną. 
Postaramy się zapewnić profe-
sjonalną organizację, niesamo-
wite emocje, jak i wspaniałą at-
mosferę, którą będą współtwo-
rzyć również zawodnicy! Myślę, 
że dla startujących to doskonała 
możliwość sprawdzenia siebie – 
zarówno pod kątem fizycznym, 
jak i psychicznym. Triathlon, 
który cieszy się coraz większą 
popularnością, łączy w sobie trzy 
dyscypliny. Ogromne znaczenie 
ma więc tu wytrzymałość i umie-
jętne rozłożenie sił. Oczywiście 
udział w rywalizacji wymaga po-
święceń i odpowiedniego przygo-
towania, ale uważam, że warto – 
podsumowuje. 

Organizatorzy przedłużyli za-
pisy aż do 14 lipca. Chęć udziału 
należy zgłosić za pośrednictwem 
strony www.czestocho-
watriathlon.pl
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Takiej imprezy jeszcze nie było!

Triathlon po raz pierwszy 
w Częstochowie!

Żużel

forBET Włókniarz 
podejmuje Fogo 

Unię Leszno. 
Czy utrze nosa 

mistrzom Polski?
W niezwykle ciekawie za-

powiadającym się meczu 
forBET Włókniarz Często-
chowa zmierzy się w nie-
dzielę, 1 lipca na własnym 
torze z aktualnym mistrzem 
Polski i liderem PGE Ekstra-
ligi Fogo Unią Leszno.  

Częstochowianie nie mają 
dobrych statystyk w meczach 
z leszczyńską Unią rozegra-
nych na torze przy ul. Olsztyń-
skiej. Ostatni raz wygrali 
z Unią w 2012 roku w stosun-
ku 50:39 i dzięki temu zwycię-
stwu zapewnili sobie utrzyma-
nie w ekstralidze. W 2013 roku 
przegrali 40:50, roku później 
35:55. W minionym sezonie 
ulegli drużynie Piotra Barona 
38:52. To dowodzi, że leszczy-
nianie bardzo dobrze czują się 
na częstochowskim torze 
i z pewnością w niedzielę będą 
chcieli to potwierdzić. Mimo to 
Włókniarz nie jest bez szans 
w niedzielnym starciu, ale mu-
si zostać spełnionych kilka wa-
runków.

Zwycięstwo z głównym kan-
dydatem do mistrzowskiego 
tytułu będzie możliwe tylko 
wtedy, gdy na miarę oczekiwań 
pojedzie cała drużyna. Jeśli 
Włókniarz myśli o pokonaniu 
„byków”, nie może zabraknąć 
punktów Tobiasza Musielaka, 
który w ostatnim spotkaniu ze 
Stalą Gorzów był najsłabszym 
ogniwem w częstochowskim 
zespole. Niedzielny mecz z li-
derem PGE Ekstraligi będzie 
miał dla niego podwójne zna-
czenie, ponieważ jest wycho-
wankiem leszczyńskiego klu-
bu.

– Musimy Tobiasza posta-
wić na nogi. To jest zadanie na 
najbliższy czas – mówił pod-
czas konferencji po meczu 
z gorzowską drużyną me-

nadżer forBET Włókniarza Mi-
chał Finfa. – Bez jego zdobyczy 
punktowej ciężko będzie wy-
grać pojedynek z Unią Leszno.

Pewniakami w częstochow-
skiej drużynie są Leon Madsen 
i Fredrik Lindgren, który już 
jednak nie prezentuje ko-
smicznej formy z początku se-
zonu. Po ostatnim meczu 
drgnęło coś w jeździe Mateja 
Zagara. Swoje powinien zrobić 
Adrian Miedziński, który jest 
solidnym punktem często-
chowskiej drużyny. Trudne za-
danie czeka Michała Gruchal-
skiego. Junior Włókniarz bę-
dzie musiał walczyć z bardzo 
mocną parą młodzieżowców - 
Bartoszem Smektałą i Domini-
kiem Kuberą.

W pierwszej rundzie tego-
rocznych rozgrywek PGE Eks-
traligi częstochowianie prze-
grali na leszczyńskim Smoczy-
ku 53:37.  

Niedzielny rewanż, który 
rozpocznie się o godz. 19.30 
może być kluczowy dla druży-
ny Marka Cieślaka w kontek-
ście awansu do rundy play-off.  

KR

Zgłoszone zestawienia  

Fogo Unia Leszno
1. Jarosław Hampel
2. Janusz Kołodziej
3. Piotr Pawlicki
4. Brady Kurtz
5. Emil Sajfutdinow
6. Bartosz Smektała
7. Dominik Kubera

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

Klienci biur podróży z większą ochroną
Wraz z 1 lipca zmieniają się przepisy dotyczą-

ce imprez turystycznych. Dzięki nim konsumenci 
z całej Unii Europejskiej będą chronieni na takim 
samym poziomie. Nowa ustawa uwzględnia też 
możliwości, jakie daje internet – m.in. kupowanie 
on-line pakietów usług turystycznych, czyli np. lo-
tu i hotelu.  Zmienią się też zasady reklamacji wy-
jazdów, podwyższania cen wycieczki czy rozwią-
zania umowy. Poza tym podróżni zyskają więcej 
praw w przypadku niewypłacalności organizatora 
wypoczynku. 

Cena wzrasta o ponad 8 proc.? Możesz odstąpić 
od umowy 

Według nowych przepisów, jeśli organizator wyjaz-
du podniesie cenę o więcej niż 8 proc., możesz odstą-
pić od umowy i nie poniesiesz żadnych kosztów. Co 
więcej, gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, że wy-
cieczka może podrożeć, jeśli np. wzrosną ceny paliwa, 
to w odwrotnej sytuacji musi obniżyć cenę imprezy.

Nie zmienia się tylko przepis, że organizator wy-
jazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygo-
dnie przed wyjazdem. Nadal ma do tego prawo tylko 
w trzech przypadkach: 
l gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek 

cen paliwa,
l gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycz-

nych, np. lotniskowe,

l gdy wzrosną kursy walut.
Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpi-

sać do umowy, inaczej nie może jej zmienić.

Rezygnujesz, bo wybuchł wulkan?  
Nie płacisz odstępnego

Nowością jest fakt, że będziesz mógł bez konse-
kwencji odstąpić od umowy, gdy wystąpią nadzwy-
czajne okoliczności w miejscu wyjazdu, np. panuje 
tam epidemia, wybuchnie wulkan, jest zagrożenie ter-
roryzmem. W takim przypadku organizator zwróci ci 
wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni. 

Tak, jak do tej pory nie poniesiesz kosztów rezy-
gnacji także wtedy, gdy biuro podróży zmieni główne 
warunki imprezy, np. jej miejsce, czas trwania czy ro-
dzaj środka transportu. Gdy jednak wprowadzi do 
programu imprezy nieznaczne zmiany i zastrzegł so-
bie do tego prawo w umowie, takiego prawa nie 
masz. 

Ponadto nowe przepisy dają możliwości odstąpie-
nia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza lokalem 
firmy np. u ciebie w domu, ale tylko gdy nie było to wy-
nikiem twojej wcześniejszej inicjatywy. Oznacza to, że 
nie będziesz mógł zrezygnować bez ponoszenia kon-
sekwencji, np. jeśli wcześniej zadzwoniłeś do biura 
podróży i zaprosiłeś agenta do siebie.

Możesz rozwiązać umowę także w innych sytu-
acjach, np. z powodów osobistych. Wtedy jednak mu-

sisz się liczyć z tym, że biuro podróży potrąci sobie 
uzasadnioną opłatę za odstąpienie. Zgodnie z nowy-
mi przepisami może wpisać do umowy, ile ta opłata 
wyniesie w zależności od czasu, w jakim odstąpisz od 
umowy. Na żądanie klienta organizator musi przed-
stawić uzasadnienie wysokości tych opłat.

Za mało uczestników? Są terminy,  
w jakich biuro musi cię zawiadomić

Biuro podróży tak, jak dotychczas może zastrzec 
w umowie, że impreza się nie odbędzie, jeśli zgłosi 
się zbyt mało uczestników. Do tej pory organizator 
sam określał w umowie, do kiedy może ją odwołać. 
Nowe przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich 
najpóźniej może to zrobić:
n 20 dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni,
n 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni,
n 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza niż 2 dni.

Biuro podróży zwraca wtedy turystom wszystkie 
wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie płaci im odszkodowa-
nia.

Jesteś niezadowolony?  
Masz 3 lata na dochodzenie roszczeń

Do tej pory mogłeś złożyć reklamację w ciągu 30 
dni po zakończeniu wycieczki. Po 1 lipca ten termin 
znika. Zastrzeżenia do jakości usług powinieneś zgło-
sić, jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjaz-

du. Dzięki temu, organizator będzie miał szansę usu-
nąć nieprawidłowości. Jednak swoich praw będziesz 
mógł dochodzić przez 3 lata – dopiero wtedy twoje 
roszczenia się przedawnią. W praktyce oznacza to, 
że reklamację możesz złożyć nawet po 2 latach i 11 
miesiącach, jeśli jednak wcześniej nie zgłaszałeś pro-
blemów – będzie to brane pod uwagę przy ustalaniu 
ewentualnej obniżki ceny czy rekompensaty. 

Nowością jest to, że od 1 lipca reklamację możesz 
złożyć nie tylko u organizatora wyjazdu, ale także 
u agenta, który sprzedał ci wycieczkę. Tak, jak do-
tychczas możesz się domagać obniżenia ceny oraz 
odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione 
szkody lub krzywdy.

Jest także minus zmian. Do tej pory przedsiębior-
ca musiał odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 
dni. Jeśli tego nie zrobił, oznaczało to, że uznał ją za 
uzasadnioną. Nowe przepisy tej kwestii nie regulują. 

Biuro podróży bankrutuje?  
Możesz kontynuować urlop

Podróżni zyskają też więcej praw w przypadku 
niewypłacalności biura podróży. Do tej pory mogli li-
czyć na pokrycie kosztów powrotu do kraju i zwrot 
wpłaconych, ale niewykorzystanych kwot. Po 1 lip-
ca, jeśli biuro upadnie, turyści będą mogli kontynu-
ować wypoczynek, tak jak było to przewidziane 
w umowie.

FRANCJA TURCJA
Stolica – Paryż 
Powierzchnia – 643 801 km² 
Ludność – 67 196 000  
Język – francuski
Waluta – euro
Religia - największą wspólnotę religijną stanowi 

kościół katolicki, głównie rzymscy katolicy
Polska –  Francja – samochodem: 1.709,2  km 

(szacowany czas dojazdu: 16 godz. 18 min)
Przykładowe ceny: bagietka: 0,50 – 1,20€, jajka 

– 1,60€ (6 sztuk), pierś drobiowa za kg – 
13,35€, czekolada mleczna – 2,20€, banany 
– 1,59€ (kilogram), pomarańcze – 2,25€ (kilo-
gram), marchew – 1,28€ (kilogram), ogórek – 
ok. 1€ szt.

l Dokumentem podróży uprawniającym do bez-
wizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki 
Francuskiej jest ważny polski paszport bądź do-
wód osobisty. Przed wyjazdem należy się upew-
nić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym 
stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie toż-
samości. Te same zasady obowiązują przy podró-
żach do francuskich departamentów zamorskich, 
tj. Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej, Re-
union i Mayotte. Natomiast przy wyjazdach na ob-
szar francuskich zamorskich wspólnot terytorial-
nych (poza metropolią i wymienionymi wyżej de-
partamentami zamorskimi) na okres przekraczają-
cy 90 dni niezbędna jest wiza.
l We Francji obowiązuje 2. (w 3-stopniowej ska-
li) poziom zagrożenia terrorystycznego. Oznacza 
to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycz-
nego jest, zdaniem władz miejscowych, nadal wy-
sokie. Alert terrorystyczny wiązać się może z za-
ostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in.: na 
dworcach, w pobliżu atrakcji turystycznych oraz 
przy urzędach państwowych, można spotkać licz-
ne patrole służb mundurowych. Odwiedzając te 
miejsca należy być przygotowanym na kontrolę 
bagażu. Nie powinny także dziwić ogłoszenia na-
wołujące do zachowania czujności, jak również 
wydłużone odprawy na lotniskach.
l Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożno-
ści w miejscach publicznych, monitorowanie ko-
munikatów władz porządkowych i bezwzględne 
stosowanie się do ich zaleceń.
l W miejscach turystycznych i użyteczności pu-
blicznej (metro, szybka kolej podmiejska, muzea, 
sklepy, plaże na południu kraju) należy zachować 
szczególną ostrożność ze względu na częste kra-
dzieże kieszonkowe i możliwe rozboje. Nie należy 
pozostawiać dokumentów, pieniędzy i innych war-
tościowych przedmiotów w pokojach hotelowych 
oraz w samochodach.
l W Paryżu i okolicach należy zachować szczegól-
ną ostrożność ze względu na bardzo częste kradzie-

że kieszonkowe. Osoby planujące zakupy w północ-
nych rejonach Paryża są narażone na włamania do 
samochodów, wybijanie szyb w samochodach i wy-
rywanie torebek oraz saszetek. Najlepiej mieć przy 
sobie jedynie drobne kwoty w gotówce, zalecamy re-
gulowanie transakcji handlowych bezgotówkowo.
l Podróżującym na autostradach zaleca się za-
chowanie szczególnej ostrożności w porze nocnej 
podczas postojów na stacjach benzynowych i par-
kingach autostradowych. Częste są przypadki na-
padów rabunkowych na podróżujących samocho-
dem zagranicznych turystów przez zorganizowa-
ne grupy przestępcze, szczególnie w regionach 
południowych Francji (Langwedocja - Roussillon 
i Lazurowe Wybrzeże).
l Obywatele polscy przybywający do Republiki 
Francuskiej na pobyt krótkotrwały (turystyka, odwie-
dziny itp.) powinni przed wyjazdem z Polski zaopa-
trzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta 
uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych 
usług medycznych i pokrywa część poniesionych 
kosztów. Ze względu na bardzo wysokie koszty le-
czenia we Francji turyści powinni przed wyjazdem 
wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczenio-
wą. Ważne, by polisa pokrywała także koszty hospi-
talizacji spowodowanej nagłymi objawami przewle-
kłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, 
cukrzycy), czy transportu medycznego.
l Francja honoruje zarówno polskie, jak i między-
narodowe prawo jazdy. Autostrady we Francji są 
płatne. Łamanie przepisów drogowych jest surowo 
karane. We Francji obowiązkowe jest posiadanie 
w samochodzie alkomatu. 
l We Francji usługa serwisowa jest zgodnie z pra-
wem doliczana do każdego rachunku, i musi być po-
dzielona wśród personelu jako dodatek do pensji. 
Kwota serwisowa wynosi  15%. 
l W najważniejszych francuskich miastach, takich 
jak  Marsylia  czy Paryż, możemy zakupić karty tury-
styczne, które umożliwiają darmowe wejścia lub 
zniżki do atrakcji, a często także przejazdy komuni-
kacją miejską. Karta taka nie będzie tania, jednak 
w końcowym rozrachunku wyjdzie zdecydowanie ta-
niej od zakupów pojedynczych wejściówek.
l Restauracje we Francji są bardzo drogie, podob-
nie jak niektóre produkty rolne. Niektóre rzeczy, takie 
jak wino, sery czy bagietki, są w cenach lepszych niż 
w Polsce - kupmy więc sobie smakowity zestaw 
i spędźmy czas w parku lub na ławce zajadając się 
przysmakami. 
l Wiele publicznych muzeów, np w Paryżu, jest 
darmowych w pierwszą niedzielę miesiąca. Niestety, 
oznacza to również olbrzymie tłumy i długie kolejki. 

