
O włos od tragedii

Matka: nie mogłam przewidzieć 
zachowania dziecka

Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie 47-latka, która naraziła 
swojego 5-letniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ży-
cia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chłopiec na dworcu PKP 
wpadł w szczelinę między peronem, a odjeżdżającym pociągiem. Na 
szczęście maszynista od razu zahamował. Jak się okazało, kobieta by-
ła pod wpływem alkoholu...

Ciąg dalszy na str. 3

Posłowie „Nowoczesnej” 
złożyli w Sejmie projekt usta-
wy, w myśl której miałyby zo-
stać wprowadzone kary dla 
kierowców i właścicieli warsz-
tatów usuwających z diesli 
filtr cząstek stałych. Zgodnie 
z ich pomysłem grzywna mia-
łaby sięgnąć nawet 5 tysięcy 
złotych. 

Nagminnie usuwany
Filtr cząstek stałych (filtry 

DPF) to filtr  montowany w ukła-
dach wydechowych silników 
wysokoprężnych i benzyno-
wych, oczyszczający gazy spali-
nowe z cząstek sadzy i popiołu. 
Silnik działający bez niego gene-
ruje znaczące ilości zanieczysz-
czeń, co przyczynia się do obni-
żenia jakości powietrza. Należy 
go systematycznie poddawać 
zabiegom konserwacyjnym albo 
wymianie, by zapewnić prawi-
dłowe działanie.  Kwestia filtra 
jest dla właścicieli pojazdów 
problematyczne z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, zainstalowa-
nie nowego filtra jest drogie 
(kosztuje ok 7-10 tys. złotych) 
i kompletnie nieopłacalne, bio-
rąc pod uwagę ceny sprowadza-
nych aut. Sama regeneracja jest 
również kosztowna. Po drugie, 
obecność filtra pogarsza osiągi 
pojazdu i podwyższa zużycie pa-
liwa. W związku z tym filtry czą-
stek stałych są nagminnie usu-
wane, zastępowane atrapami 

oraz instalacjami, które oszu-
kują oprogramowanie samo-
chodów. 

Za niskie kary
Zdaniem posłów „Nowocze-

snej” praktyka usuwania filtra  
nie jest wystarczająco ścigana 
i karana. - Mandaty za porusza-
nie się pojazdem niespełniają-
cym norm emisyjnych (maksy-
malnie 500 złotych) są niewspół-

miernie małe do oszczędności, 
jakie generuje usunięcie filtra al-
bo kosztów wymiany zużytego 
na nowy. Chociaż samochód ze 
zużytym, niedziałającym albo 
usuniętym filtrem DPF nie powi-
nien poruszać się po drogach, to 
jego usunięcie z drogi nie jest 
obowiązkowe, a policja po kon-
troli ma obowiązek co najwyżej 
zatrzymać jego dowód rejestra-
cyjny – twierdzą. Z tego też po-

wodu proponują wprowadzenie 
surowszych sankcji dla kierow-
ców za poruszanie się samocho-
dami, z niesprawnym albo wy-
ciętym filtrem cząstek stałych 
oraz dla podmiotów, które oferu-
ją usługi wycięcia albo modyfi-
kacji filtra cząstek stałych. Pro-
jekt przewiduje, że właścicielowi, 
posiadaczowi, użytkownikowi 
lub prowadzącemu pojazd, któ-
rego stan techniczny narusza 

wymagania ochrony środowiska, 
będzie grozić kara grzywny do 
5000 złotych. Taka sama grzyw-
na grozić będzie osobom (docelo-
wo - właścicielom warsztatów 
samochodowych), które będą 
oferować i przeprowadzać usługę 
polegającą na wycięciu filtra czą-
stek stałych albo dokonania in-
nej modyfikacji, przez którą stan 
techniczny pojazdu zacznie na-
ruszać wymagania ochrony śro-
dowiska.

Ponadto, projekt nakłada obo-
wiązek usunięcia pojazdu z dro-
gi na koszt właściciela w przy-
padku stwierdzenia, że jego stan 
techniczny narusza wymagania 
ochrony środowiska. - Wskutek 
wprowadzonych zmian dojdzie 
do pozytywnych skutków spo-
łecznych i ekologicznych. Popra-
wa jakości powietrza związana 
ze skuteczniejszą walką z usu-
waniem filtrów cząstek stałych 
przełoży się na ograniczenie 
kosztów zdrowotnych powodo-
wanych przez zanieczyszczone 
powietrze. Wyższe grzywny dla 
osób korzystających na usuwa-
niu filtrów DPF będą stanowiły 
dodatkowy dochód – czytamy 
w poselskim projekcie. Zdaniem 
polityków projekt nie będzie sta-
nowił dodatkowego obciążenia 
dla budżetu państwa. Surowsze 
sankcje będą mogły być wymie-
rzane w ramach obecnie istnie-
jącego systemu kontroli. 
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Uwaga kierowcy i mechanicy

Pięć tysięcy kary za usunięcie fitra DPF

Inaczej na stacjach

Nowe oznaczenia 
dystrybutorów

Na dystrybutorach i pistoletach na stacjach paliw pojawią się nowe oznaczenia. Zo-
staną one wprowadzone w październiku za sprawą unijnej dyrektywy. Symbole mają 
sprawić, że podczas tankowania będzie znacznie rzadziej dochodzić do pomyłek...

Ciąg dalszy na str. 13

Wstrzymany obrót

Uwaga na chińskie leki
Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał w obrocie produkty lecz-

nicze zawierające substancję czynną (API) valsartanum. Decyzja dotyczy 
serii 15 produktów leczniczych pochodzących od wytwórców polskich. 
Produkty te zostały wytworzone z użyciem substancji czynnej valsarta-
num zakupionej od chińskiego producenta Zheijang Huahai Pharmaceu-
ticals Co. Ltd.

Ciąg dalszy na str. 4

W Sejmie

Przyjęli „Konstytucję 
dla Nauki”

„Konstytucja dla Nauki” zyskała poparcie parlamentu – głosowało za nią 
233 posłów. Teraz ustawą zajmą się senatorowie, potem będzie oczekiwać na 
podpis Prezydenta RP. Reforma ma na celu stworzenie lepszych warunków do 
rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości.

Ciąg dalszy na str. 3
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Czego nie wolno przywozić

Zakazane pamiątki
Jedziesz na wakacje za granicę? Z pewnością 

będziesz chciał przywieźć jakaś pamiątkę. Sklepy i 
targowiska kuszą skórzanymi torebkami, biżuterią 
z kości słoniowej lub koralowca, kawiorem albo 
nalewkami z kobrą w butelce. Zobacz, czego lepiej 
nie kupować, żeby nie narazić się na kłopoty.

To, co fascynuje nas w egzotycznych krajach, to 
m.in. tamtejsza fauna i flora. Wiele dziko występują-
cych gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wygi-
nięciem. Aby je chronić została sporządzona Konwen-
cja Waszyngtońska (CITES), która reguluje handel za-
grożonymi gatunkami poprzez kontrolę, monitoring i 
ograniczanie międzynarodowego obrotu nie tylko ży-
wymi okazami, ale również produktami z nich pocho-
dzącymi.

Przed przywozem pamiątek z egzotycznych roślin i 
zwierząt upewnij się, czy nie są one objęte przepisami 
dotyczącymi ochrony dzikiej fauny i flory poprzez ogra-
niczanie handlu (CITES). Jeśli pamiątkę, którą planu-
jesz kupić wytworzono z zagrożonych gatunków obję-

tych tymi przepisami, nie znaczy to, że nie ma możli-
wości przywiezienia jej do kraju. Należy jednak upew-
nić się, że okaz został legalnie pozyskany i dopełnić 
wszelkich wymaganych procedur eksportowych i im-
portowych.

Czego nie wolno przywozić?
W świetle przepisów CITES nie ma znaczenia, czy 

przewóz dotyczy żywych zwierząt czy przedmiotów, 
produktów z nich wykonanych. A zatem, jeśli na liście 
gatunków objętych tymi przepisami znajduje się np. py-
ton, to nie wolno bez odpowiedniego zezwolenia przy-
wieźć ani żywego zwierzęcia, ani też np. torebki czy 
paska wykonanego z jego skóry. Pełna lista gatunków 
objętych przepisami znajduje się w rozporządzeniu 
Unii Europejskiej w zakresie CITES.

Są również gatunki, których w ogóle nie można 
przywozić do Unii Europejskiej, m.in.:

l trofea wilka z Białorusi, Kirgistanu, Turcji;
l nierozłączka rudogłowa z Tanzanii;

l ara zielonoskrzydła z Argentyny i Panamy;
l liczne gatunki koników morskich z Indonezji;
l niektóre motyle z Wysp Salomona;
l skrzydelnik olbrzymi (jego muszle są popularną pa-

miątką) z Haiti, niektóre muszle przydaczni z Wiet-
namu, Mozambiku, wysp Salomona;

l niektóre storczyki ze Szwajcarii, Turcji, Norwegii, 
Korei Południowej, Rosji, Chin, Wietnamu.

Jak dopełnić formalności związanych 
z przywozem egzotycznej pamiątki?

n Bądź wyczulony na wszelkie okazy zwierząt i roślin 
kupowane za granicą.

n Dowiedz się, czy gatunek zwierzęcia/rośliny, z któ-
rego wytworzono przedmiot, jest objęty przepisami 
CITES. Szczególnie czujny bądź przy przedmiotach 
wytworzonych z: kości słoniowej, rogów nosorożca, 
koralowców, muszli, skór gadów i ssaków (głównie: 
krokodyli, węży, dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi), 
innych kości zwierząt.

n Poinformuj sprzedawcę, że chciałbyś wywieźć dany 

przedmiot za granicę. Być może sprzedawca ma 
odpowiednie dokumenty wywozowe lub może się o 
nie wystarać. To może ułatwić procedury, ale jedy-
nie w przypadku, gdy otrzymasz szczegółowe infor-
macje. Prostego zaprzeczenia, typu „Nie, nic Pan/i 
nie potrzebuje, nie będzie problemów”, nie traktuj ja-
ko ostatecznej wykładni. Pamiętaj, że poza zezwo-
leniem na wywóz potrzebujesz jeszcze, w większo-
ści przypadków, zezwolenia na przywóz.

n Jeśli już przed wyjazdem planujesz zakup jakiejś 
egzotycznej pamiątki, upewnij się, jakie masz moż-
liwości w tym zakresie wynikające z przepisów i w 
razie potrzeby przygotuj się zawczasu do dopełnie-
nia wszelkich formalności.

Co grozi za niedopełnienie wymogów?
Przewóz i działalność komercyjna prowadzona z 

naruszeniem przepisów UE w zakresie ochrony gatun-
ków fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi jest 
przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 5.

FINLANDIA WŁOCHY
Stolica – Helsinki 
Powierzchnia – 338.1 tys km² 
Ludność – 5 mln 
Język – fiński, szwedzki 
Waluta – euro
Religia – luteranizm 
Polska –  Finlandia – samochodem: 1.441,1 km 

(szacowany czas dojazdu: 20 godz. 8 min)
Przykładowe ceny: chleb tostowy - ok 2,00€, filet 
z kurczaka - ok 10,00€, pomidory suszone w za-
lewie – 1,49€, herbata Lipton Yellow Label – 
1,99€, bochenek chleba -1,5 euro, bułka – 0,5 eu-
ro, 1 kilogram jabłek – 1,5 euro, 1 kilogram ziem-
niaków – 1 euro, jogurt – 1 euro, masło – 2,5 eu-
ro, tabliczka czekolady – 2 euro, piwo – 3 euro, 
sok owocowy 1 litr – 1 euro, mleko 1 litr – 1-1,2 eu-
ro, ser żółty 1 kg – 15 euro.
l Polska i Finlandia są członkami układu Schen-
gen, co m. in. oznacza zniesienie kontroli na gra-
nicznych w ruchu osobowym między obydwoma 
państwami.
l Dokumentem podróży uprawniającym obywateli 
Polski do wjazdu i pobytu na terytorium Republiki 
Finlandii jest paszport bądź dowód osobisty, przy 
czym zaleca się posiadanie paszportu. Nie ma obo-
wiązku rejestracji pobytu nieprzekraczającego 
trzech miesięcy.
l W Finlandii obowiązuje drugi (w czterostopnio-
wej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. 
Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu ter-
rorystycznego jest - zdaniem władz miejscowych - 
podwyższone. Zagrożenie terrorystyczne wiązać 
się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, 
takimi jak np. wzmożona obecność policji w miej-
scach publicznych. W związku z powyższym zaleca 
się zachowanie ostrożności w miejscach publicz-
nych, monitorowanie komunikatów władz porządko-
wych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.
l Poziom przestępczości w Finlandii jest średni. 
Należy uważać na coraz częstsze kradzieże kie-
szonkowe zwłaszcza w dużych centrach handlo-
wych, na dworcach, w zaludnionych centralnych 
punktach miast i podczas imprez masowych.
l Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliż-
szym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie 
potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpie-
czyciela. Jak najszybciej trzeba zastrzec zgubione 
lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W przy-
padku utraty paszportu lub dowodu osobistego nale-
ży nie tylko zgłosić zdarzenie na policję, lecz także 
skontaktować się z Ambasadą RP w celu zgłoszenia 
utraty tych dokumentów i w razie potrzeby wydania 
paszportu tymczasowego na powrót do kraju.
l Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym 
Funduszu Zdrowia podróżujące po Finlandii lub 
przebywające w niej czasowo (np. studenci), mają 
prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z fiń-
skiej publicznej opieki medycznej na podstawie Eu-
ropejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta 
EKUZ), którą można otrzymać przed wyjazdem w 
placówce NFZ. 

l Podróżować po Finlandii można bez ograniczeń 
- z wyjątkiem dobrze oznaczonych, zamkniętych te-
renów wojskowych.
l Psy i koty wwożone do Finlandii powinny mieć 
identyfikator lub czytelny tatuaż (jeśli został on wyko-
nany przed 3 lipca 2011 r., w innym przypadku wy-
magany jest identyfikator). Zwierzęta podlegają obo-
wiązkowi szczepienia przeciw wściekliźnie dokona-
nego nie wcześniej niż w 12 tygodniu życia i nie póź-
niej niż 21 dni przed przyjazdem do Finlandii. Psy 
powinny zostać dodatkowo poddane zapobieganiu 
lub leczeniu bąblowca (Echinococcus) w okresie od 
1 do 5 dni przed wjazdem zwierzęcia do Finlandii. 
Zwierzę musi mieć przy sobie tzw. paszport zwierzę-
cia (pet passport) wydawany i uzupełniany przez 
weterynarza. Władze fińskie zalecają, by nie przy-
wozić do Finlandii zwierząt nieszczepionych lub 
przed ukończeniem przez nie 16 tygodnia życia.
l Policja skrupulatnie kontroluje  trzeźwość kierow-
ców. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to  0,5 
promila  (0,22 promila  w wydychanym powietrzu). 
Kierujący, u których wykryto poziom alkoholu we krwi 
wyższy niż 0,5 promila, niejednokrotnie są zatrzymy-
wani w areszcie. Osobom prowadzącym samochód 
pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolno-
ści do 6 miesięcy i zakaz prowadzenia pojazdu obo-
wiązujący do 5 lat. Również użyczenie pojazdu osobie 
pozostającej pod wpływem alkoholu podlega karze. 
l Sklepy -  czynne są przeważnie od godz. 9.00 do 
21.00 w dni powszednie, od 9.00 do 18.00 w soboty i 
od 9.00 do 12.00 w niedziele. Pewna liczba sklepów 
czynna jest w dni powszednie od 7.00 do 23.00. Banki 
czynne są wyłącznie w dni robocze w godz.10.00-16.30. 
W niedzielę można zrobić zakupy w mniejszych skle-
pach otwartych od 12.00 do 18.00 lub 21.00.
l W Finlandii ceny produktów różnią się w skle-
pach tej samej sieci, nawet w tym samym mieście - 
jeśli zostajemy dłużej, warto zrobić małe rozpozna-
nie i wybrać najtańszy ze sklepów. Może się jednak 
zdarzyć tak, że w każdym ze sklepów inne produkty 
będą tańsze - i nie znajdziemy jednego najtańszego.
l Łowienie ryb  - dozwolone jest po wykupieniu po-
zwolenia ważnego na dane województwo - można je 
kupić w fińskich kioskach z prasą i rzeczami codzien-
nego użytku (R-kioski) oraz na większości stacji ben-
zynowych. Na zbieranie grzybów i owoców leśnych 
na własny użytek nie są potrzebne zezwolenia.
l W Finlandii panuje  surowy klimat, zwłaszcza na 
północy kraju, gdzie nawet latem temperatura może 
wynosić ok. +10 st. C. Latem bardzo dokuczliwe są 
komary. Lipiec  jest podstawowym okresem, w któ-
rym wykorzystywane są urlopy letnie.

Ważne telefony:
112  - uniwersalny numer alarmowy   (brak odręb-
nych numerów na pogotowie, straż pożarną oraz 
policję), +3589  618  280 –  Ambasada RP w Hel-
sinkach, 0503 818  653 – dyżurny telefon alarmowy 
Ambasady (tylko wypadki nadzwyczajne), 
358 200 80 80  - pomoc drogowa, 118  - informacja 
telefoniczna

Stolica – Rzym 
Powierzchnia – 301.2 tys km² 
Ludność – 61 mln 
Język – włoski 
Waluta – euro
Religia – katolicyzm 
Polska – Włochy – samochodem: 1.763,8 km (szacowany 

czas dojazdu: 18 godz. 8 min)
Przykładowe ceny: butelka soku owocowego – 1-1,5 €, bu-
telka wody mineralnej – 0,5-0,8 €, paczka papierosów ponad 
4 €, pomidory – 2,20€, coca-cola – 1,49€, duża bagietka – 
0,89€, masło Lurpak - 250 g – 3,39€, jajka (6 sztuk) - 1,89€ 
l Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego 
wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Re-
publiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.  
l We Włoszech obowiązuje czwarty (w pięciostopniowej) 
skali stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że 
przeprowadzenie zamachu terrorystycznego jest, zdaniem 
władz miejscowych wysoce prawdopodobne. Alert terrory-
styczny wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpie-
czeństwa, takimi jak wzmożone kontrole, obecność na ulicach 
żołnierzy uzbrojonych w broń automatyczną, prześwietlanie 
bagażu i przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa przy 
wejściu do ważniejszych atrakcji turystycznych. W związku z 
powyższym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w 
miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz 
porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.
l Turyści narażeni są we Włoszech przede wszystkim na 
kradzieże (dokumenty, pieniądze) oraz włamania i kradzieże 
samochodów. Bardzo częste są kradzieże kieszonkowe. 
Wzmożoną ostrożność należy zachować w środkach trans-
portu publicznego, szczególnie w trakcie wsiadania i wysiada-
nia. W Rzymie miejscami w których dochodzi do szczególnie 
dużej liczby kradzieży są: Dworzec Termini (kasy biletowe, 
stacja metra), metro, okolice Koloseum, Plac św. Piotra, wej-
ście do Muzeów Watykańskich, inne ważne zabytki na terenie 
miasta. W Mediolanie: Plac Duomo, Galeria Wiktora Emma-
nuela, Dworzec Centralny, metro. Każdy przypadek kradzieży 
należy zgłosić na posterunku włoskiej policji lub karabinierów. 
W przypadku utraty dokumentów podróży prosimy o kontakt 
z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie, a w 
przypadku północnych regionów Włoch z Konsulatem Gene-
ralnym w Mediolanie. Zalecamy podróżowanie zarówno z do-
wodem osobistym, jak i paszportem, oraz pozostawianie jed-
nego z nich w hotelowym sejfie.
l W niektórych dzielnicach dużych miast oraz w kurortach, 
w tym na plażach, występuje zagrożenie napadami rabunko-
wymi i przestępstwami przeciwko wolności seksualnej. Nale-
ży unikać poruszania się po miejscach uznawanych za nie-
bezpieczne, w szczególności po zmierzchu.
l W środkowych Włoszech (pogranicze regionów Lazio, 
Marche i Umbria) utrzymuje się wysoka aktywność sejsmicz-
na. W trakcie podróży przez te rejony należy zachować 
ostrożność.
l Udając się do lekarza, należy przedstawić dokument po-
twierdzający ubezpieczenie, tzn. Europejską Kartę Ubezpie-
czenia Zdrowotnego (EKUZ) 
l Włochy mogą pochwalić się bardzo dobrze rozwiniętą in-
frastrukturą transportu. Włoskie autostrady liczą 6400 km, ko-
rzystanie z większości z nich jest jednak płatne. Drogi są bar-
dzo dobrej jakości, a ich gęsta sieć zapewnia dobre połącze-
nie pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. 

l Kierowcy pojazdów mechanicznych tymczasowo przeby-
wający we Włoszech mogą prowadzić samochody na podsta-
wie ważnego polskiego prawa jazdy.
l Włoska policja, mając na uwadze bezpieczeństwo na dro-
gach, dokonuje częstych kontroli przestrzegania przez kierow-
ców zawodowych ograniczeń dotyczących maksymalnego 
czasu pracy, a także prawidłowości posiadanych przez nich do-
kumentów samochodowych oraz tych na przewożony towar.
l Maksymalna dopuszczana prędkość na autostradach wyno-
si we Włoszech 130 km/h. Na niektórych autostradach trzypa-
smowych, a także tych z pasem awaryjnym limit prędkości zo-
stał zwiększony do 150 km/h, jednak wyłącznie tam gdzie jest 
to wskazane i gdzie został zainstalowany tzw. „tutor” - tj. system 
wykrywający średnią prędkość na danym odcinku drogi.
l We Włoszech obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży 
oraz podawania napojów alkoholowych na wszystkich sta-
cjach benzynowych w godzinach 22.00-7.00. Dodatkowo ist-
nieje też zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 3.00-6.00 we 
wszystkich lokalach gastronomicznych (barach, hotelach, re-
stauracjach) oraz tych, które są otwarte po 24.00, a w tych po-
łożonych przy autostradach - w godzinach 24.00-6.00.
l Klimat  Włoch  jest jednym z korzystniejszych na świecie: la-
ta są tu zwykle ciepłe i suche, a zimy łagodne. Istnieją jednak 
duże różnice pomiędzy regionami. Część północna kraju ma kli-
mat bardziej umiarkowany, a południowa – bardziej śródziem-
nomorski. Lata są gorące i suche wzdłuż wybrzeży (zwłaszcza 
na Południu), a chłodne na obszarach górzystych, głównie w Al-
pach i Apeninach. Zimy są łagodne w południowej części kraju, 
od Rzymu w dół, ale na Północy bywają prawie tak mroźne, jak 
w innych krajach północnej półkuli, a czasami nawet sroższe, 
zwłaszcza w styczniu na nizinach Lombardii i Emilia-Romagna. 
l Włochy to państwo niesłychanie atrakcyjne turystycznie. 
Można tu podziwiać wspaniałe zabytki z najbardziej odległych 
epok, począwszy od starożytności do czasów współcze-
snych. Sercem Italii i jednocześnie kolebką kultury europej-
skiej jest Rzym, z wspaniałymi obiektami, jak Koloseum, Pan-
teon, Fontanna di Trevi czy skarby Watykanu.
– Równie dobrze można jednak zakochać się w mieście za-
kochanych – Wenecji, wspaniałej Florencji czy malowniczym 
Neapolu. Niepowtarzalny klimat mają także małe włoskie mia-
steczka z zabytkową architekturą, uroczymi kawiarniami i re-
stauracjami. Ponadto Włochy zachwycają wspaniałą przyro-
dą. Latem można tu wypocząć na plażach Włoskiej Riwiery, a 
zimą zjeżdżać na nartach we włoskich Alpach. 
l Włochy  to również atrakcyjne, malownicze wybrzeża półwy-
spu oblewane czystymi i ciepłymi wodami. Piękne piaszczyste 
plaże zachęcają do wypoczynku. Dobrze zagospodarowane 
wybrzeże oraz rozmaite formy rozrywki i szeroka oferta sportów 
wodnych uatrakcyjniają wypoczynek na włoskich plażach. 
l Włosi to typowi południowcy – należą do bardzo tempera-
mentnych nacji. Charakteryzuje ich ożywiona gestykulacja i 
emocjonalne zachowanie. Bardzo lubią prowadzić bogate ży-
cie towarzyskie, szczególnie nocne. Rytuałem każdego dnia 
jest popołudniowa sjesta, w czasie której wszystkie instytucje, 
urzędy i sklepy są zamknięte, a ludzie odpoczywają po obie-
dzie. Z kolei w nocy włoskie miasteczka ożywają, a kawiarnie 
i restauracje są pełnie gości.

Ważne telefony: 
112 - żandarmeria (carabinieri), 113 - policja (polizia); 115 - 
straz pozarna (vigili del fuoco), 118 - pogotowie ratunkowe 
(soccorso medico)Kolumnę opracowała: kg
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Promocja kadetów CSPSP

...być ofiarnym i mężnym 
w ratowaniu zagrożonego 

życia...

Na terenie Centralnej 
Szkoły Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Częstocho-
wie odbyła się uroczysta 
promocja  kadetów XX 
turnusu Dziennego Stu-
dium Aspirantów oraz  
absolwentów Kwalifika-
cyjnego Kursu Zawodo-
wego w Zawodzie Tech-
nik Pożarnictwa.

Promocja poprzedzona 
została uroczystą mszą 
świętą na Jasnej Górze, 
której przewodniczył  bi-
skup pomocniczy archidie-
cezji częstochowskiej ks. dr 
prał. Andrzej Przybylski. 
Wzięła w niej udział kadra 
szkoły, absolwenci, zapro-
szeni goście oraz rodziny 
i znajomi promowanych. 
Podczas uroczystości na te-
renie Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Częstochowie promo-
cję na aspiranta otrzymało 

90 absolwentów. Prymu-
sem został mł. asp. Adame-
usz Smaruń, który uzyskał 
średnią ocen 5.05. Funkcję 
dowódcy kompanii pełnił 
mł. bryg. Zbigniew Purgal. 
Promowanych było również 
194 absolwentów Kwalifika-
cyjnego Kursu Zawodowego 
w Zawodzie Technik Pożar-
nictwa, wśród których były 
trzy panie. Opiekunem kur-
su był kpt. Tomasz Wiłun. - 
Uroczysta promocja była 
zwieńczeniem dwuletniego 
okresu kształcenia, podczas 
którego absolwenci zdoby-
wali wiedzę teoretyczną 
i praktyczną oraz profesjo-
nalne przygotowanie w za-
wodzie technik pożarnictwa, 
w którym przyjdzie pełnić 
im służbę – podkreśla mł. 
bryg. mgr inż. Dariusz And-
ryszkiewicz, rzecznik praso-
wy Komendanta Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie. 

