
Prezydent Częstochowy

To ostatni moment na 
utworzenie województwa!

Wraca temat przywrócenia województwa częstochowskiego. Prezydent naszego 
miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, napisał list do premiera RP, Mateusza Morawieckie-
go, w którym przypomina o wojewódzkich aspiracjach Częstochowy i odwołuje się 
do deklaracji z czasów kampanii wyborczej. – To ostatni moment, aby wywiązać się 
z obietnic przedwyborczych. Jeżeli kwestia zmian administracyjnych nie zostanie 
rozstrzygnięta w ciągu najbliższych miesięcy, temat zostanie „zamrożony” na naj-
bliższe 10 lat – zaznacza.

Ciąg dalszy na str. 3

Nowe zasady

Ułatwienia w systemie szkolenia  
i egzaminowania kierowców

Nie więcej niż osiem egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz 
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa 
jazdy – między innymi takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury. 

Sprawdź, czy dostaniesz

Rekompensaty od banku
Klientom PKO Banku Pol-

skiego przysługują rekompen-
saty publiczne. Mają one sta-
nowić zadośćuczynienie dla 
osób, którym przekazywano 
w latach 2014-2016 komuni-
katy o zmianach w tabelach 
opłat i prowizji. Trzeba się jed-
nak spieszyć, bo odszkodowa-
nia będą realizowane tylko 
przez określony czas. Kto za-
tem może na nie liczyć? 

PKO    Bank    Polski  otrzymał 
decyzję Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów, w  
wyniku której klienci mają moż-
liwość  podpisania  bezpłatnego 
porozumienia.  Czego  ona  doty-
czy?  Przekazywania przez bank 
w latach 2014-2016 informacji o  
zmianach regulaminów oraz  ta-
ryfy prowizji  i    opłat  za pośred-
nictwem serwisu internetowego, 
co  w  ocenie UOKiK nie stanowi-
ło  tzw.  trwałego  nośnika  infor-
macji. Prezes UOKiK uznał rów-

nież, że bank w  korespondencji 
kierowanej do konsumentów do-
tyczącej  zmiany  warunków 
umownych  nie  zamieszczał  do-

kładnej  podstawy  prawnej 
umożliwiającej  dokonanie  tych 
zmian  i    okoliczności  faktycz-
nych, które je spowodowały. 

Porozumienie  zawarte  z  ban-
kiem potwierdza aktualnie obo-
wiązujące  regulaminy  i    taryfę. 
Na jego podstawie bank dokona 

indywidualnego rozliczenia opłat 
i    prowizji  za  okres  od  stycznia  
2014 roku do 4  sierpnia  2018 
roku. W  przypadku, gdy porozu-
mienie  nie  zostanie  podpisane, 
umowy z  bankiem będą konty-
nuowane  na  zasadach  obowią-
zujących w dniu otrzymania sto-
sownej korespondencji. 
Porozumienie można podpisać 

do 4   lipca  2019 roku w dowol-
nym oddziale lub wybranej agen-
cji  PKO  Banku  Polskiego  (lista 
placówek jest dostępna na stronie 
www.pkobp.pl/uokik2018). Nale-
ży  wspomnieć,  że  w  przypadku 
rachunków  wspólnych  porozu-
mienie  wymaga  podpisu  wszyst-
kich współposiadaczy rachunku.
W ciągu czterech miesięcy od 

podpisania  porozumienia  bank 
dokona indywidualnego rozlicze-
nia opłat i  prowizji zgodnie z  de-
cyzją prezesa UOKiK. Na tej pod-
stawie  klienci  otrzymają  zwrot 
nadpłaty albo  informację o bra-
ku kwoty do zwrotu.

Ciąg dalszy na str. 3

ZUS rozpoczął kontrolę

Na zwolnieniu mamy 
się kurować, a nie 

pracować!
Praca u konkurencji, remont mieszkania, udział w rekrutacji 

na inne stanowisko, czy ekstremalne wojaże to tylko niektóre 
przykłady, jak Polacy  spędzają czas na „chorobowym”.  W ca-
łym kraju przeprowadzono blisko 174 tys. kontroli w I kwarta-
le 2019 roku, w konsekwencji wydano   10 tys.  decyzji  wstrzy-
mujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 9,2 
mln zł. W województwie śląskim takich kontroli było ponad 25 
tysięcy, a wstrzymana kwota to 1,16 mln zł.  
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Limit ośmiu egzaminów 
dziennie na jednego 

egzaminatora
Nowelizacja przepisów prze-

widuje,  że  egzaminator w  cią-
gu  dnia  będzie  mógł  przepro-
wadzić maksymalnie osiem eg-
zaminów  praktycznych  w  za-

kresie prawa jazdy kat. B oraz 
nie  więcej  niż  jeden  egzamin 
praktyczny na godzinę. 
– Zmiana jest podyktowana 

koniecznością  likwidacji  wy-
magań ilościowych, co do licz-
by przeprowadzanych egzami-
nów w ciągu dnia, stawianych 

egzaminatorom przez  ich pra-
codawców. Egzaminatorzy bę-
dą mieli więcej  czasu na  spo-
kojną  i  bardziej  obiektywną 
ocenę  umiejętności  kandyda-
tów na kierowców –  zaznacza 
resort. 
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Sprawdź, czy dostaniesz