Ważne telefony:
policja – 17, pogotowie ratunkowe – 15, straż po-
żarna – 18, numer ratunkowy - 112 

Stolica – Ankara 
Powierzchnia – 783 562 km² 
Ludność – ponad 82,8 mln
Język – turecki (mieszkańcy tego kraju - w zależności od re-

gionów - swobodnie posługują się także kurdyjskim, or-
miańskim, arabskim czy greckim)

Waluta - lira turecka
Religia – dominuje islam sunnicki
Polska – Turcja – samochodem: 2.887,4 km (szacowany 

czas dojazdu: 30 godzin)
Przykładowe ceny: chleb – 1,00 TRY, mleko 1 l – 1,00 
TRY, ser biały 500 g – od 4,00 TRY, jaja 6 szt. – 1,90 TRY, 
czekolada – od 1,80 TRY, herbata 500g – 15 TRY, kawa – 
od 22,00 TRY, chałwa 500g – od 7,00 TRY, oliwa z oliwek 
1 l – od 13,00 TRY, banany 1 kg – 4,95 TRY, coca-cola 1 l 
– 2,00 TRY, piwo – od 6,00 TRY
l Obywatele Polski są zobowiązani do posiadania wizy 
uprawniającej ich do przebywania na terenie Turcji. Wizę tu-
rystyczną nabędziemy na wszystkich lotniskach w Turcji 
w cenie 15 euro. Wiza turystyczna jest ważna przez jeden 
miesiąc od momentu przekroczenia granicy. 
l Aby wjechać do Turcji  podróżni powinni posiadać doku-
ment podróży/paszport ważny co najmniej o 60 dni dłużej 
niż „długość pobytu” wskazana na wizie, wizie elektronicz-
nej, w przepisach dotyczących zwolnienia z wizy czy zezwo-
leniu na pobyt. Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za oka-
zaniem dowodu osobistego. Nie jest konieczne wykonywa-
nie jakichkolwiek szczepień; w kraju tym nie występuje rów-
nież żadna epidemia. 
l Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odra-
dza podróży do wschodniej i południowo-wschodniej Turcji 
oraz ostrzega przed podróżami do pozostałych regionów 
kraju.
l W prowincjach położonych na wschodzie i południowym 
wschodzie Turcji, w tym na granicy z Syrią i Irakiem, prowa-
dzone są działania zbrojne. Na obszarze całej Turcji utrzy-
muje się wysokie zagrożenie atakami terrorystycznymi i nie-
pokojami społecznymi. 
l Obywatelom polskim przebywającym w Turcji zaleca się 
unikanie wszelkich zgromadzeń, zachowanie najdalej idącej 
ostrożności, w tym podczas korzystania z publicznych środ-
ków transportu i przebywania w miejscach publicznych (tar-
gi, dworce autobusowe itp.), jak również bezwzględnie sto-
sowanie się do zaleceń władz tureckich, organizatorów po-
bytów turystycznych, ostrzeżeń publikowanych na stronach 
MSZ oraz pełne przestrzeganie możliwych ograniczeń wpro-
wadzanych na podstawie decyzji ws. stanu wyjątkowego.
l W dużych miastach zdarzają się przypadki rozboju (wy-
rywanie torebek) lub przyjacielskie zapraszanie do lokali, 
gdzie pod groźbą przemocy trzeba zapłacić wygórowany ra-
chunek za zamówione napoje. Można spotkać się też z pro-
pozycjami nabycia narkotyków lub ich przewozu, co w Tur-
cji jest bardzo surowo karane.
l Szczególną uwagę należy zwracać na jedzenie i napoje 
otrzymywane w klubach lub od nieznanych osób – sprawcy 
gwałtu w celu znarkotyzowania ofiary mogą korzystać ze 
środków chemicznych – tzw. tabletek gwałtu.

l W Turcji zanotowano przypadki zatrzymań obcokrajow-
ców publikujących na portalach społecznościowych wypo-
wiedzi o charakterze politycznym. W związku z powyższym 
turystom przebywającym w Turcji sugeruje się zachowanie 
rozwagi i ostrożności przed upublicznianiem opinii tego typu.
l Turyści przy zakupie ubezpieczenia w ramach pakietu 
usług biura podróży powinni zwracać uwagę na jego zakres, 
szczególnie na wyłączenia, za które ubezpieczyciel nie po-
nosi odpowiedzialności (m.in. choroby przewlekłe). Z uwagi 
na wysokie koszty leczenia warto wykupić dodatkową poli-
sę, obejmującą koszty leczenia i NNW oraz koszty transpor-
tu medycznego.
l Osoby podróżujące indywidualnie mogą korzystać z roz-
winiętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kole-
jowych oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. 
Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Nie na-
leży korzystać z improwizowanych wypożyczalni ulicznych, 
które nie posiadają swojego biura, ubezpieczeń, i których 
działalność nie jest oficjalnie zarejestrowana. Najczęściej po-
jazdy udostępniane przez takie wypożyczalnie nie są w peł-
ni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. 
Należy absolutnie unikać pozostawiania paszportu.
l W Turcji nie można mieć noży o ostrzach dłuższych od 
palca serdecznego ani noży sprężynowych. Obowiązuje cał-
kowity zakaz posiadania narkotyków. Zaleca się, by osoby, 
które pozostawiały samochód bez nadzoru, sprawdziły przed 
wyjazdem, czy nie ma śladów ingerencji (czy nie umieszczo-
no w pojeździe narkotyków bez wiedzy właściciela pojazdu).
l Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowa-
nych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić 
zdjęć, zatrzymywać się, rozbijać namiotu itp.
l Ze względu na odmienną florę bakteryjną, warto zabrać 
ze sobą środki, które będą łagodzić podrażnienie żołądka 
(tzw Zemsta Sułtana). Pamiętajmy, by zawsze zachowywać 
odpowiednią higienę i nie pić wody z kranu. 
l W Turcji obowiązuje tradycja targowania się – jej zanie-
chanie może oznaczać znieważenie handlarza, dlatego tar-
guj się zawsze, od samego początku zakupów. Trzeba wie-
dzieć, że pamiątka, która nam się podoba prawdopodobnie 
jest nawet o 75% tańsza aniżeli wynika to z podanej ceny 
wyjściowej. 
l Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzo-
ziemców przestrzegania określonych reguł zachowania, 
szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego (w me-
czetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie 
mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szor-
tach). Również podczas podróżowania po wschodnich rejo-
nach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ra-
mion. Kobiety poruszające się samotnie mogą być narażo-
ne na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach. 

Ważne telefony:
pogotowie ratunkowe – 112, straż pożarna – 110, po-
licja – 155, żandarmeria – 156 (pełni zadania policji po-
za terenem miejskim), straż wybrzeża – 158, AFAD – 
122 (zarządzanie kryzysowe), infolinia ws. pozwoleń na 
pobyt – 157, pożar lasu – zgłoszenia – 177, przemoc 
w rodzinie – 183Kolumnę opracowała: kg
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PROGRAM TV – PIĄTEK 29 CZERWCA 2018 r.

05:20 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 268; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Natura w Jedynce – 

Nieznany Pantanal. 
Królestwo kajmana; cykl 
dokumentalny; Brazylia 
(2013); reż.:Laurence 
Wahba, Lygia Bartisa

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018; Japonia 

- Polska
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

23/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w zagrodzie – 

Nieruchomości nierolne 
– atrakcyjne tereny 
inwestycyjne

12:55 Natura w Jedynce – 
Nieznany Pantanal. 
Sekrety filmowców; cykl 
dokumentalny; Brazylia 
(2013); reż.:Lawrence 
Wahba, Lygia Bartisa

13:55 Elif; s.II; odc. 269; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

– Ryby z augustowskich 
jezior; magazyn kulinarny

16:05 Opole na bis; koncert
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu; 

1/103; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 

2/103; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Podsumowanie fazy 
grupowej i zapowiedź 1/8 
finału

21:05 Jack i Sarah; komedia; 
Francja, Wielka Brytania 
(1995); reż.:Tim Sullivan; 
wyk.:Richard E. Grant, 
Samantha Mathis, Judi 
Dench

23:05 Ekstradycja I; odc. 3/6; 
serial kryminalny TVP

00:10 Zabiłam, aby żyć; 
dramat; Francja (2015); 
reż.:Claude-Michel Rome; 
wyk.:Odile Vuillemin, Fred 
Testod, Marc Lavoine

02:00 Fuks; komedia 
sensacyjna; Polska (1999)

03:30 Notacje – Helena 
Pasierbska. Nie zapomnę 
tego do końca życia; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 69 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
651 - Wina i kara; serial 
TVP

06:55 Afryka od kuchni; odc. 
1/13 Kampala; cykl 
dokumentalny; USA 
(2013); reż.:Tom 
Whitworth

07:20 Na sygnale; odc. 88 
„Godzina W”; serial 
fabularyzowany TVP

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

10:45 Panorama
10:55 Pogoda Flesz
11:00 Pytanie na śniadanie 

Extra (92)
11:15 Mundial 2018; Anglia - 

Belgia
13:25 Koło fortuny; 

teleturniej
14:00 Coś dla Ciebie; 

magazyn
14:30 Makłowicz w podróży 

– Portugalia  „Zielone 
Minho” (37); magazyn 
kulinarny

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 120; teleturniej

15:50 Koło fortuny - extra; 
odc. 26

16:00 Familiada; odc. 2396; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 70 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
30/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

111 „Oświecenie”; serial 
komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1859; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1860; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Switch: Trudno być 
kobietą; komedia; USA 
(1991); reż.:Blake 
Edwards; wyk.:Perry King, 
Ellen Barkin, Catherine 
Keener, Lorraine Bracco, 
Jimmy Smits

22:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV; s. XIV, 
odc. 22/22; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2013)

22:55 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV odc. 
1/18; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2014)

23:50 Markiza Angelika; film 
kostiumowy; Austria, 
Francja, Belgia (2013); 
reż.:Ariel Zeitoun; 
wyk.:Nora Arnezeder, 
Gerard Lanvin, Tomer 
Sisley, David Kross

01:50 Eventy rozrywkowe
02:55 Eventy rozrywkowe

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:50 Trudne sprawy (532); 
serial paradokumentalny

8:50 Malanowski i partnerzy 
(531); serial fabularno-
dokumentalny

9:20 SuperPies (3); magazyn 
poradnikowy. 
Behawiorystka Aneta 
Awtoniuk pokaże, jak 
mądrze wychować psa. W 
każdym odcinku pojawią 
się dwie rodziny, w tym 
gwiazda, ze swoimi...

9:50 Dzień, który zmienił 
moje życie (67); serial 
paradokumentalny

10:50 Dlaczego ja? (680); 
serial paradokumentalny

11:50 Gliniarze (191); serial 
paradokumentalny

12:50 Trudne sprawy (588); 
serial paradokumentalny

13:50 Sekrety rodziny (14); 
serial paradokumentalny

14:50 Dlaczego ja? (643); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (133); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (15); 

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

Kiepskich (43); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
‚interesy’ sąsiadów.

20:05 Kac Wawa; komedia, 
Polska 2012

22:15 Umów się ze mną. 
Take me out (3); reality 
show

23:45 Opętani; horror, 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/USA 2010 

1:55 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

2:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5355) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 Wydział Śledczy 

(970) - program krymin.
07:35 W-11 Wydział Śledczy 

(972) - program krymin.
08:20 Doradca smaku 

8-Zupa alzacka z piwem 
(20/40) - program 

08:30 Kuchenne rewolucje 6 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

09:30 Szkoła (311) - 
program

10:30 Ukryta prawda (569) - 
program obyczajowy

11:30 Szpital (455) - 
program obyczajowy

12:30 Druga twarz 2 (8) - 
program 

13:30 W-11 Wydział Śledczy 
(973) - program krymin.

14:15 W-11 Wydział Śledczy 
(974) - program krymin.

15:00 Kuchenne rewolucje 2 
(3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (312) - 
program

17:00 Ukryta prawda (570) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (456) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7485)
19:35 Sport (7468)
19:45 Pogoda (7465)
19:50 Uwaga! (5356) - 

program 
20:00 John Carter - film 

przygodowy, USA 2012
22:50 Mission: Impossible 

III - film sensacyjny, USA/
Niemcy/Chiny 2006. Ethan 
Hunt (Tom Cruise) 
postanawia zakończyć 
czynną służbę. Zamiast 
brać udział w kolejnych 
akcjach, postanawia zająć 
się szkoleniem nowego 
pokolenia agentów. 
„Emerytura” nie trwa 
jednak długo. Pojawia się 
bowiem nowy przeciwnik - 
groźniejszy niż wszyscy, 
których Ethan wcześniej 
spotkał na swojej 
drodze…

01:20 Gliniarz z Beverly 
Hills III - komedia, USA 
1994. Detektyw Axel po 
raz trzeci wraca do Beverly 
Hills, aby znów prosić o 
pomoc detektywa Billy’ego 
Rosewooda (Judge 
Reinhold). Do współpracy 
z nimi oddelegowany 
zostaje również John Flint 
(Hector Elizondo). To 
starej daty policjant, który 
nie potrafi przyzwyczaić 
się do nieregulaminowych, 
ale za to skutecznych 
metod Axela…

03:30 Uwaga! (5356) - 
program 

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(174/250) - program 

05:10 Nic straconego 

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 89

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74

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

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 5

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 10

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

20:00 Wielka Zabawa TV 
Puls w Dolinie Charlotty; 
Polska

00:00 Komedia mało 
romantyczna; komedia, 
USA 2006. Julia marzy o 
wielkiej miłości, rycerzu na 
białym koniu i hucznym 
weselu ze szczęśliwym 
zakończeniem. Kiedy 
wydaje jej się, że wreszcie 
go odnalazła, musi 
zmierzyć się z całym 
światem…

01:25 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 26. 
Tym razem do szpitala 
trafia pan Jan z 
migotaniem przedsionków 
serca, który niestety 
wbrew zaleceniom lekarzy 
spożywał alkohol…

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:05 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:45 Korona królów; odc. 
84; telenowela histor. TVP

06:20 Na sygnale; odc. 49 
„Dzidziuś”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 3/15 - 
Dziewczyna do bicia; serial 
TVP

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

09:30 O mnie się nie martw; 
s.VI; s. VI odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
113 „Nowe gniazdo”; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
114 „Dziadkowie 
kontratakują”; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.X; odc. 118 
- Kto tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP; Polska 
(2016)

12:30 Ranczo; s.X; odc. 119 
- Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 226 - Złote 
jabłko; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 227 - Feralny 
powrót; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
71 - Bezdomna 
samotność

16:20 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 120 
- Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 121 
- Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 41; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 228 - 
Pożegnanie; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 120; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.X; odc. 122; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 123; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 229; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Oficerowie; odc. 9/13; 
serial kryminalny TVP

01:55 Oficerowie; odc. 
10/13; serial TVP

02:50 Zmiennicy; odc. 3/15; 
serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
830; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
113 „Nowe gniazdo”; 
serial komediowy TVP

06:40 Okrasa łamie przepisy 
– Grillowanie na trzy 
sposoby

07:15 Śpiewające fortepiany 
(30)

08:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (37) - Czechy

09:15 Koło fortuny; odc. 201 
ed. 4; teleturniej

09:50 Kierunek Kabaret; /49/ 
- Moda i uroda

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /16/ - „Windą 
do nieba” - 2 plus 1

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/24/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(1-2); widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(31)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe; 

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowa uczta; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Dakar - 
miasto bazar odc. 8; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Hiszpania (196) - 
Murcia; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/15/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(34)

21:25 Postaw na milion; 
odc. 162; teleturniej

22:25 Big Music Quiz (2); 
teleturniej muzyczny

23:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

00:25 Koło fortuny; odc. 200 
ed. 4; teleturniej

01:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin - Otwarcie(1)

02:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin - Wielka 
Emigracja (2)

03:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin - Pożegnania i 
Powroty (3)

04:10 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (17)
rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (266) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (346) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (65) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 4 
(1/23) - serial S-F, USA

09:20 Magda M. (14/15) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (621) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (66) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (520) - 
program sądowy

14:55 Szpital (347) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(2/23) - serial S-F, USA

16:55 Magda M. (15) - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Dr House II (3/24) - 
serial obyczajowy, USA. 
Latynoski robotnik, 
którego Cuddy zmusza do 
dokończenia pracy, nagle 
traci przytomność i spada 
z dachu…

19:00 Ukryta prawda (622) - 
program obyczajowy

20:00 Samoloty II - komedia, 
USA 2014. Dusty, 
światowej sławy ścigacz, 
dowiaduje się, że jego 
silnik jest uszkodzony i 
najprawdopodobniej już 
nigdy nie wystartuje w 
zawodach. Zmuszony do 
zmiany profesji dołącza do 
drużyny ratowniczej…

21:50 Nigdy w życiu! - 
komedia, Polska 2004. 
Judyta (Danuta Stenka) 
dobiega czterdziestki, 
mieszka w Warszawie, 
prowadzi dom 
zapracowanemu mężowi 
(Jan Frycz) i wychowuje 
nastoletnią Tosię. 
Teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania…

00:00 Uprowadzona (5/10) - 
serial, Francja/USA

01:00 Tajemnice Laury 2 
(13/16) - serial, USA. 
Walentynki stają się 
zabójcze, gdy Laura 
podejrzewa, że 
pozostający od dłuższego 
czasu w ukryciu seryjny 
morderca znów zaczął 
zabijać…

02:00 Moc Magii (TVN7 noc) 
(174/250) - program, 
Polska

04:10 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show, Polska – 
Aleksander Gawronik

04:45 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show, Polska – 
Otylia Jędrzejczak

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 3 (7/8) - 
program lifestylowy

06:05 Idealna niania 7 
(5/12) - program 
obyczajowy

06:50 Smakuj świat z 
Pascalem (4) - reality 
show kulinarny

07:20 Ugotowani 12 (1/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:20 Życie bez wstydu 5 
(5/12) - reality show

09:20 Afera fryzjera 4 (6/10) 
- program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (1/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 9 
(1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:55 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

13:40 W czym do ślubu? 3 
(5/12) - reality show

14:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (5/6) - reality 
show

15:00 Pomysłowe wesela
15:30 Wojny salonów 

piękności
16:35 Wyjątkowa chwila
17:05 Gwiazdy od kuchni 

(6/8) - program 
lifestylowy

17:35 Gwiazdy prywatnie 
(3/8) - program 
lifestylowy

18:05 Ugotowani 12 (2/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

19:05 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy

19:50 Kuchenne rewolucje 
10 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:50 Ślub z kuzynem - 
dokument

21:55 Cała prawda o Iron 
Majdan

22:30 Życie bez wstydu 4 
(2/12) - reality show

23:30 Zagadki śmierci 
gwiazd: Bobbi Kristina 
Brown - program 
sensacyjny (dla 
małoletnich od lat 16)

00:30 Zakupy dla 
nieznajomego

01:35 Najsztub słucha - 
Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

02:05 Najsztub słucha - 
Dorota Wellman (2/6) - 
talk show

02:35 W roli głównej - Artur 
Żmijewski (5/6) - talk 
show

03:05 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

03:35 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn

04:05 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

07:30 Mundial 2018 - Prosto 
z Mundialu

08:05 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

12:15 Mundial 2018 - Dzień 
na Mundialu

13:05 Mundial 2018 - 
Japonia - Polska

15:15 Mundial 2018 - 
Senegal - Kolumbia

17:20 Mundial 2018 - Polski 
Mundial w fazie grupowej

18:25 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

20:25 Mundial 2018 - Anglia 
- Belgia

22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 Mundial 2018 - 

Podsumowanie fazy 
grupowej i zapowiedź 1/8 
finału

06:00 TELEZAKUPY
06:30 Antenowe remanenty
07:00 Dojrzalsi; magazyn
07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 Wiersz jest drogą – 

Wojciech Brzoska; reportaż
08:10 Ślązaków portret własny 

– prof. Przemysław 
Jałowiecki

08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Nożem i widelcem
10:15 Mój pies i inne 

zwierzaki
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje – Marina 

Gliwice; magazyn kulinarny
11:15 Antenowe remanenty
11:30 Paryż. Czas dokonany; 

film dokum.; Polska (2017)
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika regionu
13:00 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:45 Antenowe remanenty
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
16:45 Dziennik regionów
17:00 Wiatr od morza; mag.
17:31 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Smak tradycji; magazyn
18:01 Kronika regionu
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
19:30 Kronika regionu – 

magazyn beskidzki
19:58 POGODA
20:00 Moja Praca; magazyn
20:25 Wiatr od morza; mag.n
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:27 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 Paryż. Czas dokonany; 

film dokum.; Polska (2017)
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
02:25 Nożem i widelcem
02:40 Rączka gotuje – Marina 

Gliwice; magazyn kulinarny
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:15 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Moja Praca; magazyn

06:50 Był taki dzień – 29 
czerwca odc. 608; felieton

07:00 Historia Polski – Koło 
historii – Czerwiec 1976; 
cykl rep.; Polska (2016)

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 29 
- Pustynia; cykl reportaży

08:35 Klasztory polskie – 
Klasztory starego 
Zakopanego; Polska 
(1996)

09:15 Korona królów; odc. 
77; telenowela histor. TVP

09:45 Korona królów; odc. 
78; telenowela histor. TVP

10:20 Cyrk po sowiecku – 
Trasa bez 
zabezpieczenia; cz. 2; film 
dokum.; Białoruś (2016)

10:50 Podróże z historią; 
s.V; odc. 44 Czarne złoto; 
cykl dok.; Polska (2017)

11:25 Taśmy bezpieki; odc. 
7. Gospodarka niedoboru

11:55 Ignacy Jan 
Paderewski – zanim 
powróci; widowisko 
kameralne; Polska (1990)

12:45 Spirytus Royal; 
reportaż

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Dać 
świadectwo prawdzie

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tajemniczy dr Sorge; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Ambasador Andropow 
informuje; cykl dokum.