Kadeci podczas akcji ratow-
niczo-gaśniczych, w których 
brali udział wyjeżdżając jako 
obsada szkolnej Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej na-
uczyli się obsługi nowocze-
snego sprzętu pożarniczego 
i nabyli umiejętności nie-
zbędnych do realizacji trud-
nych zadań ratowniczych - 
podsumowuje. 

W uroczystości związanej 
z tymi wydarzeniami wzięli 
udział przedstawiciele 
władz miasta, służb mun-
durowych, kuratorium, 
okręgowej komisji egzami-
nacyjnej, duchowieństwa, 
Klubu Generałów PSP, 
uczelni częstochowskich 
i województwa śląskiego, 
komendanci wojewódzcy 
PSP, komendanci szkół 
PSP, komendanci powiato-
wi i  miejscy PSP,  byli Ko-
mendanci Centralnej Szko-
ły oraz duchowieństwo.  
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W Sejmie

Przyjęli „Konstytucję dla 
Nauki”

Dokończenie ze str. 1
Reforma, która zacznie obowiązywać 

od 1 października, rozszerza autonomię 
uczelni i daje elastyczność w zakresie we-
wnętrznej struktury organizacyjnej. 
Dzięki temu uniwersytet czy szkoła wyż-
sza mają nie być luźną federacją wydzia-
łów, ale dobrze funkcjonującym mecha-
nizmem. Aby wspólnota uczelniana mo-
gła sama o sobie decydować, potrzebny 
jest  statut, będący konstytucją danej 
uczelni. To w nim zawarte będą kluczowe 
zasady organizacyjne. Ministerstwo po-
stanowiło  ograniczyć regulacje ustawo-
we do niezbędnego minimum (ustawa 
ureguluje jedynie centralne organy uczel-
ni)  i dać jeszcze więcej swobody akade-
mikom w decydowaniu o sobie. 

Dojdzie również do połączenia stru-
mieni finansowania. Uczelnia dostanie  
jedną subwencję, a nie niezliczone dota-
cje celowe. Dzięki temu wspólnota aka-
demicka będzie mogła przeznaczać pie-
niądze publiczne wedle swoich potrzeb – 
środki finansowe z budżetu państwa nie 
będą znaczone.

Poza tym, ustawa wprowadza nowy 
organ doradczy, czyli  radę uczelni. Będą 
ją współtworzyć osoby spoza wspólnoty 
akademickiej – jednak  o tym, czy będą 
stanowić większość czy mniejszość skła-
du, decydować będzie uczelnia.  Bez 
względu na decyzję, jaką podejmie, 
wszystkich członków rady (6 lub 8) wy-
bierać będzie senat, będący reprezenta-
cją całej wspólnoty akademickiej uczelni. 
W radzie zasiądzie również przewodni-
czący samorządu studenckiego.

Dzięki Konstytucji dla Nauki  blisko 
50 proc. nauczycieli akademickich 
w uczelniach publicznych otrzyma pod-
wyżki wynagrodzeń.  Zgodnie z nowymi 
przepisami pensje minimalne wzrosną  
średnio o około 800 złotych. Wzrost wy-
nagrodzeń odczują najbardziej adiunkci, 
asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni 
wykładowcy. 

Ustawa wprowadza też szkoły doktor-
skie,  które będą prowadzone przez uczel-
nie i instytuty naukowe. Szkoła doktor-

ska będzie mogła być utworzona przez 
podmiot posiadający co najmniej katego-
rię naukową na poziomie B+ w dwóch 
dyscyplinach, a w okresie przejściowym 
przez podmioty posiadające uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora. Znacznie 
bardziej ceniona będzie także interdyscy-
plinarność w badaniach naukowych. 
Każdy z przyszłych doktorantów otrzyma 
też stypendium - na początku w wysoko-
ści 2 350 zł, a po ocenie śródokresowej – 
3 632 złotych brutto. Po ocenie śródokre-
sowej będzie mógł być również zatrudnio-
ny w uczelni. Ustawa wprowadza rów-
nież  urlopy rodzicielskie  (macierzyńskie 
i ojcowskie) dla doktorantów udzielane 
na zasadach podobnych do osób zatrud-
nionych na umowę o pracę.

Studenci lepiej chronieni
Konstytucja dla Nauki zachowa do-

tychczasowe przywileje studentów. Ma 
też zapewnić im stabilny system pomocy 
materialnej, a także lepiej chronić ich in-
teresy.

Poza tym ustawa wprowadza liczne 
rozwiązania projakościowe w zakresie 
przygotowania absolwentów do wejścia 
na rynek pracy. Studia o profilu prak-
tycznym będą obejmować  co najmniej 6 
miesięcy praktyk studenckich. Utworzo-
na zostanie nowa ścieżka kariery dla  wy-
bitnych dydaktyków  – dzięki niej stu-
denci będą kształceni na jak najwyższym 
poziomie.

Po wejściu w życie ustawy uczelnia bę-
dzie miała obowiązek ustalenia i przed-
stawienia wszelkich opłat pobieranych 
od studentów na cały okres studiów na 
początku ich trwania.  Jeśli w trakcie cy-
klu kształcenia nałoży na studenta do-
datkowe opłaty lub zwiększy wysokość 
opłat wcześniej ustalonych, będzie mogła 
zapłacić nawet 50 tys. złotych kary. Po-
dobną ochronę studenci zyskają w przy-
padku opóźnień w wydawaniu dyplo-
mów. Jeśli szkoła wyższa nie wyda dy-
plomu w przeciągu trzydziestu dni, wów-
czas będzie jej groziła kara w wysokości 5 
tys. złotych. kg

Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, do zdarzenia 

doszło 16 kwietnia. 47-letnia Jo-
lanta S. była wraz ze swoim 5-let-
nim synem na dworcu PKP. Gdy 
kobieta żegnała się ze znajomym 
siedzącym w pociągu, jej syn 
wpadł w szczelinę między pero-
nem,  a odjeżdżającym pocią-
giem. Na szczęście maszynista - 
widząc w lusterku całe zdarzenie 
- od razu zahamował. Tylko dzię-
ki temu chłopiec nie odniósł żad-
nych obrażeń. Na miejsce mimo 
to przyjechało pogotowie, które 
przebadało dziecko. Hospitaliza-
cja okazała się niepotrzebna. 

Badanie stanu trzeźwości jego 
matki wykazało, że miała w orga-
nizmie 0,6 promila alkoholu. Ko-
bieta została zatrzymana, a 
5-latkiem zaopiekowała się jego 
starsza siostra. – W postępowa-
niu Jolancie S. przedstawiono 
zarzut narażenia syna na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utra-
ty życia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. 

Przesłuchana w charakterze 
podejrzanego Jolanta S. nie 

przyznała się do zarzucanego jej 
przestępstwa i wyjaśniła, że nie 
była w stanie przewidzieć za-
chowania dziecka – mówi pro-
kurator Tomasz Ozimek, rzecz-
nik Prokuratury Okręgowej w 
Częstochowie. - Prokurator za-
stosował wobec podejrzanej 
środek zapobiegawczy w posta-
ci dozoru policji, zobowiązując 
ją do stawiennictwa w komisa-
riacie 3 razy w tygodniu oraz 
nakazując powstrzymanie się 
od nadużywania alkoholu – do-
daje. Jolanta S. nie była w prze-
szłości karana. 

– Przestępstwo narażenia 
człowieka na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu, jest zagrożone karą pozba-
wienia wolności do 3 lat. Jeżeli 
na sprawcy ciąży obowiązek 
opieki nad osobą narażoną na 
niebezpieczeństwo (np. rodzic), 
przestępstwo jest zagrożone ka-
rą pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat – podsumo-
wuje prokurator Ozimek.
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Przydomowa plantacja

Rossi wywąchała narkotyki
O włos od tragedii

Matka: nie mogłam 
przewidzieć zachowania 

dziecka
Policjanci z Kłomnic zatrzy-

mali dwóch mężczyzn podej-
rzanych o uprawę konopi i po-
siadanie marihuany. U jedne-
go z nich śledczy znaleźli po-
nad 110 gramów zielonego su-
szu. Drugiemu, oprócz posia-
dania blisko 210 gramów ma-
rihuany, zarzuca się także 
uprawę 76 zakazanych przez 
prawo krzaków konopi indyj-
skich. Zatrzymani objęci zo-
stali policyjnym dozorem. 
W wyszukiwaniu narkotyków 
pomagał labrador Rossi.

Kilka dni temu kryminalni 
z Kłomnic wpadli na trop miesz-
kańca Częstochowy, który miał 
posiadać znaczne ilości narkoty-
ków. Kiedy wspólnie z funkcjo-
nariuszem śląskiej służby celnej 
i labradorem Rossi śledczy we-
szli na posesję 34-latka okazało 
się, że ich przypuszczenia były 
słuszne. Stróże prawa odnaleźli 
w pomieszczeniu gospodarczym 
łącznie blisko 210 gramów zielo-
nego suszu. Wstępne testy wy-
kazały, że to marihuana. Na tej 
samej posesji policjanci natrafili 
też na przydomową plantację ko-
nopi. Zabezpieczonych zostało 
76 krzaków tej rośliny. Podejrza-

ny o uprawę i posiadanie narko-
tyków częstochowianin został 
zatrzymany. W Prokuraturze Re-
jonowej w Częstochowie usłyszał 
zarzuty i został objęty dozorem.

Tego samego dnia kryminalni 
z Kłomnic zatrzymali też 27-lat-
ka z jednej z podczęstochow-
skich miejscowości, u którego 
w mieszkaniu śledczy znaleźli 

przeszło 110 gramów marihu-
any. I tym razem w ich wyszuka-
niu pomagał funkcjonariusz ze 
śląskiej służby celnej i labrador 
Rossi. Podejrzany o posiadanie 
marihuany 27-latek trafił do 
prokuratury, gdzie usłyszał za-
rzut i został objęty policyjnym 
dozorem.

kg
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Nowa ustawa

Są pieniądze dla 
niepełnosprawnych
Wraz z początkiem lipca 

zaczęła obowiązywać ustawa 
o szczególnych rozwiąza-
niach wspierających osoby o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności. Są dodatkowe 
pieniądze na leczenie, poza 
tym – przynajmniej w teorii 
– niepełnosprawni powinni 
mieć łatwiejszy dostęp do 
świadczeń. 

Osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności mogą ko-
rzystać poza kolejnością ze 
świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych w poradniach spe-
cjalistycznych (ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej), w szpi-
talach, z usług farmaceutycz-
nych realizowanych w aptekach 
oraz ze świadczeń rehabilitacji 
leczniczej, zgodnie ze wskaza-
niami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowot-
nej   dla osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności 
udzielane są poza kolejnością 
przyjęć wynikającą z prowadzo-
nych w placówkach medycz-
nych list oczekujących.

To oznacza, że:
l placówka medyczna udziela 

świadczeń opieki zdrowotnej 
w dniu zgłoszenia,

l w przypadku, gdy udzielenie 
świadczenia nie jest możliwe 
w dniu zgłoszenia, poradnia 
wyznacza inny termin poza 

kolejnością przyjęć wynikają-
cą z prowadzonej przez nią li-
sty oczekujących,

l świadczenie z zakresu ambu-
latoryjnej opieki specjali-
stycznej nie może być udzie-
lone w terminie późniejszym 
niż w ciągu 7 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia.

Niezbędne jest okazanie do-
kumentu potwierdzającego 
przysługujące uprawnienie, tj. 
orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Poza tym na realizację zapi-
sów ustawy wspierającej osoby 
niepełnosprawne zabezpieczono 
dodatkowe środki. Narodowy 
Fundusz Zdrowia zwiększył 
swój plan finansowy o 1 509 
918 tys. zł.   Pieniądze, które po-
chodzą ze zwiększonego wpływu 
składki oraz rezerwy ogólnej zo-
staną  przeznaczone m. in. na 
realizację zapisów ustawy. Kon-
kretnie chodzi o wyroby me-
dyczne dla osób niepełnospraw-
nych, a także bezlimitową reha-
bilitację osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności po-
przez zwiększanie wartości już 
obowiązujących umów lub za-
wieranie nowych kontraktów. 
Na te pierwsze przeznaczono 
kwotę 138,5 mln  zł, na drugie 
natomiast 225  milionów zł. Pie-
niądze trafiły już do oddziałów 
wojewódzkich NFZ.

kg

Dokończenie ze str. 1
Informacja o podejrzeniu bra-

ku spełnienia wymagań jako-
ściowych dla substancji czynnej 
wpłynęła poprzez system Rapid 
Alert z Europejskiej Agencji Le-
ków (EMA). EMA zawiadomiła 
kraje członkowskie o potencjal-
nym zagrożeniu związanym z za-
nieczyszczeniem substancji 
czynnej valsartanum dostarcza-
nej przez chińskiego wytwórcę.

Decyzje wstrzymujące w obro-
cie oznaczają, że do momentu 
uzyskania wyników badań labo-
ratoryjnych potwierdzających 
bądź wykluczających wadę jako-
ściową wstrzymany został obrót 
(sprzedaż) wskazanych serii pro-
duktów leczniczych, we wszyst-
kich hurtowniach i aptekach. 
Obecnie trwa oczekiwanie na ra-
port końcowy z postępowania wy-

jaśniającego i dalsze rekomenda-
cje Europejskiej Agencji Leków.

Konsultant krajowy w dziedzi-
nie kardiologii prof. dr hab. med. 
Jarosław Kaźmierczak wyjaśnia, 
jak postąpić w razie wstrzyma-
nia w obrocie lub wycofania z ob-
rotu produktów leczniczych za-
wierających substancję czynną 
valsartan pochodzącą od chiń-
skiego wytwórcy – Zhejiang Hu-
ahai Pharmaceutical.

Valsartan jest lekiem z grupy 
antagonistów receptora angioten-
syny II (sartany, ARB). Na pol-
skim rynku dostępnych jest kilka 
innych leków z tej grupy, np. lo-
sartan, kandesartan, telmisar-
tan, irbesartan, eprosartan. W 
przypadku wstrzymania w obro-
cie i ewentualnego wycofania z 
rynku wszystkich produktów za-
wierających valsartan, nie istnieje 

zagrożenie dla zdrowia lub życia, 
ponieważ valsartan można zastą-
pić innym lekiem z tej grupy lub 
lekami z innych grup, ale o po-
dobnym działaniu leczniczym, 
np. inhibitorami konwertazy an-
giotensyny (ACE-I). W wypadku 
wstrzymania w obrocie valsarta-
nu, pacjenci dotychczas leczeni 
produktami zawierającymi tę 
substancję czynną, powinni zgło-
sić się do swojego lekarza prowa-
dzącego (lekarza poz lub specjali-
sty), który zastąpi valsartan in-
nym lekiem z tej samej grupy sar-
tanów   (np.  losartan, kandesar-
tan, telmisartan, irbesartan, 
eprosartan) lub zastosuje lek/
grupę leków o podobnym działa-
niu leczniczym, tj.  inhibitory 
konwertazy angiotensyny czy in-
ne leki hipotensyjne –  według in-
dywidualnych wskazań. mag
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Młodzieżową Orkie-
strę Dętą z Mykanowa 
wraz z mażoretkami Pre-
sto spotkał niesamowity 
zaszczyt. W niedzielny 
poranek, 1 lipca, grupa 
podopiecznych Kapelmi-
strza Krzysztofa Witcza-
ka wystąpiła w progra-
mie Pytanie na Śniada-
nie, emitowanym w pu-
blicznej stacji telewizyj-
nej TVP2. Spotkanie po-
prowadziła dwójka sym-
patycznych prezenterów 
– Marzena Rogalska 
i Tomasz Kammel.

Występ rozpoczął się za-
graniem przez Orkiestrę 
utworu Intrada z widowi-
ska Czy pozwoli Panna 
Krysia, co bardzo spodo-
bało się prowadzącym. 
Obok Kapelmistrza Krzysz-
tofa Witczaka na śniada-
niowej kanapie zasiadła 
instruktorka mażoretek, 
Ewelina Stolarska, i klar-
necistka, Zuzanna Pietras. 
Padały pytania o to, ile 
osób liczy orkiestra, czy 
wszyscy są amatorami 
i jak wyglądają próby. Do-
ceniono profesjonalizm 
i zorganizowanie adeptów. 
Kapelmistrz opowiedział 
o początkach Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej i o tym, jak 
funkcjonują. Mieli oni 
szansę pochwalić się nie-

dawnym wyjazdem do 
Chin, który dla każdego 
z członków zespołu był 
ogromnym przeżyciem, 
a także wspomnieć o wy-
stępach w krajach euro-
pejskich. To zrobiło wraże-
nie na parze telewizyjnych 
prezenterów. Instruktor 
Ewelina Stolarska powie-
działa kilka słów o mażo-
retkach i zapewniła, że da-
ją szansę wszystkim, któ-
rzy chcą dołączyć do ich 
muzycznej wspólnoty. Zu-
zanna Pietras pochwaliła 
niepowtarzalną atmosferę, 
która panuje w Gminnym 
Centrum Muzyki i Tańca, 
a ponadto podkreśliła, że 
zawdzięczają ją właśnie 

Kapelmistrzowi. Orkiestra 
zagrała dodatkowo utwór 
Rihanny – Disturbia na 
czele z mażoretkami, które 
perfekcyjnie wykonały 
układ choreograficzny. Na 
wywiad poświęcono ponad 
dziesięć minut czasu ante-
nowego, dzięki czemu go-
ście z Mykanowa  mogli 
odpowiedzieć na kilka in-
nych pytań, a także zaape-
lować do potencjalnych 
sponsorów o wsparcie. By-
ła to szansa również na to, 
aby wypromować Gminę 
Mykanów. Cały wywiad 
mogą Państwo obejrzeć na 
oficjalnej stronie Pytania 
na Śniadanie. 

Paula Nogaj

Na szkolnym placu

Harcerskie imprezy
Pytanie na Śniadanie

Orkiestra z Mykanowa 
na szklanym ekranie Szkoła Podstawowa nr 47 w Czę-

stochowie od sześciu lat wspiera 
i współpracuje ze Związkiem Harcer-
stwa Polskiego Hufiec Częstochowa. 
Na terenie placówki działają dwie 
drużyny harcerskie – 3 żeńska CDH 
„WERTEPY” oraz 8 męska CDH 
„WAWER”.  Współpraca zaowocowa-
ła w ostatnim okresie dwiema wspa-
niałymi imprezami harcerskimi.

Drużyny harcerskie zorganizowały bi-
wak z licznymi atrakcjami i zabawami 
harcerskimi oraz tradycyjnym ogni-
skiem. – Druga impreza przybrała bar-
dzo uroczysty wymiar, gdyż teren Szkoły 
Podstawowej nr 47 w Częstochowie stał 
się miejscem trzydniowych obchodów 
XXXVIII urodzin 3CDH ,,WERTEPY” – 
mówi Dh. Urszula Radomska – Druży-
nowa 3 CDH „WERTEPY”. - Pierwszego 
dnia na boisku szkolnym odbyły się za-
jęcia integracyjne. Uczestnicy musieli 
zaprojektować łapacz duchów oraz wy-
myślić ciekawe legendy. Kolejnym punk-
tem naszego biwaku było ognisko ze 
wspólnym śpiewem i historiami, które 
upłynęło nam we wspaniałej nostalgicz-
nej atmosferze. Drugi dzień zaczęliśmy 
od uroczystego apelu. Kolejnym etapem 
naszych urodzin była gra terenowa, 
a następnie wspólne przygotowywanie 

posiłku w postaci pysznej jajecznicy. Po 
obiedzie zaczęły się przygotowania do 
kominka urodzinowego. Następnie dru-
hny  przygotowały krótką pantomimę 
o historii naszej drużyny. Świętowaliśmy 
jak najdłużej się dało – opowiada Dh. 
Bartosz Dawiskiba – Drużynowy 8 CDH 
„WAWER”. 

Harcerstwo to przygoda oparta na 
służbie, samodoskonaleniu i brater-
stwie. Zasady działania wyznacza Prawo 
i Przyrzeczenie Harcerskie. - Serdecznie 
podziękowania dla pana Piotra Włoczka, 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47 za 
pomoc w organizacji biwaku. Poprzez 
różne formy spędzania wspólnego czasu, 
możemy się realizować, pokonywać wła-
sne słabości, oraz - co ważne - dobrze się 
przy tym bawić. Nasz ruch jest dla 
wszystkich - począwszy od zuchów (dzie-
ci w wieku 6 lat), przez harcerzy, harce-
rzy starszych, wędrowników, aż po in-
struktorów – podsumowują harcerze.

 kg
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Jasna Góra

Początek szczytu 
pielgrzymkowego

Wizyta

Ambasador Czech odwiedził 
Częstochowę

Według zgłoszeń przesła-
nych do częstochowskiego 
magistratu, w sumie 27 zor-
ganizowanych grup pielgrzy-
mów przyjdzie w lipcu do 
naszego miasta. Łącznie ma 
być to ponad 7,5 tys. pątni-
ków. Część z nich przyjdzie, 
część przyjedzie na rowe-
rach. Statystyka nie obej-
muje zorganizowanych grup 
przyjeżdżających autokara-
mi, pociągami lub samocho-
dami bezpośrednio na Jasną 
Górę oraz pielgrzymów indy-
widualnych.

Największej liczby pielgrzy-
mów w ciągu jednego dnia 
możemy spodziewać się 15 
lipca - wtedy do miasta wej-
dzie najliczniejsza grupa Po-
znańskiej Pieszej Pielgrzymki 
na Jasną Górę   licząca 2000 
osób, zorganizowana przez 
Kurię Metropolitalną z Pozna-
nia. Drugą pod względem li-
czebności będzie grupa piel-
grzymia Kurii Metropolitarnej 
z Przemyśla. Przyjdzie w niej 
ok. 1300 osób. Sporo pątni-
ków możemy spodziewać się 
także 31 lipca, kiedy to przy-
będzie do miasta około 900 
osób z Bydgoszczy.

Oprócz tego w lipcu na Ja-
sną Górę zdążać będą piesi 
pielgrzymi m.in. z Ostrowa 
Wielkopolskiego, Kamienia Po-
morskiego, Bytowa, Wschowej 

a nawet Czeskiego Cieszyna. 
Przyjdą też grupy z innych 
ośrodków pielgrzymkowych, w 
tym z Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Wadowic czy krakowskiej 
Skałki. Sporo pielgrzymek wej-
dzie lub już weszło ze Śląska.

Oprócz najbardziej tradycyj-
nych, pieszych pielgrzymek, 
do Częstochowy dotrą także 
pielgrzymi na rowerach. Na 8 
lipca swój przyjazd zapowie-
działa 27 Szczecińska Piel-
grzymka Rowerowa, licząca 
250 cyklistów. Dzień wcześniej 
ok. 200 rowerzystów przyje-
dzie w ramach Pielgrzymki Ro-
werowej Diecezji Koszalińsko-
-Kołobrzeskiej.

Pielgrzymki piesze będą ko-
rzystać z wybranych, wyzna-
czonych przez miasto dróg, 
które zabezpieczy policja oraz 
miejskie służby. Częstochowę, 
jak co roku, odwiedzą również 
pielgrzymi przyjeżdżający au-
tokarami, koleją i prywatnymi 
samochodami. Te jednak nie 
muszą zgłaszać się do magi-
stratu, bo wymóg ten dotyczy 
wyłącznie grup, którym trzeba 
zorganizować przejście przez 
miasto. Oczywiście służby 
miejskie wspierają też planowo 
wszystkie duże zgromadzenia 
pielgrzymów pod Jasną Górą, 
wymagające medycznego, ko-
munalnego i porządkowego za-
bezpieczenia.

kg

Spotkanie z prezydentem  
Krzysztofem Matyjaszczy-
kiem, zwiedzanie siedziby 
częstochowskiej spółki „Stra-
dom” oraz Jasnej Góry były 
głównymi elementami wizyty 
Ivana Jestřába, Ambasadora 
Republiki Czeskiej w naszym 
mieście.

Wizyta ambasadora związa-
na była m.in. z inwestycją dzia-
łającej w Częstochowie od kilku 
lat, czeskiej firmy Elektroline. 
Zajmujące się budownictwem 
kolejowym przedsiębiorstwo 
kupiło na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
na Skorkach działkę o po-
wierzchni 8 tys. m2. Na miejscu 
chce stworzyć nowy zakład za 
ponad 6 mln zł i zatrudnić ko-
lejnych pracowników. 

Podczas wizyty, Ivan Jestřáb 
rozmawiał też o Międzynarodo-
wych Targach Maszynowych 
(MSV) w Brnie i możliwościach 
dalszej współpracy między Czę-
stochową i Czechami. Poza tym 
zwiedził Jasną Górę, siedzibę 
spółki „Stradom” i spotkał się 
z przedstawicielami czeskiej 
grupy kapitałowej    BR Group, 
w skład której wchodzi często-
chowska spółka. 

– Przyjechałem do Polski za-
ledwie kilka miesięcy temu 
i w Częstochowie jestem po raz 
pierwszy. Ta wizyta jest dla 
mnie jednak bardzo ważna. 

Uważam, że ambasador czeski 
powinien nie tylko mieszkać 
Warszawie, ale również podró-
żować i poznawać Polskę – za-
znaczał. – W Częstochowie ma-
my bardzo aktywnego konsula 
honorowego i widać, że wspólne 
stosunki ekonomiczne są bar-
dzo dobre. Czescy przedsiębior-
cy chętnie przyjeżdżają do Czę-
stochowy. To przecież oni kupi-
li fabrykę „Stradom”. Na tym 
nie zamierzają poprzestać. 
Chcą dalej inwestować w to 
miejsce – dodał.  Zresztą sama 
ambasada czeska wspiera sto-
sunki i relacje ekonomiczne 
między naszym krajem a Repu-
bliką Czeską. – Polska dla 
Czech jest drugim najważniej-

szym partnerem handlowym. 
Bardzo się cieszę, że współpra-
ca rozwija się tak dobrze i mam 
nadzieję, że czeskich przedsię-
biorców będzie przybywać. Li-
czę też na to, że polscy przedsię-
biorcy będą chętnie inwestować 
w Czechach. I dzięki temu na-
sze kraje jeszcze bardziej się po-
łączą – podkreślał. 