Rekompensaty od banku

www.domseniora.cieslik.pl

AKTUALNOŚCI
Prezydent Częstochowy

To ostatni moment na utworzenie województwa!
Dokończenie ze str. 1

Ludzie listy piszą...
Przypomnijmy,  wojewódz-

two  częstochowskie  zniknęło 
z  mapy  administracyjnej  na-
szego kraju w roku 1998 roku. 
Posłowie  Prawa  i    Sprawiedli-
wości,  którzy  przejęli  władzę 
w  naszym  kraju,  w    czasie 
kampanii  wyborczej  szumnie 
deklarowali  przywrócenie  go. 
Wielu  częstochowian  zaufało 
im  oddając  swój  głos  podczas 
wyborów  parlamentarnych. 
Niestety  posłowie  PiS  zapo-
mnieli  chyba  przejść  od  słów 
do czynów. W listopadzie 2015 
roku władze miasta rozpoczęły 
walkę  o  spełnienie  przedwy-
borczych  obietnic.  Prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk  wysłał 
listy między  innymi prezydent 
RP  Andrzeja Dudy,  ówczesnej 
premier Beaty Szydło, prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości Jaro-
sława  Kaczyńskiego,  a  także 
marszałków  sejmu,  senatu, 

parlamentarzystów  ziemi  czę-
stochowskiej  oraz  radnych. 
Swoje  listy  wysyłali  też  sami 
częstochowianie. 

Ostatni dzwonek
Tym razem prezydent miasta 

napisał  list  do  obecnego  pre-
miera  Mateusza  Morawieckie-
go.  –  To  ostatni moment,  aby 
wywiązać  się  z  obietnic  przed-
wyborczych.  Dlaczego?  Bo  już 
teraz  trwają prace nad budże-
tem  europejskim  na  następny 
okres  programowania  pienię-
dzy z Unii Europejskiej, czyli na 
lata  2021-2027.  Rozdyspono-
wanie  środków  na  16  woje-
wództw  praktycznie  rozstrzy-
gnie  temat  podziału  admini-
stracyjnego  kraju  do  roku 
2030. Jeżeli przy podziale pie-
niędzy z UE nie będzie nowego 
województwa, to mówienie nam 
o tym, że sprawa będzie proce-
dowana w nowej kadencji par-
lamentu,  jest  nabijaniem  nas 

w butelkę oraz okłamywaniem 
mieszkańców miasta  i  regionu 
– twierdzi prezydent. 
Zdaniem  prezydenta  oraz 

osób odpowiedzialnych za roz-
wój miasta i pozyskiwanie pie-
niędzy  unijnych  brak  statusu 
wojewódzkiego  ogranicza  pu-
łap  środków,  które może  zdo-
być  Częstochowa  i  subregion. 
Tylko  w  przypadku  Regional-
nych  Inwestycji  Terytorial-
nych, czyli puli funduszy euro-
pejskich,  którymi  dysponują 
subregiony,  gdyby  Częstocho-
wa  była  osobnym  regionem, 
miałaby  do  dyspozycji  kwotę 
dwukrotnie  większą  niż  obec-
nie  (także  dzięki  Zintegrowa-
nym  Inwestycjom  Terytorial-
nym).  W  przypadku  obszaru 
subregionu  północnego  woje-
wództwa  śląskiego  byłby  to 
więc – w obecnym okresie pro-
gramowania  –  miliard,  a  nie 
pół  miliarda  złotych. 
Poza tym Częstochowa – z per-

spektywy wojewódzkiej – mia-
łaby  pewność  uznania  wielu 
swoich istotnych projektów za 
projekty  kluczowe.  –  Nasze 
miasto  i  tak  ma  się  nieźle  ze 
względu na to, że mamy przed-
siębiorczych  mieszkańców 
oraz przedsiębiorcze władze na 
różnych  szczeblach.  Staramy 
się  wykorzystywać  szanse 
obecność Polski i Częstochowy 
w Unii Europejskiej  i pozyski-
wać  środki  europejskie,  które 
przeznaczamy  na  rozwój  go-
spodarczy, infrastrukturę dro-
gową, ale także stwarzanie do-
brego  klimatu  do  rozwoju  sa-
mego  miasta  i  funkcjonują-
cych  w  nim  firm.  Nie  mamy 
jednak  takich możliwości,  jak 
miasta  wojewódzkie  –  dodaje 
prezydent. 

Zwróciliśmy się do każdego
W liście do Prezesa Rady Mi-

nistrów prezydent miasta przy-
pomina wcześniejsze deklaracje 

polityków rządzącej partii, skła-
dane  przez  wyborami  parla-
mentarnymi  w  2015  r.,  wska-
zuje  na  brak  rekompensat  dla 
Częstochowy  z  tytułu  utraty 
statusu  stolicy  regionu  oraz 
wnioskuje  o  informację,  czy 
w sprawie województwa często-
chowskiego  były,  są  lub  będą 
w najbliższym  czasie  podejmo-
wane  jakiekolwiek  działania 
stwarzające podstawy do zmian 
administracyjnych.  – Wysyłam 
kolejny list, bo chcę mieć pew-
ność,  że wszyscy ci, którzy de-
cydują o kształcie państwa, zo-
stali o  tych  faktach dobrze po-
informowani  oraz  znają  nasze 
argumenty.  Chcę  także  mieć 
poczucie,  że  ze  swojej  strony, 
deklarując wsparcie dla idei od-
rodzenia  województwa,  docho-
wałem  wszelkiej  staranności 
i zwróciłem się do każdego, któ-
ry mógł coś w tej sprawie zrobić 
– podsumowuje prezydent. 