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Strażnicy 
morza; cykl dokumentalny

15:10 Dawne światy; odc. 
3/8 Grecja. Co zostało z 
mitów?; serial dokum.; 
Francja (2007)

16:15 Historia Polski – 
Ostatnie powstanie; film 
dokum.; Polska (1995)

17:15 Tajemnica Jana 
Pawła II; film dokum.; 
Polska (2011)

17:50 Bodo; odc. 13; serial 
biograficzny

18:55 Sensacje XX wieku – 
Rajd na St. Nazaire cz 1; 
cykl dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Rajd na St. Nazaire cz 2; 
cykl dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 15; 
magazyn

20:30 Edward VIII i naziści; 
film dokum.; Wielka 
Brytania (2009)

21:30 Korona królów; odc. 
79; telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
80; telenowela histor. TVP

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia znawcy 
środowiska kryminalnego 
w Petersburgu; reportaż

23:15 Wszyscy jesteśmy 
romantyczni – Tadeusz 
Nalepa; film dokum.; 
Polska (1992)

00:10 Wiedźmin; odc. 3/13; 
serial fantastyczno-
przygodowy

01:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 29 
- Pustynia; cykl reportaży

01:40 Bodo; odc. 13; serial 
biograficzny
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7:00 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny. 
Zestawienie informacji 
dotyczących 21. 
Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej, które odbywają się 
w Rosji.

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Siatkarska Liga Narodów 
jest następczynią Ligi 
Światowej. Do finałowego 
turnieju, który odbędzie 
się na Stade Pierre-
Mauroy w Lille, oprócz 
gospodarza awansuje...

11:20 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

13:00 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

16:00 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie

17:00 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie

20:00 Boks
21:10 Siatkówka kobiet; 

Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

23:50 Siatkówka mężczyzn; 
Siatkarska Liga Narodów 

2:00 Boks; Gala Polsat 
Boxing Night: Noc 
Zemsty; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - Joey 
Abell. Na zakończenie 
wieczoru w Częstochowie 
spotkali się w ringu 
Tomasz Adamek i Joey 
Abell. Dla Górala było to 
58. starcie...

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3299; 
telenowela TVP

05:55 Klan; odc. 3300; 
telenowela TVP

06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Pełnosprawni; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
08:20 Weterynarze z sercem
08:55 Sekundy, które 

zmieniły życie; reportaż
09:15 Program 

publicystyczny
09:30 Studio Raban
10:00 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:25 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 73 Gdański 
Teatr Szekspirowski; 
magazyn

10:55 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/11/; felieton

11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 
24/26; serial; USA (1996)

12:00 FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE

12:10 Opole na bis; koncert
13:10 Natura w Jedynce – 

Wiosenne opowieści; film 
dokum.; Niemcy (2016)

14:15 Serial fabularny
15:15 Wojenne dziewczyny; 

s.I; odc. 1; serial TVP; 
Polska (2016); reż.:Michał 
Rogalski; wyk.:Vanessa 
Aleksander, Marta 
Mazurek, Aleksandra 
Pisula, Michał Czernecki, 
Danuta Stenka

16:05 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.I; odc. 1 „Raz kozie 
śmierć”; serial obyczajowy 
TVP; Polska (2015)

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Program rozrywkowy
17:45 Greckie pocałunki; cz. 

1; komedia; Niemcy 
(2015)

18:40 Orły Nawałki; odc. 14; 
cykl reportaży

19:00 Trzecia połowa; serial 
komediowy TVP

19:05 Pogoda
19:10 Sport
19:20 Wiadomości
19:40 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; I poł.  - 

1/8F
22:10 Trzecia połowa; serial 

komediowy TVP
22:20 Kompania X; s.I; odc. 

3; serial; Kanada (2015)
23:15 Hit na sobotę – Alex 

Cross; thriller; USA (2012)
01:05 Jack i Sarah; komedia; 

Francja, Wielka Brytania 
(1995)

03:00 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/11/; felieton

03:10 Chłopi; odc. 9/13 - 
Wielkanoc; serial TVP

04:05 Chłopi; odc. 10/13 - 
Śmierć Boryny; serial TVP

05:30 Koło fortuny; odc. 71 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
652 - Genetyczni bliźniacy; 
serial TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1360; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Pogoda Flesz

10:45 Pytanie na śniadanie 
Extra (97)

10:50 Pogoda Flesz sobota
11:00 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
11:35 Barwy szczęścia; odc. 

1852; serial obyczajowy 
TVP

12:15 Gwiazdy w południe – 
Porwanie na 
Manhattanie; film 
obyczajowy; USA (2016); 
reż.:Kevin Kaufman; 
wyk.:Ripley Sobo, Susan 
Sarandon, Lev Gorn, Marc 
Menchaca

14:00 Familiada; odc. 2397; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 73 
ed. 3; teleturniej

15:10 Słowo na niedzielę – 
Czego nie stworzył Pan 
Bóg

15:25 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018;  1/8F
18:30 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 175
18:40 Postaw na milion; 

odc. 175; teleturniej
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! - 

rozgrzewka (8)
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (8) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 La La Poland; odc. 
(2); program rozrywkowy

22:25 Eventy kabaretowe
23:25 Eventy kabaretowe
00:30 Wszystko zostaje w 

rodzinie; komedia; Kanada 
(2005); reż.:Niall Johnson; 
wyk.:Rowan Atkinson, 
Kristin Scott-Thomas, 
Patrick Swayze, Maggie 
Smith, Emilia Fox

02:20 Switch: Trudno być 
kobietą; komedia; USA 
(1991); reż.:Blake 
Edwards; wyk.:Perry King, 
Ellen Barkin, Catherine 
Keener, Lorraine Bracco, 
Jimmy Smits

04:10 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV; s. XIV, 
odc. 22/22; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2013)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Piotruś Pan: Wielki 
powrót; film  animowany, 
Kanada/Australia/USA 
2002

9:15 My3 (38); program dla 
dzieci

9:45 My3 (39); program dla 
dzieci

10:15 Ewa gotuje (298); 
magazyn kulinarny. 
Gospodyni programu 
przybliża kuchnię 
szwedzką. Jako 
przystawkę przyrządzi 
śledzie. Później poda 
klopsiki z mięsa 
mielonego i pieczone 
ziemniaki. Na deser...

10:50 Czterej pancerni i 
pies: Rozstajne drogi/
Brzeg morza; serial 
wojenny

12:50 Krokodyl Dundee 2; 
komedia przygodowa, 
Australia/USA 1988

15:10 Jaś Fasola; serial 
komediowy. Komik Rowan 
Atkinson wciela się w 
postać gapowatego i 
złośliwego Jasia Fasoli, 
który potrafi 
skomplikować nawet 
najprostszą sytuację.

15:50 Joker (44); teleturniej. 
Uczestnicy odpowiadają 
na 10 pytań. Pomagają im 
w tym specjalne karty. 
Gracze mają do dyspozycji 
osiem atutów, które 
pozwalają zachować...

16:50 Emsi na tropie (4); 
talk-show

17:50 Chłopaki do wzięcia 
(79); serial dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(80); serial dokumentalny

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

Kiepskich (44); serial 
komediowy. Głową 
rodziny Kiepskich jest 
Ferdynand, od zawsze 
bezrobotny, pijak i leń. 
Jego żona Halina z pensji 
pielęgniarki musi 
utrzymywać cały...

20:05 Opowieści z Narnii: 
Lew, Czarownica i stara 
szafa; film  przygodowy, 
USA 2005 

23:10 Predator; film  
sensacyjny, USA 1987. 
Grupa komandosów, 
wykonując misję w 
dżungli, natrafia na 
kosmicznego łowcę.

1:20 Chirurdzy (84); serial 
obyczajowy

2:20 Chirurdzy (85); serial 
obyczajowy

3:25 Kabaretowa Ekstraklasa 
(83); program rozrywkowy

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:20 Uwaga! (5356) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu 

świata 8 (2/6) - program
08:30 Dzień Dobry Wakacje 

(3/20) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (688) - serial 
obyczajowy

12:50 Ugotowani 13 (3/10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

13:55 Mistrzowskie cięcie 2
14:55 Agent - Gwiazdy 3 

(4/13) - program
16:00 Domowe rewolucje 2 

(6/8) - program
17:00 Projekt Lady 3 (6/12) - 

program 
18:00 Kuchenne rewolucje 

15 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Radziejów to niewielka 
miejscowość położona na 
Kujawach, której historia 
sięga czasów 
średniowiecza. Mieści się 
tam restauracja „Na 
skarpie”, która 
średniowiecza nie 
pamięta, ale czasy PRL’u 
już na pewno. Taki 
„zabytek” przejął parę lat 
temu Mateusz…

19:00 Fakty (7486)
19:25 Sport (7469)
19:35 Pogoda (7466)
19:45 Uwaga! (5357) - 

program 
20:00 Czas na miłość - 

komedia, Wielka Brytania 
2013. Młody prawnik 
odkrywa, że mężczyźni w 
jego rodzinie posiadają 
niezwykłą umiejętność- 
potrafią podróżować w 
czasie. Dar ten postanawia 
wykorzystać, by zdobyć 
serce ukochanej. Wrótce 
zrozumie jednak, że 
wszystkie jego działania 
mają swoje 
konsekwencje…

22:30 Seks w wielkim 
mieście II - komedia, USA 
2010. Cztery przyjaciółki 
pragną odciąć się od 
problemów. W tym celu 
wylatują do 
Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, gdzie wpadają 
w pułapkę różnic 
kulturowych…

01:40 Kuchenne rewolucje 
15 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Radziejów to niewielka 
miejscowość położona na 
Kujawach. Mieści się tam 
restauracja „Na skarpie”, 
która średniowiecza nie 
pamięta, ale czasy PRL’u 
już na pewno…

02:40 Uwaga! (5357) - 
program 

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(175/250) - program 

04:20 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial, USA 
2014; odc. 1

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

08:10 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

09:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 71

10:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 72

11:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

12:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75. 

14:00 Sześć dni, siedem 
nocy; komedia, USA 1998

16:00 Zakonnica w 
przebraniu; komedia, USA 
1992

18:15 Zemsta frajerów: 
następne pokolenie; 
komedia, USA 1992

20:00 Dorwać gringo; akcja, 
USA 2012. A miało być 
tak pięknie. Udany skok i 
góra kasy do podziału, a 
na koniec niekończące się 
wakacje w rajskim 
kurorcie. Wakacje może i 
będą, tylko kurort zmienił 
się w meksykańskie 
więzienie, partner nie żyje, 
a kasa się ulotniła…

22:00 Mad Max; akcja, 
Australia 1979. Australia. 
Policjant miejscowej 
drogówki – Max 
Rochtansky – zajmuje się 
głównie łapaniem piratów 
drogowych. Nie angażuje 
się w walkę ze 
zorganizowaną 
przestępczością. Sytuacja 
zmienia się w momencie, 
gdy ginie jego przyjaciel, a 
następnie gang 
motocyklowy zabija mu 
rodzinę…

23:55 Mad Max 2; akcja, 
Australia 1982. W świecie 
zniszczonym wojną 
atomową wszyscy cierpią 
na brak benzyny. Były 
policjant Max, przemierza 
Australię w poszukiwaniu 
paliwa. W trakcie 
wędrówki poznaje pilota, 
który prowadzi go do 
ocalałej rafinerii…

01:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:55 Bulionerzy; odc. 57 - 
Świadkowie; serial 
komediowy TVP

06:25 Bulionerzy; odc. 58 - 
Mezalians; serial 
komediowy TVP

07:00 Dom; odc. 5/25 - 
Ponad 200 czwartków; 
serial TVP

08:50 Do przerwy 0:1; odc. 
5/7 - Uwaga detektyw; 
serial TVP

09:20 Do przerwy 0:1; odc. 
6/7 - Gorycz zwycięstwa; 
serial TVP

09:55 Ranczo; s.IX; odc. 113 
- Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

10:55 Ranczo; s.IX; odc. 114 
- Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
107 „Wyścigi”; serial 
komediowy TVP

12:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
108 „Zazdrość”; serial 
komediowy TVP

12:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
109 „Pierwsze 
mieszkanie”; serial 
komediowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 222 - 
Pingwin; serial kryminalny 
TVP

14:30 Ranczo; s.IX; odc. 115 
- Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; s.IX; odc. 116 
- Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; s.IX; odc. 117 
- Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

17:25 Ranczo Wilkowyje; 
komedia; Polska (2007); 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Paweł Królikowski, Cezary 
Żak, Artur Barciś, 
Radoslaw Pazura, Marta 
Lipińska, Franciszek 
Pieczka, Piotr Pręgowski, 
Katarzyna Żak, Sylwester 
Maciejewski

19:10 Czterdziestolatek; odc. 
5/21 - Kondycja fizyczna, 
czyli walka z metryką; 
serial TVP

20:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 223; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; odc. 
224; serial TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 118; 
serial obyczajowy TVP; 
Polska (2016)

23:05 Ranczo; s.X; odc. 119; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Mała wielka miłość; 
film; Polska (2008)

02:00 Pitbull; odc. 16; serial 
policyjny TVP

02:55 Ekstradycja 2; odc. 
3/9; serial TVP

04:00 Prokurator; odc. 7/10; 
serial kryminalny TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230; serial 
komediowy TVP

06:25 Rozrywka Retro – Tort 
Studia Gama

07:25 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 41 
Frombork; magazyn

07:55 Kraj się śmieje – 
Kostiumy i rekwizyty (1)

09:00 Koło fortuny; odc. 202 
ed. 4; teleturniej

09:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Urszula; /cz. 
1/; reportaż

10:15 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - Nówka; /cz. 1/; 
program rozrywkowy

11:10 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /7/ - 
Niech żyje Meksyk!; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

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

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Na stole biskupa 
Krasickiego

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 50 Jak powstały 
nasze nazwiska?; cykl 
dokumentalny

13:40 Z Andrusem po Galicji 
– Przemyśl

14:15 Postaw na milion; 
odc. 162; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /17/ - „Przeżyj 
to sam” - Lombard

15:20 Zakupy pod kontrolą 
(1); reality show

15:50 Hity kabaretu (8) 
Suszymy i inne hity 
Kabaretu Młodych Panów 
(2); program rozrywkowy

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /7/ - 
Niech żyje Meksyk!; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:40 Hi way; komedia; 
Polska (2006)

19:15 Tylko jeden skecz – 
„Jasnowidz” - Kabaret 
Ani Mru Mru; /5/

19:40 Bake off – Ale ciacho! 
(6) ed. 4; widowisko

20:40 Bake off – Ale przepis 
(6)

20:55 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1

22:00 The Wall. Wygraj 
marzenia; /3/; teleturniej

22:50 Ludzik, czyli One Man 
Show (2); program 
rozrywkowy

23:30 Koło fortuny; odc. 201 
ed. 4; teleturniej

00:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2011 - Złote 
Bobry (1-3)

03:15 Rozrywka Retro – Tort 
Studia Gama

05:45 Ukryta prawda (267) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (1/25) - 

serial komediowy, USA
09:30 Magda M. (11/15) - 

serial obyczajowy
10:30 Magda M. (12/15) - 

serial obyczajowy
11:35 Columbo (3/6) - serial 

kryminalny, USA
13:10 Samoloty II - komedia, 

USA 2014
14:55 Areszt domowy - film 

rodzinny, USA 1996. 
Rodzeństwo Grover i 
Stacy (Kyle Howard, Amy 
Sakasitz) znalazło sposób, 
aby nakłonić swych 
rodziców do przemyślenia 
decyzji o separacji. 
Zastosowali, wobec mamy 
i taty (Jamie Lee Curtis, 
Kevin Pollak), areszt 
domowy…