Ivan Jestřáb zaznaczał, że 
wkrótce zamierza ponownie po-
jawić się w Częstochowie. – Dla 
mnie Polska południowa jest 
bardzo ważna, bo to właśnie 
z tym regionem sąsiadujemy. 
Jestem pewien, że zacieśnienie 
współpracy przyniesie korzyść 
obu krajom – podsumował.

kg

Festiwal Iron Oxide

Strefowy mural
Zakończyła się trzecia edycja festiwalu Iron 

Oxide. Tym razem  grupa Monstfur zaprosiła 
do współpracy częstochowską młodzież. 
Efekt? Powstanie „kosmicznego” muralu na 
budynku hali ARR w strefie ekonomicznej 
oraz dwóch innych ulicznych obrazów.

Dwie pierwsze edycje festiwalu odbywały się 
przy ulicy Bojemskiego w strefie Euro Park 
Mielec, gdzie zainstalowano konstrukcje ze 
stali i  ocynku. Na nich swoje prace wykonali 
Simpson i  Monstfur. Obok nich rzeźby prze-
strzenne zaprezentował Tomek Górnicki. Tego-
roczny projekt, podobnie, jak poprzednie, słu-
żył promocji częstochowskich terenów inwesty-
cyjnych i sztuki street artowej. Nad jego reali-
zacją pracowali streetartowcy z grupy Monst-
fur, którzy zaprosili do współpracy młodzież 
z częstochowskich szkół technicznych i zawo-
dowych (Zespół Szkół im. gen. Władysława An-
dersa, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych im. Kazimierza Pułaskiego oraz Zespół 
Szkół Przemysłu Mody i  Reklamy im. W. S. 
Reymonta). Finał odbył się na „Skorkach” - te-
renach objętych statusem Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. - Tym razem grupa 
Monstfur nawiązała współpracę z częstochow-
skimi szkołami, które prowadzą klasy o profilu 
graficznym. Dzięki temu młodzież mogła wziąć 
czynny udział w powstawaniu ulicznych dzieł 
sztuki – mówi prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. - Jako jedyni w Polsce realizujemy pro-

jekt, który łączy w sobie promocję gospodarczą 
z kulturą i sztuką, a w dodatku z kształceniem 
młodzieży. Liczę na to, że podobnych inicjatyw 
będzie więcej – dodaje. 

Festiwal rozpoczął się od programu mento-
ringowego. - We wszystkich szkołach przepro-
wadziliśmy wykłady i warsztaty z zakresu sztu-
ki współczesnej, sztuki w przestrzeni publicz-
nej, designu, topografii i szeroko pojętej estety-
ki. W sumie było to około 100 godzin – wyjaśnia 
organizator festiwalu, przedstawiciel grupy 
Monstfur. -  W zajęciach wzięło udział szerokie 
grono uczniów. Cały program doprowadził nas 
do efektu końcowego, którym są realizacje mu-
ralowe. Współpraca na każdym szczeblu ukła-
dała się modelowo – dodaje. W ramach inicjaty-
wy na ścianie budynku hali Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., mieszczącej się przy ulicy 
Ekonomicznej powstał mural z hasłem „Mars 
jest nasz”. Dzieło „obejrzał” już nawet gość spe-
cjalny, który doskonale wpisuje się w hasło pro-
jektu. Mowa o łaziku marsjańskim, który kilka 
tygodni temu wygrał międzynarodowy konkurs 
łazików na pustyni w Utah w Stanach Zjedno-
czonych. Pojazd skonstruowali i zaprojektowali 
studenci Politechniki Częstochowskiej. Poza 
tym w ramach Iron Oxide młodzież wraz z gru-
pą  Monstfur stworzyła dwa inne uliczne obra-
zy: na szkolnym murze przy ulicy Targowej oraz 
na terenie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o. 
o. Realizację pomysłu koordynowało Centrum 
Obsługi Inwestora Urzędu Miasta. kg

Straż miejska

Ośmiolatka nie potrafiła 
trafić do domu

Częstochowscy strażnicy 
miejscy pomogli ośmiolatce, 
która zgubiła się w centrum 
miasta. Dziewczynka nie wie-
działa, jak ma trafić do domu.

Dyżurny odebrał telefoniczne zgło-
szenie, z którego wynikało, że ośmio-
letnie dziecko prawdopodobnie zgu-
biło się w alejach. Strażnicy miejscy 
szybko dotarli pod wskazany adres. 
Dziewczynka potwierdziła, że nie wie, 

jak trafić do domu. Funkcjonariusze 
ustalili jej adres zamieszkania i za-
wieźli do rodziców.

Przy tej okazji straż miejska przy-
pomina,  aby małe dzieci miały przy 
sobie karteczkę z numerem telefonu 
do rodziców lub opiekunów. W przy-
padku zagubienia szybki kontakt te-
lefoniczny pozwoli przewieść dziecko 
i oddać pod opiekę rodzinie.

kg

300+

Gdzie złożyć wniosek?
Częstochowskie Centrum 

Świadczeń od 1 lipca przyjmuje 
wnioski o świadczenie „Dobry 
start” (300+) w postaci elektro-
nicznej. Dopiero od 1 sierpnia 
możliwe będzie składanie doku-
mentów w formie tradycyjnej 
(papierowej).

Częstochowskie Centrum świad-
czeń odpowiada za wnioski 
o świadczenia rodzinne, wycho-
wawcze (500+), świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego oraz świad-
czenie w ramach programu „Dobry 
Start” (300+). 

Można je składać za pośrednic-
twem portalu Emp@tia oraz ban-
kowości elektronicznej. 

Wnioski dotyczące wszystkich 
tych świadczeń – z wyjątkiem 
świadczenia „Dobry Start” (300+) 
– można składać również za po-
średnictwem portalu ePUAP oraz 

platformy Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS).   

Co ciekawe, tylko 2 lipca, do 
godz. 15.30, do Częstochowskiego 
Centrum Świadczeń w postaci 
elektronicznej wpłynęło już prawie 
1300 wniosków, z czego ponad 
1000 dotyczyło nowego świadcze-
nia na rzecz uczniów rozpoczyna-
jących nowy rok szkolny „Dobry 
Start” (300+). Nabór wniosków do 
tego programu rozpoczął się online 
dzień wcześniej. Wnioski są na 
bieżąco przyjmowane przez system 
informatyczny.

Zgodnie z ministerialnym kalen-
darzem składanie wniosków o 
świadczenie „Dobry start” w wersji 
papierowej będzie możliwe dopiero 
od 1 sierpnia.

Szczegółowe informacje znaj-
dziemy na stronie:  http://ccs.
czestochowa.pl

kg

http://www.brgroup.cz/pl/
http://ccs.czestochowa.pl/
http://ccs.czestochowa.pl/


8. PIĄTEK-NIEDZIELA, 6-8 LIPCA 2018 AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenie

Niebezpieczna bakteria 
w kiełbasie śląskiej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny 

w miejscowości Marianka Rędzińska
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. 
zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska (uchwała Nr 87/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny 
z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości 
Marianka Rędzińska).
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 
2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, 
ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, w sali nr 21 w godzinach: 14:00-15:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rędziny na adres: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Rędziny na adres: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 
Rędziny lub na adres e-mail: ug@redziny.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rędziny.

OBWIESZCZENIE
sygn. sprawy:  AB.7011.4.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zwanej w skrócie k.p.a. podaję do publicznej wiadomości, że na 
wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie  reprezentowanego przez Panią Bożenę 
Zalewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 155 
KPA ostatecznej decyzji Starosty Częstochowskiego nr   7/2016/ZRID z dnia 12 12  2016r., znak 
AB.7011.11.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  

„ Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T 
poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna – DW483 -Mykanów 

– DK-1(węzeł A-1) – Rudniki – DK-91 – Wancerzów – DW786 -DW 908”

Wniosek dotyczy  dz nr 426; 319/2; 318/2  obręb Konin III, 
jedn. ewid. Rędziny w zakresie ich podziału i przejęcia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia 
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski 
i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, ul.  Sobieskiego 9, parter, pokój nr 17.

OBWIESZCZENIE
sygn. sprawy:  AB.7011.3.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zwanej w skrócie k.p.a. podaję do publicznej wiadomości, że na 
wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie  reprezentowanego przez Panią Bożenę 
Zalewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 155 
KPA ostatecznej decyzji Starosty Częstochowskiego nr   3/2016/ZRID z dnia 15 09 2016r., znak 
AB.7011.5.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T 
poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1 -Poczesna- Mazury- 

Młynek -Wąsosz -DW908” odcinek od km 0+ 050 do km 1+516( Wrzosowa) 

– droga kategorii Z

Wniosek dotyczy  dz nr 779 obręb Wrzosowa, 
jedn. ewid. Poczesna w zakresie jej podziału.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia 
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski 
i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, ul.  Sobieskiego 9, parter, pokój nr 17.

Główny Inspektorat Sani-
tarny ostrzega: w kiełbasie 
śląskiej z szynki ekstra 
stwierdzono  obecność bak-
terii Listeria monocytoge-
nes. Stanowi ona zagrożenie 
głównie dla kobiet w ciąży, 
noworodków i osób z obniżo-
ną odpornością.

Bakterie  Listeria monocyto-
genes  wykryto w jednej z pięciu 
próbek produktu badanych 
w ramach urzędowej kontroli In-
spekcji Weterynaryjnej. Kiełbasę 
śląską z szynki wyprodukowały  
Zakłady Mięsne „OLEWNIK-
BIS” Sp. z o.o. Świerczynek 10A, 
09-210 Drobin. Na co trzeba 
zwrócić uwagę, kiedy weźmiemy 
do ręki etykietę? Partia produk-
cyjna, w której wykryto bakterię 
to 04128, weterynaryjny numer 
identyfikacyjny to 14190303, 
a termin przydatności do spoży-

cia: 15.07.2018. Zakłady Mięsne 
rozpoczęły proces wycofywania 
kwestionowanej partii produktu. 
Jest on nadzorowany przez orga-
ny Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej. Poza tym  poinformowały 
konsumentów o wycofaniu pro-
duktu i możliwości jego zwrotu 
do miejsca zakupu. Informacje 
na ten temat zostały zamieszczo-
ne na stronie internetowej pro-
ducenta:  http://olewnik.com.
pl/ - Jeśli zakupiliście Państwo 
ten produkt o numerze partii po-
danym wyżej, prosimy o zwróce-
nie go do placówki, w której zo-
stał zakupiony lub kontakt z na-
szą firmą pod numer telefonu 
+24 267 46 00 – czytamy.

Kiełbasy o podanym wyżej nu-
merze partii nie należy spożywać 
– szczególnie na surowo, z uwa-
gi na potencjalne zagrożenie dla 
zdrowia.
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Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w  ciąży, 
noworodków i  osób z  obniżoną odpornością. Jej czynnikiem 
etiologicznym jest Listeria  monocytogenes. Bakterie Listeria 
wydalane są z  kałem zakażonych zwierząt. Są one szeroko roz-
powszechnione w  środowisku, a  ogniska zatruć pokarmowych 
przez nie wywoływane są rejestrowane na całym świecie.

Jak dochodzi do zakażenia?
Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego 

kontaktu z  wydalinami i  wydzielinami zakażonego zwierzęcia 
(m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź tez przez spożycie ska-
żonej żywności. Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, 
uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.

Objawy
l u  kobiet w  ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 ty-

godni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wyni-
kające z  zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia 
może dochodzić do obumarcia płodu i  poronień lub też wro-
dzonej listeriozy u  noworodka.

l u  osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy za-
każenia.

l u  osób starszych i  z  obniżoną odpornością na skutek zaka-
żenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu 
i  sepsy.

Zapobieganie zakażeniu
Głównie polega na:

n zastosowaniu właściwych środków ochronnych na farmach 
zwierząt,

n przestrzeganiu zasad higieny na każdym etapie procesu przy-
gotowywania żywności.

n należy pamiętać o  myciu rąk każdorazowo np. przed spoży-
waniem posiłków, po kontakcie ze zwierzętami, po wyjściu z  
toalety.
W  leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.

http://olewnik.com.pl/
http://olewnik.com.pl/


Nagrody Prezydenta Miasta 
dla uczniów Kopernika

W Miejskim Domu Kultury 
podczas uroczystej gali Prezy-
dent Miasta Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk nagrodził 
szczególnie uzdolnionych 
uczniów. W gronie wyróżnio-
nych znalazło się czterech 
uczniów naszego liceum: Seba-
stian Bożek, Anna Fiszer, Bartosz 
Sas i Piotr Woldan.

Nagroda jest wyróżnieniem in-
dywidualnym dla uczniów, których 
zainteresowania wykraczają poza 
program szkolny i którzy mogą po-
szczycić się znaczącymi osiągnięcia-
mi, a w szczególności są laureatami 
konkursów interdyscyplinarnych, 

przedmiotowych i olimpiad co naj-
mniej szczebla wojewódzkiego.

Serdecznie gratulujemy!
Kopernik News
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Kongres Kobiety 
Polskiej Niepodległości

W Katowicach odbył się  etap 
centralny Olimpiady Solidarności, 
wzięli w nim udział finaliści woje-
wódzcy, naszą szkołę reprezento-
wał Piotr Woldan z 2b (nauczyciel 
prowadzący prof. Agnieszka  Wa-
rzecha), który uzyskał drugi wynik 
podczas eliminacji wojewódzkich. 
Finał odbył się w miejscu symbo-
licznym, tj. Śląskim Centrum Wol-
ności i Solidarności w Katowicach, 
znajdującym się na terenie Kopal-
ni „Wujek”.

W kwietniu 48 finalistów etapu 
wojewódzkiego wzięło udział 
w warsztatach studyjnych                 
w Gdańsku, przygotowujących ich 
do egzaminu finałowego w Kato-

wicach. Szesnaście trzyosobowych 
drużyn rywalizowało ze sobą, bio-
rąc udział w egzaminie ustnym 
i obronie publicznej prezentacji 
multimedialnej. Drużyna Piotra 
przygotowała prezentację na je-
den z trzech tematów, wskazanych 
przez organizatorów tj. „Kłam-
stwa propagandy peerelowskiej 
i ich odbiór społeczny w latach 
1970 – 1989” i została laureatem 
trzeciego miejsca, uzyskując bar-
dzo dobrą ocenę za egzamin ust-
ny i przygotowaną prezentację. 

Gratulujemy Piotrowi sukcesu 
i życzymy dalszych.

Kopernik News:  
prof. Agnieszka Warzecha

Uczniowie naszej szkoły z kla-
sy 1b, 2b, 2c pod opieką prof. A. 
Warzechy, prof. Agaty Warty 
wzięli udział w porządkowaniu 
Cmentarza Żydowskiego w Czę-
stochowie. Działanie to zostało 
zorganizowane przez Alona 

Goldmana – przewodniczącego 
Związku Żydów Częstochowian 
w Izraelu oraz Fundację Mace-
wa. Na wstępie uczniowie wy-
słuchali krótkiego wprowadze-
nia o historii Cmentarza Żydow-
skiego w Częstochowie. Dzięki 

temu doświadczeniu mogli bar-
dziej zrozumieć charakter wielo-
kulturowości przedwojennej 
Częstochowy.

Newsa przygotowały:  
prof. Agnieszka Warzecha,  

prof. Agata Warta.

Porządkowanie Cmentarza Żydowskiego

W częstochowskim Muzeum 
Monet i Medali Jana Pawła II od-
był się uroczysty Kongres Kobie-
ty Polskiej Niepodległości – od 
św. Królowej Jadwigi  do Anny 
Walentynowicz pod patronatem 
honorowym Prezydentowej Ka-
roliny Kaczorowskiej.

Prelegenci z całej Polski ukazy-
wali w swoich wystąpieniach wiel-
kie postaci kobiet w polskiej histo-
rii, kulturze i sporcie. Dziewczęta 
reprezentujące koło teatralne VII 
LO pod opieką profesor Beaty 
Gendek-Barhoumi zaprezentowa-
ły montaż poetycki poświęcony 
twórczości Marii Konopnickiej in-
spirowanej grafikami patriotyczny-
mi Artura Grottgera z czasów po-

wstania styczniowego. 
Uczennice naszego liceum 

w bardzo sugestywny sposób uka-
zały przeżycia polskich kobiet cza-
su niewoli. Uczestnicy Kongresu 
stwierdzili, że był to jeden z najcu-
downiejszych momentów tych 
trzech dni; i że członkinie Grupy 
pod Wiszącym Kotem ukazały doj-
rzałe i mądre emocje. Uznanie zo-
stało wyrażone zarówno przez or-
ganizatorkę Kongresu Panią Annę 
Dąbrowską, dyrektora wspomnia-
nego muzeum Krzysztofa Witkow-
skiego czy przedstawicieli mediów. 
Dziewczyny miały też okazję zwie-
dzić imponującą ekspozycję mu-
zeum.

Kopernik News: 
prof. Beata Gendek-Barhoumi.

Piotr Woldan Laureatem 
trzeciego miejsca Olimpiady 

Solidarności 
– Dwie Dekady Historii

http://www.kopernik.czest.pl/?p=5922
http://www.kopernik.czest.pl/?p=5922
http://www.kopernik.czest.pl/?p=5993
http://www.kopernik.czest.pl/?p=5993


Sukces  Zespołu Szkół Samochodowo- Budowlanych w projekcie
„ Młodzi – Kreatywni”

Odbyła się Gala podsumowująca V edycję projektu „Młodzi – Kreatywni”. Celem projektu 
było pogłębienie wiedzy i umiejętności jego uczestników w zakresie przedsiębiorczości.

W ramach działań projektowych uczestnicy korzystali z takich form wsparcia, jak: wykłady, 
warsztaty, spotkania z przedsiębiorcami, gry edukacyjne, wizyty studyjne oraz różnego rodza-
ju konkursy, wspomagające proces rozwoju przedsiębiorczości.

W kategorii – Mój Pomysł na lekcję z  przedsiębiorczością - I miejsce zdobyła prof. Izabela 
Pędziach – Irczewska. W kategorii - fotoreportaż – Kreujemy  swoją przyszłość – II miejsce za-
jęła Wiktoria Kasprzyk , a miejsce III – Daria Łata. Obie uczennice,  z klasy technikum  samo-
chodowe o profilu policyjnym, przygotowała prof. Ewa Bekus-Kotynia.

Uroczysta Gala odbyła się w Teatrze im. Adama Mickiewicza, nagrody wręczał prezydent 
Częstochowy  Krzysztof Matyjaszczyk. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych 
Jacek Grzegorzewski otrzymał  wyróżnienie za aktywny udział szkoły w projekcie.

„Praktyka czyni mistrza”
- Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych  w Portugalii 

Po wielu tygodniach przygotowań, 
zarówno językowych jak i pedago-
gicznych, dziewięciu uczestników 
projektu „Praktyka czyni mistrza” wy-
jechało na staż, który odbył się w por-
tugalskim Esposende. Stało się to 
możliwe dzięki programowi Era-
smus+. Program stażu przygotowany 
został w porozumieniu ze stowarzy-
szeniem Euromob. Uczniowie zostali 
zakwaterowani w domu na zamknię-
tym osiedlu Ofir-Mar, w pokojach 
dwu-, trzyosobowych z łazienkami. Mieli zapewnione trzy posiłki dziennie, a do dyspozycji w 
pełni wyposażoną kuchnię, jadalnię, salon, pralnię i dwa baseny.  Po zapoznaniu się z praco-

dawcą, podpisaniu umów i przeszko-
leniu BHP uczniowie rozpoczęli staż. 
Zakłady, w których pracowali to Auto 
Gomes, Auto Novo, Impresoes na Ho-
ra oraz Jorge Cunha. Uczniowie tech-
nikum samochodowego i technikum 
mechanicznego w trakcie trwania 
praktyk wykonywali takie czynności 
jak: przyjęcie pojazdu do naprawy, 
naprawa nadwozi i podwozi, wymiana 
tarcz ciernych sprzęgła, skrzyń bie-
gów, kontrola działania układu ha-

mulcowego po naprawie, naprawa silników, przygotowanie narzędzi do pracy na maszynach 
CNC, wycinarki laserowej, posługiwanie się narzędziami pomiarowymi, programowanie w 
photoshopie. Weekendy przeznaczone były na zwiedzanie Porto, Bragi, Viana do Castelo, Ave-
iro oraz Esposende. Po zakończeniu stażu portugalscy pracodawcy wystawili uczestnikom pro-
jektu ocenę i wręczyli  certyfikaty potwierdzające odbyty staż. Po powrocie do kraju uczniowie 
muszą wypełnić raporty końcowe, które są zobowiązani wysłać do Agencji Narodowej, a tak-
że dokonać ewaluacji projektu. Koordynatorkami projektu były: prof.   Justyna Mizera i prof. 
Marzena Śledź.

Podpisanie  porozumienia  o współpracy Zespołu Szkół Samochodowo-
Budowlanych  z Wojskową  Komendą Uzupełnień w Częstochowie

Zespół Szkół Samochodowo-Bu-
dowlanych podpisał porozumienie o 
współpracy z Wojskową Komendą 
Uzupełnień w Częstochowie. W imie-
niu ZSSB porozumienie podpisał dy-
rektor Jacek Grzegorzewski ,a w imie-
niu  WKU ppłk  Adrian Klimek. Zostało 
ono podpisane w  trakcie Pikniku 
Mundurowego „Razem w Szyku”, or-
ganizowanego przez WKU na Palcu 
Biegańskiego.  Zawarte porozumienie 
o współpracy ma na celu wzajemną 
pomoc w propagowaniu Sił Zbrojnych oraz etosu żołnierza wśród młodzieży szkolnej oraz bu-
dowanie postaw moralnych i patriotycznych.

Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Samochodowo- Budowlanych 
z uczniami z  Niemiec i  Słowacji

Już 16 lat trwa wymiana miedzy Zespołem Szkół Samochodowo-Budowlanych a podobną 
szkoła zawodową - SOŚD w Martinie na Słowacji. Zainicjował ją i przez pierwsze lata prowadził 
dyrektor Jacek Grzegorzewski. W maju słowaccy uczniowie byli w Częstochowie. Podziwiali jej 
zabytki, Jasną Górę. Byli też na wycieczce w Ojcowskim Parku Narodowymi i Jaskini Łokietka. 

Zostali także przyjęci przez Wiceprezydenta Miasta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka.
Uczniowie ZSSB przebywali  z rewizytą na Słowacji. Zwiedzili zabytki i muzea Martina i po-

bliskiej Żyliny, a także piękny zamek orawski. Zapoznali się też ze słowackim systemem kształ-
cenia i oceniania. Z wielką ciekawością zwiedzali szkołę, warsztaty, internat. 

 Także w maju grupa 22 uczniów z klas maturalnych wraz z 4 opiekunami z Europaische  
Gymnasium   Waldenburg z Niemiec  gościła ZSSB. Grupa zwiedziła Częstochowę, Kraków, 
Wieliczkę. W Częstochowie niemieccy uczniowie spotkali się z dyrektorem Jackiem Grzego-
rzewskim, nauczycielami i uczniami szkoły, zwiedzili   klasztor na Jasnej Górze oraz zakład 
Brembo.                                                                            

XXII Wojewódzki  Finał  Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego 

W Żarnowcu odbył się XXII Turniej Motoryzacyjny. Laureaci Turnieju Powiatowego, drużyna 
Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych: Patryk Szlacheta, Jakub Zaskórski, Dominik Bier-
nat, zajęli V miejsce w województwie śląskim. Do konkursu uczniów przygotowali nauczyciele: 
prof. Bogusław Kurzelowski i prof.  Dariusz Zalas. 

 Sukces uczniów Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych 
w  XLI  Wojewódzkich  Zawodach   Sportowo-Obronnych  

„Sprawni jak żołnierze” w Chorzowie
Uczniowie Zespołu Szkół Samo-

chodowo-Budowlanych, reprezentu-
jący region częstochowski, wzięli 
udział w Chorzowie w Wojewódzkich 
Zawodach Sportowo- Obronnych 
„Sprawni jak żołnierze” . Nasi repre-
zentanci: Krzysztof Motłoch z kl.  
IIIb TS, Mateusz Radło z kl. IITM , 
Radosław Rachwalik z kl. Ia TS  zdo-
byli I  miejsce w prestiżowej rywaliza-
cji  „Dwuboju ogniowym”- strzela-
nie i rzut granatem. W klasyfikacji ge-
neralnej -do której zaliczano strzelanie, rzut granatem, pierwszą pomoc, sprawnościowy tor 
przeszkód i bieg na orientację-młodzież ZSSB  zajęła III miejsce. Uczniów przygotował prof. 
Wojciech Przerada

Konkurs Motoryzacyjny „Mobilna Komunikacja” w Zespole Szkół 
Samochodowo-Budowlanych

W ZSS-B odbył się V Konkurs Motoryza-
cyjny „Mobilna Komunikacja”. W konkursie 
uczestniczyli uczniowie częstochowskich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pierw-
sze miejsce zajęła SP nr 38, drugie miejsce 
SP nr 8, trzecie miejsce SP nr 48 z a czwarte 
nagradzane miejsce SP nr 41. Dyrektor szko-
ły Jacek Grzegorzewski wręczył dyplomy 
wraz z nagrodami, ufundowanymi przez 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie. Celem konkursu jest propagowanie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konkurs przygotowali i przeprowadzili prof. Beata Koło-
dziejska, prof.  Krzysztof Knop, prof. Bogusław Kurzelowski i prof. Dariusz Zalas.