Katarzyna Gwara

Dla... rowerzystów 

Specjalna linia 
autobusowa

Na trasie Częstochowa – 
Olsztyn zostanie urucho-
miona sezonowa linia auto-
busowa dedykowana rowe-
rzystom. Obsługujący ją po-
jazd wyposażony będzie w 
specjalistyczną przyczepę 
zakupioną przez miejskiego 
przewoźnika. 

Linia  nr  67R  będzie  kurso-
wać  od  Centrum  Handlowego 
Jagiellończycy  do  rynku  w 
Olsztynie.  Stacją  pośrednią 
będzie  Olsztyn-Odrzykoń. 
Pierwszy kurs zaplanowano na 
11 maja. – Linia nr 67R będzie 
kursować  w  weekendy  i  dni 
świąteczne  –  mówi  prezydent 
Krzysztof  Matyjaszczyk.  Spe-
cjalistyczna  przyczepa  pomie-
ści  dwadzieścia  rowerów.  – 
Być może  dla  początkujących 
rowerzystów już sama trasa do 
Olsztyna  stanowi  wyzwanie. 
Teraz będą mogli dostać się do 
niego bez żadnych problemów. 
Będzie  to  też doskonała alter-

natywa  dla  osób,  które  nieco 
przeceniły  swoje  siły  i  muszą 
jakoś wrócić do miasta. Takie 
rozwiązanie  sprawdzi  się  rów-
nież, gdy pogoda spłata nam fi-
gle. Chcemy sprawdzić, czy pi-
lotaż  będzie  popularny  i  czy 
nowa  linia  przypadnie  do  gu-
stu  mieszkańcom  Częstocho-
wy  i  Olsztyna,  a  także  tury-
stom.  W  zależności  od  wyni-
ków obserwacji,  zdecydujemy, 
co  dalej  –  zapowiada  prezy-
dent.  W  sumie  zaplanowano 
cztery kursy dziennie. – Jeste-
śmy  bardzo  zadowoleni  z  tej 
inicjatywy. Olsztyn jest bardzo 
chętnie  odwiedzany  przez  ro-
werzystów,  którzy  często  to 
właśnie  u  nas  rozpoczynają 
swoje  wyprawy.  Sądzę,  że  to 
rozwiązanie  komunikacyjne 
przyczyni się do tego, że tury-
ści w bezpieczny i komfortowy 
sposób dojadą do naszego mia-
sta  –  podkreśla  Tomasz  Ku-
charski, wójt gminy Olsztyn. 

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
Poza tym będą mogli skorzystać 

z  przysługujących  im  rekompen-
sat.  należą  się  one  klientom,  któ-
rych będzie wiązać z bankiem umo-
wa o usługę płatniczą i którym: 
a)  w  latach  2014  -  2016  bank 

przesyłał  informacje  o  zmia-
nach  regulaminów  oraz  taryfy 
prowizji i opłat wyłącznie za po-
średnictwem  systemu  banko-
wości elektronicznej, co w oce-
nie  UOKiK  nie  stanowiło  tzw. 
trwałego nośnika informacji

b) w latach 2014 - 2016 bank prze-
syłał informacje o zmianach re-
gulaminów oraz  taryfy  prowizji 
i  opłat bez wskazania podstaw 
prawnych oraz okoliczności fak-
tycznych tych zmian.

Mogą oni skorzystać 
z następujących 

rekompensat publicznych:
l w okresie 2 miesięcy począwszy 
od  1  sierpnia  do  30  września 
2019 roku –  bezpłatnej usłu-
gi powiadomień SMS  (można 
ją uruchomić w iPKO, serwisie 
telefonicznym  lub  oddziale; 
skorzystanie  z  powiadomień 

SMS przez klientów, którzy do-
tychczas  z  nich  nie  korzystali, 
będzie wymagało  złożenia  dys-
pozycji  uruchomienia  usługi, 
a następnie jej dezaktywacji nie 
później niż do 30 września 2019 
roku; w stosunku do klientów, 
którzy korzystają z usługi, bank 
nie  będzie  naliczał  opłat  przez 
okres od 1 sierpnia do 30 wrze-
śnia 2019 roku bez konieczno-
ści  składania  dodatkowych 
dyspozycji w tym zakresie);

l w  okresie  od 1  sierpnia do 31 
października 2019 roku –  bez-
płatnego rozłożenia na 6 rat 
0% jednej dowolnej transak-
cji bezgotówkowejdokonanej 
kartą kredytową  w kwocie od 
200 zł do 1500 zł, pod warun-
kiem  złożenia  wniosku  o  taką 
usługę  w  terminie  pięciu  dni 
kalendarzowych od dnia doko-
nania transakcji (usługę można 
uruchomić  jedynie  za  pośred-
nictwem  infolinii  banku  pod 
numerami:  800  302  302  lub 
+48  81  535  60  60  –  opłata 
zgodna z taryfą operatora);

l w  okresie  od 1  sierpnia do 30 
września 2019  roku –    jedno-

krotnego bezpłatnego wybo-
ru niestandardowego wize-
runku karty debetowej z ga-
lerii  (dostępny w iPKO, serwi-
sie telefonicznym lub oddziale);

l w  okresie  od 1  sierpnia do 31 
października 2019 roku –  bez-
płatnych przelewów do ZUS 
i US  za  pośrednictwem iPKO, 
IKO lub serwisu telefonicznego 
(usługa  będzie  bezpłatna  we 
wskazanym  okresie  bez  ko-
nieczności składania dyspozycji 
jej uruchomienia).
Co warto podkreślić, ze wszyst-

kich rekompensat można skorzy-
stać   niezależnie od tego, czy 
klient podpisze z bankiem po-
rozumienie.  Skorzystanie  z  jed-
nej rekompensaty nie uniemożli-
wia  skorzystania  z    pozostałych 
wymienionych  powyżej.  Zasady 
korzystania  z  rekompensat  pu-
blicznych  zostały  szczegółowo 
opisane  w  korespondencji  do 
klientów.  Dodatkowe  informacje 
można  uzyskać  pod  numerami 
infolinii 800 302 302 oraz +48 81 
535 60 60 (opłata zgodna z taryfą 
operatora).