17:20 Niedziele u 
Tiffany’ego - film 
obyczajowy, USA 2010

19:00 Przesyłka ekspresowa 
- komedia, USA 1998. 
Student college’u 
dowiaduje się o zdradzie 
swojej narzeczonej. 
Załamany i rozżalony pisze 
do niej list, w którym 
oświadcza, że wszystko 
między nimi skończone. 
Po wysłaniu go bohater 
przekonuje się, że jego 
podejrzenia były 
bezpodstawne…

20:55 Duży - komedia, USA 
1988. W wesołym 
miasteczku jest wiele 
tajemniczych urządzeń. 
Bywa, że niektóre z nich 
spełniają nawet 
najskrytsze marzenia. 
12-letni Josh Baskin (Tom 
Hanks) wypowiada do 
jednej z takich maszyn 
życzenie, aby być 
dużym…

23:10 Czas patriotów - film 
sensacyjny, USA 1992. 
Jack Ryan (Harrison Ford) 
odszedł z CIA, ponieważ 
praca w agencji miała 
negatywny wpływ na jego 
rodzinę. Gdy w trakcie 
wakacji spędzanych w 
Anglii, on i jego najbliżsi 
nagle znaleźli się w 
samym centrum ataku 
terrorystycznego, Jack 
zareagował instynktownie 
i stając w obronie rodziny, 
zabił jednego z 
terrorystów…

01:40 Moc Magii (TVN7 noc) 
(175/250) - program, 
Polska

03:50 Druga strona medalu 
(8) - talk show, Polska – 
Alicja Tysiąc

04:20 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show, Polska 
– Aneta Krawczyk

04:55 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show, Polska 
– Jan Podgórski

05:20 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (1/5) - program 
rozrywkowy

06:40 Na widelcu z Gokiem 
Wanem

07:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (4/12) - 
program lifestylowy

08:25 Co nas truje (3/12) - 
program lifestylowy

09:10 Wszystko o jedzeniu 4
09:40 Wyjątkowa chwila
10:10 Misja ratunkowa 

(7/10) - program
10:55 program rozrywkowy
11:30 SOS - Sablewska od 

stylu (5/10) - program 
rozrywkowy

12:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (6) - reality 
show

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 3 
(5/12) - reality show

14:15 W roli głównej - 
Katarzyna Nosowska (8) - 
talk show

14:45 Mistrzowskie cięcie 2
15:45 Pani Gadżet 15 

(11/22) - magazyn
16:15 Pani Gadżet 15 

(10/22) - magazyn
16:45 Misja ratunkowa
17:30 program rozrywkowy
18:15 Cała prawda o Iron 

Majdan
18:45 Gwiazdy od kuchni 

(7/8) - program 
lifestylowy

19:15 Misja Pies (4/12) - 
program

19:45 Sablewskiej sposób 
na... (6/10) - program

20:15 Zakupy dla 
nieznajomego

21:20 Pocałunek w ciemno 4 
(4/6) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

22:30 program rozrywkowy
23:00 program rozrywkowy
00:00 Luksusowi projektanci 

(5/8) - reality show
01:00 Detektywi od zdrad 

(18/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:00 W roli głównej - 
Justyna Steczkowska 
(2/3) - talk show

02:30 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

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

03:30 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

07:30 Mundial 2018 - Prosto 
z Mundialu

08:05 Mundial 2018 - 
Japonia - Polska

10:10 Mundial 2018 - 
Podsumowanie fazy 
grupowej i zapowiedź 1/8 
finału

11:15 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

13:20 Mundial 2018 - Dzień 
na Mundialu

14:15 Mundial 2018 - studio
15:50 Mundial 2018 - 1/8F 

(1) 
16:50 Mundial 2018 - studio
17:00 Mundial 2018 - 1/8F 

(1) 
17:55 Mundial 2018 - studio
19:50 Mundial 2018 - 1/8F 

(2) 
20:50 Mundial 2018 - studio
21:00 Mundial 2018 - 1/8F 

(2) 
22:00 Mundial 2018 - studio
22:30 Mundialowy wieczór
23:20 Mundial 2018 mecz 

dnia

06:00 TELEZAKUPY
06:30 Antenowe remanenty
07:05 Astronarium; magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Antenowe remanenty
08:15 Podróże z góralem; seria 

V - TVP 3; odc. 3; magazyn
08:40 Teraz Ryby; magazyn
09:00 Ostatnie dni dyktatora: 

zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

10:02 Studio 3; program 
rozrywkowy

11:00 Słodka kuchnia 
pszczółek; magazyn 
kulinarny

11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; magazyn 

ekonomiczny
11:58 POGODA
12:00 LATO W REGIONACH
12:25 Antenowe remanenty
12:55 Ostoja; odc. 184; 

magazyn przyrodniczy
13:20 Jak to działa; odc. 18 

Zdalne sterowanie; magazyn
13:50 Pogoda 
14:00 LATO W REGIONACH
14:20 Antenowe remanenty
14:50 Rybactwo i morze; 

magazyn
15:15 Pogoda 
15:20 LATO W REGIONACH
15:40 wojsko – polskie.pl; 

odc. 16; reportaż
16:15 Tygodnik polityczny
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:15 LATO  W REGIONACH
17:31 POGODA
17:34 Relacje; magazyn 

ekonomiczny
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 WKKW Strzegom Cross
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Tygodnik polityczny
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:25 Antenowe remanenty
22:35 WKKW Strzegom Cross
23:00 Mundial 2018: /8F (1)
01:05 Rybactwo i morze; 

magazyn
01:30 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:00 Tygodnik polityczny
02:30 Informator Medyczny; 

magazyn
02:50 Antenowe remanenty
03:20 wojsko – polskie.pl; 

odc. 16; reportaż
03:50 Ostatnie dni dyktatora: 

zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 30 
czerwca odc. 609; felieton

07:00 Opowieść o Indiach – 
Szlak Korzenny i Szlak 
Jedwabny; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

08:05 Regiony z Historią – 
Izabelin; cykl dokum.

08:25 Podróże z historią; 
s.V; odc. 44 Czarne złoto; 
cykl dokumentalny; Polska 
(2017); reż.:Radosław 
Kotarski

09:05 Egipt; cz. 4/6 Świątynia 
wśród piasków; serial; 
Wielka Brytania (2005)

10:00 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wiślańsko 
cieszyńska; magazyn 
kulinarny

10:35 Wielki test o NATO
12:15 Sprint przez historię 

Przemysława Babiarza; 
magazyn

12:45 Life – Życie; cz. 5. 
Ptaki; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

13:50 Szerokie tory – Szkoła 
kadetek; reportaż

14:25 Wielka Gra; teleturniej
15:25 Spór o historię – Rząd 

Sikorskiego; debata
16:05 Listy z Reims; film 

dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Tomasz  
Rudomino

16:40 Ignacy Jan 
Paderewski – zanim 
powróci; widowisko 
kameralne; Polska (1990)

17:25 Klucz do prawdy; film 
dokumentalny; Polska 
(2015); reż.:Piotr Kuciński

17:45 Noce i dnie; odc. 
10/12 - Rodzimy się i 
umieramy a życia wciąż 
wystarcza; serial TVP

18:50 Made in USSR; film 
dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Barbara 
Włodarczyk

19:55 Wojownicy czasu – 
Wiślanie czyli u zarania 
dziejów; cykl reportaży

20:35 Mikołaj Kopernik – 
Dziedzictwo i legenda; 
cykl dokumentalny; Polska 
(1973)

21:05 Mikołaj Kopernik – 
Kronika życia; cykl 
dokumentalny; Polska 
(1972); reż.:Zbigniew 
Bochenek

21:45 Klerycy w 
komunistycznej armii; 
film dokumentalny; Polska 
(2017); reż.:Stanisław 
Królak, Elżbieta Szumiec - 
Zielińska

22:45 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 8/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

23:50 900 dni; film dokum.; 
Holandia (2011)

01:20 Pułkownik 
Kwiatkowski; film; Polska 
(1995)

7:00 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny. 
Zestawienie informacji 
dotyczących 21. 
Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej, które odbywają się 
w Rosji.

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 

12:40 Magazyn sportowy; 
magazyn sportowy

13:20 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
2. mecz półfinałowy

15:50 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie

17:00 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie

18:00 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie

20:00 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga w 
Paryżu

22:00 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

0:00 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

2:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBO World 
Super; waga superśrednia: 
Gilberto Ramirez - Roamer 
Alexis Angulo
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05:15 Galeria; serial 
obyczajowy TVP

05:35 Klan; odc. 3301; 
telenowela TVP

06:05 Słownik polsko@
polski

06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Ziarno
09:05 Mundial 2018; 1/8F 

(1) 
11:55 Między ziemią a 

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

niebem
13:05 BBC w Jedynce – 

Błękitna Planeta; Seria II; 
cz. 7. Nasza Błękitna 
Planeta; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); reż.:Mark 
Brownlow

14:15 Serial fabularny
15:15 Wojenne dziewczyny; 

s.I; odc. 2; serial TVP; 
Polska (2016); reż.:Michał 
Rogalski; wyk.:Vanessa 
Aleksander, Marta 
Mazurek, Aleksandra 
Pisula, Michał Czernecki, 
Danuta Stenka

16:05 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.I; odc. 2 „Wypadki 
chodzą po ludziach”; serial 
obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Program rozrywkowy
17:40 Greckie pocałunki; cz. 

2; komedia; Niemcy 
(2015); reż.:Felix 
Dünnemann; wyk.:Alissa 
Jung, Wanja Mues, 
Manuel Cortez

18:40 Orły Nawałki; odc. 15; 
cykl reportaży

19:05 Trzecia połowa; serial 
komediowy TVP

19:10 Pogoda
19:10 Sport
19:20 Wiadomości
19:40 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; I poł. - 

1/8F
22:10 Trzecia połowa; serial 

komediowy TVP
22:15 Nocny recepcjonista; 

odc. 2/8; serial; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Susanne Bier; 
wyk.:Tom Hiddleston, 
Hugh Laurie, Olivia 
Colman, Tom Hollander

23:10 Zakochana Jedynka – 
Rosa: Miłość pod górkę; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015); reż.:Hansjörg 
Thurn; wyk.:Alexandra 
Neldel, Sara Fazilat, Janek 
Rieke, Petra Kelling

00:50 Alex Cross; thriller; 
USA (2012); reż.:Rob 
Cohen; wyk.:Matthew Cox, 
Tyler Perry, Edward 
Burns, Jean Reno

02:30 Film fabularny

05:15 Słowo na niedzielę
05:25 Koło fortuny; odc. 74 

ed. 3; teleturniej
06:00 Na dobre i na złe; odc. 

653 - Punkt spadania; 
serial TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1361; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Pogoda Flesz

10:35 Rodzinne oglądanie – 
Dziki Bałtyk – Życie na 
bursztynowym wybrzeżu; 
odc. 1/2; Niemcy (2014); 
reż.:Christoph Hauschild

11:40 Mundial 2018; 1/8F 
(2) 

14:00 Familiada; odc. 2398; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 75 
ed. 3; teleturniej

15:10 Bake off – Ale przepis
15:25 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018; 1/8F
18:35 Postaw na milion; 

teleturniej
19:25 Pociąg do podróży; 

odc. 5; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
20:10 Wszystko zostaje w 

rodzinie; komedia; Kanada 
(2005); reż.:Niall Johnson; 
wyk.:Rowan Atkinson, 
Kristin Scott-Thomas, 
Patrick Swayze, Maggie 
Smith, Emilia Fox

22:00 Szalom na szerokiej; 
cz. 1

23:30 Sherlock; s.II – 
Zakłamany detektyw; 
serial; Wielka Brytania 
(2016); reż.:Nick Hurran; 
wyk.:Benedict 
Cumberbath, Martin 
Freeman, Mark Gatiss, 
Rupert Graves

01:15 Porwanie na 
Manhattanie; film 
obyczajowy; USA (2016); 
reż.:Kevin Kaufman; 
wyk.:Ripley Sobo, Susan 
Sarandon, Lev Gorn, Marc 
Menchaca

03:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV; s. XV, 
odc. 1/18; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2014); reż.:Frank 
Waldeck; wyk.:Jorja Fox, 
William Petersen, Marg 
Helgenberger, Gary 
Dourdan, George Eads, 
Paul Guilfoyle

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków (16); 
serial animowany

8:15 Jeźdźcy smoków (17); 
serial animowany

8:45 Jeźdźcy smoków (18); 
serial animowany

9:15 Kopciuszek; film  
animowany, USA 1950 . 
Po śmierci ojca 
Kopciuszek stała się 
służącą swej macochy. 
Pewnego dnia król wydał 
bal, na którym królewicz 
miał wybrać swą...

10:50 Dragonball: Ewolucja; 
film  fantasy, Hongkong/
Wielka Brytania/USA 
2009. Japońska manga 
autorstwa Akiry Toriyamy, 
oparta na motywach 
zaczerpniętych z chińskiej 
powieści ludowej.

12:45 Opowieści z Narnii: 
Lew, Czarownica i stara 
szafa; film  przygodowy, 
USA 2005 

15:35 W rytmie serca (7); 
serial obyczajowy. Grześ 
zabiera Rubina do lasu. 
Ukrywa się przez całą noc 
i w końcu traci na zimnie 
przytomność. Policja 
prowadzi poszukiwania...

16:45 W rytmie serca (8); 
serial obyczajowy. Choć 
od wydarzeń w lesie 
minęło już kilka miesięcy, 
Grześ nadal ma poważne 
problemy neurologiczne. 
Tymczasem pod 
Kazimierzem dochodzi 
do...

17:50 Nasz nowy dom (51); 
reality show. Kąty, 
niedaleko Siedlec. Pani 
Aneta, córka alkoholika, z 
mężem Adamem 
stworzyła rodzinę 
zastępczą dla swoich 
sióstr. Para wychowuje też 
trójkę...

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

Kiepskich (45); serial 
komediowy

20:05 Stolica Polskiego 
Kabaretu - Zielona Góra 
2018; program 
rozrywkowy

23:00 Ladykillers, czyli 
zabójczy kwintet; komedia 
kryminalna, USA 2004

1:15 Geneza planety małp; 
film  SF, USA 2011

3:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
7:55 Nowa Maja w ogrodzie 

(17/39); magazyn 
poradnikowy

8:25 Akademia ogrodnika 
(17); magazyn ogrodniczy

8:30 Dzień Dobry Wakacje 
(4); magazyn

11:00 Iron Majdan (8); reality 
show

12:00 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny

12:30 36,6°C (6); program 
medyczny

13:25 Efekt Domina (5); 
serial dokumentalny. 
Fundacja Dominiki Kulczyk 
wspiera organizacje 
pozarządowe na całym 
świecie. Widzowie poznają 
m.in. losy osób 
oskarżonych o czary w 
Papui-Nowej Gwinei...

13:55 Johnny English; 
komedia sensacyjna, 
Francja/Wielka Brytania 
2003

15:50 Step Up 3; film 
muzyczny, USA 2010

18:00 Ugotowani (4); reality 
show. Powrót do 
Warszawy. Jednak tym 
razem gotują 
obcokrajowcy. Dave 
pochodzi z Wenecji. Migna 
urodziła się w Wenezueli. 
Ryan ma polsko-irlandzko-
rumuńskie...

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!; magazyn 

reporterów. Od 15 lat 
reporterzy ‚Uwagi’ 
ujawniają sprawy, które 
wymagają interwencji. 
Tropią afery, korupcję czy 
niekompetencję, 
nagłaśniają ważne 
społecznie tematy. 
Pomagają...

20:00 Ostatni samuraj; 
dramat kostiumowy, USA 
2003

23:10 John Carter; film 
przygodowy, USA 2012

1:55 Sekrety lekarzy (6); 
reality show. Odwaga, siła 
woli i upór w 2016 roku 
doprowadziły Patryka 
Kosiniaka do sukcesów w 
wyścigach 
motocyklowych. Dziś te 
cechy mężczyzna...

2:50 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:15 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowyNocny 
program interaktywny, w 
którym wróżki 
odpowiadają na pytania 
widzów dotyczące ich 
przyszłości.