72. Rocznica  powrotu rodzin polskich ze zsyłki  na Sybir 
Delegacja Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych na czele z dyrektorem Jackiem 

Grzegorzewskim,  wicedyrektor Agnieszką Burzyńską oraz nauczycielkami: prof. Ewą Beku-
s-Kotynią, prof. Izabelą Zaborska, prof. Teresą Michałowską i prof. Ewą Kublik  wzięła  udział 
w uroczystości upamiętniającej 72. rocznicę powrotu rodzin polskich  ze zsyłki na Sybir. Uro-
czystość odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie. 
Po zakończeniu liturgii zebrani udali się pod  pod Tablicę Memorialną, gdzie odśpiewano 
Hymn Sybiraków i złożono wiązanki kwiatów.

10. PIĄTEK-NIEDZIELA, 6-8 LIPCA 2018
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ —
n KUPIĘ mieszkanie M-1 – pokój z kuchnią 

w centrum Częstochowy – śródmieście. Na 
pierwszym lub drugim pietrze. Tel. 34 324 05 
52 (prosić Lucjana)

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

— RÓŻNE —
n Zaopiekuję się drugą osobą w zamian za 

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

Tel: 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —

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

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

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną 1600 m2. 

Kolonia Borek. Tel. 506 787 261 
n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna. 
Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140 
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 

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

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ domek na wakacje w Kołobrzegu 

(5 – 6-osobowy). Tel. 513 906 564

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

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

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

KUPIĘ

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM katalogi sukien i mody ślubnej 

– 10 szt (9 szt oryginalne francuskie i 1 szt. 
polski). Razem 100 zł. Miesięcznik „Literatura 
na świecie” – lata 70-te, 80-te. 53 szt. – 5 zł/
szt. Tel. 601 636 915

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon NOKIA + ładowarka. 

Cena 40 zł. Magnetowid ORION – 60 zł. 
Tel. 530 485 377

— 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

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

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

WAGI
POGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

OPIEKA

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z 

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

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

— SZUKAM PRACY —

n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 
Tel. 667 499 164

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

MATRYMONIALNE
n 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

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

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



Zwiedzali MPK

Młodzi miłośnicy 
komunikacji

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 4 lipca 2018 r.

NISSAN QASHQAI 
1.6 E, rok prod. 2011, 
kraj., I – wł. 

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

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

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

38.900 zł  

MITSUBISHI COLT 
1.3 E, rok prod. 2008, 
2/3 drzwi

 
13.800 zł  

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

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

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

 16.900 - 19.900 zł

n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  
automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto

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 FIESTA 1.5 TDCi, rok prod. 2005,  
kraj., I – wł., serwis, F – ra VAT 29.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2016, kraj., 
I – wł. 44.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2008, 140 KM 21.900 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 NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł.  25.900 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. 2012-2015,  

kraj., I – wł., f-ra VAT 29.900 - 37.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  

kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł
n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,  

sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT 36.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  34.900 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
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SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

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

Czwarta edycja Akademii 
Młodego Pasażera MPK do-
biegła końca. Miejski prze-
woźnik już teraz zaprasza 
chętne przedszkola i szkoły 
do udziału w kolejnej. 

Uczniowie i przedszkolaki w ra-
mach akcji edukacyjnej zwiedziły 
zajezdnię, dowiedziały się jak na-
leży zachowywać się jeżdżąc 
tramwajami i autobusami oraz 
poznały zasady udzielania pierw-
szej pomocy. W czerwcu Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
odwiedziły dzieci   z Miejskiego 
Przedszkola nr 31, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Łojkach 
oraz Szkoły Podstawowej nr 17. 
Oprócz pracowników częstochow-
skiego MPK, w IV edycji Akademii 
Młodego Pasażera udział wzięli 
przedstawiciele policji, ratownicy 
medyczni i animatorzy. – W no-
wym roku szkolnym będziemy 
wyczekiwać kolejnych wyjątko-
wych gości w ramach „Akademii 
Młodego Pasażera”. Zaintereso-
wane placówki prosimy o zgłasza-
nie się do Działu Reklamy i Mar-
ketingu MPK w Częstochowie. Do 
zobaczenia! – zachęca miejski 
przewoźnik. kg



Inaczej na stacjach

Nowe oznaczenia dystrybutorów

Rejestracja pojazdów

Mniejsze blachy już dostępne
Myszków

3,5 promila i za kierownicę
Liczna apele i kontrole stanu 

trzeźwości na niektórych kierow-
cach nie robią żadnego wrażenia. 
Wielu z nich i tak wsiada za kierow-
nicę po pijanemu. Podobnie było 
w przypadku 40-latka z Myszkowa, 
który... prowadził mając w organi-
zmie 3,5 promila alkoholu. Na doda-
tek mężczyzna zamierzał dalej pić – 
zrobił sobie przystanek w barze.

Dyżurny myszkowskiej komendy 
otrzymał informację od postronnego 
świadka, że kompletnie pijany kierowca 

volkswagena przyjechał do baru w Ko-
ziegłowach i złożył zamówienie. Stróże 
prawa błyskawicznie zjawili się we 
wskazanym miejscu i zastali tam 40-lat-
ka. Mężczyzna był kompletnie pijany. 
Badanie wykazało 3.5 promila alkoholu 
w organizmie. Kierowca stracił prawo 
jazdy. Wkrótce może trafić do więzienia 
na dwa lata.   O jego dalszym losie  za-
decyduje sąd. Dzięki prawidłowej posta-
wie przypadkowego świadka, policjanci 
wyeliminowali kolejnego nietrzeźwego 
uczestnika ruchu drogowego.

kg

Kolejna atrakcja komunikacyjna

Na tory wyjedzie 
zabytkowy tramwaj

Kursy zabytkowym piętrowym au-
tobusem na turystycznej linii 034 
cieszą się niesłabnącą popularno-
ścią. Miejski przewoźnik postanowił 
iść o krok dalej i... uruchamia kolej-
ną atrakcję komunikacyjną. W każ-
dą wakacyjną niedzielę na często-
chowskie tory wyjeżdżać będzie za-
bytkowy tramwaj! Będzie można 
nim podróżować za darmo. 

Bezpłatna linia turystyczna „4N” bę-
dzie obsługiwana przez zabytkowy po-
jazd o takim samym symbolu fabrycz-
nym. - Mamy nadzieję, że niedzielne 
kursy tym wyjątkowym pojazdem do-
równają popularnością i zainteresowa-
niem turystycznej linii autobusowej 
„034”, która obsługiwana jest we 
wszystkie dni wakacji w Częstochowie 
zamiennie przez dwa autobusy piętro-

we - z zamkniętym i otwartym dachem 
– zaznacza Maciej Hasik, rzecznik pra-
sowy MPK w Częstochowie.

Począwszy od 8 lipca, w każdą nie-
dzielę w okresie wakacji, po często-
chowskich torach kursować będzie za-
bytkowy tramwaj, który przewiezie 
mieszkańców i turystów od pętli przy 
ulicy Fieldofra-Nila do pętli Stadion Ra-
ków (i z powrotem). Na przystankach 
przy trasie przejazdu pojawią się roz-
kłady jazdy. 

Tramwaj 4N to najstarszy czynny po-
jazd szynowy częstochowskiego MPK. 
Związany jest z początkami tramwajo-
wej infrastruktury miasta. Rocznik 
1958, odrestaurowany w 2006 roku, 
był w ostatnich latach wykorzystywany 
do obsługi różnego rodzaju przejazdów 
okolicznościowych.

kg

Dokończenie ze str. 1
Oznaczenia na stacjach paliw mają zostać 

ujednolicone w całej Unii Europejskiej. W ten 
sposób ma zostać wyeliminowany problem 
tankowania niewłaściwego paliwa. Od paź-
dziernika każdy rodzaj będzie miał inny sym-
bol oraz inny skrót. I tak, na dystrybutorach 
i pistoletach z benzyną zobaczymy kółko oraz 
literkę E – skrót  od etanolu. Liczba obok niej 
to maksymalna procentowa zawartość eta-
nolu w paliwie zalecana do użycia w pojeź-
dzie, np. E5, E10. Olej napędowy zostanie 
oznaczony kwadratem i literką B oznaczają-
cą biodiesel. Wartość obok to maksymalna 
zawartość procentowa biodiesla w paliwie 
dopuszczalna do użycia w pojeździe, np. B7, 
B10. W kwadracie możemy też zobaczyć 

symbol XTL, który jest parafinowym olejem 
napędowym, wytwarzanym z surowców od-
nawialnych lub kopalnych innych niż ropa 
naftowa. Gaz paliwowy będzie oznaczony na-
tomiast rombem  z sygnaturą H2, CNG, LPG, 
LNG (wodór, sprężony gaz ziemny, gaz płyn-
ny i skroplony gaz ziemny). Nowe oznaczenia 
mają pojawić się też w pobliżu wlewu paliwa 
– na każdym fabrycznie nowym pojeździe. 

Symbole mają obowiązywać od paździer-
nika we wszystkich punktach w Polsce, 
gdzie można tankować. Ze wstępnych infor-
macji wynika, że moją one pojawić się jako 
alternatywa i dodatkowa informacja - nie 
zastąpią więc – przynajmniej na początku – 
znanych od lat skrótów ON i Pb.

kg

Ministerstwo Infrastruktury postano-
wiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
właścicieli samochodów sprowadzo-
nych z USA czy Japonii. Specjalnie 
z myślą o nich powstały mniejsze tabli-
ce rejestracyjne. Okazało się jednak, 
że... one również nie pasują do tego ty-
pu pojazdów. Resort bowiem zamówił 
zupełnie inne wymiary, niż te, które 
obowiązują na przykład w USA.

Przypomnijmy, w typowe polskie blachy 
mają wymiary  520 mm x 114 mm (tablica 
jednorzędowa) lub lub 305 mm x 214 mm 
(tablica dwurzędowa). W Stanach nato-
miast to  305 mm x 155 mm, a w Japonii 
330 x 165 mm.  W związku z tym właścicie-
le sprowadzonych pojazdów musieli zginać 
tablice rejestracyjne by zmieścić je w otwo-
rach montażowych. Efekt wizualny daleki 
był od ideału. Na dodatek narażali się na 

mandat – 200 zł oraz 3 punkty karne. 
Niektórzy szli o krok dalej i zamawiali 

tablice, a właściwie ich repliki, w prywat-
nych firmach. To jednak w naszym kraju 
jest nielegalne i również wiąże się z ryzy-
kiem poniesienia kosztów. Tak, tak – za te-
go typu „wynalazki” policjanci również 
mogą ukarać mandatem. Dlaczego? Bo na 
tablicach brakuje urzędowych naklejek. 

Po  interpelacji posła Piotra Marca (Liroy), 
Ministerstwo Infrastruktury postanowiło 
wprowadzić więc nowy rozmiar „blach” - tak 
by pasowały one do otworów montażowych 
i wnęk w karoserii. Okazuje się, że rozwiąza-
nie wcale nie jest strzałem w dziesiątkę. 
Dlaczego? Bo nowe tablice.... również nie 
pasują. Ich wymiary wynoszą  315 mm x 
114 mm. Dostajemy więc nie odpowiednik, 
a standardową  tablicę  rejestracyjną, tyl-
ko… skróconą, która również nie pasuje do 
mocowań.  kg
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Siatkówka plażowa

W Częstochowie poznamy 
mistrzynie Polski juniorek

Za rok akademicki 2017/2018

Uniwersytet Jana 
Długosza podsumował 
sportowe osiągnięcia

W połowie lipca na boiskach 
pływalni letniej przy ul. Deka-
brystów odbędą się dwa tur-
nieje siatkówki plażowej rangi 
mistrzostw Polski -  półfinał 
Mistrzostw Polski młodzików 
oraz finał Mistrzostw Polski 
juniorek.  

W turnieju młodzików, który 
odbędzie się w dniach 14-15 lip-
ca wezmą udział po 4 pary wyło-
nione z finałów wojewódzkich. 
Do finałów Mistrzostw Polski 
awansują 4 najlepsze pary.

Częstochowę w półfinale mło-
dzików reprezentować będą Ku-
ba Kantorowicz i Marcel Po-
śpiech, młodzi siatkarze, którzy 
na co dzień trenują w klubie 
Exact Norwid Systems Często-
chowa. Udany sezon halowy 
2017/2018 zakończyli zdobywa-
jąc pod okiem Rafała Bogusa 
srebrny medal mistrzostw ślą-
ska młodzików na hali. 

W ćwierćfinale halowych mi-
strzostw Polski zajęli 3. miejsce, 
niestety niepremiowane awan-
sem do półfinałów, a do szczę-
ścia zabrakło im lepszego bilan-
su setów. Dopełnieniem dobrego 
sezonu zawodników z Często-
chowy jest mistrzostwo Śląska.  

W turnieju finałowym junio-
rek, który odbędzie się w dniach 
17-18 lipca tytułu mistrzowskie-
go zdobytego rok temu bronić 
będą Patrycja Jundziłł i Julia 
Gierczyńska. Patrycja jest rodo-
witą częstochowianką i swoją 
przygodę z siatkówką zaczynała 
właśnie w Częstochowie.

Reprezentujące obecnie UKS 
Szamotulanin Szamotuły Patry-
cja i Julia bardzo udanie rozpo-
częły trwający sezon. Dziewczy-
ny reprezentować będą Polskę 
w III Letnich Młodzieżowych 
Igrzyskach Olimpijskich, które 
odbędą się w październiku w Bu-
enos Aires. Podopieczne trenera 

Rafała Szternela wywalczyły 
awans na kontynentalnym tur-
nieju kwalifikacyjnym w au-
striackim Baden, który został ro-
zegrany od 8 do 10 czerwca.

W Badan zagrało 16 par po-
dzielonych na cztery grupy. Polki 
pokonały duety z Ukrainy, Fran-
cji i Słowenii. W decydującym 
o awansie spotkaniu pokonały 
Emi van Driel i Raisę Schoon 
(Holandia) 2:1 (18:21, 21:16, 
15:9).

W Buenos Aires młodzi spor-
towcy po raz trzeci będą walczyć 
o medale Letnich Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich. Poprzednie 
odbyły się w 2010 roku w Singa-
purze i 2014 w Nankinie.

Zanim jednak Patrycja i Julia 
wyruszą na podbój świata z pew-
nością postarają się udowodnić 
w Częstochowie, że są najlepszą 
w kraju parą w swojej kategorii 
wiekowej.  

KR

Rok akademicki 2017/2018 
był bardzo udany pod wzglę-
dem sportowym dla Uniwersy-
tetu im. Jana Długosza w Czę-
stochowie.  

Studenci i studentki często-
chowskiego uniwersytetu wy-
walczyli rekordową liczbę 15 me-
dali w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski. Krążki zdobywali 
w piłce nożnej mężczyzn (złoty 
i srebrny), siatkówce mężczyzn 
(złoty i brązowy), tenisie stoło-
wym kobiet (złoty i srebrny), fut-
salu kobiet (złoty), futsalu męż-
czyzn (srebrny), biegach przeła-
jowych (2 złote i 1 srebrny), lek-

koatletyce (złoty, srebrny i brą-
zowy) oraz siatkówce plażowej 
(srebrny).  

– W historii startów w latach 
1975 -2018 zdobyliśmy 412 me-
dali, w tym 160 złotych – wylicza 
Wiesław Pięta, wiceprezes AZS-
-u UJD. – Najwięcej medali, bo 
aż 118 zdobyli nasi pingpongiści.

W minionym roku akademic-
kim studenci i studentki UJD 
zdobyli też medale w mistrzo-
stwach Polski seniorów i kolejne 
krążki w tenisie stołowym oraz 
podnoszeniu ciężarów. W mi-
strzostwach Polski AZS po 9 me-
dali wywalczyli sztangiści i teni-
sistki stołowe.   KR
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Facebook usunął 
konto Włókniarza

W poniedziałek wieczorem z 
Facebooka zniknęło konto 
Włókniarza Częstochowa. 
Działacze klubu są oburzeni, 
bo stał się to nagle i bez poda-
nia przyczyny przez serwis 
społecznościowy.  

Konto Włókniarza zostało usu-
nięte bez podania uzasadnienia w 
miniony poniedziałek wieczorem, 
dzień po wygranym przez często-
chowską drużynę meczu z liderem 
PGE Ekstraligi Fogo Unią Leszno. 
- Po wielu próbach skontaktowa-
nia się z administratorami Face-
booka otrzymaliśmy informację, 
że powodem usunięcia konta była 
reklama zakładów losowych - mó-
wi Michał Świącik, prezes forBET 
Włókniarza Częstochowa. - Nie 
dostaliśmy żadnego ostrzeżenia. 
Dziwi mnie takie działanie tym 
bardziej, że wszystkie materiały 
reklamowe naszego sponsora ty-

tularnego są uzgadniane z praw-
nikami. Firma forBET sponsoruje 
również Śląsk Wrocław. Do face-
bookowego profilu tego klubu nie 
ma jednak zastrzeżeń.  

Sternika Włókniarza dodaje, 
że np. serwis internetowy You 
Tube zanim podejmie jakieś kro-
ki związane z kontem danego 
użytkownika, wysyła najpierw 
ostrzeżenie. Nie usuwa też całe-
go profilu tylko element, który 
narusza zasady.  

Konto facebookowe forBET 
Włókniarza istniało od 9 lat. - 
Dlaczego amerykański potentat 
nie zwrócił uwagi na to, że pro-
wadzimy akcje charytatywne za 
pośrednictwem naszego profilu - 
zastanawia się Świącik.  

Działacze Włókniarza podej-
rzewają, że z tą całą sprawą mo-
gą mieć związek osoby ze środo-
wiska okołożużlowego w Często-
chowie.   KR

30-letni bramkarz Michał Gliwa, która w ubiegłym se-
zonie występował na boiskach ekstraklasy, związał się 
dwuletnim kontraktem z częstochowskim Rakowem.

– Po odejściu Mateusza Lisa i Mateusza Kosa szukaliśmy 
piłkarza, który o miejsce w bramce będzie rywalizował z Ku-
bą Szumskim. Myślę, że ten transfer zadowoli naszych kibi-
ców - powiedział na łamach oficjalnej strony Rakowa prezes 
klubu Janusz Żyła.  

Gliwa występował ostatnio w Sandecji Nowy Sącz, 
która nie zdołała utrzymać się Lotto Ekstraklasie. W mi-
nionym sezonie rozegrał 35 spotkań. Łącznie w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej w Polsce ma swoim koncie 107 
występów (między innymi w barwach Zagłębia Lubin 
i Polonii Warszawa). W przeszłości grał także w barwach 
rumuńskiego Pandurii Târgu Jiu.  

KR

Piłka nożna

Raków ma bramkarza 
z ekstraklasy

W piątek, 6 lipca na torze 
przy Olsztyńskiej odbędzie się 
półfinał Indywidualnych Mi-
strzostw Polski. Wystartują w 
nim m.in. Maksym Drabik, Ja-
nusz Kołodziej, Grzegorz Zen-
gota czy Piotr Protasiewicz.

W częstochowskim półfinale 
IMP miejscowy klub forBET 
Włókniarza reprezentować bę-
dzie Tobiasz Musielak. Szesna-
stu zawodników powalczy o 
sześć miejsc premiowanych 
awansem do finału IMP. O taką 
samą przepustkę rywalizować 
będzie również inny jeździec czę-
stochowskich „lwów” Adrian 
Miedziński. Wychowanek klubu 
z Torunia wystartuje jednak w 
półfinale na torze w Gnieźnie.

Wstęp na zawody kosztuje 10 
zł. Za darmo zmagania obejrzą 
natomiast posiadacze karnetów 
oraz dzieci do 12. roku życia. Ce-
na programu wyniesie 2 zł.

Początek zawodów o godz. 17.
KR

 Lista startowa:
1. Daniel Kaczmarek (Get Well 

Toruń)
2. Tobiasz Musielak (forBET 

Włókniarz Częstochowa)
3. Sebastian Niedźwiedź 

(Falubaz Zielona Góra)
4. Karol Baran (Stal Rzeszów)
5. Josh Grajczonek (Orzeł Łódź)
6. Adrian Gała (Car Gwarant 

Start Gniezno)
7. Tomasz Jędrzejak (Stal 

Rzeszów)

8. Rafał Karczmarz (Cash 
Broker Stal Gorzów)

9. Bartosz Smektała (Fogo Unia 
Leszno)

10. Norbert Kościuch (Orzeł 
Łódź)

11. Piotr Protasiewicz (Falubaz 
Zielona Góra)

12. Maksym Drabik (Betard 
Sparta Wrocław)

13. Wiktor Lampart (Speed Car 
Motor Lublin)

14. Damian Baliński (Stainer 
Unia Kolejarz Rawicz)

15. Grzegorz Zengota (Falubaz 
Zielona Góra)

16. Janusz Kołodziej (Fogo Unia 
Leszno)

R1. Artur Czaja (ROW Rybnik)
R2. Ernest Koza (Arge 

Speedway Wanda Kraków)

Żużel

Półfinał Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w piątek przy Olsztyńskiej

Piłka nożna

Wysokie zwycięstwo 
Rakowa w sparingu

Piłkarze częstochowskiego 
Rakowa podczas zgrupowania 
w Jarocinie pokonali w środę, 
4 lipca 4:1 Polonię Środa Wiel-
kopolska.

Częstochowska drużyna zdomi-
nowała pierwszą połowę, czego do-
wodem były dwie bramki. W 18. 
minucie bramkarza Polonii przelo-
bował Piotr Malinowski. Kilkadzie-
siąt sekund przed przerwą Da-
riusz Formella podwyższył na 2:0.  

Na początku drugiej połowy po-
wracający po kontuzji Tomas Pe-
trasek dośrodkował w pole karne 
do Adama Mesjasza, który głową 
skierował piłkę do siatki. Kilka 
chwil później było już 4:0, kiedy 
znakomitym uderzeniem z dy-
stansu popisał się Maciej Domań-
ski.   20. minut przed końcem spo-
tkania Polonia wykorzystała błąd 

naszej defensywy i zdołała zdobyć 
honorową bramkę. Częstochowia-
nie trafili do bramki rywala po raz 
piąty, ale zdaniem arbitra na pozy-
cji spalonej był dośrodkowujący 
do Adama Radwańskiego jego 
imiennik Adam Mesjasz.  

Kolejny mecz sparingowy Ra-
ków rozegra w sobotę, 7 lipca 
w Jarocinie z Sokołem Kleczew.

KR
RKS Raków - Polonia Środa 

Wielkopolska 4:1 (2:0)
RKS Raków: Zaw. testowany - 

Kasperkiewicz, Kościelny, Sa-
pała, Góra, Figiel, Mondek, 
Szczepański, Musiolik, For-
mella, Malinowski; II połowa: 
Zaw. testowany - Niewulis, Pe-
trasek, Mesjasz, Domański, 
Schwarz, Radwański, Czerkas, 
Krzyżak, Bartosz Wiktoruk (te-
stowany), zaw. testowany II.  
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PROGRAM TV – PIĄTEK 6 LIPCA 2018 r.

05:20 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 273; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Pasterz ze wzgórz; 

western; USA (1941); 
reż.:Henry Hathaway; 
wyk.:John Wayne, Betty 
Field, Harry Carey

10:30 Dookoła świata; cykl 
reportaży

11:05 Dr Quinn; Seria VI, 
odc. 3/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Rok w zagrodzie
12:45 Natura w Jedynce – 

Dzika Bretania; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Lucas Allain, 
Basile Gerbaud

13:50 Elif; s.II; odc. 274; 
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
17:20 Pogoda
17:30 Korona królów; odc. 9; 

telenowela historyczna 
TVP

18:00 Korona królów; odc. 
10; 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; 1/4F
22:10 Trzecia połowa; serial 

komediowy TVP
22:15 ALARM!; magazyn
22:35 Ekstradycja I; odc. 4/6; 

serial kryminalny TVP
23:45 Awantura w tropikach; 

komedia; Niemcy (2015); 
reż.:Andi Niessner; 
wyk.:Heio von Stetten, 
Valerie Niehaus, Nadeshda 
Brennicke, Sven Gielnik

01:25 Mój przyjaciel wróg; 
dramat; Francja, Izrael, 
Wielka Brytania (2012)

03:15 Hollywoodzkie sekrety 
Michaela Jacksona; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011); 
reż.:Jacques Peretti

04:10 Notacje – Jerzy 
Bończak. Sowizdrzał; cykl 
dokumentalny

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 45; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 8/15 - 
Fartowny dzień; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
835; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
119 „Komunia”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 231 - Dobry 
mąż ; serial kryminalny 
TVP

14:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 232 - 15:10 
do Skarżyska; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
76 - Amator sztuki 
miłosnej; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 46; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 233 - Zdrada; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 121 - Na prośbę 
matki; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 234 - 
Mamusia; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

01:05 Oficerowie; odc. 10/13 
- Nieznani sprawcy; serial 
kryminalny TVP

02:00 Oficerowie; odc. 
11/13; serial TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 8/15 - 
Fartowny dzień; serial TVP

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

05:00 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (538); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(540); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 SuperPies (4); magazyn 
poradnikowy

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (72); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (685); 
serial paradokumentalny. 
Łukasz, perkusista 
rockowego zespołu, 
odpowiada za działania 
marketingowe 
i organizację koncertów. 
Pozostali muzycy są 
beztroscy. Pewnego dnia 
postanawiają zrobić 
dowcip...

11:45 Gliniarze (196); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (593); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (19); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (648); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (138); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (20); 

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

Kiepskich (50); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Gwiezdne wojny: 
Część 1 - Mroczne widmo; 
film SF, USA 1999

23:00 Umów się ze mną. 
Take me out (4); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej. Liczą, że znajdą 
w nim drugą połówkę. 
Kilku singli poznaje 
trzydzieści kobiet. 
W ciągu...

0:15 Po tamtej stronie drzwi; 
horror, Wielka Brytania/
USA/Indie 2016. Indie. 
Spokojne życie rodziny 
burzy wypadek, w którym 
ginie syn Marii. Gosposia 
opowiada załamanej 
matce o rytuale, dzięki 
któremu mogłaby...

2:35 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: Włamywacz 
(1029); serial

7:35 W-11 - Wydział 
Śledczy: Spokojne życie 
(1030); serial

8:20 Doradca smaku: Zupa 
ziemniaczana z 
krewetkami (24)

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Gaumarjos, 
Warszawa (13); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (316); serial 
paradokumentalny. 
Przykładna uczennica 
gimnazjum Zosia 
Sułowska buntuje się. 
Przychodzi do szkoły w 
czarnym berecie i 
pomalowanymi na ciemno 
ustami. Gdy spotyka...