Katarzyna Gwara



Program dla niepełnosprawnych

Seniorze! Skorzystaj z bezpłatnej 
rehabilitacji

GIS ostrzega

Uważaj na te sery!
Osoby powyżej 65. roku ży-

cia z niepełnosprawnością 
narządu ruchu mogą skorzy-
stać z bezpłatnej rehabilita-
cji. Na wszystkich, którzy za-
kwalifikują się do programu, 
czeka seria zabiegów dopaso-
wanych do ich problemu 
zdrowotnego.

Warunkiem udziału w progra-
mie  o  nazwie  „Rehabilitacja  i 
wspieranie  aktywności  ruchowej 
dla  seniorów, mieszkańców mia-
sta Częstochowy na  lata 2013 – 
2017 – kontynuacja programu na 
lata  2018-2022  w  2019  r.”  jest 
posiadanie    aktualnego  orzecze-
nia o stopniu niepełnosprawności 
w zakresie narządu ruchu.   Każ-
da  z  zakwalifikowanych  pacjen-

tek/pacjentów  skorzysta  z  trwa-
jącego 10 dni cyklu zabiegów, na 
który złoży się z kinezyterapia i fi-
zykoterapia.  Łącznie  na  każdą 

osobę  przypadnie  30  zabiegów 
dostosowanych do jej konkretne-
go problemu zdrowotnego.

Katarzyna Gwara

Szczegółowych informacji udzielają placówki  
– realizatorzy programu. Oto ich lista:

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ Sp. z o.o. ul. Łódzka 33, tel. 34 322 08 66,  
adres e-mail: rejestracja@rehabilitacja.phg.pl,  www.rehabilitacja.phg.pl

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „KSIĘŻYCOWA” Sp. z o.o. ul. Księżycowa 5,  
tel. 34  370 46 64  adres e-mail: ksiezycowa5@gmail.com,  www.przychodniaksiezycowa.pl

PRZYCHODNIA RODZINNA EURO-MEDICUS ul. Kopalniana 4, tel. 34 365 96 25,  
34 361 27 62 adres e-mail: wtyrek@o2.pl,  www.przychodniaeuro.pl

CENTRUM REHABILITACJI EKOVITA Sp. z o.o. ul. Klasztorna 23 tel. 730 676 561, 
adres e-mail: rejestracja@ekovita.pl,  http://ekovita.net

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA  „NASZA  PRZYCHODNIA” al. Wolności 46,  
tel. 34 366 96 03, adres e-mail: nasza-przychodnia@op.pl,  www.przychodnia.czest.pl

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE AMICUS  Sp. z o.o. al. Pokoju 44, tel. 34 372 56 01, 
adres e-mail: biuro@cm-amicus.pl,  www.cm-amicus.pl

Główny Inspektorat Sani-
tarny wydał decyzję o wycofa-
niu z obrotu kilka partii zna-
nych serów typu Camembert. 
Istnieje ryzyko, że francuskie 
sery produkowane z surowego 
mleka krowiego mogą być za-
nieczyszczone bakterią E coli. 

Sery produkowane przez firmę 
Scawar Sp. z o.o. dostępne są we 
wszystkich  sklepach  sieci  Lec-
lerc.  Skąd  decyzja  o  wycofaniu 
ich z obrotu? – W wyniku postę-
powania  epidemiologicznego 
oraz śledzenia dystrybucji podej-
rzanych  produktów  we  Francji 

stwierdzo-
no, że spo-
życie  tych 
serów  wią-
że się z wy-
stąpieniem 
kilkunastu 
przypad -
ków zespo-
łu  hemoli-
t y c z n o -
-mocznico-
w e g o 

u  konsu-
mentów  – 
informuje 
Główny In-
spektorat 
Sanitarny. 
S e r y , 

o  których 
mowa, wy-
produko-
wane z su-
r o w e g o 
mleka  krowiego,  mogą  być  za-
nieczyszczone bakterią Escheri-
chia  coli  wytwarzającą  toksynę 
Shiga (STEC). 
W związku z powyższym pro-

ducent  –  francuska  firma  Fro-
magerie Alpine – podjął decyzję 
o wycofywaniu wszystkich partii 
tych  serów  począwszy  od  partii 
o numerze 032 do partii o nume-
rze 116. Organy Państwowej In-
spekcji  Sanitarnej  nadzorują 
wycofanie serów z obrotu w Pol-
sce.  Jeśli  ktoś  już  je  kupił,  nie 
powinien  ich  spożywać.  Można 
je  zwrócić  w  sieci  sklepów  Lec-
lerc.