4:30 Nic straconego; 
programy powtórkowe

06:00 Skorpion; serial, USA 
2014; odc. 2

07:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

08:00 Mickey i raźni 
rajdowcy; animacja, USA

08:35 Kapitan Jake i piraci z 
Nibylandii; animacja, USA

09:05 Hotel Zacisze; serial, 
Wielka Brytania 1975

09:50 Hotel Zacisze; serial, 
Wielka Brytania 1975

10:25 Wojciech Cejrowski. 
Boso – Etiopia; factual, 
Polska 2011; odc. 2

10:55 Wojciech Cejrowski. 
Boso – Etiopia; factual, 
Polska 2011; odc. 3

11:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso – Etiopia; factual, 
Polska 2011; odc. 4

12:15 Kochanie, 
zmniejszyliśmy siebie; 
familijny, USA 1997

13:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Roszpunka; 
familijny, Niemcy 2009

14:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: 
Wieloskórka; familijny, 
Niemcy 2012

16:15 Wielka Zabawa TV 
Puls w Dolinie Charlotty; 
Polska 

20:00 Leon zawodowiec; 
akcja, Francja 1994. Leon 
(Jean Reno) jest płatnym 
zabójcą. Pewnego dnia 
łamie swoje twarde zasady 
i pomaga Matyldzie 
(Natalie Portman), 
dziewczynce, której 
rodzina została brutalnie 
zamordowana…

22:30 Nikita; akcja, Francja, 
Włochy 1990. Nikita – 
złodziejka i narkomanka 
zostaje skazana na 
dożywocie za zabicie 
policjanta. Ku wielkiemu 
zdziwieniu, otrzymuje 
propozycję nie do 
odrzucenia: może spędzić 
resztę życia w więzieniu, 
albo zostać zawodowym 
zabójcą…

00:55 Uwikłana; serial akcji, 
USA 2016

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:55 Bulionerzy; odc. 58 - 
Mezalians; serial 
komediowy TVP

06:25 Bulionerzy; odc. 59 - 
Gwiazdy; serial 
komediowy TVP

07:00 Dom; odc. 6/25 - Nosić 
swoją skórę

08:45 O mnie się nie martw; 
s.III; s. III odc. 13/13; 
serial komediowy TVP

09:45 Ranczo; s.IX; odc. 116 
- Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.IX; odc. 117 
- Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
110 „Przeprowadzka”; 
serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
111 „Oświecenie”; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
112 „Gips”; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 224 - 
Chłopaki; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ranczo; s.X; odc. 118 
- Kto tu rządzi  44’; serial 
obyczajowy TVP; Polska 
(2016); reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Artur 
Barciś, Ilona Ostrowska, 
Cezary Żak, Paweł 
Królikowski, Marta 
Lipińska, Franciszek 
Pieczka, Agnieszka 
Pawełkiewicz, Dorota 
Chotecka - Pazura, 
Grzegorz Wons, Katarzyna 
Żak

15:20 Ranczo; s.X; odc. 119 
- Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.X; odc. 120 
- Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Mała wielka miłość; 
film obyczajowy; Polska 
(2008)

19:15 Czterdziestolatek; odc. 
6/21 - Włosy Flory, czyli 
labirynt; serial TVP

20:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 225 - Loteria; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 226; serial 
kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 121; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ranczo; s.X; odc. 122; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Ranczo Wilkowyje; 
komedia; Polska (2007)

01:45 Korona królów; odc. 
31; telenowela histor. TVP

02:15 Korona królów; odc. 
32; telenowela histor. TVP

02:50 Oficerowie; odc. 
10/13; serial TVP

03:45 Komisariat; odc. 1; 
serial TVP; Polska (2017)

04:15 Komisariat; odc. 2 
Zabić z miłości; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231; serial TVP

06:25 Rozrywka Retro – 
Dinozaury ruszają w 
Polskę

07:25 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 42 
Puszcza Kampinoska; 
magazyn

07:55 Kraj się śmieje – 
Kostiumy i rekwizyty (2)

08:55 Koło fortuny; odc. 203 
ed. 4; teleturniej

09:30 Pociąg do podróży; 
odc. 4; serial TVP

09:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Wiśniewski; /cz. 1/; rep.

10:15 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - Nówka; /cz. 2/; 
program rozrywkowy

11:10 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /8/ - 
Australia; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Wiśniewski; /cz. 2/; 
reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Indyk na polskim stole

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 49 Baśń o 
wodzie; cykl dokum.

13:40 Z Andrusem po Galicji 
– Krosno

14:15 Big Music Quiz (2); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /18/ - „Kochać” 
- Piotr Szczepanik

15:25 Zakupy pod kontrolą 
(2); reality show

15:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Wiśniewski; /cz. 1/; 
reportaż

16:25 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /8/ - 
Australia; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

17:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Wiśniewski; /cz. 2/; rep.

17:40 Olga Lipińska 
zaprasza (34); talk-show

18:30 Prywatne niebo; film; 
Polska (1988)

19:50 Herbatka z kabaretem 
(3); program rozrywkowy

20:35 Kierunek Kabaret; /49/ 
- Moda i uroda

21:35 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

22:35 Ludzik, czyli One Man 
Show (3)

23:10 Koło fortuny; odc. 202 
ed. 4; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami (1-2)

02:55 Rozrywka Retro – 
Dinozaury ruszają w 
Polskę

5:35 Ukryta prawda (268); 
serial paradokumentalny. 
Realistycznie 
przedstawione historie 
rodzin, których spokój 
został zburzony przez 
tajemnice, niedomówienia 
lub ingerencję osób 
trzecich.

6:40 Mango; telezakupy. W 
programie prezentowane 
są różnorodne produkty. 
Po zapoznaniu się z ofertą 
widzowie mogą 
telefonicznie zamówić 
wybrane towary.

8:45 Przyjaciele 3 (2); serial 
komediowy. Dalsze losy 
przyjaciół. Rachel jest 
kelnerką w pubie, Monica 
szefem kuchni. Joey jest 
aktorem, Chandler 
urzędnikiem. Ross 
paleontologiem.

9:15 Columbo 5 (4); serial 
kryminalny. Porucznik 
Columbo pracuje w policji 
w Los Angeles. Zajmuje 
się głównie 
morderstwami, które 
dotyczą osób z tzw. 
wyższych sfer.

11:10 Columbo 5 (5); serial 
kryminalny

13:10 Przeminęło z wiatrem 
(1/2); melodramat, USA 
1939

15:20 Przeminęło z wiatrem 
(2-ost.); melodramat, USA 
1939

17:55 Polowanie na mysz; 
komedia, USA 1997

20:00 Superseans: Czas 
patriotów; film 
sensacyjny, USA 1992

22:30 Uciekinier; film SF, 
USA 1987. Krwawy 
telewizyjny show bije 
rekordy popularności.

0:35 Lucyfer 2 (17); serial 
kryminalny. Lucyfer i 
Chloe próbują dowiedzieć 
się, kto zabił człowieka, 
który jako ostatni miał 
kawałek Płonącego 
Miecza. Linda zostaje 
pozbawiona licencji...

1:35 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

3:50 Druga strona medalu: 
Jacek Olszewski (6); talk-
show. Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej jest Jacek 
Olszewski, mąż zmarłej 
siatkarki Agaty Mróz. 
Opowiada o swoim życiu z 
córeczką i stosunku do...

4:25 Druga strona medalu: 
Sarah Ferguson (5/7); 
talk-show. Bohaterką 
odcinka jest Sarah 
Ferguson. Księżna Yorku 
po rozwodzie straciła 
prawo do noszenia tytułu 
Jej Królewskiej 
Wysokości.

5:30 O Matko! (1/9); 
magazyn poradnikowy

6:00 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (1/9); reality 
show

6:35 Pomysłowe wesela 
(4/10); program 

7:10 Wojny salonów 
piękności

8:15 Apetyt na miłość (1/12); 
program rozrywkowy

9:15 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial dokum.

9:45 Afera fryzjera (1/12); 
program rozrywkowy

10:30 Mistrzowskie cięcie 
(5/8); reality show

11:30 Co nas truje (5/12); 
program rozrywkowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu (6/10); program 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6); reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 
(9/10); program 

14:15 Zaskocz mnie!: 
Dominik i Elwira - 
zaręczyny w stylu Jamesa 
Bonda (1/10); program 

14:50 W dobrym stylu 
(7/12); magazyn 

15:35 Pomysłowe wesela 
(5/10); program

16:05 Misja Pies (5/12); 
program rozrywkowy

16:35 Mój gruby trener 
(1/10); program 

17:35 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (2/9); reality 
show

18:45 Zdrowo, czyli jak? 
(8/10); program 

19:15 Co nas truje (5/12); 
program rozrywkowy

20:00 Pani gadżet extra; 
magazyn poradnikowy

20:45 Pani gadżet (9/22); 
magazyn poradnikowy

21:15 Życie bez wstydu 
(2/12); reality show

22:15 Apetyt na miłość 
(2/12); program 

23:15 Ślub z kuzynem; film 
dokumentalny

0:20 W roli głównej: 
Katarzyna Nosowska (8) 
talk-show. 

0:50 33 największe 
kłamstwa Extra (5); 
program rozrywkowy

1:20 66 naj w sieci (1/7); 
program rozrywkowy

1:50 W roli głównej: 
Weronika Rosati (2/8) 
talk-show

2:20 W roli głównej: 
Agnieszka Holland (3) 
talk-show. 

2:50 W roli głównej: Piotr 
Cyrwus (5/6) talk-show

3:20 Wiem, co jem (6/10); 
magazyn poradnikowy

3:50 Wiem, co jem (2/16); 
magazyn poradnikowy

4:20 Wiem, co jem (15); 
magazyn poradnikowy

4:50 Wiem, co jem (12/16); 
magazyn poradnikowy

07:30 Mundial 2018 - Prosto 
z Mundialu

08:05 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

09:00 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

10:15 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

11:10 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

12:15 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

13:15 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

14:20 Mundial 2018 - Dzień 
na Mundialu

15:15 Mundial 2018 - studio
15:50 Mundial 2018 - 1/8F 

(3) 
16:50 Mundial 2018 - studio
17:00 Mundial 2018 - 1/8F 

(3) 
17:55 Mundial 2018 - studio
19:30 Mundial 2018 - studio
19:50 Mundial 2018 - 1/8F 

(4) 
20:50 Mundial 2018 - studio
21:00 Mundial 2018 - 1/8F 

(4) 
22:00 Mundial 2018 - studio
22:30 Mundialowy wieczór
23:25 Mundial 2018 mecz
00:25 Mundial 2018 mecz

NIEDZIELA 01.07.2018 TVP3 
Katowice

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Polska z Miodkiem - 

(70) Kociewie i Kaszuby; 
felieton

07:05 Wiatr od morza; 
magazyn

07:25 Pogoda 
07:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem; odc. 

206
08:35 Agape; magazyn
09:00 Daj mi duszę, resztę 

zabierz; film dokumentalny; 
Polska (2003)

10:02 Rączka gotuje
10:30 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
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. 68 Grudziądz; magazyn
13:30 Pogoda
13:40 Ukryte skarby – 

Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży; 
Polska (2017)

14:10 Antenowe remanenty
14:35 Pogoda
14:40 Antenowe remanenty
15:00 Siatkówka plażowa – 

Plaża Open – Dąbrowa 
Górnicza

17:15 Dzień na wyścigach – 
Gala Derby

17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokumentalny
19:58 POGODA
20:00 Ocaleni; reality show; 

Polska (2018)
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Bella Cup - studio 6); 

magazyn sportowy
21:40 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 WKKW Strzegom Finał
23:00 Mundial 2018: - 1/8F (3)
01:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 68 Grudziądz; magazyn
01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Daj mi duszę, resztę 

zabierz; film dokumentalny; 
Polska (2003)

04:45 Pod Tatrami
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Agape; magazyn

06:50 Był taki dzień – 1 
lipca odc. 610; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Indie. Tysiące 
zapachów Południa; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:10 serial historyczny
10:15 Okrasa łamie przepisy 

– Na kaczkę do Paryża; 
magazyn kulinarny

10:45 Ziemia, planeta roślin 
– Trawy - 3/3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012); reż.:Nick 
Shoolingin-Jordan

11:55 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3; / 3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011); 
reż.:Mark Sherman, Phil 
Dobree Dobree

12:50 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 1; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

13:55 Szerokie tory
14:30 W starym kinie
16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Ex Libris; magazyn
17:45 Serial historyczny
18:50 Edward VIII i naziści; 

film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009); reż.:Clive 
Maltby

19:55 Pułkownik 
Kwiatkowski; 
komediodramat; Polska 
(1995); reż.:Kazimierz 
Kutz; wyk.:Marek Kondrat, 
Renata Dancewicz, 
Zbigniew Zamachowski, 
Adam Ferency, Artur 
Barciś

21:35 Wielki test o 
Wakacjach

23:15 Film fabularny
01:00 Historia świata 

według Andrew Marra; 
odc. 8/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

02:05 Ziemia, planeta roślin 
– Trawy - 3/3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012); reż.:Nick 
Shoolingin-Jordan

6:00 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 

9:10 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBO World 
Super; waga superśrednia: 
Gilberto Ramirez - Roamer 
Alexis Angulo

12:00 Tenisowe Asy 
przyszłości; reportaż

12:35 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie; mecz o 3. 
miejsce kobiet

13:50 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie; mecz finałowy 
kobiet

14:30 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa

17:30 Atleci; magazyn 
18:00 Lekkoatletyka; 

Diamentowa Liga w 
Paryżu

20:10 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz finałowy

22:20 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBO World 
Super; waga superśrednia: 
Gilberto Ramirez - Roamer 
Alexis Angulo

1:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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05:10 TELEZAKUPY
05:50 Elif; s.II; odc. 269; 

serial; Turcja (2014)
06:45 Królowie Zatoki 

Kalifornijskiej; film 
dokumentalny; Meksyk 
(2014); reż.:Michael 
Watchulonis

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018; 1/8F 

(3)
11:05 Dr Quinn; Seria V, odc. 

25/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 BBC w Jedynce – 

Błękitna Planeta; Seria II; 
cz. 7. Nasza Błękitna 
Planeta; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

13:55 Elif; s.II; odc. 270; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 1; 

telenowela historyczna 
TVP; reż.:Wojciech 
Pacyna, Jacek Sołtysiak, 
Jerzy Krysiak; wyk.:Karina 
Seweryn, Krzysztof 
Wrona, Rafał Rosiak, 
Stanisław Zatłoka, 
Grzegorz Kowalczyk, Artur 
Krajewski

17:55 Korona królów; odc. 2; 
telenowela histor TVP

18:40 Jeden z dziesięciu
19:05 Trzecia połowa; serial 

komediowy TVP
19:10 Pogoda
19:10 Sport
19:20 Wiadomości
19:40 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/8F
22:10 Trzecia połowa; serial 

komediowy TVP
22:15 ALARM!; magazyn
22:35 Bez tożsamości; odc. 

2 cz.1; serial; Hiszpania 
(2016)

23:30 Czy świat oszalał? – 
Paryż – dni terroru; 
Wielka Brytania (2015); 
reż.:Ursula Macfarlane

00:40 Nocny recepcjonista; 
odc. 5/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

01:30 Nocny recepcjonista; 
odc. 6/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

02:20 Krugerandy; film 
obyczajowy

04:00 Notacje – Ks. Józef 
Sondej. Walka z 
kościołem; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 17 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
654 - Nikt nie jest 
doskonały; serial TVP

07:00 Program katolicki
07:20 Na sygnale; odc. 89 

„Duma i uprzedzenie”; 
serial fabularyzowany TVP

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

10:55 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Mundial 2018; 1/8F 

(4)
13:35 Koło fortuny; odc. 18 

ed. 3; teleturniej
14:15 Daleko od szosy; odc. 

4/7 - Oczekiwanie; serial 
TVP

15:35 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018; 1/8F
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

112 „Gips”; serial 
komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1860; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1861; serial obyczajowy 
TVP

20:10 La La Poland; 
program rozrywkowy

21:00 U Pana Boga za 
piecem  95’; komedia; 
reż.:Jacek Bromski; 
wyk.:Ira Łaczina, Jan 
Wieczorkowski, Krzysztof 
Dzierma, Andrzej Zaborski, 
Ania Janowska, Artur 
Krajewski, Alicja Bach, 
Iwona Szczęsna, Eliza 
Krasicka, Małgorzata 
Płońska

22:50 Oficer; odc. 7/13 - 
Maszeruj albo giń; serial 
TVP

23:55 Oficer; odc. 8/13 - 
Towarzysze broni; serial 
TVP

01:05 Sherlock; s.II - 
Zakłamany detektyw 
(Sherlock, ep. The Lying 
Detective); serial; Wielka 
Brytania (2016)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (533); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(532); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(533); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (68); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (681); 
serial paradokumentalny. 
Robert dowiaduje się, że 
jego była partnerka Jola i 
jej sąsiadka Monika 
zostały zamordowane. Nie 
chodziło o rabunek, 
ponieważ sprawcy...

11:45 Gliniarze (192); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (589); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (15); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (644); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (134); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (16); 

serial paradokumentalny. 
W każdym odcinku 
widzowie poznają 
zaskakujące fakty 
dotyczące przeszłości 
bliskich jednej osoby. Na 
jaw wychodzą wstydliwe 
czy kontrowersyjne 
sytuacje, zdrady...

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

Kiepskich (46); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Megahit: Geneza 
planety małp; film SF, 
USA 2011

22:20 Top Gun; film 
sensacyjny, USA 1986. 
Klasyk gatunku i popis 
rzemiosła Tony’ego 
Scotta. Dzięki roli 
Mavericka Tom Cruise stał 
się gwiazdą.

0:50 X-Men: Ostatni bastion; 
film SF, Francja/USA 
2006. Mutanci otrzymują 
szansę na zwyczajne życie. 
Magneto nie chce do tego 
dopuścić.

3:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:45 Mango; telezakupy
7:00 MasterChef Junior 

(2/10); program 
rozrywkowy

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Zajazd pod Jodłową 
Górą, Tymbark (9); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (312); serial 
paradokumentalny. 
Gimnazjalista Jacek 
umawia się z Lidką. 
Zazdrosny Marek 
ośmiesza kolegę. Brat na 
siłę szuka Łukaszowi 
dziewczyny. Aby mieć 
spokój, nastolatek...

10:30 Ukryta prawda (570); 
serial paradokumentalny

11:30 Szpital (456); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (198); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (199); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Ryzykantka 
(1022); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Dyrektorka 
(1023); serial

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Incognito Club (4); 
program rozrywkowy

16:00 Szkoła (313); serial 
paradokumentalny. Basia 
Soszyńska nie może 
wybaczyć swojemu 
chłopakowi zdrady. 
Tymczasem jej rywalka 
Ania chce odbić Basi 
Pawła. Zamierza 
przekonać go, że...

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(41); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (571); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Wątróbka cielęca w 
karmelu balsamicznym 
(14); magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2705); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (79); 
teleturniej

21:30 Projekt Lady (7); 
reality show

22:30 Sekrety lekarzy (7); 
reality show

23:35 Polowanie na 
„Czerwony Październik”; 
film sensacyjny, USA 
1990

2:15 Co za tydzień; magazyn 
informacyjny

2:50 Czysty Geniusz (1/13); 
serial medyczny

3:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 90

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75. 