10:30 Ukryta prawda (574); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(44); serial 

12:30 19+ (206); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (207); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Szkoleniowiec 
(1031); serial

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: W afekcie 
(1033); serial

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Paroles, Paroles. Kraków 
(10); program

16:00 Szkoła (317); serial 
paradokumentalny. Radek 
zdobył popularność w 
szkole, grając w tenisa. 
Pewnego dnia doznaje 
kontuzji nadgarstka. 
Jednak nie przyznaje się 
do tego, ponieważ...

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(45); serial 
paradokumentalny. 
Przerażona matka wzywa 
policjantów, gdyż uważa, 
że jej córka została 
porwana przez byłego 
partnera, który 
przetrzymuje ją siłą. Inni 
funkcjonariusze...

18:00 Ukryta prawda (575); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:00 Mission: Impossible 4 

- Protokół duchów; film 
sensacyjny, Czechy/
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/USA 2011

22:40 W sieci pająka; 
thriller, Kanada/Niemcy/
USA 2001

0:55 Peacemaker; film 
sensacyjny, USA 1997

3:30 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:45 Moc magii; 
interaktywny program

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 94

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 79

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 3

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

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; odc. 6

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 10

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 15

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. 79

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

20:00 Tokarev: zabójca z 
przeszłości; akcja, USA 
2014. Paul Maguire wraz z 
dwójką przyjaciół przed 
kilkunastu laty obrabował 
kuriera rosyjskiej mafii…

21:55 Prowokacja; akcja, 
USA 2005. Harlan Banks 
jest złodziejem i mistrzem 
w swoim fachu. Jego 
dziewczyna, Jada, chce, 
by znalazł sobie jakieś 
uczciwe zajęcie…

23:45 Kryjówka; komedia, 
Francja 2011. Trójka 
przyjaciół postanawia 
obrabować bank. Plan 
napadu powodzi się, a oni 
stają się posiadaczami 45 
milionów euro. Niestety, 
kiedy uciekają z banku do 
samochodu okazuje się, że 
ich transport i kierowca 
zniknęli. Mężczyźni nie 
mają wyjścia i muszą się 
gdzieś ukryć…

01:25 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 29

02:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

03:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 45; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 54; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 55; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 8/15 - 
Fartowny dzień; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
835; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 6/13; serial TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
119; serial TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 231 - Dobry 
mąż ; serial kryminalny 
TVP

14:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 232 - 15:10 
do Skarżyska; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
76 - Amator sztuki 
miłosnej; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 46; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 233 - Zdrada; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 121 - Na prośbę 
matki; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 234 - 
Mamusia; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

01:05 Oficerowie; odc. 10/13 
- Nieznani sprawcy; serial 
kryminalny TVP

02:00 Oficerowie; odc. 11/13 
- Paszport; serial 
kryminalny TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 8/15 - 
Fartowny dzień; serial TVP

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

05:00 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia Borów 
Tucholskich

07:05 Tylko jeden skecz – 
„Imię dla dziecka” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

07:20 Śpiewające fortepiany 
(37)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (39) - Kicz

09:15 Koło fortuny; odc. 208 
ed. 4; teleturniej

09:50 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /18/ - „Kochać” 
- Piotr Szczepanik

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/28/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 1-2

13:45 Śpiewające fortepiany 
(38)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin - Otwarcie(1)

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin - Wielka 
Emigracja (2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin - Pożegnania i 
Powroty (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na kaczkę do 
Grudziądza; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Sycylia - Od antyku do 
baroku; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/20/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(39)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 163; teleturniej

22:15 Big Music Quiz (3); 
teleturniej muzyczny

23:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (8) - Nauczyciel; 
cz. 2

00:15 Koło fortuny; odc. 207 
ed. 4; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Latający Klub 2 
na wakacjach w 
Lubelskiem 2015 (1-2)

02:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Mazurska Biesiada 
Kabaretowa na bis

04:05 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (18)

5:15 Ukryta prawda (272); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (351); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Winny 
(70); serial fabularno-
dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(6); serial fantasy. Melinda 
potrafi komunikować się 
ze zmarłymi i pomaga 
zagubionym duszom. 
Niektórzy odnoszą się do 
niej sceptycznie.

9:15 Magda M. (4); serial 
obyczajowy. Sercowe 
perypetie ambitnej 
prawniczki Magdy 
Miłowicz oraz jej 
przyjaciół. Zakochana w 
Piotrze Magda stara się 
spełnić swoją miłość.

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (626); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Sekta 

(71); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (525); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (352); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(7); serial fantasy

16:55 Magda M. (5); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (8); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (627); 
serial paradokumentalny

20:00 Polowanie na mysz; 
komedia, USA 1997

22:10 Loch Ness; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 1996. 
Naukowiec otrzymuje 
zadanie, które może 
uratować jego karierę.

0:20 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,...

1:20 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...

2:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:30 Druga strona medalu: 
Alicja Tysiąc (8-ost.); 
talk-show. Gościem jest 
Alicja Tysiąc. Gdy po raz 
trzeci zaszła w ciążę, 
okazało się, że grozi jej 
utrata wzroku

5:20 O Matko! (5/9); 
magazyn poradnikowy

5:50 Idealna niania (6/12); 
reality show

6:35 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

7:05 Ugotowani (2/10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

8:05 Życie bez wstydu 
(2/12); reality show

9:05 Afera fryzjera (1/12); 
program rozrywkowy

9:50 Sablewskiej sposób na 
modę (6/13); program 
rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna pani 
domu (4/13); program 
rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 
(6/13); program 
rozrywkowy

12:35 Misja ratunkowa 
(1/10); program 
rozrywkowy

13:20 W czym do ślubu? 
(9/10); program 
rozrywkowy

13:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6); reality 
show

14:35 Pomysłowe wesela 
(5/10); program 

15:05 Wojny salonów 
piękności

16:10 Mój gruby trener 
(1/10); program 

17:10 Gwiazdy od kuchni 
(7/8); program 

17:40 Gwiazdy od kuchni 
(8); program rozrywkowy

18:10 Ugotowani (3/10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (12/13); 
program rozrywkowy

19:55 Kuchenne rewolucje 
(5/13); program

20:55 Dziewczynka z 
porcelany; film

21:55 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial dokum.

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

23:30 Miłość i seks w 
Japonii; film dokum.

0:50 Naga miłość (2/12); 
reality show

1:50 W roli głównej: Maja 
Sablewska (6) talk-show

2:20 W roli głównej: Marek 
Kondrat (5/16) talk-show

2:50 W roli głównej: 
Mandaryna (5/8) talk-
show

3:20 Wiem, co jem (1/16); 
magazyn poradnikowy

3:50 Wiem, co jem (9/16); 
magazyn poradnikowy

4:20 Wiem, co jem (5/10); 
magazyn poradnikowy

4:50 Wiem, co jem (1/16); 
magazyn poradnikowy. 
Śniadanie to podstawa 
udanego dnia. Wiele osób 
jada w ramach tego 
posiłku słodkie płatki

07:30 Mundial 2018 - Prosto 
z Mundialu

08:05 Mundial 2018; Studio 
Mundial

10:05 Mundial 2018 mecz
12:10 Mundial 2018 - 1/8 

finału Hit
14:15 Mundial 2018 - Dzień 

na Mundialu
15:05 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018; 1/4F 

(1) (1/4F (1))
19:30 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/4F 

(2) (1/4F (2))
22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:20 Polska na Mundialu

06:35 Antenowe remanenty
06:55 Listy do PRL – u – 

Komu w drogę; felieton
07:00 Budniokowie; serial 

interaktywny
07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 A życie toczy się 

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

odc. 206
10:15 Mój pies i inne 

zwierzaki
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Film dokumentalny
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
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Wieści spod Łysicy
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
17:31 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Smak tradycji
18:01 Reportaż z regionu
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
19:58 POGODA
20:00 Moja Praca; magazyn
20:30 Wiatr od morza; 

magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

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

magazyn
23:00 Mundial 2018: - 1/4F
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
02:25 Nożem i widelcem; 

odc. 206
02:40 Rączka gotuje; 

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

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

06:50 Był taki dzień – 6 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – Oni 
byli pierwsi... Lubelski 
lipiec 1980; film dokum.

08:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie duchów; odc. 34; 
cykl reportaży

08:40 Klasztory polskie – 
Kameduli z krakowskich 
Bielan; reportaż

09:25 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 2 Przyjadę na ślub. 
Rok 1870; serial TVP

10:45 Reportaż
11:15 Podróże z historią; 

s.V; odc. 45 Kruchy skarb; 
cykl dokumentalny

11:50 Taśmy bezpieki
12:25 Jan Hus w 600. 

rocznicę śmierci; reportaż
13:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Kryptonim 
Drewniany koń

13:35 Sensacje XX wieku – 
Bunkier; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Armia 
Czerwona; cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:10 Dawne światy; odc. 
4/8 Meksyk. Dziedzictwo 
Majów; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

16:15 Historia Polski – Teatr 
wojny; film dokumentalny; 
reż.:Jerzy Zalewski

17:25 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
5 Filolog i gwoździe; serial 
TVP

18:40 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni,; 
cz. 1; cykl dokumentalny

19:15 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni,; 
cz. 2; cykl dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 20; 
magazyn

20:30 Tajemnice początków 
Polski - Droga do 
Królestwa; film 
dokumentalny; 
reż.:Zdzisław Cozac

21:35 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 3 Trwanie i przemoc. 
Rok 1884; serial TVP

23:00 Szerokie tory – 
Bezdomni Odessy; 
reportaż

23:40 Tadeusz Boy-Żeleński; 
film dokumentalny

00:30 Wiedźmin; odc. 5/13 
Okruch lodu; serial 
fantastyczno-przygodowy

01:25 Publicznie; film dokum.
02:05 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat - W 
krainie duchów; odc. 34; 
cykl reportaży

02:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
5 Filolog i gwoździe; serial 
TVP

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

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny

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 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga w 
Lozannie

11:20 Atleci; magazyn 
12:00 Trans World Sport
12:30 Kronika Wimbledonu; 

magazyn tenisowy
13:30 Tenis; Turniej 

Wimbledon; 5. 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; 

Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

4:00 Sporty walki; The 
Ultimate Fighter Finale: 
Tavares vs Adesanya; 
waga średnia: Brad 
Tavares - Israel Adesanya

POLSAT SPORT
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05:25 Klan; odc. 3302; 
telenowela TVP

05:50 Klan; odc. 3303; 
telenowela TVP

06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie - Extra
08:25 Weterynarze z sercem
08:55 Mundial 2018; 1/4F 

(1)
11:05 Dr Quinn; Seria VI, 

odc. 4/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Fundusze europejskie
12:35 Tajemnice ptasiego 

mózgu; film 
dokumentalny; Austria 
(2012); reż.:John Capener, 
Steve Nicholas

13:45 Serial fabularny
14:40 Wojenne dziewczyny; 

s.I; odc. 3; serial TVP
15:30 Trzecia połowa; serial 

komediowy TVP
15:40 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018; 1/4F
18:35 Orły Nawałki; odc. 16; 

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; 1/4F
22:15 Kompania X; s.I; odc. 

4; serial; Kanada (2015)
23:10 Hit na sobotę – 

American Hustle. 
Amerykański przekręt; 
film sensacyjny; USA 
(2013); reż.:David O. 
Russell; wyk.:Christian 
Bale, Amy Adams, Bradley 
Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro

01:35 Awantura w tropikach; 
komedia; Niemcy (2015); 
reż.:Andi Niessner; 
wyk.:Heio von Stetten, 
Valerie Niehaus, Nadeshda 
Brennicke, Sven Gielnik

03:15 Chłopi; odc. 10/13 - 
Śmierć Boryny; serial TVP

05:30 Koło fortuny; odc. 28 
ed. 3; teleturniej

06:05 Na dobre i na złe; odc. 
659 - Życie za życie; serial 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1362; serial TVP

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

10:50 Pytanie na śniadanie - 
Ekstra

11:05 Rodzinka.pl; serial 
komediowy TVP

11:40 Mundial 2018; 1/4F 
(2)

14:00 Familiada; odc. 2400; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 29 
ed. 3; teleturniej

15:20 Hity kabaretu (16) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju; 
program rozrywkowy

16:15 Rodzinka.pl 
(powtórka); serial 
komediowy TVP

16:45 Słowo na niedzielę
17:10 Na dobre i na złe; odc. 

694 Żeby nie bolało; serial 
TVP

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

milion
18:40 Postaw na milion; 

odc. 177; teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (9) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 La La Poland; 
program rozrywkowy

22:30 Eventy kabaretowe 
(powtórka)

23:30 Eventy kabaretowe 
(powtórka)

00:30 Agent XXL; komedia; 
USA (2000); reż.:Raja 
Gosnell; wyk.:Martin 
Lawrence, Nia Long, Paul 
Giamatti, Terrence Howard

02:20 Filip i Letycja: miłość 
i obowiązek; film 
obyczajowy; Hiszpania 
(2010); reż.:Joaquin 
Oristrell; wyk.:Amalia 
Salamanca, Fernando Gil, 
Juanjo Puigcorbe, Marisa 
Paredes

04:20 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV; s. XV, 
odc. 2/18; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2014)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Kopciuszek; film 
animowany, USA 1950

9:15 My3 (40); program dla 
dzieci

9:45 My3 (41); program dla 
dzieci

10:25 Ewa gotuje (301); 
magazyn kulinarny. 
Odcinek inspirowany 
kuchnią japońską. 
Prowadząca przyrządzi 
tradycyjną zupę misoshiru 
oraz pieczonego łososia 
w marynacie na bazie 
sosu teriyaki. Na deser 
poda...

10:55 Kingsajz; komedia, 
Polska 1987

13:25 W rytmie hip-hopu; 
film obyczajowy, USA 
2001

15:50 Joker (45); teleturniej. 
Uczestnicy odpowiadają 
na 10 pytań. Pomagają im 
w tym specjalne karty. 
Gracze mają do dyspozycji 
osiem atutów, które 
pozwalają zachować...

16:50 Joker (46); teleturniej
17:50 Chłopaki do wzięcia 

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

(82); serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (51); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
‚interesy’ sąsiadów.

20:10 Percy Jackson 
i bogowie olimpijscy: 
Złodziej pioruna; film 
przygodowy, Kanada/USA 
2010. Nastoletni Percy 
dowiaduje się, że jest 
półbogiem. Władca 
Olimpu Zeus oskarża go 
o kradzież pioruna. 
Chłopcu grozi 
niebezpieczeństwo.

22:45 Obcy kontra Predator; 
horror SF, Czechy/Kanada/
Niemcy/USA 2004

0:55 Chirurdzy (86); serial 
obyczajowy. Serial o życiu 
zawodowym i prywatnym 
grupy młodych lekarzy, 
pracujących na oddziale 
chirurgii w jednym ze 
szpitali w Seattle.

1:50 Chirurdzy (87); serial 
obyczajowy

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
7:55 Kobieta na krańcu 

świata: Najszczęśliwsza 
kobieta na świecie (3); 
serial dokumentalny. 
Martyna Wojciechowska 
jedzie na Florydę. Spotyka 
się z Mają Kazazić, 
opiekunką delfina o 
imieniu Winter. Losy 
kobiety i zwierzęcia 
splotły...

8:30 Dzień Dobry Wakacje 
(5); magazyn

11:00 Na Wspólnej (2705); 
serial obyczajowy

11:25 Na Wspólnej (2706); 
serial obyczajowy

11:50 Na Wspólnej (2707); 
serial obyczajowy

12:25 Na Wspólnej (2708); 
serial obyczajowy

12:51 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...

13:55 Mistrzowskie cięcie 
(5/8); reality show

14:55 Agent - Gwiazdy (5); 
reality show

16:00 Domowe rewolucje 2 
(7); program rozrywkowy

17:00 Projekt Lady (7); 
reality show

18:00 Kuchenne rewolucje: 
Głogówek, Rammer 
Jammer (10); program 
rozrywkowy

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

reporterów
20:00 Listy do Julii; komedia 

romantyczna, USA 2010. 
Malownicza ojczyzna 
Szekspirowskich 
kochanków staje się tłem 
współczesnej historii 
miłosnej.

22:10 Złodziejka tożsamości; 
komedia kryminalna, USA 
2013

0:25 Paranormal Activity: 
Naznaczeni; horror, USA 
2014. 17-letni Jesse udaje 
się z kolegą do domu 
zmarłej sąsiadki. Włącza 
kamerę i opanowuje go 
mroczna siła. Chłopcom 
grozi niebezpieczeństwo.

2:15 Kuchenne rewolucje: 
Głogówek, Rammer 
Jammer (10); program 
rozrywkowy

3:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:40 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

06:00 Skorpion; serial, USA 
2014; odc. 3

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

08:25 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

09:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76

10:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77

11:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78

12:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 79

13:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

14:25 Dzieciak; komedia, 
USA 2000. Russ Duritz 
(Bruce Willis) jest 
cenionym specjalistą od 
kreowania wizerunku. 
Pochłonięty pracą, 
zapomina jednak o 
istotnych kwestiach w 
życiu. Pewnego dnia 
spotyka na swej drodze 
ośmioletniego Rusty’ego 
Breslina, w którym 
rozpoznaje samego siebie 
z czasów dzieciństwa…

16:25 Beethoven; komedia, 
USA 1992. Beethoven, 
pies bernardyn przez 
przypadek trafia do 
rodziny państwa 
Newtonów. Ojciec rodziny 
protestuje - pies może 
zostać tylko kilka dni. 
Jednak trójka dzieciaków - 
Ryce, Emily i Ted - nie 
chce słyszeć o oddaniu 
swojego małego 
ulubieńca…

18:20 Mafia!; komedia, USA 
1998. Sędziwy szef mafii 
szuka następcy. 
Postanawia przekazać 
władzę w ręce jednego z 
synów: znanego z 
porywczej natury Joeya 
lub wykształconego 
Antony’ego, 
opromienionego sławą 
bohatera po wojnie 
wietnamskiej…

20:00 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa; Polska 2018

00:00 Pociąg do Hollywood; 
komedia, Polska 1987

02:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:40 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:40 Bulionerzy; odc. 59 - 
Gwiazdy; serial 
komediowy TVP

06:10 Bulionerzy; odc. 60 - 
Krysia; serial komediowy 
TVP

06:45 Dom; odc. 7/25 - 
Zażalenie do Pana Boga; 
serial TVP

08:30 Do przerwy 0:1; odc. 
7/7 - Pożegnanie z 
wakacjami; serial TVP

09:05 Samochodzik i 
Templariusze; odc. 1/5 
Po przygodę; serial TVP

09:45 Ranczo; s.X; odc. 118; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.X; odc. 119 
- Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
112 „Gips”; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
113 „Nowe gniazdo”; 
serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
114 „Dziadkowie 
kontratakują”; serial 
komediowy TVP

13:15 Pociąg do podróży; 
odc. 4; serial TVP

13:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 227 - Feralny 
powrót; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ranczo; s.X; odc. 120 
- Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.X; odc. 121 
- Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

17:10 Złoto dezerterów; 
komedia; reż.:Janusz 
Majewski; wyk.:Marek 
Kondrat, Bogusław Linda, 
Wiktor Zborowski, 
Katarzyna Figura, Piotr 
Gąsowski, Jan Englert, 
Piotr Machalica, Leonard 
Pietraszak, Paweł Delag, 
Artur Żmijewski

19:20 Czterdziestolatek; odc. 
7/21 - Judym, czyli czyn 
społeczny; serial TVP

20:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 228; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 229 - Pasja; 
serial kryminalny TVP

22:20 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; s.X; odc. 124; 
serial obyczajowy TVP

00:15 Miłość na wybiegu; 
komedia

02:05 Pitbull; odc. 17; serial 
policyjny TVP

03:05 Ekstradycja 2; odc. 
4/9; serial TVP

04:05 Prokurator; odc. 8/10; 
serial kryminalny TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232; serial 
komediowy TVP

06:25 Rozrywka Retro – 
Magister w Studiu Gama

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 42 
Puszcza Kampinoska; 
magazyn

07:50 Kraj się śmieje – 
Publiczność interaktywna 
(1)

08:55 Koło fortuny; odc. 209 
ed. 4; teleturniej

09:30 Tylko jeden skecz – 
„Imię dla dziecka” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

09:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Wanda 
Kwietniewska; /1/; report.

10:15 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

11:10 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /9/ - 
Królewski bal; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Wanda 
Kwietniewska; /2/; report.

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Dary z lasu i z zagrody

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 51; cykl dokum.

13:35 Z Andrusem po Galicji 
– Krosno

14:15 Postaw na milion; 
odc. 163; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /19/ - 
„Zegarmistrz światła” - 
Tadeusz Woźniak

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

15:50 Hity kabaretu (9) 
Konczita i inne hity 
kabaretu Ani Mru Mru (1)

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /9/ - 
Królewski bal; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:45 Prywatne niebo; film 
obyczajowy; reż.:Janusz 
Kondratiuk

19:05 Mariolka Prawdę ci 
powie; widowisko 
rozrywkowe

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

20:35 Bake off – Ale przepis 
(7)

20:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (8) - Nauczyciel; 
cz. 2

21:55 The Wall. Wygraj 
marzenia; /4/; teleturniej

22:50 Ludzik, czyli One Man 
Show (3)

23:30 Koło fortuny; odc. 208 
ed. 4; teleturniej

00:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (1-2)

02:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]

03:15 Rozrywka Retro – 
Magister w Studiu Gama

5:45 Ukryta prawda (273); 
serial paradokumentalny. 
Realistycznie 
przedstawione historie 
rodzin, których spokój 
został zburzony przez 
tajemnice, niedomówienia 
lub ingerencję osób 
trzecich.

6:50 Mango; telezakupy. W 
programie prezentowane 
są różnorodne produkty. 
Po zapoznaniu się z ofertą 
widzowie mogą 
telefonicznie zamówić 
wybrane towary.

8:55 Magda M. (1/15); serial 
obyczajowy. Sercowe 
perypetie ambitnej 
prawniczki Magdy 
Miłowicz oraz jej 
przyjaciół. Zakochana w 
Piotrze Magda stara się 
spełnić swoją miłość.

10:00 Magda M. (2); serial 
obyczajowy

11:10 Magda M. (3); serial 
obyczajowy

12:15 Magda M. (4); serial 
obyczajowy

13:25 Wpuszczony w kanał; 
film animowany, USA 
2006. Przywykła do życia 
w luksusie mysz trafia do 
świata kanałowych 
szczurów.

15:10 Wygraj randkę; 
komedia romantyczna, 
USA 2004

17:20 Przesyłka ekspresowa; 
komedia romantyczna, 
USA 1998. By ocalić swój 
związek, Wyatt musi być 
szybszy od kuriera.

19:00 Komediowa sobota: 
Prezydent: Miłość w 
Białym Domu; komedia 
romantyczna, USA 1995

21:20 Wielki Gatsby; 
melodramat, Australia/
USA 2013. Bogacz 
pragnie odzyskać dawną 
miłość. Wszystko 
komplikuje wypadek.

0:25 Wieża z kości 
słoniowej; film 
dokumentalny, USA 2014. 
Młodzi Amerykanie za 
wszelką cenę starają się 
zdobyć wyższe 
wykształcenie. Suma 
kredytów udzielonych na 
ten cel przekracza bilion 
dolarów.

2:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:30 Druga strona medalu: 
Jolanta Szczypińska 
(1/8); talk-show. W 
programie pojawi się 
Jolanta Szczypińska, 
pielęgniarka, która zajęła 
się polityką

5:20 Nowy wygląd, nowe 
życie (1/5); program 
rozrywkowy

6:45 Na widelcu z Gokiem 
Wanem

7:45 Wiem, co jem, i wiem, 
co kupuję (8/12); 
magazyn poradnikowy

8:30 Co nas truje (5/12); 
program rozrywkowy

9:15 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

9:45 Cofnij czas (5/12); 
program rozrywkowy

10:45 Misja ratunkowa 
(1/10); program 
rozrywkowy

11:30 SOS - Sablewska od 
stylu (6/10); program 
rozrywkowy

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

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

13:45 W czym do ślubu? 
(9/10); program 
rozrywkowy

14:15 W roli głównej: 
Joanna Przetakiewicz 
(7/8) talk-show. 

14:45 Mistrzowskie cięcie 
(6/8); reality show

15:45 Pani gadżet (11/22); 
magazyn poradnikowy

16:15 Pani gadżet (10/22); 
magazyn poradnikowy

16:45 Misja ratunkowa 
(2/10); program 
rozrywkowy

17:30 W dobrym stylu (1/8); 
magazyn poradnikowy

18:15 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial 
dokumentalny

18:45 Gwiazdy od kuchni 
(1/8); program 
rozrywkowy

19:15 Misja Pies (5/12); 
program rozrywkowy

19:45 Sablewskiej sposób 
na... (7/10); program 
rozrywkowy

20:15 Zakupy dla 
nieznajomego (6/26); 
program rozrywkowy

21:20 Pocałunek w ciemno 
(5/6); program 
rozrywkowy

22:30 Zaskocz mnie!: 
Magdalena i Robert - 
urodzinowy flashmob 
(2/10); program

23:05 Bogate dzieciaki w 
sieci (2/7); reality show. 

0:10 Luksusowi projektanci 
(6/8); serial dokumentalny

1:10 Detektywi od zdrad 
(19/22); reality show

2:10 W roli głównej: Anna 
Dereszowska (3/8) talk-
show

2:40 W roli głównej: 
Agnieszka Holland (3) 
talk-show. 