Katarzyna Gwara

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW:
Produkt –  SAINT FELICIEN 180 g 

Producent –  FROMAGERIE ALPINE, 37 Avenue des Allobroges, 26100 Romans 
Sur Isère, weterynaryjny numer identyfikacyjny  FR 26 281 001 CE 
Numer partii –  wszystkie partie produktu  od 032 do 116 
Data przydatności do spożycia –  od 06.02.2019 do 21.05.2019

Produkt –  SAINT MARCELLIN 80 g 
Producent –  FROMAGERIE ALPINE, 37 Avenue des Allobroges, 26100 Romans 
Sur Isère, weterynaryjny numer identyfikacyjny FR 26 281 001 CE 
Numer partii –  wszystkie partie produktu od 032 do 116 
Data przydatności do spożycia –  od 04.02.2019 do 21.05.2019

4. PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 MAJA 2019

http://www.rehabilitacja.phg.pl/
http://www.przychodniaksiezycowa.pl/
http://www.przychodniaeuro.pl/
http://ekovita.net/
http://www.przychodnia.czest.pl/
http://www.cm-amicus.pl/


Podczas VIII Otwartych Mi-
strzostw Mażoretek Polski Środko-
wej w Poddębicach świetnie zapre-
zentowały się mażoretki z Gminne-
go Centrum Muzyki i Tańca w My-
kanowie. Najmłodsza grupa Baby 
Presto zajęła 2. miejsce w kategorii 
Przedszkolaki Baton Formacje Sce-
na. Kadetki, czyli grupa Mini Presto 
również uzyskała 2. lokatę w swojej 
kategorii, grupa juniorek Prim Pre-
sto zajęła miejsce 5., a najstarsza 
grupa mażoretek Presto 2 miejsce.

W  Mistrzostwach  wzięło  łącznie 
udział ok. 600 zawodniczek. Zmagania 
trwały dwa dni – pierwszego dnia za-
prezentowały się przedszkolaki i kade-
tki - kolejnego juniorki i seniorki. Po-
nadto miały miejsce również zmagania 
w  dyscyplinie  solo,  duo  oraz  trio  – 
w  tych  prezentacjach  wychowanki 
Gminnego  Centrum  Muzyki  i  Tańca 
w Mykanowie również pokazały klasę. 
W  kategorii  Solo  Pom  Pon  Seniorki 
zwyciężyła  Jesika  Hejduk,  zajmując 
także 4. miejsce w kategorii duet wraz 
z  koleżanką  Julią  Pijanką.  Jury  oce-

niało w występach dobór  repertuaru, 
choreografię  i  kompozycję,  technikę 
tańca  oraz  technikę  pracy  z  rekwizy-
tem, podkład muzyczny,  oprawę  sce-
niczna i kostiumy, a także ogólny wy-
raz artystyczny. Wszystkie grupy ma-
żoretek z Mykanowa przygotowała na 
Mistrzostwa  instruktorka,  pracująca 
w Gminnym Centrum Muzyki i Tańca 
w Mykanowie - Ewelina Stolarska.

Zespół mażoretek z Mykanowa po-
wstał w 2000  roku przy Młodzieżo-
wej Orkiestrze Dętej OSP. Początko-
wo grupa liczyła około 12 dziewcząt 
i  wraz  z  orkiestrą  występowała  na 
licznych koncertach, paradach oraz 
przeglądach  w  kraju  i  za  granicą. 
Tancerki przez ten czas z pomocą in-
struktorów rozwijały swoje umiejęt-
ności, co zaowocowało między inny-
mi pierwszą musztrą, w której wraz 
z  zespołem  muzycznym  dziewczęta 
wykonywały  układ  taneczny.  Rok 
2009  był  przełomowym  rokiem  dla 
formacji, ponieważ całkowicie zmie-
nił się jej skład, powstały dwie grupy 
wiekowe  i  zyskała  nazwę  „Presto”. 
Od tego czasu mażoretki próbowały 
swoich  sił  na  różnego  rodzaju kon-
kursach  tanecznych,  z  których  ni-
gdy nie wracały  z  pustymi  rękoma. 
Obecnie zespół składa się z czterech 
grup wiekowych: Baby Presto, Mini 
Presto, Prim Presto i Presto. W tym 
roku funkcjonuje również grupa na-
borowa.

Paula Nogaj
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ZUS rozpoczął kontrolę

Na zwolnieniu mamy się kurować,  
a nie pracować!

Dokończenie ze str. 1
Zwolnienie lekarskie oraz zasiłek cho-

robowy są po to, by chory mógł jak naj-
szybciej, stosując się do zaleceń lekarza, 
odzyskać  zdrowie  i  wrócić  do  pracy. 
Chory  w  trakcie  zwolnienia  otrzymuje 
wynagrodzenie  chorobowe  lub  zasiłek 
chorobowy, więc nie musi martwić się o 
pieniądze.  – Warto  pamiętać,  iż  każde 
zwolnienie jest zwolnieniem od wykony-
wania  jakiejkolwiek  pracy  zarobkowej 
oraz  wszelkich  czynności,  które  mogą 
utrudnić powrót do zdrowia i wydłużyć 
czas rekonwalescencji – przypomina Be-
ata  Kopczyńska,  regionalny  rzecznik 
prasowy ZUS w województwie śląskim. 
– Niestety, wciąż jest grono osób, które 
nieprawidłowo wykorzystuje  zwolnienie 
lekarskie,  traktując  je  jako alternatywę 
dla urlopu, czy też możliwość dorobienia 
w innej firmie. Pracownik, który w czasie 
trwania zwolnienia lekarskiego wykonu-
je pracę zarobkową lub wykorzystuje to 
zwolnienie niezgodnie z jego celem, mu-
si liczyć się z tym, że straci prawo do za-
siłku chorobowego – dodaje.
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawo-

wymi  uprawnieniami  Zakład  Ubezpie-
czeń Społecznych kontroluje  prawidło-
wość orzekania o czasowej niezdolności 
do pracy (np. czy chory na dzień bada-
nia przez lekarza orzecznika jest nadal 
chory)  oraz  prawidłowość  wykorzysty-
wania zwolnień lekarskich ( np. czy sto-
suje się do zaleceń lekarz, czy nie pra-
cuje w innej firmie, bądź wykonuje inne 
czynności,  które  mogą  wydłużyć  czas 
rekonwalescencji).