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 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 6

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial, Polska; odc. 11

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76. 
Do lombardu przychodzi 
Kulawy. To złodziej, który 
chce zastawić obraz. 
Malunek nie przedstawia 
żadnej większej wartości, 
więc Mariusz daje mu za 
niego niską kwotę…

20:00 Mechanik: Czas 
zemsty; akcja, Niemcy, 
USA 2005. Były 
komandos Nikolaj 
Czerenienko pracuje jako 
mechanik w podmiejskim 
warsztacie. Pewnego dnia 
podczas przypadkowej 
strzelaniny miejscowy 
gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna…

22:00 Tokarev: zabójca z 
przeszłości; akcja, USA 
2014. Paul Maguire wraz z 
dwójką przyjaciół przed 
kilkunastu laty obrabował 
kuriera rosyjskiej mafii. 
Zdobyte pieniądze 
pozwoliły mu porzucić 
przestępcze życie i 
ustatkować się…

23:55 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1984

00:55 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1984

01:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 41; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 4/15 - 
Typowa logika damsko - 
męska; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
831; serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
114 „Dziadkowie 
kontratakują”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
115 „Rywalizacja ojciec - 
syn”; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; s.X; odc. 119 
- Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 120 
- Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 227 - Feralny 
powrót; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 228 - 
Pożegnanie; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
72 - Przełomowa decyzja

16:20 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 121 
- Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 42; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 229 - Pasja; 
serial kryminalny TVP

20:15 Cesarzowa Ki; odc. 17; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 230; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 3/13; serial TVP

00:55 Ekstradycja 2; odc. 
3/9; serial TVP

01:55 Ekstradycja 2; odc. 
4/9; serial TVP

03:00 Zmiennicy; odc. 4/15; 
serial TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
831; serial TVP

05:05 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
114; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowa uczta; 
magazyn kulinarny

07:10 Śpiewające fortepiany 
(31)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (36) - Sny; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 204 
ed. 4; teleturniej

09:45 Bake off – Ale ciacho! 
(6) ed. 4; widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis 
(6)

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/24/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(1); widowisko

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(2); widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(34)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2011 – Złote 
Bobry (1); program 
rozrywkowy

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2011 - Złote 
Bobry (2); program 
rozrywkowy

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2011 - Złote 
Bobry (3); program 
rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Nogi drobiowe w 
kwiatach; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (94) - 
Polowanie na słonie; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Słowacja - Bańska 
Szczawnica; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/16/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(35)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (5) ed 11; zabawa 
quizowa

23:50 Koło fortuny; odc. 203 
ed. 4; teleturniej

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (1); koncert

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (2); koncert

02:35 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

03:35 Rozrywka Retro – 
Skansen Studia Gama

5:15 Ukryta prawda (269); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (347); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Skacząc 
po dachach (66); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(2); serial fantasy

9:15 Magda M. (15-ost.); 
serial obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (622); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Kupione 

szczęście (67); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (521); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (348); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(3); serial fantasy

16:55 Magda M. (1/15); 
serial obyczajowy

18:00 Dr House 2 (4); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (623); 
serial paradokumentalny

20:00 Niedziele u 
Tiffany’ego; komedia 
romantyczna, USA 2010. 
Jane po latach spotyka 
przyjaciela z dzieciństwa. 
Odkrywa, że jest on 
miłością jej życia.

21:45 Uprowadzona (6/10); 
serial sensacyjny. ODNI 
prosi o ułatwienie 
rosyjskiemu agentowi 
wycofania się z terenu. 
Christina przeszukuje 
książki, by ujawnić zdrajcę 
w siedzibie CIA. John...

22:45 Poniedziałek z 
dreszczykiem: 
Przerażacze; horror 
komediowy, Nowa 
Zelandia/USA 1996

1:05 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

3:15 Druga strona medalu: 
Tomasz Gollob (3); talk-
show. Gościem programu 
jest Tomasz Gollob, 
indywidualny mistrz 
świata na żużlu, którego 
niechlubnym epizodem był 
proces o oszustwa 
podatkowe.

3:50 Druga strona medalu: 
Cherie Blair (3); talk-
show. Cherie Blair, żona 
byłego premiera Wielkiej 
Brytanii, opowiada m.in., 
jak udało jej się pogodzić 
karierę prawniczą z 
wychowaniem dzieci.

4:20 Druga strona medalu: 
Karol Bielecki (4); talk-
show. Jolanta Pieńkowska 
rozmawia z Karolem 
Bieleckim, jednym z 
najlepszych polskich 
piłkarzy ręcznych

5:15 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (1/20); program 
rozrywkowy

6:20 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

6:50 Idealna niania (6/12); 
reality show

7:35 Nowa Maja w ogrodzie 
(18/39); magazyn 
poradnikowy

8:05 Apetyt na miłość (7/12); 
program rozrywkowy

9:05 Afera fryzjera (7/10); 
program rozrywkowy

9:50 Sablewskiej sposób na 
modę (2/13); program 

10:35 Perfekcyjna pani 
domu (13); program 

11:35 Kuchenne rewolucje 
(2/13); program 

12:35 Apetyt na miłość 
(2/12); program 

13:35 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny

14:05 Pani gadżet extra; 
magazyn poradnikowy

14:50 Pani gadżet 2.0 
(4/12); magazyn 

15:20 W czym do ślubu? 
(9/10); program 

15:50 W czym do ślubu? 
(1/10); program 

16:20 Pomysłowe wesela 
(5/10); program

16:55 Ugotowani (2/10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(1/13); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (8/13); program 

19:40 Pani gadżet (1/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (2/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial dokum.

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu (6/10); program 

21:55 Pani gadżet (9/22); 
magazyn poradnikowy

22:25 W roli głównej: 
Joanna Przetakiewicz 
(7/8) talk-show

22:55 Mistrzowskie cięcie 
(5/8); reality show

23:55 W dobrym stylu 
(7/12); magazyn 

0:40 Ślub z kuzynem; film 
dokumentalny

1:45 W roli głównej: Monika 
Richardson (1/8) talk-
show

2:15 W roli głównej: Joanna 
Chmielewska (1/16) talk-
show

2:45 W roli głównej: Cezary 
Żak (3/6) talk-show

3:15 Wiem, co jem (7/10); 
magazyn poradnikowy

3:45 Wiem, co jem (4/16); 
magazyn poradnikowy

4:15 Wiem, co jem (1/10); 
magazyn poradnikowy

4:45 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 Mundial 2018
07:30 Mundial 2018 - Prosto 

z Mundialu
08:05 Mundial 2018; Studio 

Mundial
14:20 Mundial 2018 - Dzień 

na Mundialu
15:15 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018; 1/8F 

(5) (1/8F (5))
19:30 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/8F 

(6) (1/8F (6))
22:30 Mundialowy wieczór
23:20 Mundial 2018 - mecz 

dnia
01:25 Polska na Mundialu
01:30 Mundial 2018
03:25 Mundial 2018

06:30 Rączka gotuje
06:50 Listy do PRL – u
07:00 Zaproszenie – Studnia 

Trzech Braci
07:20 Twarze TV Katowice
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Studio 3; program 

rozrywkowy
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 Błękitna Armia 1917 – 

1919; dokument 
fabularyzowany

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Sacrum profanum
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
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Tygodnik polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rybactwo i morze; 

magazyn
17:31 POGODA
17:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
17:45 Warmia i Mazury; 

magazyn
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
19:58 POGODA
20:00 Tygodnik polityczny
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
23:00 Mundial 2018: - 1/8F 

(5); Szwajcaria (2018)
01:20 O!Polskie na żywo
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Rybactwo i morze; 

magazyn
03:10 Podróże z góralem seria 

V - TVP 3 odc. 3; 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

06:50 Był taki dzień – 2 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Ostatnie powstanie; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 30 
- W drodze do Himba; cykl 
reportaży

08:40 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów odc. 9 - 
Pamiątki PRL-u; reportaż

09:15 Korona królów; odc. 
79; telenowela histor. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
80; telenowela histor. TVP

10:15 Życie; cz. 5. Ptaki; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

11:10 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 17; 
magazyn

11:40 Pamiętnik znaleziony 
w garbie; dramat; Polska, 
Kanada (1992)

13:40 Sensacje XX wieku – 
Rajd na St. Nazaire  
cz 1-2; cykl dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 1; cykl dokumentalny

15:15 Spór o historię - 
Normandia; debata

15:45 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 1; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

16:50 Ex Libris; odc. 335; 
magazyn

17:20 Flesz historii; odc. 
397; cykl reportaży

17:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
1 Pułkownik cesarza; 
serial TVP; reż.:Jerzy 
Sztwiertnia

18:50 Sensacje XX wieku – 
Beria – historia 
bezprawia; cz. 1; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Beria – historia 
bezprawia; cz. 2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Prostek 
historia tajemna

20:30 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby”m 
– Wiejskie sprawy; odc. 
2; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

21:40 Korona królów; odc. 
81; telenowela histor. TVP

22:10 Korona królów; odc. 
82; telenowela histor. TVP

22:45 Przestrzenie Banacha; 
film dokumentalny

23:45 Historia w postaciach 
zapisana – Arcyksiążę 
Franciszek; cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013); reż.:Laure Delalex

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 30 
- W drodze do Himba; cykl 
reportaży

02:20 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
1 Pułkownik cesarza; 
serial TVP

6:00 Siatkówka plażowa; 
Turniej World Tour w 
Warszawie

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny. 
Zestawienie informacji 
dotyczących 21. 
Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej, które odbywają się 
w Rosji.

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:30 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa

11:20 Wimbledon 2018 
Preview; magazyn 
tenisowy

12:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 1. dzień

14:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 1. dzień

16:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 1. dzień

18:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 1. dzień

20:00 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

22:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBO World 
Super; waga superśrednia: 
Gilberto Ramirez - Roamer 
Alexis Angulo

23:30 Boks
1:30 Siatkówka mężczyzn; 

Siatkarska Liga Narodów

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – WTOREK 3 LIPCA 2018 r.

05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 270; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018; 1/8F 

(5)
11:05 Dr Quinn; Seria V, odc. 

26/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Cudaczne stroje zwierząt; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2014); reż.:Phil 
Cole

13:45 Elif; s.II; odc. 271; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 3; 

telenowela historyczna 
TVP

17:55 Korona królów; odc. 4; 
telenowela historyczna 
TVP

18:35 Jeden z dziesięciu
19:05 Trzecia połowa; serial 

komediowy TVP
19:10 Pogoda
19:10 Sport
19:20 Wiadomości
19:40 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/8F
22:10 Trzecia połowa; serial 

komediowy TVP
22:15 ALARM!; magazyn
22:35; s. W. A. T. – 

Jednostka specjalna; odc. 
6; serial; USA (2017)

23:30 Gala Dwa Teatry - 
skrót

00:50 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
12 Państwo w państwie; 
serial TVP

02:00 Macedończyk; film 
dokumentalny; reż.:Petro 
Aleksowski

03:00 Zaginiona; odc. 1/7 - 
Odjazd; serial TVP; 
reż.:Andrzej Kostenko; 
wyk.:Jan Frycz, Danuta 
Stenka, Maciej 
Marczewski, Agnieszka 
Grochowska, Matylda 
Damięcka, Ryszard 
Filipski, Andrzej Chyra

03:55 Notacje – Józef 
Skrzek. I rozbiłem bank; 
cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 19 
ed. 3; teleturniej

06:05 Na dobre i na złe; odc. 
655 - „Kocha, lubi, 
szanuje...”; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 90 

„Tajemnica lekarska”; 
serial fabularyzowany TVP

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

10:55 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Mundial 2018; 1/8F 

(6)
13:35 Koło fortuny; odc. 20 

ed. 3; teleturniej
14:15 Daleko od szosy; odc. 

5/7 - Pod prąd; serial TVP
15:35 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018; 1/8F
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

113 „Nowe gniazdo”; 
serial komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1861; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1862; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Randka w ciemno; 
komedia; reż.:Wojciech 
Wójcik; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Borys Szyc, 
Lesław Żurek, Anna 
Dereszowska, Zbigniew 
Zamachowski, Bogusław 
Linda, Tomasz Kot, 
Danuta Stenka, Krystyna 
Tkacz

21:50 U Pana Boga za 
piecem; komedia; 
reż.:Jacek Bromski; 
wyk.:Ira Łaczina, Jan 
Wieczorkowski, Krzysztof 
Dzierma, Andrzej Zaborski, 
Ania Janowska, Artur 
Krajewski, Alicja Bach, 
Iwona Szczęsna, Eliza 
Krasicka, Małgorzata 
Płońska

23:35 Instynkt; odc. 7 
„Klątwa”; serial kryminalny 
TVP

00:30 Instynkt; odc. 8 „Wiatr 
we włosach”; serial 
kryminalny TVP

01:30 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (534); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(534); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(535); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (69); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (682); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (193); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (590); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (16); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (645); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (135); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (17); 

serial paradokumentalny. 
W każdym odcinku 
widzowie poznają 
zaskakujące fakty 
dotyczące przeszłości 
bliskich jednej osoby. Na 
jaw wychodzą wstydliwe 
czy kontrowersyjne 
sytuacje, zdrady...

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

Kiepskich (47); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
‚interesy’ sąsiadów.

20:05 X-Men: Ostatni 
bastion; film SF, Francja/
USA 2006. Mutanci 
otrzymują szansę na 
zwyczajne życie. Magneto 
nie chce do tego dopuścić.

22:15 Fałszerz; thriller, USA 
2014. Raymond J. Cutter 
(John Travolta) to 
utalentowany fałszerz dzieł 
sztuki. Zawiera on umowę 
z tajemniczym 
gangsterem. Odzyska 
wolność, jeśli wykona...

0:20 Kocham cię, Beth 
Cooper; komedia, Kanada/
USA 2009

2:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Ryzykantka 
(1022); serial fabularno-
dokumentalny

7:35 W-11 - Wydział 
Śledczy: Dyrektorka 
(1023)

8:20 Doradca smaku: 
Wątróbka cielęca w 
karmelu balsamicznym 
(14); magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Matalmara, 
Goczałkowice-Zdrój (10); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (313); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (571); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(41); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (200); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (201); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Bardzo długi nóż 
(1024); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Ostatni skok 
(1026)

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Wook and roll (5); 
program rozrywkowy

16:00 Szkoła (314); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(42); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (572); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Rillettes z łososiem (32); 
magazyn kulinarny. 20:15 
Na Wspólnej (2706); serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (80) 
teleturniej

21:30 Lepiej późno niż 
później; komedia, USA 
2003

0:05 Kuba Wojewódzki: 
Roma Gąsiorowska i 
Wojciech Mazolewski (2); 
talk-show

1:05 Lista klientów 2 (12); 
serial obyczajowy

2:00 Mroczne zagadki Los 
Angeles 3 (6); serial 
kryminalny. W kontenerze 
na śmieci zostają 
znalezione zwłoki 
dziewczyny. Śledczy 
muszą nie tylko znaleźć 
mordercę...

2:55 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 91

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 22

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 1

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 24

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial, USA 2015

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 7. W 
mieście odbywa się 
koncert gwiazdora disco 
polo, Tomasza Niecika. 
Muzyk ukrywa się przed 
fankami w jednym z pokoi 
hotelowych, pomaga mu 
w tym młoda, atrakcyjna 
pokojówka. Następnego 
dnia dziewczyna zjawia się 
w lombardzie, żeby 
zastawić kosztowny męski 
sygnet…

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 12

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; ; odc. 76

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77

20:00 Nikita; akcja, Francja, 
Włochy 1990. Nikita – 
złodziejka i narkomanka 
zostaje skazana na 
dożywocie za zabicie 
policjanta otrzymuje 
propozycję nie do 
odrzucenia…

22:15 Dorwać gringo; akcja, 
USA 2012. A miało być 
tak pięknie. Udany skok i 
góra kasy do podziału, a 
na koniec niekończące się 
wakacje w rajskim 
kurorcie. Wakacje może i 
będą, tylko kurort zmienił 
się w meksykańskie 
więzienie, partner nie żyje, 
a kasa się ulotniła…

00:15 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji, Włochy 2013; 
odc. 5

01:25 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji, Włochy; odc. 6

02:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial, Polska; odc. 13

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 42; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
832; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
115 „Rywalizacja ojciec - 
syn”; serial komediowy 
TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 120 
- Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 121 
- Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 228 - 
Pożegnanie; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 229 - Pasja; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
73 - Cena honoru

16:20 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 43; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial kryminalny 
TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 18; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 231 - Dobry 
mąż; serial kryminalny 
TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Czas honoru; odc. 8 
Odwet; serial TVP

01:55 Czas honoru; odc. 9 W 
matni; serial TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
115; serial TVP

06:30 Okrasa łamie przepisy 
– Nogi drobiowe w 
kwiatach

07:10 Śpiewające fortepiany 
(34)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 205 
ed. 4; teleturniej

09:50 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /15/ - „Jeszcze 
się tam żagiel bieli” - Alicja 
Majewska

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

11:15 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/25/; Francja (2016)

11:45 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

12:45 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(35)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]; widowisko 
rozrywkowe; 

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia pachnąca 
ziołami

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Sawanna odc. 9; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Słowacja - Liptów

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/17/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(36)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny

22:15 Bake off – Ale ciacho! 
(7) ed. 4; widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis 
(7)

23:30 Koło fortuny; odc. 204 
ed. 4; teleturniej

00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /3/ - Studio 
202

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (2); koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2015 na 
bis - Scenki i obscenki 
czyli Jeremiego Przybory 
piosenki; cz. 2; koncert

02:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

03:45 Rozrywka Retro – Tort 
Studia Gama

5:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Nocny powrót 
(1142); serial fabularno-
dokumentalny

6:20 Szpital (348); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Kupione 
szczęście (67); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(3); serial fantasy

9:15 Magda M. (1/15); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy. W 
programie prezentowane 
są różnorodne produkty. 
Po zapoznaniu się z ofertą 
widzowie mogą 
telefonicznie zamówić 
wybrane towary.