3:10 Wiem, co jem (2/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (10/16)
4:10 Wiem, co jem (6/10)
4:40 Wiem, co jem (2/16)

07:30 Mundial 2018 - Prosto 
z Mundialu

08:05 Mundial 2018; Studio 
Mundial

14:15 Mundial 2018 - Dzień 
na Mundialu

15:05 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018; 1/4F 

(3) (1/4F (3))
19:30 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/4F 

(4) (1/4F (4))
22:30 Mundialowy wieczór
23:20 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:20 Polska na Mundialu

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Polska z Miodkiem 

(73) Tarnowskie Góry
07:05 Astronarium (27); 

magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Antenowe remanenty
08:15 Podróże z góralem; 

seria V - TVP 3; odc. 4
08:40 Antenowe remanenty
09:00 Tenis kobiet: finał 

turnieju Bella Cup 2018 - 
TVP3; relacja

10:02 Studio 3
11:00 Słodka kuchnia 

pszczółek
11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; mag. ekon.
11:58 POGODA
12:05 LATO W REGIONACH
12:25 ANTENOWE 

REMANENTY
12:55 OSTOJA
13:20 Fundusze Europejskie 

– jak to działa?; odc. 1
13:35 Fundusze Europejskie 

– jak to działa?; flesz - 
odc. 1

13:50 Pogoda 
14:00 LATO W REGIONACH
14:20 KWARTET
14:50 Rybactwo i morze; 

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

odc. 17; reportaż
16:15 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:15 LATO  W REGIONACH
17:31 POGODA
17:34 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:35 Reportaż
23:00 Mundial 2018: - 1/4F
01:05 Rybactwo i morze
01:35 KWARTET
02:00 Antenowe remanenty
02:30 Antenowe remanenty
02:50 Antenowe remanenty
03:20 wojsko – polskie.pl; 

odc. 17; reportaż
03:50 Piwko dla 

niedźwiedzia!; film 
dokumentalny

05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium (27) - 

„Wielki Zderzacz 
Hadronów - początki 
materii”; magazyn

06:50 Był taki dzień – 7 
lipca; felieton

07:00 Opowieść o Indiach – 
Złoty wiek; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

08:05 Regiony z Historią – 
Gmina Ożarów 
Mazowiecki; cykl 
dokumentalny

08:30 Podróże z historią; 
s.V; odc. 45 Kruchy skarb; 
cykl dokumentalny

09:10 Egipt; cz. 5/6 
Tajemnica kamienia z 
Rosetty; serial; Wielka 
Brytania (2005)

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Orzechy i wiklina; 
magazyn kulinarny

10:40 Wielki Test o 
Wakacjach

12:10 Sprint przez historię 
Przemysława Babiarza; 
magazyn

13:00 Życie; cz. 6. Owady; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

14:00 Szerokie tory – 
Potiomkinowska wioska

14:35 Wielka Gra; teleturniej
15:35 Spór o historię – Czy 

krasnoludki obaliły 
komunizm?; debata

16:20 Ostatni legioniści; film 
dokumentalny

17:10 Portrety Wojenne – 
Bronisław Hellwig; cykl 
dokumentalny; 
reż.:Tomasz Matuszczak

17:40 Noce i dnie; odc. 
12/12 - A potem nastąpi 
noc; serial TVP

18:50 GoodBye America; 
film dokumentalny; 
reż.:Barbara Włodarczyk

19:55 Wojownicy czasu – 
Małujowice 1741 czyli 
cudza wojna; cykl 
reportaży; reż.:Grzegorz 
Gajewski

20:30 Kopernik; odc. 3 - 
Księga szósta; serial TVP

21:40 Pole widzenia. 
Polskie wynalazki które 
zmieniły świat. - 
Peryskop odwracalny 
majora Gundlacha; serial 
dokumentalny; 
reż.:Władysław Rybiński

22:15 Cała prawda o 
Grekach; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); 
reż.:Ishbel Hall

23:25 Inny świat; film 
dokumentalny; reż.:Dorota 
Kędzierzawska, Artur 
Reinhart

01:15 Męskie sprawy; 
dramat; reż.:Jan Kidawa 
Błoński; wyk.:Karolina 
Czernicka, Jerzy Bińczycki, 
Maciej Robakiewicz, 
Dorota Stalińska, Krzysztof 
Kowalewski, Krzysztof 
Zaleski, Henryk Bista

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 

9:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

12:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

13:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

13:50 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

15:50 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

16:15 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

19:00 Sporty walki; The 
Ultimate Fighter Finale: 
Tavares vs Adesanya; 
waga średnia: Brad 
Tavares - Israel Adesanya

22:30 Boks
0:30 Boks: Gala Polsat 

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

4:00 Sporty walki: UFC 226: 
Miocic vs Cormier; waga 
ciężka: Stipe Miocic - 
Daniel Cormier

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – NIEDZIELA 8 LIPCA 2018 r.

04:45 Galeria; odc. 137; 
serial obyczajowy TVP

05:15 Galeria; odc. 138; 
serial obyczajowy TVP

05:35 Klan; odc. 3304; 
telenowela TVP

06:05 Słownik polsko@
polski

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Ziarno
09:15 Mundial 2018; 1/4F 

(3)
11:25 Program katolicki
11:45 Między ziemią a 

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

niebem
13:10 BBC w Jedynce – 

Błękitna Planeta; Seria II; 
cz. 8. Kulisy powstawania; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:15 Serial fabularny
15:15 Wojenne dziewczyny; 

s.I; odc. 4; serial TVP
16:05 Dziewczyny ze Lwowa; 

s.I; odc. 3 „Donosy i 
kontrole”; serial 
obyczajowy TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Orły Nawałki; odc. 17; 

cykl reportaży
17:55 Joe Kidd; western; 

USA (1972); reż.:John 
Sturges; wyk.:Robert 
Duvall, John Saxon, Clint 
Eastwood

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:00 Sport
20:10 Wołyń; dramat 

historyczny; reż.:Wojciech 
Smarzowski; 
wyk.:Michalina Łabacz, 
Arkadiusz Jakubik, Vasili 
Vasylyk, Adrian Zaremba, 
Izabela Kuna, Jacek 
Braciak, Vasil Vasylyk, 
Lech Dybik, Oleksandr 
Zbarazkyi, Maria 
Sobocińska

22:45 Mundial 2018; 
Podsumowanie 1/4F

23:25 Nocny recepcjonista; 
odc. 7/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

00:10 Nocny recepcjonista; 
odc. 8/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

01:05 American Hustle. 
Amerykański przekręt; 
film sensacyjny; USA 
(2013); reż.:David O. 
Russell; wyk.:Christian 
Bale, Amy Adams, Bradley 
Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro

03:30 Samotność w sieci; 
cz. 2; film obyczajowy

05:20 Słowo na niedzielę
05:30 Koło fortuny; odc. 30 

ed. 3; teleturniej
06:05 Na dobre i na złe; odc. 

660 - Chcieć to móc; 
serial TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1363; serial TVP

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

10:40 Rodzinne oglądanie – 
Dziki Bałtyk – Magiczne 
lasy i wrzosowiska; odc. 
2/2; Niemcy (2014)

11:40 Mundial 2018; 1/4F 
(4)

14:00 Familiada; odc. 2401; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 31 
ed. 3; teleturniej

15:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (10) ed 11; zabawa 
quizowa

16:45 Kocham Cię, Polsko! - 
kulisy

16:50 Bake off – Ale przepis
17:10 Na dobre i na złe; odc. 

695 Dzieci swoich 
rodziców; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; 

odc. 178; teleturniej
19:25 Pociąg do podróży; 

odc. 6; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
20:10 Agent XXL; komedia; 

USA (2000); reż.:Raja 
Gosnell; wyk.:Martin 
Lawrence, Nia Long, Paul 
Giamatti, Terrence Howard

21:55 Kino bez granic – 
Sherlock; s.II – Ostatnie 
wyzwanie; serial; Wielka 
Brytania (2016)

23:35 Szalom na Szerokiej – 
koncert finałowy (Festiwal 
Kultury Żydowskiej w 
Krakowie 2018); cz. 2; 
koncert

00:40 Pod skórą; film science 
fiction; USA, Wielka 
Brytania (2011); 
reż.:Jonathan Glazer; 
wyk.:Scarlett Johansson, 
Jeremy McWilliams, 
Lynsey Taylor Mackay, 
Dougie McConnell

02:35 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV; s. XV, 
odc. 3/18; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2014)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków: 
Jesteśmy rodziną, część 
1 (19); serial animowany

8:15 Jeźdźcy smoków: 
Jesteśmy rodziną, część 
2 (20); serial animowany

8:45 Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków; 
film animowany, USA 
1937. Macocha Królewny 
Śnieżki, zazdrosna o urodę 
dziewczynki, porzuca ją na 
pewną śmierć w dzikim 
lesie....

10:25 Gwiezdne wojny: 
Część 1 - Mroczne widmo; 
film SF, USA 1999

13:15 Percy Jackson 
i bogowie olimpijscy: 
Złodziej pioruna; film 
przygodowy, Kanada/USA 
2010. Nastoletni Percy 
dowiaduje się, że jest 
półbogiem. Władca 
Olimpu Zeus oskarża go 
o kradzież pioruna. 
Chłopcu grozi 
niebezpieczeństwo.

15:50 W rytmie serca (9); 
serial obyczajowy. Adam 
Żmuda zostaje zmuszony 
do rezygnacji z pracy 
w szpitalu. Przed 
wyjazdem do Afryki 
odwiedza rodzinny 
Kazimierz Dolny...

16:50 W rytmie serca (10); 
serial obyczajowy

17:50 Nasz nowy dom (52); 
reality show. Katarzyna 
Dowbor odwiedza Świdry 
na Lubelszczyźnie. 
Mieszka tam pani Ewa 
z trzema synami. Kilka 
miesięcy temu rodzina 
przeżyła tragedię...

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

Kiepskich (52); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna 
i sąsiadów...

20:05 Gwiazdy dla Ziemi - 
Earth Festival; koncert. 
W koncercie wezmą udział 
artyści, dla których losy 
planety nie są obojętne. 
Znani muzycy będą 
przekonywać widzów, jak 
ważne jest...

22:45 48 godzin; komedia 
sensacyjna, USA 1982

0:45 John Rambo; film 
sensacyjny, Niemcy/USA 
2008

2:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy. 7:55 
Nowa Maja w ogrodzie 
(18/39); magazyn 
poradnikowy. 8:25 
Akademia ogrodnika (18); 
magazyn ogrodniczy

8:30 Dzień Dobry Wakacje 
(6); magazyn

11:00 Iron Majdan (9); reality 
show

12:00 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny. 
12:40 36,6°C (7); program 
medyczny. Ewa Drzyzga i 
prof. Łabuzek sprawdzają, 
co wywołuje wzdęcia, 
tycie, bóle brzucha. W 
internecie i publikacjach 
jako przyczynę wskazują 
gluten....

13:45 Johnny English. 
Reaktywacja; komedia 
przygodowa, Francja/
Wielka Brytania/USA 2011

15:55 Step Up 4: Revolution; 
film muzyczny, USA 2012

18:00 Ugotowani (5); reality 
show. Pasjonaci sztuki 
kulinarnej walczą o pięć 
tysięcy złotych. Wzajemnie 
oceniają swój talent 
gotowania i umiejętności 
organizacyjne. Do 
rywalizacji staną m.in....

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

reporterów
20:00 Infiltracja; dramat 

sensacyjny, Hongkong/
USA 2006

23:10 Mission: Impossible 4 
- Protokół duchów; film 
sensacyjny, Czechy/
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/USA 2011

1:55 Sekrety lekarzy (7); 
reality show. 29-letnia 
Judyta nie potrafi 
zaakceptować swojego 
ciała, które zmieniły dwa 
porody. Na parodontozę 
cierpi aż 70 procent 
Polaków. 58-letnia 
Krystyna...

2:55 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

06:00 Skorpion; serial, USA 
2014; odc. 4

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

08:00 Mickey i raźni 
rajdowcy; animacja, USA 
2016

08:35 Kapitan Jake i piraci z 
Nibylandii; animacja, USA 
2014

09:05 Hotel Zacisze; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1975

09:45 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Etiopia; factual, 
Polska 2011; odc. 4

10:20 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Etiopia; factual, 
Polska 2011; odc. 5

10:50 Dzieciak; komedia, 
USA 2000

12:55 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Królewna 
Śnieżka; Niemcy 2009

14:20 Beethoven; komedia, 
USA 1992

16:15 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa; Polska 2018

20:00 Kariera Nikosia 
Dyzmy; komedia, Polska 
2002. Pracownik zakładu 
pogrzebowego - Nikoś 
Dyzma - obdarzony 
zdolnością wygłaszania 
porywających 
przemówień, zdobywa 
zaproszenie na 
dyplomatyczny raut. 
Podczas imprezy ktoś 
oblewa go trunkiem…

22:05 Sztos 2; komedia, 
Polska 2011. Tylko w tym 
filmie zobaczycie, jak się 
podrywa na dużego fiata i 
jakie miłosne katastrofy 
przydarzają się zbyt 
pewnym siebie facetom…

00:10 Uwikłana; serial akcji, 
USA 2016

01:20 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 30

01:55 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

06:00 Bulionerzy; odc. 60 - 
Krysia; serial komediowy 
TVP

06:25 Bulionerzy; odc. 61 - 
Podpis; serial komediowy 
TVP

07:00 Dom; odc. 8/25 - Jak 
się łowi dzikie ptaki; serial 
TVP

08:40 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

09:25 Bulionerzy; odc. 61 - 
Podpis; serial komediowy 
TVP

09:55 Ranczo; s.X; odc. 121 
- Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

10:55 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
115 „Rywalizacja ojciec - 
syn”; serial komediowy 
TVP

12:20 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

13:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

13:35 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 229 - Pasja; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

16:30 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

17:25 Miłość na wybiegu; 
komedia

19:15 Czterdziestolatek; odc. 
8/21; serial TVP

20:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial TVP

21:05 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 231 - Dobry 
mąż ; serial TVP

21:55 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial TVP

23:50 To ja, złodziej; 
komedia sensacyjna

01:40 Korona królów; odc. 
33; telenowela histor. TVP

02:10 Korona królów; odc. 
34; telenowela histor. TVP

02:45 Oficerowie; odc. 11/13 
- Paszport; serial 
kryminalny TVP

03:40 Komisariat; odc. 3 
Kradzież w stadninie; 
serial TVP

04:10 Komisariat; odc. 4 
Ślad krwi; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 233 „Przeszłości nie 
zmienisz” sezon 12; serial 
komediowy TVP

06:20 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 1/

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 43 
Olsztyn; magazyn

07:50 Kraj się śmieje – 
Publiczność interaktywna 
(2)

08:55 Koło fortuny; odc. 210 
ed. 4; teleturniej

09:30 Pociąg do podróży; 
odc. 5; serial TVP

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

10:15 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

11:10 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /10/ - 
Moje rodzinne miasto; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

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

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Czekolada na ostro i 
słono; magazyn kulinarny

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

13:40 Z Andrusem po Galicji 
– Mielec

14:15 Big Music Quiz (3); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /20/ - „Babę 
zesłał Bóg” - Renata 
Przemyk

15:25 Zakupy pod kontrolą 
(3); reality show

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Kunicka; /cz. 1/; reportaż

16:30 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /10/ - 
Moje rodzinne miasto; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Kunicka; /cz. 2/; reportaż

17:40 Olga Lipińska 
zaprasza (31); talk-show

18:20 Herbatka z kabaretem 
(27); program rozrywkowy

18:50 Fuks; komedia 
sensacyjna

20:30 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

21:35 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 5) - Ojciec

22:35 Ludzik, czyli One Man 
Show (4)

23:10 Koło fortuny; odc. 209 
ed. 4; teleturniej

23:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2011 - Złote 
Bobry (1-3)

02:50 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 1/; widowisko 
rozrywkowe

5:40 Ukryta prawda (274); 
serial paradokumentalny. 
Realistycznie 
przedstawione historie 
rodzin, których spokój 
został zburzony przez 
tajemnice, niedomówienia 
lub ingerencję osób 
trzecich.

6:50 Mango; telezakupy. W 
programie prezentowane 
są różnorodne produkty. 
Po zapoznaniu się z 
ofertą widzowie mogą 
telefonicznie zamówić 
wybrane towary.

8:55 Columbo 5 (6-ost.); 
serial kryminalny. 
Porucznik Columbo 
pracuje w policji w Los 
Angeles. Zajmuje się 
głównie morderstwami, 
które dotyczą osób z tzw. 
wyższych sfer.

11:05 Columbo 6 (1/4); serial 
kryminalny

12:45 Loch Ness; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 1996

14:55 Tylko dla orłów; film 
wojenny, Wielka Brytania/
USA 1968

18:10 Nowy Jork, nowa 
miłość; komedia, USA 
2004

20:00 Superseans: Stan 
zagrożenia; film 
sensacyjny, USA 1994. 
Urzędnik CIA musi się 
przeciwstawić korupcji 
w najwyższych kręgach 
władzy.

23:00 Wielki Gatsby; 
melodramat, Australia/
USA 2013. Bogacz pragnie 
odzyskać dawną miłość. 
Wszystko komplikuje 
wypadek.

2:00 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...

3:05 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

5:25 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (2/9); reality 
show

6:35 Pomysłowe wesela 
(5/10); program

7:10 Wojny salonów 
piękności

8:15 Apetyt na miłość (2/12); 
program rozrywkowy

9:15 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial dokum.

9:45 Afera fryzjera (2/12); 
program rozrywkowy

10:30 Mistrzowskie cięcie 
(6/8); reality show

11:30 Co nas truje (6/12); 
program rozrywkowy

12:15 Sablewskiej sposób 
na modę (3/10); program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6); reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 
(10); program rozrywkowy

14:15 Zaskocz mnie!: 
Magdalena i Robert - 
urodzinowy flashmob 
(2/10); program

14:50 W dobrym stylu (1/8); 
magazyn poradnikowy

15:35 Pomysłowe wesela 
(6/10); program 
rozrywkowy

16:05 Misja Pies (6/12); 
program rozrywkowy

16:35 Mój gruby trener 
(2/10); program 
rozrywkowy

17:35 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (3/9); reality 
show

18:45 Wiem, co jem, i 
wiem, co kupuję (4/12); 
magazyn poradnikowy

19:30 Co nas truje (6/12); 
program rozrywkowy

20:15 Pani gadżet (10/22); 
magazyn poradnikowy

20:45 Pani gadżet (11/22); 
magazyn poradnikowy

21:15 Życie bez wstydu 
(4/12); reality show

22:15 Apetyt na miłość 
(5/12); program 
rozrywkowy

23:15 Dziewczynka z 
porcelany; film

0:15 W roli głównej: Joanna 
Przetakiewicz (7/8) talk-
show

0:45 66 w sieci (2/7); 
program rozrywkowy

1:15 66 w sieci (3/7); 
program rozrywkowy

1:45 W roli głównej: Michel 
Moran (2/6) talk-show

2:15 W roli głównej: Paweł 
Małaszyński (6/16) talk-
show

2:45 W roli głównej: Joanna 
Chmielewska (1/16) talk-
show

3:15 Wiem, co jem (3/16); 
magazyn poradnikowy

3:45 Wiem, co jem (11/16); 
magazyn poradnikowy

4:15 Wiem, co jem (7/10); 
magazyn poradnikowy

4:45 Wiem, co jem (4/16); 
magazyn poradnikowy

07:30 Mundial 2018 - Prosto 
z Mundialu

08:05 Mundial 2018; Studio 
Mundial

14:15 Mundial 2018 - Dzień 
na Mundialu

15:15 Mundial 2018 1/4 
finału

17:20 Mundial 2018 studio
18:10 Lekkatletyka Cetniewo
20:20 Mundial 2018 

Podsumowanie 1/4 
finałów

22:30 Mundialowy wieczór
23:25 Mundial 2018 mecz
01:25 Polska na Mundialu

06:30 Zawody w zawody; odc. 
1 - Czarodzieje Dźwięków; 
reportaż

06:50 Listy do PRL–u – Salon; 
felieton

07:05 Wiatr od morza; odc. 
122; magazyn

07:25 Pogoda
07:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem; odc. 

207; magazyn kulinarny
08:35 Agape; magazyn
09:00 Moje drugie życie; film 

dokum.
09:45 Kamień, nożyce, papier 

– Kaligraf; cykl reportaży
10:02 Rączka gotuje
10:30 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:47 Magazyn kulturalny
11:00 Transmisja Mszy 

Świętej w rocznicę 
550-lecia Parlamentu 
Polskiego

11:15 Zgadnij! Napisz! 
Wygraj!

11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; 

magazyn
11:55 POGODA
12:35 Pod Tatrami
12:50 Listy do PRL - u – Salon; 

felieton
13:00 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 69 Jarosław; magazyn
13:30 Pogoda
13:40 Ukryte skarby – Uniejów 

(7/2018); cykl reportaży
14:05 Moje drugie życie; film 

dokum.
15:00 Siatkówka plażowa - 

Plaża Open - Rybnik
17:00 Listy do PRL – u – 

Salon; felieton
17:15 Sto na 100; odc. 15; 

magazyn ekonomiczny
17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokum.
19:58 POGODA
20:00 Ocaleni; reality show
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Ballada o szczęściu; 

reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Śledztwo; film TVP
23:35 Wymarły świat; reportaż
23:50 Nożem i widelcem; odc. 

207; magazyn kulinarny
00:05 Wiatr od morza; odc. 

122; magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 Sto na 100; odc. 15; 

magazyn ekonomiczny
01:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 69 Jarosław; magazyn
01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Być w cieniu; film 

dokum.
03:45 Moje drugie życie; film 

dokum.
04:40 Pod Tatrami
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Agape; magazyn

06:50 Był taki dzień – 8 
lipca; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Sycylia. 
Wulkaniczna piękność; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:15 Doktor Ewa; odc. 1/9 - 
Trudny wybór  35’; serial 
TVP; reż.:Henryk Kluba; 
wyk.:Ewa Wiśniewska, 
Ryszard Pietruski, Celina 
Niedźwiecka, Maria 
Kaniewska, Janusz 
Kłosiński, Józef Zbiróg, 
Janina Borońska-Łągwa

10:30 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie ryby w polskim 
winie; magazyn kulinarny

11:00 Mustang. Himalajska 
podróż; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Sophie Dia 
Pegrum

12:05 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

13:00 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 2; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

14:05 Szerokie tory. 
Dagestan rosyjska 
republika na Kaukazie; 
reportaż

14:45 Panienka z Poste 
Restante; komedia; 
reż.:Jan Nowina 
Przybylski, Michał 
Waszyński; wyk.:Alma 
Kar, Aleksander 
Żabczyński, Michał Znicz, 
Mieczysława Ćwiklińska, 
Władysław Walter, 
Romuald Gierasieński, 
Bazyli Sikiewicz, Stefan 
Gucki

16:15 Wielka Gra; teleturniej
17:15 Ex Libris; odc. 336; 

magazyn
17:40 Quo vadis?; odc. 1/6; 

serial TVP
18:40 Tajemnice początków 

Polski – Droga do 
Królestwa; film 
dokumentalny; 
reż.:Zdzisław Cozac

19:45 Męskie sprawy; 
dramat; reż.:Jan Kidawa 
Błoński

21:40 Wielki Test. Polskie 
aktorki i aktorzy

23:20 Goryl, czyli ostatnie 
zadanie; film TVP; 
reż.:Janusz Zaorski

00:15 Wniebowzięci; film 
TVP; reż.:Andrzej 
Kondratiuk

01:10 Cała prawda o 
Grekach; odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); 
reż.:Ishbel Hall

02:20 Mustang. Himalajska 
podróż; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
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 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Atleci; magazyn 
sportowy 

14:30 Żużel; Puchar Nice 1. 
ligi żużlowej

16:50 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz o 3. miejsce

19:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz finałowy

22:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

23:00 Sporty walki; UFC 226: 
Miocic vs Cormier; waga 
ciężka: Stipe Miocic - 
Daniel Cormier

2:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz finałowy
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 274; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Rzeka czerwona; 

western; USA (1948); 
reż.:Howard Hawks; 
wyk.:Walter Brennan, 
John Wayne, Joanne Dru, 
John Ireland, Montgomery 
Clift

11:05 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 5/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Naukowa  kawaleria
13:45 Elif; s.II; odc. 275; 

serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Teo – ria smaku Teo 

Vafidisa; odc. 6; magazyn
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 

11; telenowela histor. TVP
17:55 Korona królów; odc. 

12; telenowela histor. TVP
18:30 Opole na bis; koncert
18:55 Jeden z dziesięciu; 

8/103; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/2F
21:10 Bez tożsamości; odc. 

2  cz.2; serial; Hiszpania 
(2016)

22:00 Czy świat oszalał? – 
Tajemnice dopingu. 
Czerwona kartka dla 
Rosji; film dokumentalny; 
Niemcy (2016); 
reż.:Florian Riesewieck, 
Felix Becker, Hajo Seppelt

22:45 Mama na obcasach; 
komedia; USA (2004); 
reż.:Garry Marshall; 
wyk.:Kate Hudson, John 
Corbett, Joan Cusack, 
Hector Elizondo, Helen 
Mirren, Paris Hilton

00:50 Nocny recepcjonista; 
odc. 7/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

01:50 Nocny recepcjonista; 
odc. 8/8; serial; Wielka 
Brytania (2016)

02:45 Mój przyjaciel wróg; 
film dokumentalny; Polska 
(2013); reż.:Wanda Kościa

03:50 Notacje – Tadeusz 
Borowski. Sztuka 
oszukiwania; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 32 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
661 - Pokusa; serial TVP

07:00 Program katolicki
07:20 Na sygnale; odc. 94 

„Walka”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 174 „Nie chcę być 
babcią” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1866; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 33 
ed. 3; teleturniej

13:00 Nabożeństwo Kościoła 
Ewang. Met. w 
Kraplewie; relacja

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 1/7 - Prawo jazdy; 
serial TVP; Polska (1979); 
reż.:Sylwester Szyszko; 
wyk.:Jarosław 
Kopaczewski, Wanda 
Łuczycka, Włodzimierz 
Musiał, Bolesław Płotnicki, 
Wanda Neumann

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 124; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2402; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 34 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
33/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Festiwal w 

Międzyzdrojach - reportaż
19:05 Barwy szczęścia; odc. 

1862; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

20:10 La La Poland; odc. 
(2); program rozrywkowy

21:00 U Pana Boga za 
miedzą; komedia; Polska 
(2009); reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Andrzej 
Zaborski, Krzysztof 
Dzierma, Agnieszka 
Kotlarska, Grzegorz 
Heromiński, Emilian 
Kamiński, Wojciech 
Solarz, Ryszard Doliński, 
Mieczyslaw Fiodorow, 
Małgorzata Sadowska, 
Alicja Bach

23:05 Oficer; odc. 9/13 - Kod 
dostępu; serial TVP

00:15 Oficer; odc. 10/13 - 
Zdrada; serial TVP

01:20 Sherlock; s.II - 
Ostatnie wyzwanie; serial; 
Wielka Brytania (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (539); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(542); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(543); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (73); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (686); 
serial paradokumentalny. 
Zapracowana Helena 
zauważa, że jej syn Filip 
już od kilku dni nie pojawił 
się w domu. W końcu 
znajduje chłopaka...