Dane wojewódzkie dla kontroli 
wykorzystywanie chorobowego

W pierwszym kwartale 2019 r. w woje-
wództwie śląskim przeprowadzono  ponad 
4 tys. kontroli wykorzystywania zwolnień 
lekarskich,  830  osobom  cofnięto  zasiłki 
chorobowe  na  kwotę  blisko  990  tys.  zł. 
Najwięcej  takich  kontroli  przeprowadził 
oddział ZUS w Rybniku, bo 948, w wyniku 
których  prawa  do  zasiłku  pozbawionych 
zostało  219  osób,  które  wykorzystywały 
zwolnienia lekarskie niezgodnie z ich prze-
znaczeniem.  Kwota  cofniętych  zasiłków 
przekroczyła 326 tys. zł. Jednak to na te-
renie chorzowskiego oddziału ZUS  najwię-
cej  osób  nieprawidłowo  wykorzystywało 
„chorobowe”, bo aż 394 na 594 kontrolo-
wane.  Kwota  cofniętych  świadczeń  prze-
kroczyła 390 tys. zł.  Oddział ZUS w Czę-
stochowie  przeprowadził  542  kontrole, w 
wyniku których 57 osobom cofnięto świad-
czenie na kwotę 114 tys. zł.

Kontrola prawidłowości orzekania
Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  pro-

wadzi  także kontrolę prawidłowości  orze-
kania  o  czasowej  niezdolności  do  pracy. 
Polega ona na wezwaniu chorego na bada-
nie do  lekarza  orzecznika  i  sprawdzeniu, 
czy chory na dzień kontroli jest wciąż cza-
sowo niezdolny do pracy, czy też choroba 
ustąpiła.  Innymi  słowy,  lekarz  orzecznik 
sprawdza, czy wystawiający zwolnienie le-
karskie  lekarz  prawidłowo  ocenił  stan 
zdrowia pacjenta i stan na jaki orzeczona 
zastała  niezdolność.    Kontrola  może  być 
przeprowadzona  także  na  podstawie  do-
kumentacji medycznej.

Gdy  w  wyniku  takiej  kontroli  lekarz 
orzecznik  stwierdzi,  że  ubezpieczony  jest 
już zdolny do pracy, to wypłata zasiłku zo-
staje wstrzymana, a ubezpieczony następ-
nego dnia powinien zgłosić się do pracy. W 
przypadku  takiej  kontroli  nie ma  zwrotu 
świadczenia za dni przypadające przed ba-
daniem u lekarza orzecznika. 

2, 5 tys. dni absencji
W  pierwszym  kwartale  2019  r.  takich 

kontroli lekarze orzecznicy ze śląskich od-
działów ZUS przeprowadzili 21,4 tys., 467 
osób uznano za zdolnych do pracy, tym sa-
mym ograniczono ponad 2,5  tys. dni  ab-
sencji. Kwota wstrzymanych zasiłków wy-
niosła 173 tys. zł. Co ciekawe, to oddziało-
wi ZUS w Częstochowie przypadł rekord w 
województwie,  jeśli  chodzi  o  liczbę  osób, 
których w wyniku kontroli lekarza orzecz-
nika uznano  za  zdolnych do pracy. Na 3 
tys. przeprowadzonych kontroli 174 osoby 
następnego dnia wróciło do pracy. Liczba 
dni absencji z prawem do zasiłku chorobo-
wego  ograniczona w wyniku  kontroli  się-
gnęła 990. Kwota  cofniętych  zasiłków  też 
jest najwyższa w województwie  i przekro-
czyła 64 tys. zł. – Należy pamiętać, że ten 
rodzaj kontroli, czyli prawidłowości orzeka-
nia o czasowej niezdolności do pracy, jest 
zarezerwowany  wyłącznie  dla  ZUS.  Nato-
miast  przypominamy,  że  możliwość  kon-
trolowania  prawidłowości  wykorzystania 
zwolnień  lekarskich  swoich  pracowników 
mają także pracodawcy, którzy zatrudnia-
ją ponad 20 osób, gdyż to oni wówczas są 
płatnikami  świadczeń  –  wyjaśnia  Beata 
Kopczyńska.  Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Siła marzeń

Wielka jest siła marzeń
Ona pozwala nam żyć
Prowadzi do dziwnych wydarzeń
Pozwala byś mógł – ze mną być...

Ja dziś wierzę w siłę marzeń
Bez marzeń, ubogi jest świat
Kiedy się one spełniają
Jak gdyby ubywa mi lat.

Choć lata pędzą „galopem” 
Noc marzeń powstrzyma ich bieg.
Przekonasz się wtedy że potem
Nieważny już będzie twój wiek.