11:55 Ukryta prawda (623); 
serial paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Żelazną 
pięścią (68); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (522); serial 
fabularno-dokumentalny. 
Doświadczona sędzia 
orzeka w procesach 
kryminalnych. 
Przedstawiane fakty dają 
widzom możliwość oceny 
dowodów i przewidywania 
wyroku.

14:55 Szpital (349); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(4); serial fantasy

16:55 Magda M. (2); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (5); serial 
obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje w 
szpitalu klinicznym w New 
Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (624); 
serial paradokumentalny

20:00 Sensacyjny wtorek: 
Uciekinier; film SF, USA 
1987

22:15 Kino oldschool: Tylko 
dla orłów; film wojenny, 
Wielka Brytania/USA 
1968. Komandosi 
otrzymują zadanie 
uwolnienia generała 
więzionego przez 
Niemców.

1:25 Masters of Sex 2 
(5/12); serial obyczajowy. 
Kontynuacja zawodowych 
losów doktora Williama 
Mastersa i towarzyszącej 
mu Virginii Johnson. 
Lekarz przeprowadza 
kontrowersyjne badania 
dotyczące ludzkiej 
seksualności. Wyniki 
jego...

2:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

5:20 O Matko! (2/9); 
magazyn poradnikowy

5:55 Ściąga z szafy (5); 
program rozrywkowy

6:25 Co za tydzień; magazyn 
informacyjny

7:00 Wojny salonów 
piękności

8:05 Apetyt na miłość (8/12); 
program rozrywkowy

9:05 Afera fryzjera (8/10); 
program rozrywkowy

9:50 Sablewskiej sposób na 
modę (3/13); program 

10:35 Perfekcyjna pani 
domu (1/13); program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
(3/13); program 

12:40 Pani gadżet (9/22); 
magazyn poradnikowy

13:15 Pani gadżet extra; 
magazyn poradnikowy

14:00 Wyglądać jak gwiazda 
(6); reality show

14:30 Na widelcu z Gokiem 
Wanem

15:30 66 - czego pragną 
kobiety (7); program 

16:00 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (2/9); reality 
show

17:10 Misja ratunkowa 
(1/10); program 

17:55 Kuchenne rewolucje 
(2/13); program 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (9/13); program 

19:40 Pani gadżet 6 (3/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet 6 (4/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Wiem, co jem, 
i wiem, co kupuję (8/12); 
magazyn poradnikowy

21:25 Co nas truje (5/12); 
program rozrywkowy

22:10 Cofnij czas (5/12); 
program rozrywkowy

23:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6); reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 
(2/12); program

0:55 Uliczne prowokacje (4); 
serial dokumentalny

1:55 W roli głównej: Magda 
Gessler (3/7) talk-show

2:25 W roli głównej: Dorota 
Wellman (2/16) talk-show

2:55 Najsztub słucha: Maria 
Rotkiel (5) talk-show

3:25 Wiem, co jem (8/10); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (5/16); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (2/10); 
magazyn poradnikowy

4:50 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy. 
Śledzie są bardzo zdrowe. 
Najlepiej jeść je 
codziennie, ponieważ mają 
dużo dobrego tłuszczu, 10 
razy więcej witaminy D i 
E...

05:35 Mundial 2018
07:30 Mundial 2018 - Prosto 

z Mundialu
08:05 Mundial 2018; Studio 

Mundial
14:20 Mundial 2018 - Dzień 

na Mundialu
15:10 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018; 1/8F 

(7) (1/8F (7))
19:30 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/8F 

(8) (1/8F (8))
22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:25 Polska na Mundialu
01:30 Mundial 2018
03:25 Mundial 2018

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Polska z Miodkiem - 

(71) Warmia i Mazury
07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia 

pszczółek; mag. kulinarny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 A życie toczy się dalej...
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Ostoja - odc. 184; 

magazyn przyrodniczy
09:35 Antenowe remanenty
09:50 Było, nie minęło - 

kronika zwiadowców 
historii. - Lublin R - XIII na 
lotnisko nie wrócił.

10:15 Pod Tatrami
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Informator Medyczny
11:25 WKKW Strzegom Cross
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kartki z kalendarza
12:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
13:00 MAŁOPOLSKA NA 

ROWERY - odc. 4 Beskid 
Niski

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. - Lublin R - XIII na 
lotnisko nie wrócił.

15:35 WKKW Strzegom Cross
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl
17:31 POGODA
17:35 Kartki z kalendarza
17:47 Subregion
18:02 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Misja Gryf - Podziemny 

Szczecin /1/; cykl reportaży
19:35 Szlakiem zabytków 

techniki
19:58 POGODA
20:00 Antenowe remanenty
20:25 Pożyteczni.pl
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Lublin R – XIII 
na lotnisko nie wrócił.

22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:00 Mundial 2018: - 1/8F
01:20 Antenowe remanenty
01:45 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Lublin R – XIII 
na lotnisko nie wrócił.

02:10 Antenowe remanenty
02:25 Pod Tatrami
02:45 Rączka gotuje
03:10 Informator Medyczny
03:25 MAŁOPOLSKA NA 

ROWERY; odc. 4 Beskid 
Niski

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes

06:50 Był taki dzień – 3 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Delegat – Jan 
Piekałkiewicz; film dok.

08:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 31 
- Wioska Himba; cykl 
reportaży

08:45 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów odc. 10 - 
Szkło i witraże; reportaż

09:20 Korona królów; odc. 
81; telenowela histor. TVP

09:50 Korona królów; odc. 
82; telenowela histor. TVP

10:15 Złowić szansę; 
reportaż

10:45 Film dokumentalny
12:20 Reportaż
12:50 Wojownicy czasu – 

Wiślanie czyli u zarania 
dziejów; cykl reportaży

13:25 Sensacje XX wieku – 
Beria – historia 
bezprawia; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 2; cykl dokumentalny

15:00 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby”m 
– Wiejskie sprawy; odc. 
2; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

16:10 Historia Polski – 
Pamięć. Tajemnice 
lasów Piaśnicy; film dok.

17:00 Specosiedleńcy – 
Tragedia chłopska; cz. 1; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2014)

17:35 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
2 Lancet i pług; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Beria – historia 
bezprawia; cz. 3; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Broń chemiczna; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Orle gniazdo 
konfederatów

20:25 Hitler i wiedza 
tajemna; film dokum.; 
Wielka Brytania (1999)

21:25 Korona królów; odc. 
83; telenowela histor. TVP

22:00 Korona królów; odc. 
84; telenowela histor. TVP

22:30 Paryż. Czas dokonany; 
film dokumentalny

23:35 Plac Zbawiciela; 
dramat; reż.:Joanna Kos-
Krauze, Krzysztof Krauze; 
wyk.:Jowita Budnik, 
Arkadiusz Janiczek, Ewa 
Wencel, Jerzy Gudejko, 
Beata Tyszkiewicz, Beata 
Fudalej

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 31 
- Wioska Himba; cykl 
reportaży

02:05 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
2 Lancet i pług; serial TVP

6:00 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny. 
Zestawienie informacji 
dotyczących 21. 
Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej, które odbywają się 
w Rosji.

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski. 
Program poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:30 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:20 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

12:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 2. dzień

16:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 2. dzień

18:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 2. dzień

20:00 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

22:30 Boks
23:30 Boks
1:30 Siatkówka mężczyzn; 

Siatkarska Liga Narodów
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PROGRAM TV – ŚRODA 4 LIPCA 2018 r.

05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 271; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018; 1/8F 

(7)
11:05 Dr Quinn; Seria VI, 

odc. 1/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Szwajcarski Park 
Narodowy; film 
dokumentalny; Austria 
(2015); reż.:Kurt Mayer

13:45 Elif; s.II; odc. 272; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Serial fabularny
16:50 FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 5; 

telenowela historyczna 
TVP

17:55 Korona królów; odc. 6; 
telenowela historyczna 
TVP

18:30 Opole na bis; koncert
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Podsumowanie 1/8F 
(Podsumowanie 1/8F)

21:10 Superman; USA 
(1978); reż.:Richard 
Donner; wyk.:Christopher 
Reeve, Ned Beatty, 
Terence Stamp

23:35; s. W. A. T. – 
Jednostka specjalna; odc. 
7; serial; USA (2017)

00:30 Putin 4.0; film 
dokumentalny; 
reż.:Barbara Włodarczyk

01:30 Kochankowie mojej 
mamy; komediodramat; 
reż.:Radosław Piwowarski; 
wyk.:Krystyna Janda, 
Rafał Węgrzyniak, Bohdan 
Smoleń, Krzysztof Zaleski, 
Zdzisław Kuźniar, Hanna 
Skarżanka, Stanisław 
Brudny

03:15 Sfora; reż.:Wojciech 
Wójcik; wyk.:Olaf 
Lubaszenko, Paweł 
Wilczak, Radosław Pazura, 
Krzysztof Kolberger

04:20 Notacje – Janusz 
Szuber. Cień utraconego 
raju; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 21 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
656 - Największy strach; 
serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 91 
„Diagnoza”; serial 
fabularyzowany TVP

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

10:55 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Mundial 2018; 1/8F 

(8)
13:35 Daleko od szosy; odc. 

6/7 - Egzamin; serial TVP
14:55 Postaw na milion; s.I; 

odc. 121; teleturniej
16:00 Familiada; odc. 2354; 

teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 22 

ed. 3; teleturniej
17:10 Czarna Perła; odc. 

31/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Festiwal Dwa Teatry - 

reportaż
19:05 Barwy szczęścia; odc. 

1862; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Kino relaks – 
Hotelowa miłość; 
komedia romantyczna; 
USA (2008); reż.:Stephen 
Belber; wyk.:Jennifer 
Aniston, Steve Zahn, 
Woody Harrelson, Fred 
Ward

21:50 Jedyna szansa; odc. 1; 
serial; Francja (2015); 
reż.:Francois Velle; 
wyk.:Alexandra Lamy, 
Pascal Elbé, Lionel 
Abelanski, Lionnel Astier

23:00 Jedyna szansa; odc. 2; 
serial; Francja (2015)

00:15 Randka w ciemno; 
komedia; reż.:Wojciech 
Wójcik; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Borys Szyc, 
Lesław Żurek, Anna 
Dereszowska, Zbigniew 
Zamachowski, Bogusław 
Linda, Tomasz Kot, 
Danuta Stenka, Krystyna 
Tkacz

01:55 Glina; odc. 10/25; 
serial kryminalny TVP

03:05 Glina; odc. 11/25; 
serial kryminalny TVP

TV Polsat środa 4-07-2018
5:00 Disco Gramy; program 

muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat 

News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (536); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(536); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(537); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (70); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (683); 
serial paradokumentalny. 
Tomasz wyznaje żonie, 
pielęgniarce Sylwii, że w 
trakcie awantury zabił 
właściciela sklepu - fana 
wrogiej drużyny 
piłkarskiej. Zeznaje na 
policji,...

11:45 Gliniarze (194); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (591); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (17); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (646); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (136); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (18); 

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

Kiepskich (48); serial 
komediowy. Głową 
rodziny Kiepskich jest 
Ferdynand, od zawsze 
bezrobotny, pijak i leń. 
Jego żona Halina z pensji 
pielęgniarki musi 
utrzymywać cały...

20:05 Świat według 
Kiepskich (520); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 Kocham cię, Beth 
Cooper; komedia, Kanada/
USA 2009

22:55 Boski żigolo; komedia, 
USA 1999

0:50 Podwójne życie; dramat 
obyczajowy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie/USA 
2011. Walter pogrąża się 
w depresji. Jego rodzina 
się rozpada. Ocaleniem dla 
mężczyzny okazuje się... 
pluszowa pacynka w 
kształcie bobra.

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Bardzo długi nóż 
(1024); serial fabularno-
dokumentalny

7:35 W-11 - Wydział 
Śledczy: Ostatni skok 
(1026); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Rillettes z łososiem (32); 
magazyn kulinarny. 

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Karczma Leśniczanka, 
Wielbark (11); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (314); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (572); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(42); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (202); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (203); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Sieć (1027); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Jesteś dla mnie 
najważniejsza (1028)

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Broniszówka (8); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (315); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(43); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (573); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku: Mule 

po francusku w sosie 
śmietanowym (23); 
magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2707); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (81); 
teleturniej

21:30 Peacemaker; film 
sensacyjny, USA 1997

0:00 Zostań żywy; horror, 
USA 2006

1:50 MasterChef Junior 
(2/10); program 
rozrywkowy. Pozostałe 
dwadzieścioro dzieciaków 
staje do walki o wejście do 
finałowej czternastki. 
Miejsc w następnym 
etapie trzeciej edycji 
programu jest coraz...

3:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 92

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 2

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial, USA 2015

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial, Polska; odc. 13

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77. 
Do lombardu przychodzi 
Hofer w towarzystwie 
szalonego naukowca 
Alfreda. Chce zastawić 
cały swój sprzęt malarski. 
Nagabywany przez Adka 
przyznaje, że wspólnie 
budują wehikuł czasu…

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78. 
Do lombardu przychodzi 
starszy pan, Franciszek, 
dawny mistrz szachowy. 
Przynosi w zastaw bardzo 
piękne bursztynowe 
szachy o dużej wartości…

20:00 Prowokacja; akcja, 
USA 2005. Harlan Banks 
jest złodziejem i mistrzem 
w swoim fachu. Jego 
dziewczyna, Jada, chce, 
by znalazł sobie jakieś 
uczciwe zajęcie…

21:50 Mechanik: Czas 
zemsty; akcja, Niemcy, 
USA 2005. Były 
komandos Nikolaj 
Czerenienko pracuje jako 
mechanik w podmiejskim 
warsztacie. Pewnego dnia 
podczas przypadkowej 
strzelaniny miejscowy 
gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna…

23:45 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji, Włochy 2013

01:00 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji, Włochy 2013

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial, Polska 2010; odc. 1

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 43; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
833; serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.X; odc. 121 
- Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem

13:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 229 - Pasja; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial kryminalny 
TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
74 - Kulturysta na skróty

16:20 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 231 - Dobry 
mąż ; serial kryminalny 
TVP

20:15 Cesarzowa Ki; odc. 19; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 232 - 15:10 
do Skarżyska; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 16; serial 
policyjny TVP

01:55 Pitbull; odc. 17; serial 
policyjny TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
833; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia pachnąca 
ziołami

07:15 Śpiewające fortepiany 
(35)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny

09:10 Koło fortuny; odc. 206 
ed. 4; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (2); 
teleturniej muzyczny

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /16/ - „Windą 
do nieba” - 2 plus 1

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /97/ - „Jimmy 
Joe” - Karin Stanek

11:15 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/26/; Francja (2016)

11:45 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - Nówka; /cz. 1-2/

13:50 Śpiewające fortepiany 
(36)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVI Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2014 (1) Seks; 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVI Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2014 (2) Sport; 
widowisko rozrywkowe

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVI Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2014 (3) Chwila 
relaksu; widowisko 
rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na klopsy do Iławy; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Gambia odc. 10; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Sycylia - Wokół Palermo; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/18/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(37)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (38) - Cyganie; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 5) - Ojciec; 
widowisko

23:10 Koło fortuny; odc. 205 
ed. 4; teleturniej

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /4/ - Eleni

00:25 Młynarski – piosenka 
finałowa; film 
dokumentalny

02:00 Tylko jeden skecz – 
Kabaret TEY (4); program 
rozrywkowy

02:25 Kierunek Kabaret; /49/ 
- Moda i uroda

03:25 Rozrywka Retro – 
Dinozaury ruszają w 
Polskę

5:15 Ukryta prawda (270); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (349); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Żelazną 
pięścią (68); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(4); serial fantasy

9:15 Magda M. (2); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (624); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Kopciuszek (69); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (523); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (350); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(5); serial fantasy

16:55 Magda M. (3); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (6); serial 
obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje w 
szpitalu klinicznym w New 
Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (625); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Zagadka 
przeznaczenia; dramat 
obyczajowy, USA 2009. 
Biograf pisarza poznaje 
sekrety bliskich mu osób. 
Zmienia to jego życie.

22:25 Olimp (7); serial 
fantasy. Wychowywany 
przez matkę Heros (Tom 
York) chce dowiedzieć się 
więcej o swoim ojcu. Musi 
odszukać i uwolnić 
wyrocznię Gai. Liczne...

23:35 Przerażacze; horror 
komediowy, Nowa 
Zelandia/USA 1996. 
Duchy są na usługach 
swojego pogromcy.

1:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:00 Druga strona medalu: 
Anna Komorowska (2); 
talk-show. Anna 
Komorowska opowie 
Jolancie Pieńkowskiej, 
jakim partnerem jest 
Bronisław Komorowski. 
Wyjawi, jak wygląda 
codzienne życie z 
politykiem.