11:45 Gliniarze (197); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (594); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (20); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (649); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (139); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (21); 

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

Kiepskich (83); serial 
komediowy. Głową 
rodziny Kiepskich jest 
Ferdynand, od zawsze 
bezrobotny, pijak i leń. 
Jego żona Halina z pensji 
pielęgniarki musi 
utrzymywać cały...

20:05 Megahit: John Rambo; 
film sensacyjny, Niemcy/
USA 2008

22:00 Wschodzące słońce; 
thriller, USA 1993

0:55 X-Men Geneza: 
Wolverine; film SF, USA 
2009

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:45 Mango; telezakupy
7:00 MasterChef Junior (3); 

program rozrywkowy
8:30 Kuchenne rewolucje: 

Restauracja Folklor, 
Jastrowie (1); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (317); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (575); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(45); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (208); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (209); serial 
paradokumentalny

13:30 W–11 – Wydział 
Śledczy: Nocny wypad 
(1034); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W–11 – Wydział 
Śledczy: Fetyszysta 
(1035); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Czarcia Łapa. Lublin 
(12); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (318); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(46); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (576); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Musaka po Michelsku 
(25); magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2709); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (83); 
teleturniej

21:30 Projekt Lady (8); 
reality show

22:30 Sekrety lekarzy (8); 
reality show. Stan zębów 
Edyty pozostawia wiele do 
życzenia. Kobieta 
postanowiła stawić czoło 
lękom i zaufać 
wykwalifikowanemu 
lekarzowi. 39-letnia Marta 
pracuje nad...

23:30 Infiltracja; dramat 
sensacyjny, Hongkong/
USA 2006

2:30 Co za tydzień; magazyn 
informacyjny

3:10 Czysty Geniusz (2); 
serial medyczny. Do 
szpitala zostaje 
przywieziona ofiara 
wypadku ze zmiażdżonymi 
nogami. Malik chce 
uratować chłopca, 
stosując zabieg z użyciem 
pajęczego jedwabiu. 
Pozostali...

4:05 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 fabularny, Brazylia 
2015; odc. 95

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 80

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

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; odc. 7

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

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. 80

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81. 
10-letni Jarek Budzyński 
świetnie radzi sobie na 
gokartach. Jego ojciec jest 
bardzo dumny i inwestuje 
wszystkie oszczędności w 
treningi i zawody…

20:00 Replikant; akcja, USA 
2001. Garrott (Jean-
Claude Van Damme) - 
chory psychicznie, seryjny 
zabójca pozostaje na 
wolności. Nosi przydomek 
„Pochodnia”. Schwytać go 
może tylko naprawdę 
wyszkolony człowiek…

22:00 Odrzut; akcja, Kanada 
2011. Ryan Varrett (Steve 
Austin) to były oficer 
policyjny. Jego życie legło 
w gruzach, gdy jego 
rodzina została brutalnie 
zamordowana. Ryan 
postanowił dopaść 
sprawców…

23:55 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1984

00:55 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1985

01:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 46; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 56 
„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
836; serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 7/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
119 „Komunia”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
120 „Dorastanie”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 232 - 15:10 
do Skarżyska; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 233 - Zdrada 
; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
77 - Bolesna prawda; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 56 
„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 47; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 234 - 
Mamusia; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 21; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 235 - 
Fryzjerka; serial 
kryminalny TVP

00:05 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Ekstradycja 2; odc. 
4/9; serial TVP

02:00 Ekstradycja 2; odc. 
5/9; serial TVP

03:05 Zmiennicy; odc. 9/15 - 
Podróż sentymentalna; 
serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
836; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Na kaczkę do 
Grudziądza; magazyn 
kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(38)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (38) - Cyganie; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 211 
ed. 4; teleturniej

09:50 Bake off – Ale ciacho! 
(7) ed. 4; widowisko

10:55 Bake off – Ale przepis 
(7)

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/29/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 1; 
program rozrywkowy

12:45 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret; cz. 2

13:45 Śpiewające fortepiany 
(39)

14:35 Tylko jeden skecz – 
„Wylęgarnia smaków” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju; program 
rozrywkowy

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

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (1); 
widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (2); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczone kurczaki na 
nowo; magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (95) - 
Halik u Łowców Głów; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Sycylia - Pod Etną; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/21/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(40)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (6) ed 11; zabawa 
quizowa

23:50 Koło fortuny; odc. 210 
ed. 4; teleturniej

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (3-4)

02:35 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 5) - Ojciec; 
widowisko

03:40 Rozrywka Retro – UFO 
Gama

5:15 Ukryta prawda (275); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (352); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Sekta 
(71); serial fabularno-
dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(7); serial fantasy

9:15 Magda M. (5); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (627); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Braterska miłość 
(72); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (526); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (353); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(8); serial fantasy

16:55 Magda M. (6); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (9); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (628); 
serial paradokumentalny.

20:00 Półsłodki ciężar; 
komedia, USA 2014

21:45 Uprowadzona (7/10); 
serial sensacyjny. Zespół 
próbuje zatrzymać 
operację, którą zamierza 
przeprowadzić Mejia. W 
międzyczasie Bryan i Asha 
przenoszą swoją relację 
na kolejny poziom.

22:45 Poniedziałek z 
dreszczykiem: Złodziej 
życia; thriller, Kanada/
Australia/USA 2004

0:55 Tajemnice Laury 2 (14); 
serial kryminalny. Laura 
i Jake muszą rozwikłać 
kolejną sprawę. Tym 
razem otrzymują zadanie 
ochrony prominentnego 
dygnitarza w związku z 
trwającymi protestami i...

1:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:05 Druga strona medalu: 
Anna Domińska z 
domu Wałęsa (2); talk-
show. Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej jest córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska. Anna m.in. 
wyjaśnia, dlaczego 
wystąpiła do sądu z 
pozwem przeciwko 
tezom...

4:40 Druga strona medalu: 
Aleksander Gawronik 
(3); talk-show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej jest 
biznesmen i były senator 
Aleksander Gawronik. W 
2004 roku sąd skazał go 
na karę ośmiu lat..

5:25 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (2/20); program

6:30 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

7:00 Idealna niania (7/12); 
reality show

7:45 Nowa Maja w ogrodzie 
(19/39); magazyn

8:15 Apetyt na miłość (12); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (1/10); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (7/13); program

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (5/13); program

11:45 Kuchenne rewolucje 
(7/13); program

12:45 Apetyt na miłość 
(5/12); program

13:45 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny

14:15 Pani gadżet (10/22); 
magazyn poradnikowy

14:50 Pani gadżet (13); 
magazyn poradnikowy

15:20 W czym do ślubu? 
(10); program rozrywkowy

15:50 W czym do ślubu? 
(2/10); program 
rozrywkowy

16:20 Pomysłowe wesela 
(6/10); program 
rozrywkowy

16:55 Ugotowani (3/10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(6/13); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (13); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet 6 (11/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (1/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial 
dokumentalny

21:10 Sablewskiej sposób 
na modę (3/10); program 
rozrywkowy

21:55 Pani gadżet (11/22); 
magazyn poradnikowy

22:25 W roli głównej: 
Maciej Zakościelny (3/8) 
talk-show

22:55 Mistrzowskie cięcie 
(6/8); reality show

23:55 W dobrym stylu (1/8); 
magazyn poradnikowy

0:40 Dziewczynka z 
porcelany; film

1:40 W roli głównej: Michał 
Żebrowski (1/8) talk-show

2:10 W roli głównej: Kuba 
Wojewódzki (7/16) talk-
show

2:40 W roli głównej: 
Krzysztof Ibisz (7/8) talk-
show

3:10 Wiem, co jem (4/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (12/16); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (8/10); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (5/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 Mundial 2018; 1/4F
07:30 Prosto z Mundialu; 

magazyn
08:05 Mundial 2018; 1/4F
10:05 Mundial 2018; 1/4F
12:15 Mundial 2018; 1/4F
14:25 Dzień na Mundialu; 

felieton
15:20 Mundial 2018; 1/4F 
17:25 Mundial 2018; Studio 

Mundial
18:25 Mundial 2018; Studio 

Mundial
19:30 Mundial 2018; Studio 

Mundial
20:35 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/2F
21:10 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/2F
22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 Mundial 2018 - HIT 

1/4 finału
01:30 Mundial 2018; 

Podsumowanie 1/4F
01:55 Mundial 2018; 

Podsumowanie 1/4F
03:10 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/2F
03:35 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/2F

06:30 Rączka gotuje; magazyn 
06:50 Polska z Miodkiem - 

(74); felieton
07:00 Zaproszenie
07:20 Twarze TV Katowice
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Studio 3; pr. rozrywkowy
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!Polskie na żywo
10:15 Kamień, nożyce, papier 

– Akwarium Gdyńskie; cykl 
reportaży

10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Ballada o szczęściu; 

reportaż
11:15 Podróże z góralem; seria 

V - TVP 3; odc. 4; magazyn
11:25 Tenis kobiet: finał 

turnieju Bella Cup 2018 - 
TVP3; relacja

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
13:00 Turystyczna Jazda
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:39 Kronika regionu
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Tygodnik polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rybactwo i morze; odc. 

10; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
17:45 Warmia i Mazury
18:00 BILANS ZDROWIA
18:20 Kartki z kalendarza
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; odc. 

10; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Agape; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Człowiek renesansu; 

reportaż
23:55 Wymarły świat; reportaż
00:05 Rybactwo i morze; odc. 

10; magazyn
00:40 Pierwsza Dama 

oceanów; reportaż
01:20 O!Polskie na żywo
02:25 Kamień, nożyce, papier 

– Akwarium Gdyńskie; cykl 
reportaży

02:45 Ballada o szczęściu; 
reportaż

03:10 Podróże z góralem; seria 
V - TVP 3; odc. 4; 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 – 9 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – Teatr 
wojny; film dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Polowanie z Buszmenami; 
odc. 35; cykl reportaży

08:40 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 13 - 
Motoryzacja; reportaż

09:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 3 Trwanie i przemoc. 
Rok 1884; serial TVP

10:40 Life – Życie; cz. 6. 
Owady (Life. Insects. 
(6/10)); serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

11:40 Aria dla atlety; film 
fabularny; Polska (1979); 
reż.:Filip Bajon; 
wyk.:Krzysztof Majchrzak, 
Pola Raksa, Roman 
Wilhelmi, Bogusz Bilewski, 
Wojciech Pszoniak

13:30 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni; cz. 
1; cykl dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek na pustyni; cz. 
2; cykl dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Nieznana 
wojna; cykl dokumentalny

15:00 Spór o historię – 
Ludobójstwo na Wołyniu; 
debata

15:40 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 2; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

16:45 Ex Libris; odc. 336; 
magazyn

17:10 Flesz historii; odc. 
398; cykl reportaży

17:35 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
6 Już tylko nadzieja; serial 
TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Mata Hari

19:25 Sensacje XX wieku – 
Na własne ryzyko; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Lotniczy Puck

20:30 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby’m 
– Ojczyzna; odc. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

21:40 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 4 Czcij ojca swego. 
Rok 1888; serial TVP

23:05 Londyńskie dni 
generała Sikorskiego; 
film dokumentalny; Polska 
(2003); reż.:Leszek 
Wiśniewski

00:15 900 dni; film 
dokumentalny; Holandia 
(2011); reż.:Jessica Gorter

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Polowanie z Buszmenami; 
odc. 35; cykl reportaży

02:25 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
6; serial TVP

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

8:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:20 Magazyn kolarski; 
magazyn sportowy dla 
fanów kolarstwa. Znajdą 
się w nim relacje z 
najciekawszych wyścigów 
i zapowiedzi 
nadchodzących imprez, 
rozmowy z zawodnikami 
i...

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 Tenis; Kronika 
Wimbledonu; magazyn 
tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 8. dzień

16:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 8. dzień

18:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 8. dzień

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

22:30 Boks
0:30 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 10 LIPCA 2018 r.

05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 275; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ostatni zachód słońca; 

western; USA (1961); 
reż.:Robert Aldrich; 
wyk.:Rock Hudson, Kirk 
Douglas, Dorothy Malone, 
Joseph Cotton

10:40 Program rozrywkowy
11:05 Dr Quinn; seria VI; 

odc. 6/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Wiedeńskie bobry; film 
dokumentalny; Austria 
(2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 276; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Teo – ria smaku Teo 

Vafidisa; odc. 7; magazyn
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 

13; telenowela histor. TVP
17:55 Korona królów; odc. 

14; telenowela histor. TVP
18:35 Jeden z dziesięciu; 

9/103; teleturniej
19:05 Trzecia połowa; odc. 

43
19:10 Pogoda
19:15 Sport
19:20 Wiadomości
19:40 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018 - 1/2F
22:10 Trzecia połowa; odc. 

44
22:15 ALARM!; magazyn
22:35; s. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; odc. 
8; serial; USA (2017)

23:35 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
13 Zwycięstwo bez 
wodzów; serial TVP

01:15 Clintonowie kontra 
Obamowie. Sekrety 
rywalizacji; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Laurent 
Portes

02:20 Zaginiona; odc. 2/7 - 
Okup; serial TVP

03:20 Notacje – prof. Józef 
Stasiński. Mój styl; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
662 - Czy Ty mnie 
kochasz; serial TVP

07:00 Ćwiczenia z wolności; 
reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 95 
„Dzień wolny”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 175 „Zarządzanie 
kryzysowe” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1867; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 36 
ed. 3; teleturniej

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

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 2/7 - Nie zapomnisz 
nigdy; serial TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 125; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2403; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 37 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
34/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1865; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Cztery wesela i 
pogrzeb; Wielka Brytania 
(1994); reż.:Mike Newell; 
wyk.:Hugh Grant, Andie 
MacDowell, Simon Callow, 
Rowan Atkinson, James 
Fleet, Kristin Scott 
Thomas, John Bower, 
Charlotte Coleman

22:15 U Pana Boga za 
miedzą; komedia

00:20 Instynkt; odc. 9 
„Sąsiedzi”; serial 
kryminalny TVP

01:10 Instynkt; odc. 10 
„Łagodna”; serial 
kryminalny TVP

02:00 Miasto skarbów; odc. 
10 Kolejka do śmierci; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (541); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(544); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(545); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (74); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (687); 
serial paradokumentalny. 
Sylwia jest związana 
z Krystianem. Planują 
razem świętować rocznicę, 
ale mężczyzna 
niespodziewania znika na 
widok swojej żony. Sylwia 
nie miała...

11:45 Gliniarze (198); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (595); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (21); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (650); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (140); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (22); 

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

Kiepskich (54); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:10 X-Men Geneza: 
Wolverine; film SF, USA 
2009

22:40 Adwokat; dramat 
kryminalny, Wielka 
Brytania/USA 2013. 
Niepohamowana chciwość 
ściąga na cenionego 
prawnika poważne 
kłopoty.

1:05 Króliczek; komedia, 
USA 2008. Modelka trafia 
w szeregi skromnych 
studentek. Może je wiele 
nauczyć.

3:25 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: Nocny wypad 
(1034); serial fabularno-
dokumentalny

7:35 W–11 – Wydział 
Śledczy: Fetyszysta 
(1035); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Musaka po Michelsku 
(25); magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Cieszyński Browar 
Mieszczański (2); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (318); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (576); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(46); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (210); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (211); serial 
paradokumentalny

13:30 W–11 – Wydział 
Śledczy: Tato (1036); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W–11 – Wydział 
Śledczy: Napad na 
parkingu (1038); serial 
fabularno-dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Tabun, 
Otomina (13); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (319); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(47); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (577); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Maślankowe racuchy 
(37); magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2710); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (84); 
teleturniej

21:35 Gra dla dwojga; 
komedia szpiegowska, 
Niemcy/USA 2009. Para 
przemysłowych szpiegów 
próbuje zwieść szefów 
dwóch potężnych 
korporacji.

0:05 Kuba Wojewódzki: 
Mikołaj Roznerski i 
Marek Dyjak (3); talk-
show

1:05 Lista klientów 2 (13); 
serial obyczajowy

2:05 Mroczne zagadki Los 
Angeles 3 (7); serial 
kryminalny

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. 96

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 5

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 6

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; odc. 8

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

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. 81. 
10-letni Jarek Budzyński 
świetnie radzi sobie na 
gokartach. Jego ojciec jest 
bardzo dumny i inwestuje 
wszystkie oszczędności w 
treningi i zawody…

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 82

20:00 Błękitna głębia 2: 
Rafa; akcja, USA 2009

21:50 Anakondy: Polowanie 
na Krwawą Orchideę; 
akcja, USA 2004. W głębi 
tropikalnego lasu na 
Borneo zostaje odkryty 
nowy gatunek rośliny o 
niezwykłych 
właściwościach – Czarna 
Orchidea. Serum z jej 
kwiatu może wyleczyć 
każdą chorobę…

23:50 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji; Włochy 2013

01:00 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji; Włochy 2013

02:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 47; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 56 
„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
837; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 8/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
120 „Dorastanie”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
121”Wakacje w 
Grudziądzu”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 233 - Zdrada; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 234 - 
Mamusia; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
78 - Niepokój serca; serial 
TVP

16:25 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 48; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 235 - 
Fryzjerka; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 22; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 236 - 
Smażalnia; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Czas honoru; odc. 9 W 
matni; serial TVP

02:05 Czas honoru; odc. 10 
Spotkania; serial TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
120; serial TVP

06:45 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczone kurczaki na 
nowo; magazyn kulinarny

07:20 Śpiewające fortepiany 
(39)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat; widowisko 
rozrywkowe

09:15 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

09:50 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 5) - Ojciec; 
widowisko

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /17/ - „Przeżyj 
to sam” - Lombard

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /113/ - „Nim 
stanie się tak” - Voo Voo

11:15 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/30/; Francja (2016)

11:45 Życie to Kabaret – 
Humor Jacka 
Fedorowicza; program 
rozrywkowy

12:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru „Premiery, 
prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

13:50 Śpiewające fortepiany 
(40)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2011 - Złote 
Bobry (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby z milickich 
stawów

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 13; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Bośnia i Hercegowina - 
Banja Luka

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/22/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(41)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (43) - PKP

22:15 Bake off – Ale ciacho! 
(8) ed. 4; widowisko

23:10 Bake off – Ale przepis 
(8)

23:30 Koło fortuny; odc. 211 
ed. 4; teleturniej

00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /4/ - Eleni

00:40 Mocny skład – 
Europejski Stadion 
Kultury Rzeszów 2018; 
koncert

02:20 Tylko jeden skecz – 
„Wylęgarnia smaków” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju; program 
rozrywkowy

02:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (8) - Nauczyciel; 
cz. 2; program 
rozrywkowy

03:40 Rozrywka Retro – 
Magister w Studiu Gama

5:20 Ukryta prawda (276); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (353); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Braterska 
miłość (72); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(8); serial fantasy

9:15 Magda M. (6); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (628); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Aktorka drugiego planu 
(73); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (527); serial 
fabularno-dokumentalny. 
Doświadczona sędzia 
orzeka w procesach 
kryminalnych. 
Przedstawiane fakty dają 
widzom możliwość oceny 
dowodów i przewidywania 
wyroku.

14:55 Szpital (354); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(9); serial fantasy

16:55 Magda M. (7); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (10); 
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 (629); 
serial paradokumentalny

20:00 Sensacyjny wtorek: 
Zapłata; thriller SF, USA 
2003

22:35 Kino oldschool: 
Firefox; film sensacyjny, 
USA 1982. Amerykański 
agent ma wykraść 
prototyp radzieckiego 
myśliwca.

1:10 Masters of Sex 2 
(6); serial obyczajowy. 
Kontynuacja zawodowych 
losów doktora Williama 
Mastersa i towarzyszącej 
mu Virginii Johnson. 
Lekarz przeprowadza 
kontrowersyjne badania 
dotyczące ludzkiej 
seksualności. Wyniki 
jego...

2:30 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:40 Druga strona medalu: 
Otylia Jędrzejczak (4); 
talk-show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
jest pływaczka Otylia 
Jędrzejczak. Wystąpiła w 
‚Tańcu z gwiazdami’, ale 
nie udało jej się wejść do 
finału....

5:25 O Matko! (6/9); 
magazyn poradnikowy

5:55 Wiem, co jem, i wiem, 
co kupuję (8/12); 
magazyn poradnikowy

6:40 Co za tydzień; magazyn 
informacyjny

7:15 Wojny salonów 
piękności8:20 Apetyt na 
miłość (1/8); program

9:20 Afera fryzjera (2/10); 
program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę (8/13); program

10:50 Perfekcyjna pani 
domu (6/13); program

11:50 Kuchenne rewolucje 
(8/13); program 
rozrywkowy

12:50 Pani gadżet (11/22); 
magazyn poradnikowy

13:20 Pani gadżet (10/22); 
magazyn poradnikowy

13:50 Pani gadżet 2.0 
(5/12); magazyn 
poradnikowy

14:25 Gwiazdy od kuchni 
(1/8); program 
rozrywkowy

14:55 Na widelcu z Gokiem 
Wanem

16:00 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (3/9); reality 
show

17:10 Misja ratunkowa 
(2/10); program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(7/13); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (1/6); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (2/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (3/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Wiem, co jem, i 
wiem, co kupuję (9/12); 
program rozrywkowy

21:25 Co nas truje (6/12); 
program rozrywkowy

22:10 Cofnij czas (4/12); 
program rozrywkowy

23:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6); reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 
(5/12); program 
rozrywkowy

0:55 Historia mojego 
zniszczonego ciała (1/6); 
reality show

1:40 W roli głównej: Dorota 
Wellman (2/16) talk-show

2:10 W roli głównej: 
Magdalena Środa (8/16) 
talk-show

2:40 W roli głównej: 
Katarzyna Grochola (8) 
talk-show

3:10 Wiem, co jem (5/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (9/10); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (6/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 piłka nożna - Mundial 
2018; 1/4 finału

06:30 piłka nożna - Mundial 
2018;

07:30 Prosto z Mundialu; 
magazyn

08:05 Mundial 2018 - mecz
09:10 Mundial 2018 - mecz
10:15 Mundial 2018 - mecz
11:25 Mundial 2018 - mecz
12:30 Mundial 2018 - mecz
13:40 Mundial 2018 - mecz
14:45 Dzień na Mundialu; 

felieton
15:30 Mundial 2018 -  1/4 

finału HIT
17:40 Mundial 2018 STUDIO 

MUNDIAL
18:15 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/2F 

(1)
22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 piłka nożna - Mundial 

2018; 1/2 finału (1)
00:25 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:30 piłka nożna - Mundial 

2018; Hit
03:30 piłka nożna - Mundial 

2018; Hit

06:30 Kuba zawodowiec
06:50 Listy do PRL - u - 

Leniwe pszczoły; felieton
07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia 

pszczółek
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
09:35 Kamień, nożyce, papier 

– Tattoo; cykl reportaży
09:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Pod sztandarami 
Konfederacji

10:15 Pod Tatrami
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje; magazyn
11:15 Informator Medyczny
11:25 Zwłoki nieznane; film 

dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kartki z kalendarza
12:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
13:00 MAŁOPOLSKA NA 

ROWERY; odc. 5
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. – Pod sztandarami 
Konfederacji

15:35 Kwartet – magazyn 
regionów Czwórki 
Wyszehradzkiej – Relikwie 
i mumie; magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
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 Kwartet – magazyn 

regionów Czwórki 
Wyszehradzkiej – Relikwie 
i mumie; magazyn

20:30 Pożyteczni.pl; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Pod sztandarami 
Konfederacji

22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Zwłoki nieznane; film 

dokum.
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Pod sztandarami 
Konfederacji

01:20 Antenowe remanenty
01:45 Kuba zawodowiec
02:10 Kamień, nożyce, papier 

– Tattoo; cykl reportaży
02:25 Pod Tatrami
02:45 Rączka gotuje; magazyn
03:10 Informator Medyczny
03:25 Małopolska na rowery; 

odc. 5 
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier

06:50 Był taki dzień – 10 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 36 
- U brzegów Sahary; cykl 
reportaży

08:35 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 14 - 
Muzeum Lotnictwa 
Polskiego; reportaż

09:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 4 Czcij ojca swego. 
Rok 1888; serial TVP

10:40 Film dokumentalny
12:15 Publicznie; film 

dokumentalny
12:55 Wojownicy czasu – 

Wiślanie czyli u zarania 
dziejów; cykl reportaży

13:30 Sensacje XX wieku – 
Mata Hari

13:55 Sensacje XX wieku – 
Na własne ryzyko; cykl 
dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Mussolini; 
cykl dokumentalny

14:55 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby’m 
– Ojczyzna; odc. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:05 Historia Polski – 
Jedwabne; reportaż

16:45 Design po sowiecku. 
Od szklanki do Biełaza; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2016)

17:25 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
7 Powołanie; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 1; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Samolot 
widmo

20:30 W poszukiwaniu 
Joanny d’Arc; film 
dokumentalny; Francja 
(2007); reż.:Gilles Cayatte

21:40 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 5 Wszystko dla syna. 
Rok 1905; serial TVP

23:10 „303”; film 
dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Tomasz 
Magierski

00:25 Tragarz puchu; 
dramat; Polska (1983); 
reż.:Stefan Szlachtycz; 
wyk.:Elżbieta Kijowska, 
Krzysztof Gosztyła, Ewa 
Sałacka Krauze

02:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 36; 
cykl reportaży

02:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
7; serial TVP

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
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 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 9. dzień

16:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 9. dzień

18:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 9. dzień

20:30 Żużel; Puchar Nice 1. 
ligi żużlowej

22:30 Boks
0:30 Sporty walki; KSW 20: 

Symfonia Walki; walki: 
Mariusz Pudzianowski - 
Christos Piliafas; Jan 
Błachowicz - Houston 
Alexander. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 276; 

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; 1/2F 

(1)
11:05 Dr Quinn; seria VI; 

odc. 7/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Żyrafa – świat z wysoka; 
film dokumentalny; 
Austria (2015); 
reż.:Herbert Ostwald

13:45 Elif; s.II; odc. 277; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Teo – ria smaku Teo 

Vafidisa; odc. 8; magazyn
16:05 Serial fabularny
16:50 FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 

15; telenowela histor. TVP
17:55 Korona królów; odc. 