I spojrzysz przed siebie z radością
Odrzucisz dręczące Cię sny
Złączona ponownie miłością
Marzenia osuszą twe łzy...

Wanda Sowińska

Kłobuck

Pobił,  
aby ukraść... 

srebrny sygnet
Najbliższe trzy miesiące spędzi 

w areszcie 42-latek, który jest podejrza-
ny o dokonanie rozboju na 34-latku. 
W trakcie zdarzenia, do którego doszło 
na początku maja, w pobliżu centrum 
handlowego w Kłobucku, pokrzywdzony 
został najpierw pobity, a następnie 
sprawca ukradł mu srebrny sygnet. 

Do  zdarzenia  doszło  1 maja  w  pobliżu 
centrum handlowego znajdującego się przy 
ul.  Wieluńskiej  w  Kłobucku.  Kilkanaście 
minut  po  godzinie  18.00  oficer  dyżurny 
otrzymał  zgłoszenie  dotyczące  rozboju.  - 
Pokrzywdzony  relacjonował,  że  został  na-
padnięty  i pobity przez znanego mu męż-
czyznę,  który  następnie  miał  zabrać  mu 
srebrny sygnet – mówi mł. asp. Kamil Ra-
czyński,  oficer  prasowy  kłobuckich  poli-
cjantów. Pokrzywdzony  został  zabrany do 
częstochowskiego  szpitala  na  szczegółowe 
badania. 
Sprawcą  okazał  się  dobrze  znany  stró-

żom prawa 42-letni kłobucczanin. Przy za-
trzymanym  policjanci  odnaleźli  sygnet, 
który należał do pokrzywdzonego. 
– Aktualnie dokładne okoliczności spra-

wy  wyjaśniają  kłobuccy  kryminalni.  Na 
wniosek  śledczych  oraz  częstochowskiego 
prokuratora, sąd aresztował zatrzymanego 
42-latka  na  trzy  miesiące.  Podejrzany 
w  przeszłości  był  już  karany  za  podobne 
czyny, dlatego za przestępstwo popełnione 
w warunkach recydywy grozi mu wieloletni 
pobyt w więzieniu – podsumowuje mł. asp. 
Kamil Raczyński. 

Katarzyna Gwara

Mistrzostwa w Poddębicach

Mażoretki z Mykanowa na podium
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Igrzyska Dzieci 

Rywalizacja najmłodszych
W ramach Igrzysk Dzieci 

co roku rozgrywane są za-
wody dla najmłodszych 
uczennic i uczniów szkół 
podstawowych. Konkurs 
„Gry i zabawy” cieszy się 
również bardzo dużym zain-
teresowaniem wśród na-
uczycieli pracujących z naj-
młodszymi. W zawodach 
biorą udział uczennice 
i uczniowie z klas I-IV.

Ośmioosobowe  zespoły  mu-
szą zmierzyć się w różnego  ro-
dzaju  wyścigach,  konkursach 
sprawdzających  szybkość, 
skoczność,  zwinność  i  celność. 

Są więc między  innymi  slalom 
z piłką lekarską, sztafeta zwin-
nościowa, skoki z miejsca, rzu-
ty  do  celu, wyścigi  na  czwora-
kach itp. Łącznie osiem zabaw, 
w których każdy zespół zdoby-
wa punkty do końcowej klasyfi-
kacji. Najlepsze drużyny rywali-
zują ze sobą w finale. 
Są zespoły szkolne, które od 

lat specjalizują się w tych zawo-
dach  i  przygotowują  swoich 
podopiecznych już od września 
ucząc  poszczególnych  elemen-
tów zabaw i wyścigów.
Rywalizacja  odbywa  się 

w szkołach   posiadających do-
skonałe  warunki  (duże  sale)

oraz które są w posiadaniu od-
powiedniej  ilości  sprzętu  po-
trzebnego  do  przeprowadzenia 
gier.  Tegoroczne  finały  odbyły 
się w Szkole Podstawowej nr 54 
(dziewczęta) i Szkole Podstawo-
wej nr 53 (chłopcy). 
Grupa  nauczycieli,  która  co 

roku  doskonale  przygotowuje 
swoich podopiecznych i organi-
zuje  zawody  eliminacyjne  i  fi-
nałowe  to:  Joanna  Bielak 
(SPSZm),  Katarzyna  Kluszew-
ska  (SP54),  Iza Wieczorek, Re-
nata Pala (SP53), Tomasz Góra 
(SP Ling  ), Małgorzata Grajcar 
(SP52) i inni.

ts

SP Lingwistyczna dziewczęta – I  miejsce zdj. arch

 SP Sióstr Zmartwychwstanek –  II  miejsce zdj. arch

SP 54 – V  miejsce zdj. archMedal dla najlepszych zdj. archZSP Lingwistyczna chłopcy –  III  miejsce zdj. arch

MIEJSKIE IGRZYSKA DZIECI

ELIMINACJE – WYNIKI
GRUPA I   Dziewczęta  Chłopcy

1. SP 54  1. SP54
2. SPSpołeczna  2. SP2
3. SP 2  3. SP Społ
4. SP 25  4SP25

GRUPA II Dziewczęta Chłopcy
1. SP36  1. SP52
2. SP52  2. SP36
3. SP53  3. SP53
4. SPSokrates  4. SPSokrates

GRUPA III Dziewczęta    Chłopcy
1. SPLing  1. SP SZm
2. SPSZm  2. SPLing
3. SP39  3. SP 39
4. SP47  4. SP47