4:30 Druga strona medalu: 
Jacek Olszewski (6); talk-
show. Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej jest Jacek 
Olszewski, mąż zmarłej 
siatkarki Agaty Mróz

5:30 Swatka milionerów 
(6/10); reality show

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(18/39); magazyn 

7:00 Ostre cięcie (8/10); 
program rozrywkowy

7:45 Gwiazdy od kuchni 
(7/8); program 

8:15 Apetyt na miłość (9/12); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (9/10); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (4/13); program 

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (2/13); program 

11:45 Kuchenne rewolucje 
(4/13); program 

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6); reality 
show

13:35 W dobrym stylu 
(7/12); magazyn 

14:20 Misja Pies (5/12); 
program rozrywkowy

14:55 W roli głównej: 
Joanna Przetakiewicz 
(7/8) talk-show

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie (1/5); program 

16:55 Apetyt na miłość 
(2/12); program 

17:55 Kuchenne rewolucje 
(3/13); program 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (10/13); 
program rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (5/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (6/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(5/8); reality show

21:40 Misja ratunkowa 
(1/10); program 

22:25 Pani gadżet (10/22); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów (1/6); program 

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (1/6)

23:55 Oddział dla grubasów 
(7/10); serial dokum…

0:25 Project Runway: 
Nastolatki (1/10); 
program rozrywkowy

1:25 Project Runway: 
Nastolatki (2/10); 
program rozrywkowy

2:20 W roli głównej: Kayah 
(3/16) talk-show

2:50 Najsztub słucha: 
Paulina Krupińska (1/6) 
talk-show

3:20 Wiem, co jem (9/10); 
magazyn poradnikowy

3:50 Wiem, co jem (6/16); 
magazyn poradnikowy

4:20 Wiem, co jem (3/10); 
magazyn poradnikowy

4:50 Wiem, co jem 3 
(15/16); magazyn 
poradnikowy. Kuchnia 
polska słynie z ciast 
i deserów. Najbardziej 
lubimy sernik, szarlotkę 
i makowiec

05:35 Mundial 2018
07:30 Mundial 2018 - Prosto 

z Mundialu
08:05 Mundial 2018; Studio 

Mundial
14:15 Mundial 2018 mecz
16:25 Mundial 2018 mecz
18:35 Mundial 2018; Studio 

Mundial
20:20 Mundial 2018; 

Podsumowanie 1/8F
22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:25 Polska na Mundialu
01:30 Mundial 2018
03:25 Mundial 2018

06:30 Pożyteczni.pl; magaz.
06:50 Listy do PRL – u – Bunt 

przedszkolaka; felieton
07:00 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Fascynujące Śląskie
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 Z talerzem gęsiego; 

4/18; magazyn
11:15 Teraz Ryby; odc. 17
11:25 Zapomniany generał 

Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film dok.

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
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby – 

Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 W ostatniej puszczy 

Europy; reportaż
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
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 – 

Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

20:30 W ostatniej puszczy 
Europy; reportaż

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 Zapomniany generał 

Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film dok.

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:10 Antenowe remanenty
02:45 Z talerzem gęsiego; 

4/18; magazyn
03:10 Teraz Ryby; odc. 17
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 – 

Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

06:50 Był taki dzień – 4 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Pamięć. Tajemnice 
lasów Piaśnicy; film 
dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 32 
Himba - życie bez wody; 
cykl reportaży

08:25 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów odc. 11 - 
Muzea parafialne; reportaż

09:15 Korona królów; odc. 
83; telenowela histor. TVP

09:45 Korona królów; odc. 
84; telenowela histor. TVP

10:20 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3; / 3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

11:20 Spór o historię – 
Gibraltar wypadek czy 
zamach?; debata

11:55 Dawne światy; odc. 
4/8 Meksyk. Dziedzictwo 
Majów; serial dokum.; 
Francja (2007)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Orle gniazdo 
konfederatów

13:30 Sensacje XX wieku – 
Beria – historia 
bezprawia; cz. 3; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Broń chemiczna; cykl 
dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 3; cykl dokumentalny

15:15 Paryż. Czas dokonany; 
film dokumentalny

16:10 Historia Polski – 
Polska i świat z historią 
w tle - Katastrofa 
Gibraltarska 1943 - 
Ostatni świadkowie;  
cz. 1-2; cykl reportaży

17:10 Specosiedleńcy – 
Tragedia chłopska; cz. 2; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2014)

17:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy;  
odc. 3; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Pearl Harbor; 
cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Agonia; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W Puszczy 
Piskiej

20:30 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 1 Jest dla kogo żyć. 
Rok 1863; serial TVP; 
reż.:Zbigniew Chmielewski

22:55 Polska poza Polską – 
Gdzie Bóg rozumie po 
polsku; cykl dokum.

00:05 Obce ciało; film 
obyczajowy; Polska, 
Włochy, Rosja (2014)

02:15 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy;  
odc. 3; serial TVP

6:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn  poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej

9:30 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:20 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

12:30 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 3. dzień

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

17:50 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

23:30 Boks
1:30 Siatkówka mężczyzn; 

Siatkarska Liga Narodów
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 272; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Z zaciśniętymi 

zębami; western; USA 
(1975); reż.:Richard 
Brooks; wyk.:Gene 
Hackman, James Coburn, 
John McLiam, Dabney 
Coleman, Sally Kirkland, 
Jean Willes

11:05 Dr Quinn; Seria VI, 
odc. 2/22; serial 
obyczajowy; USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce – 

Jak rozgniewać ptaka 
czyli prawdziwe Angry 
Birds; film dokumentalny; 
Niemcy (2014); reż.:Phil 
Cole

13:50 Elif; s.II; odc. 273; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 7; 

telenowela historyczna 
TVP

17:55 Korona królów; odc. 8; 
telenowela historyczna 
TVP

18:30 Opole na bis; koncert
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/4F
21:10 Sprawa dla reportera
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:55 Ocaleni; reality show
24:00 wojsko - polskie.pl
00:30 Film fabularny
02:05 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
02:35 Sprawa dla reportera
03:35 Kruzenshtern; film 

dokumentalny; reż.:Maciej 
Cusce

04:35 Notacje – Maria Drue. 
Emigracyjne gwiazdy; 
cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 23 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
657 - Nie jesteś sama; 
serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 17 Sekrety 
browarnego kotła; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 92 
„Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP

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

08:45 Panorama Flesz
10:15 Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

113 „Nowe gniazdo”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1855; serial obyczajowy 
TVP

12:35 Koło fortuny; odc. 24 
ed. 3; teleturniej

13:15 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 122; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2399; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 25 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
32/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

114 „Dziadkowie 
kontratakują”; serial 
komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Kino relaks – 
Cartouche – Rabuś 
Wspaniały; cz. 1; serial; 
Francja (2009); reż.:Henri 
Helman; wyk.:Frdric 
Diefenthal, Juliette 
Lamboley, Grgory 
Fitoussi, Franois Levantal

22:05 Kontakt; odc. 1/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016); reż.:Frederic 
Berthe; wyk.:Thomas 
Jouannet, Alexis Loret, 
Helene Seuzaret, Ingrid 
Donnadieu, Amelie 
Remacle

23:05 Hotelowa miłość; 
komedia romantyczna; 
USA (2008)

00:50 Jedyna szansa; odc. 1; 
serial; Francja (2015)

02:00 Jedyna szansa; odc. 2; 
serial; Francja (2015)

03:10 Soyka Kolektyw – 
W hołdzie Mistrzowi; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (537); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(538); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(539); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (71); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (684); 
serial paradokumentalny. 
Kinga oraz jej mąż Łukasz 
pragną stworzyć rodzinę 
zastępczą dla Dżesiki 
Szewczyk. Dziewczynka 
jednak pewnego dnia 
oświadcza, że nie chce...

11:45 Gliniarze (195); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (592); 
serial paradokumentalny. 
Historie ludzi, którzy 
mierzą się z takimi 
problemami jak zdrady, 
oszustwa czy rodzinne 
intrygi. Opowieści 
przedstawione w serialu 
nie pozostawią...

13:45 Sekrety rodziny (18); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (647); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (137); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (19); 

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

Kiepskich (49); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Sekstaśma; komedia, 
USA 2014. Było miło, a 
teraz... ups! Nagrania 
pary, która swawoliła w 
sypialni, mogą zobaczyć 
znajomi i rodzina.

22:10 To Twoja wina (5); 
serial paradokumentalny. 
Pomocy w poradni 
szukają Patrycja i Michał. 
Uzależniony od hazardu 
mężczyzna jest 
policjantem. Nieustannie 
oszukuje żonę i 
niepełnosprawną córkę. 
Przez...

23:15 Zupełnie jak miłość; 
komedia romantyczna, 
USA 2005

1:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział Śledczy: 

Sieć (1027); serial 
fabularno-dokumentalny

7:35 W-11 - Wydział 
Śledczy: Jesteś dla mnie 
najważniejsza (1028); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: Mule 
po francusku w sosie 
śmietanowym (23); 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Villa Toscania, Pszczew 
(12); program rozrywkowy

9:30 Szkoła (315); serial 
paradokumentalny. Olek 
zakochał się w Elizie. Zraził 
ją do siebie wygłupami w 
kinie i tym, co powiedział 
kolegom. Postanawia 
wykrzyczeć, że...

10:30 Ukryta prawda (573); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(43); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (204); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (205); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Włamywacz 
(1029); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Spokojne życie 
(1030); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Zamkowa, 
Świdwin (9); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (316); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(44); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (574); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku: Zupa 

ziemniaczana z 
krewetkami (24); 
magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2708); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (82); 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje: 
Głogówek, Rammer 
Jammer (10); program 
rozrywkowy

22:35 Zanim zasnę; thriller, 
Szwecja/Francja/Wielka 
Brytania/USA 2014

0:35 Lepiej późno niż 
później; komedia, USA 
2003

3:05 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:30 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 93

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 2

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 3

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial, USA 2015

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial, Polska; odc. 14

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 79

20:00 Straszny film 4; 
komedia, USA 2006. 
Cindy zatrudnia się jako 
opiekunka starszej pani, w 
domu w którym straszy. 
Obok mieszka bardzo 
przystojny Tom Ryan, 
który od razu wpada Cindy 
w oko. Gdy ziemię atakują 
TriPody przybyłe z 
kosmosu, Cindy i jej 
przyjaciółka Brenda i 
wyruszają w niebezpieczną 
i pełną zabawnych sytuacji 
podróż do owianej 
tajemnicą wioski…

21:45 Zemsta frajerów: 
następne pokolenie; 
komedia, USA 1992. 
Louis, Gilbert i Booger 
nadal zmagają się z 
nieakceptacją i gnębieniem 
ze strony „lepszych”. Tym 
razem również mogą 
liczyć na pomoc bogatego 
wuja Boogera, który sam 
był całymi latami ofermą 
w szkole…

23:25 Mały; komedia, USA 
2006

01:20 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 28

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial 
TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
834; serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 231 - Dobry 
mąż ; serial kryminalny 
TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
75 - Szczęśliwy strażak; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

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

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 232 - 15:10 
do Skarżyska; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 20; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 233 - Zdrada; 
serial kryminalny TVP

24:00 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Prokurator; odc. 7/10; 
serial kryminalny TVP

01:50 Prokurator; odc. 8/10; 
serial kryminalny TVP

02:50 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial 
TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
834; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Na klopsy do Iławy; 
magazyn kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(36)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (38) - Cyganie; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 207 
ed. 4; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /17/ - „Przeżyj 
to sam” - Lombard

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/27/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (1); program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (2); program 
rozrywkowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(37)

14:40 Tylko jeden skecz – 
„Wizyta rodziców” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia Borów 
Tucholskich; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Zielonego Przylądka odc. 
11; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Sycylia - Cukier, sól i 
wino; magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/19/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(38)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (39) - Kicz

22:15 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

23:10 Tylko jeden skecz – 
„Wizyta rodziców” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

23:30 Olga Lipińska 
zaprasza (31); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 206 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin (1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Autogamay

5:15 Ukryta prawda (271); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (350); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: 
Kopciuszek (69); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(5); serial fantasy. Melinda 
potrafi komunikować się 
ze zmarłymi i pomaga 
zagubionym duszom. 
Niektórzy odnoszą się do 
niej sceptycznie.

9:15 Magda M. (3); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (625); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Winny 

(70); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (524); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (351); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(6); serial fantasy

16:55 Magda M. (4); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (7); serial 
obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje w 
szpitalu klinicznym w New 
Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (626); 
serial paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Legenda telewizji 2: 
Kontynuacja; komedia, 
USA 2013. Dziennikarz po 
przejściach powraca do 
zawodu.

22:20 Lucyfer 2 (18-ost.); 
serial kryminalny. Mimo 
że Linda próbuje ukryć 
ranę Charlotte, Lucyfer 
wie, że jego matce nie 
pozostało wiele czasu - 
niedługo jej ludzkie...

23:20 Rush (1/10); serial 
obyczajowy. Rush zabiera 
do szpitala kobietę, z którą 
wciągał kokainę. 
Następnie zajmuje się 
urazami uzależnionego od 
sterydów agresywnego 
bejsbolisty. Okazuje się,...

0:20 Ognista miłość; 
komedia, USA 2012. Mark 
marzy o wielkiej miłości. 
Brakuje mu jednak 
szczęścia. W 
poszukiwaniu kobiety 
swojego życia trafia do 
telewizyjnego reality show.

2:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

5:25 O Matko! (3/9); 
magazyn poradnikowy

5:55 O Matko! (4/9); 
magazyn poradnikowy

6:25 Mój gruby trener (1/10); 
program rozrywkowy

7:25 W dobrym stylu (7/12); 
magazyn poradnikowy

8:10 Apetyt na miłość 
(10/12); program 

9:10 Afera fryzjera (10); 
program rozrywkowy

9:55 Sablewskiej sposób na 
modę (5/13); program 

10:40 Perfekcyjna pani 
domu (3/13); program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
(5/13); program

12:40 Mistrzowskie cięcie 
(5/8); reality show

13:40 SOS - Sablewska od 
stylu (6/10); program 

14:25 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial dokum.

14:55 Ostre cięcie (9/10); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(2/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

17:10 Co nas truje (5/12); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(4/13); program 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (11/13); 
program rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (7/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (10/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Joanna Przetakiewicz 
(7/8) talk-show

21:10 W czym do ślubu? 
(9/10); program

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6); reality 
show

22:25 Pani gadżet (11/22); 
magazyn poradnikowy

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu (6/10); program 

23:40 Pomysłowe wesela 
(5/10); program

0:10 Pocałunek w ciemno 
(4/6); program 

1:20 Detektywi od zdrad 
(18/22); serial dokum.

2:15 W roli głównej: 
Małgorzata Braunek 
(4/16) talk-show

2:45 Najsztub słucha: Dorota 
Wellman (2/6) talk-show

3:15 Wiem, co jem (10); 
magazyn poradnikowy

3:45 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

4:15 Wiem, co jem (4/10); 
magazyn poradnikowy

4:45 Wiem, co jem (16); 
magazyn poradnikowy. 
Wigilia to najpiękniejsza 
kolacja w całym roku. 
Katarzyna Bosacka 
opowie, dlaczego nie 
warto robić grzybowej 
i barszczu z torebki i...

05:35 Mundial 2018
07:30 Mundial 2018 - Prosto 

z Mundialu
08:05 Mundial 2018; Studio 

Mundial
10:10 Mundial 2018 mecz
12:15 Mundial 2018; Studio 

Mundial
14:15 Mundial 2018 mecz
16:20 Mundial 2018 mecz
18:35 Mundial 2018; Studio 

Mundial
20:20 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/4F
22:30 Mundialowy Wieczór
23:25 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:30 Polska na Mundialu

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Polska z Miodkiem; 

(72) Kurpie i Mazowsze
07:01 Magazyn historyczny; 

magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego 

zwierzaki; magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Antenowe remanenty
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

702; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Włączeni i Aktywni; 

cykl reportaży
11:30 Ucieczki przez druty – 

Podziemny schron; 
dokument fabularyzowany

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Sto na 100; mag. ekon.
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Szukamy skarbów
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko – polskie.pl; 

odc. 17; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; (27); 

magazyn
17:31 POGODA
17:35 Odkryj Małopolskę... 

na rowerze; cykl reportaży
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Karty historii
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Film dokumentalny
19:40 Świadkowie czasu
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; 

odc. 17; reportaż
20:30 Astronarium (27); 

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 OPP
23:35 Ucieczki przez druty – 

Podziemny schron; 
dokument fabularyzowany

00:40 Antenowe remanenty
02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 

702; magazyn
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Włączeni i Aktywni; 

cykl reportaży
03:25 Sto na 100; mag. ekon.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda

06:50 Był taki dzień – 5 
lipca; felieton

06:55 Historia Polski – 
Polska i świat z historią 
w tle - Katastrofa 
Gibraltarska 1943 - 
Ostatni świadkowie;  
cz. 1-2; cykl reportaży

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat – Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl 
reportaży

08:30 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 12 - 
Muzeum Bajek, Baśni i 
Opowieści w Konstancinie 
- Jeziornej; Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie; 
reportaż

09:05 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 1 Jest dla kogo żyć. 
Rok 1863; serial TVP

10:30 Podróże z historią; s.I; 
odc. 4 U Tatarów; cykl 
dokumentalny

11:05 Flesz historii; odc. 
397; cykl reportaży

11:25 reportaż
11:55 Polska poza Polską – 

Gdzie Bóg rozumie po 
polsku; cykl dokum.

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W Puszczy 
Piskiej

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Pearl Harbor; 
cykl dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Agonia; cykl dokum.

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Armia 
Czerwona; cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:15 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:15 Historia Polski – Oni 
byli pierwsi... Lubelski 
lipiec 1980; film dokum.

17:20 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy;  
odc. 4; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Bunkier; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Kryptonim 
Drewniany koń

20:30 GoodBye America; 
film dokumentalny

21:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 2; serial TVP

23:00 Spór o historię – 
Mężne niewiasty; debata

23:45 Miasto Gniewu; /7/; 
serial fabularyzowany TVP

00:20 Miasto Gniewu; /8/; 
serial fabularyzowany TVP

00:55 Wiedźmin; odc. 4/13 
Smok; serial fantastyczno-
przygodowy

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl 
reportaży

02:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy;  
odc. 4; serial TVP

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

8:30 Atleci; magazyn 
sportowy 

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

11:20 Magazyn kolarski
12:00 KOTV Classics; 

magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

13:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 4. dzień

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

17:50 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

23:30 Boks
1:30 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