16; telenowela histor. TVP
18:30 Jeden z dziesięciu; 

10/103; teleturniej
19:05 Trzecia połowa; odc. 

45
19:10 Pogoda
19:15 Sport
19:20 Wiadomości
19:40 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018 - 1/2F
22:10 Trzecia połowa; odc. 

46
22:15 ALARM!; magazyn
22:40; s. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; odc. 
9; serial; USA (2017)

23:30 Święta wojna Rosjan; 
film dokumentalny; Polska 
(2015); reż.:Barbara 
Włodarczyk

00:35 Nic śmiesznego; 
komedia; Polska (1995); 
reż.:Marek Koterski; 
wyk.:Cezary Pazura, Ewa 
Błaszczyk, Marek Kondrat, 
Maciej Kozłowski, Jerzy 
Bończak, Wojciech 
Wysocki

02:20 Sfora; Polska; 
reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Olaf Lubaszenko, 
Paweł Wilczak, Radosław 
Pazura, Krzysztof 
Kolberger

03:25 Notacje – Antoni 
Bernacki. Huta 
Pieniacka; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 38 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
663 - Upadek; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 96 
„Gra pozorów”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 176 „Kwestia 
perspektywy” sezon 8; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 39 
ed. 3; teleturniej

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

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 3/7 - W szachu; serial 
TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 126; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2404; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 40 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
35/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1866; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1867; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Kino relaks – Miłość 
po francusku; komedia 
romantyczna; Francja 
(2013); reż.:David Moreau; 
wyk.:Virginie Efira, Pierre 
Niney, Charles Berling, 
Gilles Cohen, Camille Japy

21:55 Jedyna szansa; odc. 3; 
serial; Francja (2015)

23:05 Jedyna szansa; odc. 4; 
serial; Francja (2015)

00:10 Cztery wesela i 
pogrzeb; Wielka Brytania 
(1994)

02:15 Glina; odc. 12/25; 
serial kryminalny TVP

03:20 Glina; odc. 13/25; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (542); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(546); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(547); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (75); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (688); 
serial paradokumentalny. 
Kasia i Tomasz znajdują 
w ogródku trzymiesięczne 
niemowlę, Emilię. Kasia 
jest bezpłodna, dlatego 
chce zatrzymać 
dziewczynkę. W tajemnicy 
przed żoną...

11:45 Gliniarze (199); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (596); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (22); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (651); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (141); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (23); 

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

Kiepskich (55); 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 (521); serial 
komediowy

20:40 Króliczek; komedia, 
USA 2008. Modelka trafia 
w szeregi skromnych 
studentek. Może je wiele 
nauczyć.

22:45 Totalny kataklizm; 
komedia, USA 2008. 
Podczas imprezy u Willa 
Jonesa Amerykę nawiedza 
seria kataklizmów. Od 
przyjaciół chłopaka zależy 
los kraju.

0:30 Charlie i Boots; 
komedia przygodowa, 
Australia 2009. Ojciec 
i syn jadą na ryby. 
Mężczyźni nie utrzymywali 
kontaktów ze sobą i nie 
potrafią się porozumieć.

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: Tato (1036); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:35 W–11 – Wydział 
Śledczy: Napad na 
parkingu (1038); serial 
fabularno-dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Maślankowe racuchy 
(37); magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Rybka, 
Gdańsk (3)

9:30 Szkoła (319); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (577); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(47); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (212); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (213); serial 
paradokumentalny

13:30 W–11 – Wydział 
Śledczy: Rodzinna 
kolacja (1040); serial 
fabularno-dokumentalny

14:15 W–11 – Wydział 
Śledczy: Delirium (1041); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Tawerna Dominikańska 
(14); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (320); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(48); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (578); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Carpaccio z kaczki z 
awokado (28); magazyn 
kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2711); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (85); 
teleturniej

21:30 Wredne dziewczyny; 
komedia, Kanada/USA 
2004

23:35 Piętno przeszłości; 
dramat kryminalny, USA 
2009. Morderca opuszcza 
zakład karny. 
Doświadczony detektyw 
nie wierzy w jego 
przemianę.

1:35 MasterChef Junior (3); 
program rozrywkowy. 
Kucharze z finałowej 
czternastki wcielą się w 
profesjonalnych szefów 
kuchni

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. 97

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 82

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 6

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 7

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

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 9

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

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

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. 82. 
Do lombardu przychodzi 
Ilona, która zastawia 
sprzęt do wspinaczki…

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 83. 
Nastolatka Wika pragnie 
uratować konia ze 
stadniny, w której trenuje 
jazdę konną…

20:00 Arena; akcja, USA 
2011. Słynny biznesmen 
(Samuel L. Jackson) z 
sadystycznym zacięciem 
zbudował swoje imperium 
na brutalnej stronie 
internetowej, gdzie 
gladiatorzy walczą na 
śmierć i życie…

22:00 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 1. 
Tracki żołnierz – 
Spartakus - zostaje 
oskarżony o zdradę i 
wzięty do niewoli, by 
wkrótce zginąć na arenie 
gladiatorów…

23:05 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 2

00:10 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji; Włochy 2013

01:10 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji; Włochy 2013

02:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 48; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
838; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
121”Wakacje w 
Grudziądzu”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
122 „Bo ja jestem 
perfekcyjna”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 234 - 
Mamusia; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 235 - 
Fryzjerka; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
79 - Matczyne 
oczekiwanie; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 49; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 236 - 
Smażalnia; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 23; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

23:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 237 - Wielka 
szansa; serial kryminalny 
TVP

00:20 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Pitbull; odc. 17; serial 
policyjny TVP

02:15 Pitbull; odc. 18; serial 
policyjny TVP

03:20 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
838; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby z milickich 
stawów

07:15 Śpiewające fortepiany 
(40)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (43) - PKP; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 213 
ed. 4; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (3); 
teleturniej muzyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /105/ - „Te 
opolskie dziołchy” - No To 
Co

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /18/ - „Kochać” 
- Piotr Szczepanik

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/31/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

12:45 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(41)

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 - 
Strachy na Lachy (1); 
widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Światowy zlot duchów (2); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tanie i proste 
gotowanie; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 14 
- Ekwador znaczy równik; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Bośnia i Hercegowina - 
Sarajewo; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/23/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(42)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 6) - Dzieci

23:15 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /5/ - Andrzej i 
Eliza

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem!(1-2)

02:30 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

03:35 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 1/

5:15 Ukryta prawda (277); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (354); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: 
Aktorka drugiego planu 
(73); serial fabularno-
dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(9); serial fantasy

9:15 Magda M. (7); 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 (629); 
serial paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Budowa 
w tarapatach (74); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (528); serial 
fabularno-dokumentalny. 
Doświadczona sędzia 
orzeka w procesach 
kryminalnych. 
Przedstawiane fakty dają 
widzom możliwość oceny 
dowodów i przewidywania 
wyroku.

14:55 Szpital (355); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(10); serial fantasy

16:55 Magda M. (8); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (11); 
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 (630); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Bez 
granic; melodramat, 
Niemcy/USA 2003. Dwoje 
ludzi zbliża powołanie do 
pomagania innym.

22:35 Olimp (8); serial 
fantasy. Wychowywany 
przez matkę Heros (Tom 
York) chce dowiedzieć 
się więcej o swoim ojcu. 
Musi odszukać i uwolnić 
wyrocznię Gai. Liczne...

23:45 Suma wszystkich 
strachów; thriller, Niemcy/
USA 2002

2:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:30 Druga strona medalu: 
Alicja Tysiąc (8-ost.); talk-
show. Gościem jest Alicja 
Tysiąc. Gdy po raz trzeci 
zaszła w ciążę, okazało 
się, że grozi jej utrata 
wzroku…

5:30 Swatka milionerów 
(7/10); reality show

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(19/39); magazyn

7:00 Ostre cięcie (9/10); 
program rozrywkowy

7:45 Gwiazdy od kuchni 
(1/8); program

8:15 Apetyt na miłość (2/8); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (3/10); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (9/13); program

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (7/13); program

11:45 Kuchenne rewolucje 
(9/13); program

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6); reality 
show

13:30 W dobrym stylu (1/8); 
magazyn poradnikowy

14:15 Misja Pies (6/12); 
program rozrywkowy

14:50 W roli głównej: 
Maciej Zakościelny (3/8) 
talk-show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (7/8); program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 
(5/12); program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(8/13); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (2/6); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (4/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (5/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(6/8); reality show

21:40 Misja ratunkowa 
(2/10); program 
rozrywkowy

22:25 Pani gadżet (12/22); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów (2/6); program 
rozrywkowy

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (2/6)

23:55 Oddział dla grubasów 
(8/10); serial 
dokumentalny

0:25 Project Runway: 
Nastolatki (3/10); 
program rozrywkowy

1:25 W roli głównej: 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) talk-show

1:55 W roli głównej: 
Sebastian Karpiel-
Bułecka (9/16) talk-show

2:25 W roli głównej: 
Katarzyna Montgomery 
(3/8) talk-show

2:55 Wiem, co jem (6/16); 
magazyn poradnikowy

3:25 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (10); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 piłka nożna - Mundial 
2018;  1/2 finału

07:30 Prosto z Mundialu; 
magazyn

08:05 Mundial 2018   Studio 
Mundial

09:00 Mundial 2018    
Studio Mundial

14:30 Dzień na Mundialu; 
felieton

15:25 Mundial 2018 mecz 1 
1/2 finału

17:40 Mundial 2018; studio
18:15 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/2F 

(2)
22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 piłka nożna - Mundial 

2018; 1/2 finału (2)
00:30 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:35 piłka nożna - Mundial 

2018;

06:30 Pożyteczni.pl; magazyn
06:50 Polska z Miodkiem (75) 

Kutno; 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 Być w cieniu; film dok.
10:00 Kamień, nożyce, papier 

– Cha Cha cha; cykl report.
10:15 Powrót do przeszłości – 

Czy masz już czapkę z 
dermy, czyli en vogue w 
PRL - u; reportaż

10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Z talerzem gęsiego; 

5/18; magazyn
11:15 Historia pewnego 

odkrycia, 60-lecie KGHM; 
reportaż

11:25 Było sobie miasteczko; 
film dokum.

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Spotkanie ze Świętym
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby – Uniejów 

(7/2018); cykl reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rok w ogrodzie
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
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – Uniejów 

(7/2018); cykl reportaży
20:30 Rok w ogrodzie
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 Było sobie miasteczko; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Być w cieniu; film dok.
02:25 Powrót do przeszłości – 

Czy masz już czapkę z 
dermy, czyli en vogue w 
PRL - u; reportaż

02:45 Z talerzem gęsiego; 
5/18; magazyn

03:10 Historia pewnego 
odkrycia, 60-lecie KGHM

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 – Uniejów 

(7/2018); cykl reportaży

06:50 Był taki dzień – 11 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Jedwabne; reportaż

07:35 Polska i świat z 
historią w tle - Cztery 
siostry; cykl reportaży

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

08:30 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 15 - 
Fono, Foto, Wirtualny 
Świat; reportaż

09:05 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 5 Wszystko dla syna. 
Rok 1905; serial TVP

10:35 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

11:15 Spór o historię – 
Orsza 1514; debata

12:00 Dawne światy; odc. 
5/8 Jordania. Od 
Nabatejczyków do 
Haszymidów; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Samolot 
widmo

13:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 1; cykl dokumentalny

13:55 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 2; cykl dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zbrodnia i 
kara; cykl dokumentalny

15:00 „303”; film 
dokumentalny

16:05 Historia Polski – 
Droga do „Ostrej Bramy”; 
film dokumentalny

16:45 Linia warszawska. 
Białorusini w Wojsku 
Polskim; film 
dokumentalny; Białoruś 
(2014)

17:25 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
8 Dzięki ci, Żelazny 
Kanclerzu; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Grunwald 
odsłona kolejna

20:30 Jedwabny szlak - 1/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

21:35 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 6; serial TVP

23:10 Krzyżacy. Powstanie, 
potęga i upadek; film 
dokum.; Polska (2011)

00:15 Mała Moskwa; dramat; 
Polska (2008)

02:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

02:55 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
8; serial TVP

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów. 
Stade Pierre-Mauroy w 
Villeneuve-d’’Ascq 
niedaleko Lille jest areną 
turnieju finałowego 
premierowej edycji LN. 
Bierze w nim udział sześć 
drużyn: Francja,...

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,...

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 10. dzień

16:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 10. dzień

18:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 10. dzień

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

22:30 Boks
0:30 Sporty walki; KSW 15: 

Współcześni Gladiatorzy; 
walka: Mamed Chalidow - 
James Irvin. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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

POLSAT SPORT
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 277; 

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; 1/2F 

(2)
11:05 Dr Quinn; seria VI; 

odc. 8/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Dzika Słowacja; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2015); reż.:TOMÁŠ 
HULÍK

13:45 Elif; s.II; odc. 278; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Teo – ria smaku Teo 

Vafidisa; odc. 9; magazyn
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 

17; telenowela histor. TVP
17:55 Korona królów; odc. 

18; telenowela histor. TVP
18:30 Opole na bis; koncert
18:55 Jeden z dziesięciu; 

11/103; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Podsumowanie 1/2F
21:15 Sprawa dla reportera
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ocaleni; reality show
23:30 wojsko – polskie.pl; 

odc. 18; reportaż
00:05 Anno Domini – Biblii 

ciąg dalszy; odc. 3/12; 
serial; USA (2015)

00:55 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 4/12; 
serial; USA (2015)

01:45 Sprawa dla reportera
02:45 Oczy niebieskie; film 

obyczajowy; Polska 
(1994); reż.:Waldemar 
Szarek; wyk.:Grzegorz 
Damięcki, Magdalena 
Wójcik, Magdalen 
Zawadzka, Gustaw 
Holoubek, Sławomir 
Orzechowski, Janusz 
Michałowski, Radosław 
Pazura

04:20 Notacje – Michał 
Bristigier. Muzyka to 
Tajemnica; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 41 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
664 - Idol; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 18 Radek 
wstępuje do zakonu; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 97 
„Polowanie”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 177 „Życie nie jest 
nudne” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 42 
ed. 3; teleturniej

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

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 4/7 - Na wszystkie 
fronty; serial TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 127; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2405; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 43 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
36/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Kino relaks – 
Cartouche – Rabuś 
Wspaniały; cz. 2; serial; 
Francja (2009)

22:00 Kontakt; odc. 2/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016)

23:05 Miłość po francusku; 
komedia romantyczna; 
Francja (2013)

00:50 Jedyna szansa; odc. 3; 
serial; Francja (2015)

02:00 Jedyna szansa; odc. 4; 
serial; Francja (2015)

03:05 Enej akustyczno 
elektrycznie; 55 lat Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (543); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(548); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(550); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (76); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (689); 
serial paradokumentalny. 
Milena i jej partner Paweł 
znajdują na firmowym 
parkingu roztrzęsioną 
koleżankę. Kobieta ma na 
sobie brudne, częściowo 
podarte ubranie. W...

11:45 Gliniarze (200); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (597); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (23); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (652); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (142); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (24); 

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

Kiepskich (56); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Mój chłopak się żeni; 
komedia romantyczna, 
USA 1997

22:15 To Twoja wina (6); 
serial paradokumentalny. 
Dziennikarka Renata na 
potrzeby nowego artykułu 
zakłada profil na portalu 
randkowym. Nic nie mówi 
mężowi. Z kolei Miłosz 
i Karina...

23:30 Razem czy osobno?; 
komedia romantyczna, 
USA 2014. Wdowiec Oren 
Little (Michael Douglas) 
stał się zgorzkniały. 
Pewnego dnia jego 
uzależniony od 
narkotyków syn zostawia 
pod opieką ojca swoją...

1:20 Kabaretowa Ekstraklasa 
(96); program rozrywkowy

2:05 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: Rodzinna 
kolacja (1040); serial 
fabularno-dokumentalny

7:35 W–11 – Wydział 
Śledczy: Delirium (1041); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Carpaccio z kaczki z 
awokado (28); magazyn 
kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Gospoda Nasza Chata 
Smaków, Babi Dół (4); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (320); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (578); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(48); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (214); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (215); serial 
paradokumentalny

13:30 W–11 – Wydział 
Śledczy: Butelka wódki 
(1042); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W–11 – Wydział 
Śledczy: Własne życie 
(1043); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Obrochtówka 
(1); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (321); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(49); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (579); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Smażone krewetki w 
sosie słodko-kwaśnym 
(31); magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2712); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (86); 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje: 
Ostrowiec Świętokrzyski, 
Bar na Stawkach (11); 
program rozrywkowy. 
Pani Ania prowadzi 
restaurację na jednym z 
osiedli w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

22:30 Truman Show; 
komediodramat, USA 
1998

0:30 Wredne dziewczyny; 
komedia, Kanada/USA 
2004

2:40 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:05 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 98

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 83

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 7

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

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

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 10

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 14

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

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. 83

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 84

20:00 Sztos 2; komedia, 
Polska 2011. Tylko w tym 
filmie zobaczycie, jak się 
podrywa na dużego fiata i 
jakie miłosne katastrofy 
przydarzają się zbyt 
pewnym siebie facetom…

22:00 Mały; komedia, USA 
2006. W trakcie ucieczki 
przed policją Calvin 
podrzucił diament pewnej 
kobiecie. W celu 
odzyskania swojej zguby, 
udaje porzucone dziecko, 
pozostawione pod 
drzwiami młodego 
małżeństwa…

00:00 Kryjówka; komedia, 
Francja 2011. Trójka 
przyjaciół postanawia 
obrabować bank. Plan 
napadu powodzi się, a oni 
stają się posiadaczami 45 
milionów euro. Niestety, 
kiedy uciekają z banku, 
okazuje się, że ich 
transport i kierowca 
zniknęli…

01:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 49; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
839; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
122 „Bo ja jestem 
perfekcyjna”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
123 „Podróż”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 235 - 
Fryzjerka; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 236 - 
Smażalnia; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
80 - Zaniedbane serce; 
serial obyczajowy TVP

16:20 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 50; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 237 - Wielka 
szansa; serial kryminalny 
TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 24; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 238 - Cud; 
serial kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Prokurator; odc. 8/10; 
serial kryminalny TVP

02:15 Prokurator; odc. 9/10; 
serial kryminalny TVP

03:15 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
839; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Tanie i proste 
gotowanie

07:15 Śpiewające fortepiany 
(41)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda

09:10 Koło fortuny; odc. 214 
ed. 4; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (8) - Nauczyciel; 
cz. 2

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /19/ - 
„Zegarmistrz światła” - 
Tadeusz Woźniak

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/32/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - Nówka; /cz. 1-2/

13:45 Śpiewające fortepiany 
(42)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin - Otwarcie(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Francuskie tropy w 
mazurskiej kuchni; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 15 
- Bananera; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Bośnia i Hercegowina - 
Mostar; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/24/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(43)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

23:10 KabareTOP Story; /3/ - 
„Wiosna”; program 
rozrywkowy

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (36); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 213 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Latający Klub 2 
na wakacjach w 
Lubelskiem 2015 (1); 
program rozrywkowy

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Latający Klub 2 
na wakacjach w 
Lubelskiem 2015 (2); 
program rozrywkowy

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa na 
bis

03:55 Rozrywka Retro – Tort 
Studia Gama

 12:55 Sąd rodzinny: 5:15 
Ukryta prawda (278); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (355); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Budowa 
w tarapatach (74); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(10); serial fantasy

9:15 Magda M. (8); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (630); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Pracoholik (75); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (529); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (356); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(11); serial fantasy

16:55 Magda M. (9); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (12); 
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 (631); 
serial paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Słodkie i ostre; komedia 
kryminalna, USA 2001. 
Cztery przyjaciółki 
należące do cheerleaderek 
prowadzą beztroskie życie. 
Zmienia się ono, kiedy 
szefowa drużyny Diane 
potrzebuje pieniędzy.

21:40 Lucyfer (1/13); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

22:40 Rush (2/10); serial 
obyczajowy. Po spotkaniu 
z Sarah Rush znika na 
kilka dni. Eve znajduje 
go, gdy zgłasza się nowy 
klient. Młody bokser ma...

23:35 Ognista miłość 2; 
komedia, USA 2013. Julie 
(June Diane Raphael) 
marzy o wielkiej miłości. 
Postanawia znaleźć 
wybranka serca spośród 
szesnastu atrakcyjnych 
kawalerów. Wzoruje się na 
popularnym...

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

5:25 O Matko! (7/9); 
magazyn poradnikowy

5:55 O Matko! (8/9); 
magazyn poradnikowy

6:25 Mój gruby trener (2/10); 
program rozrywkowy

7:25 W dobrym stylu (1/8); 
magazyn poradnikowy

8:10 Apetyt na miłość (3/8); 
program rozrywkowy

9:10 Afera fryzjera (4/10); 
program rozrywkowy

9:55 Sablewskiej sposób na 
modę (10/13); program 

10:40 Perfekcyjna pani 
domu (8/13); program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
(10/13); program

12:40 Mistrzowskie cięcie 
(6/8); reality show

13:40 Sablewskiej sposób 
na modę (3/10); program 
rozrywkowy

14:25 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial 
dokumentalny

14:55 Ostre cięcie (10); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(4/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

17:10 Co nas truje (6/12); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(9/13); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (3/6); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (6/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (7/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Maciej Zakościelny (3/8) 
talk-show

21:10 W czym do ślubu? 
(10); program rozrywkowy

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6); reality 
show

22:25 Pani gadżet (1/12); 
magazyn poradnikowy

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę (3/10); program 
rozrywkowy

23:40 Pomysłowe wesela 
(6/10); program 
rozrywkowy

0:10 Miłość i seks w 
Japonii; film 
dokumentalny

1:25 Detektywi od zdrad 
(19/22); serial 
dokumentalny

2:20 W roli głównej: Iwona 
Pavlović (10/16) talk-
show

2:50 W roli głównej: Trinny 
& Susannah (8) talk-show

3:20 Wiem, co jem (7/16); 
magazyn poradnikowy

3:50 Wiem, co jem (15/16); 
magazyn poradnikowy

4:20 Wiem, co jem (1/16); 
magazyn poradnikowy

4:50 Wiem, co jem (9/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 piłka nożna - Mundial 
2018; 1/2 finału

07:30 Prosto z Mundialu; 
magazyn

08:05 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

09:00 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

10:10 Mundial 2018 Studio 
Mundial

11:05 Mundial 2018 Studio 
Mundial

14:15 Dzień na Mundialu; 
felieton

15:10 Mundial 2018 studio
16:10 Mundial 2018 mecz 

1/2 finału 1
18:15 Mundial 2018 mecz 

1/2 finału 2
20:20 Mundial 2018 

podsumownie 1/2 finału 
cz.1

21:00 piłka nożna - Mundial 
2018; podsumowanie 1/2 
finału

22:30 Mundialowy Wieczór
23:25 Mundial 2018 HIT
01:35 piłka nożna - Mundial 

2018;

06:30 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 69 Jarosław; magazyn

06:50 Listy do PRL - u - Tajne 
przez poufne; felieton

07:01 Magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

703; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Kreatywni 2
11:25 Królowie Zatoki 

Kalifornijskiej; film dokum.; 
Meksyk (2014)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Sto na 100; odc. 15; 

magazyn ekonomiczny
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 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 69 Jarosław; magazyn
15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

18; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; 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 dokum.
19:40 Świadkowie czasu
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; 

odc. 18; reportaż
20:30 Astronarium; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Królowie Zatoki 

Kalifornijskiej; film dokum.; 
Meksyk (2014)

00:40 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 69 Jarosław; magazyn

01:20 Piosenka dla Ciebie; 
koncert życzeń

02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 
703; magazyn

02:45 Antenowe remanenty
03:10 Kreatywni 2
03:25 Sto na 100; odc. 15; 

magazyn ekonomiczny
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:40 wojsko – polskie.pl; 

odc. 18; reportaż

06:50 Był taki dzień – 12 
lipca; felieton

06:55 Historia Polski – 
Droga do „Ostrej Bramy”; 
film dokumentalny

07:45 Małe ojczyzny - 
Stanika Cyronia droga do 
nieba; cykl dokumentalny

08:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38; 
cykl reportaży

08:55 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 16 - 
Etnografia; reportaż

09:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 6; serial TVP

11:05 Podróże z historią; s.I; 
odc. 5 W staropolskiej 
zagrodzie; cykl 
dokumentalny

11:40 Flesz historii; odc. 
398; cykl reportaży

12:00 Krzyżacy. Powstanie, 
potęga i upadek; film 
dokumentalny

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Grunwald 
odsłona kolejna

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 1; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Decydująca 
bitwa; cykl dokumentalny

15:10 Jedwabny szlak - 1/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:10 Historia Polski – Nie 
zapomniana tragedia; 
reportaż

16:35 Koło historii – Komitet 
obrony robotników – 
prawdziwa historia; cykl 
reportaży

17:05 Taśmy bezpieki – 
Porwania samolotów w 
PRL

17:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
9 Ausrotten; serial TVP

19:00 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica bomby A; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

20:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W nurcie Bugu

20:30 W kolejce po śmierć. 
Czeczeni i ISIS

21:35 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 7; serial TVP

22:55 Spór o historię – 
Krzyżacy; debata

23:35 Miasto Gniewu; /9/; 
serial fabularyzowany TVP

00:10 Miasto Gniewu; /10/; 
serial fabularyzowany TVP

00:50 Wiedźmin; odc. 6/13 
Calanthe; serial

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38; 
cykl reportaży

02:25 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
9 Ausrotten; serial TVP

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
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 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 11. dzień

16:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 11. dzień

18:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 11. dzień

20:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy; studio

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy; mecz 1. 
rundy: Lech Poznań - FC 
Gandzasar Kapan

22:45 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy

23:30 Boks
0:30 Siatkówka mężczyzn; 

Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów
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