FINAŁY – WYNIKI
       Dziewczęta         Chłopcy
1. Szkoła Podstawowa Lingw.         1. Szkoła Podstawowa S Zmartwychwstanek  
2. Szkoła Podstawowa S. Zmartwychwstanek   2. Szkoła Podstawowa 52
3. Szkoła Podstawowa 52  3. Szkoła Podstawowa Ligwistyczna
4. Szkoła Podstawowa36  4. Szkoła Podstawowa 36
5. Szkoła Podstawowa 54  5. Szkoła Podstawowa 54 
6. Szkoła Podstawowa Społeczna         6. Szkoła Podstawowa 2

SP Lingwistyczna: Bociąga Melania, Dul Alicja, Galińska Nicola, Huras Alicja, Huras Amelia, Janas 
Agata, KarońWeronika, Kasprzyk maja, Majchrzak Malwina, Siwek Kaludia, Stadnicka Amelia, Wa-
lawander Natalia, Zielińska Karolina. Nauczyciel – Tomasz Góra

SP Sióstr Zmartwychwstanek: Basik Antoni, Biernaś Ignacy, Całusiński Piotr, Dróżdż Michał, Du-
dek Mateusz, Kuterek Filip, Michalski Robert, Patelski Roch, Sosnowski Igor, Wieczorek Kacper.  
Nauczyciel – Joanna Bielak

SP 52 –  III miejsce zdj. arch

SP 54 –  V  miejsce zdj. arch
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Międzynarodowy konkurs

Stwórz innowacyjny projekt i zrealizuj go

8. PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 MAJA 2019

CEMEX oraz Uniwersystet 
Tecnológico w Monterrey 
(Meksyk) są zbierane projekty 
konkursowe z całego świata. 
Do rywalizacji mogą zgłosić 
się również lokali przedsię-
biorcy społeczni, studenci, 
stowarzyszenia, fundacje,  
a także organizacje mające 
pomysły w obszarze zrówno-
ważonej transformacji spo-
łecznej.

Nagroda  CEMEX-Tec  Award, 
która  zostanie  wręczona  już  po 
raz dziewiąty, jest wyróżnieniem 
dla przedsiębiorców i studentów 
za  opracowanie  projektów 
o  istotnym  zasięgu  oddziaływa-
nia w obszarach zrównoważone-
go  rozwoju,  innowacji  oraz 
przedsiębiorczości  społecznej. 
W  ramach  przyznawanych  na-
gród, CEMEX oferuje finansowa-
nie,  specjalistyczne  warsztaty 
oraz możliwości nawiązania cen-
nych kontaktów (networking).
Konkurs  CEMEX-Tec  Award 

jest podzielony na cztery katego-
rie o zakresie globalnym:  Trans-
formacje społeczne  – skierowaną 
do studentów i absolwentów, ma-
jących pomysły w obszarze zrów-
noważonej transformacji społecz-
nej;    Przedsiębiorcy  społeczni, 
skierowaną  do  przedsiębiorców 
mających  pomysły  na  rozwiąza-
nie problemów społecznych i po-
budzenie  systemowej  zmiany, 
o  potencjale  do  przekształcenia 
ich w biznes społeczny;  Przedsię-
biorczość  wspólnotowa,  skiero-

waną  do  organizacji,  fundacji, 
spółdzielni lub stowarzyszeń oby-
watelskich  oferujących  efektyw-
ne  projekty  z  zakresu  transfor-
macji społecznej, oraz  Skuteczne 
działanie w partnerstwie, skiero-
waną  do  organizacji  oferujących 
projekty  o  oddziaływaniu  spo-
łecznym  realizowane  poprzez 
partnerstwa wielosektorowe.
W ramach tegorocznego nabo-

ru  projektów  w  konkursie 
CEMEX-TEC  Award,  ważnym 
celem było  stworzenie,  zarówno 
w Meksyku, jak i globalnie, soju-
szu z najważniejszymi podmiota-
mi  reprezentującymi  obszary 
ekosystemu  przedsiębiorczości 
i  innowacji  społecznej.  Ashoka, 
MassChallenge,  MakeSense, 
Unreasonable  Mexico,  Impac-
tHub  i  Disruptivo  TV  to  tylko 
niektórzy z partnerów, z którymi 
CEMEX  łączy  siły  w  ramach 
konkursu,  aby  zwiększyć  jego 
oddziaływanie.

Aby wziąć udział w konkursie, 
zespoły  konkursowe  muszą  za-
rejestrować  się  i  przesłać  swoje 
projekty za pośrednictwem stro-
ny  internetowej  Centrum 
CEMEX-Tec  (www.cdcs.com.
mx), wskazując odpowiednią ka-
tegorię dla swoich zgłoszeń. Ter-
min  zgłaszania  projektów  upły-
wa 31 maja 2019 r.  
Dotychczas  w  konkursie 

CEMEX-Tec  Award  zostało  na-
desłanych 2.272 projektów z 32 
krajów,  w  które  zaangażowane 
było ponad 5.300 osób. 55 zwy-
cięskich  projektów  w  poprzed-
nich edycjach konkursu było re-
alizowanych  w  Meksyku,  a  44 
w pozostałych częściach świata. 
Z projektów skorzystało w sumie 
22.500 osób.
Więcej  informacji o nagrodzie 

CEMEX-Tec i procesie rejestracji 
uzyskamy na www.cdcs.com.mx

oprac. Katarzyna Gwara
www.cdcs.com.mx

Centrum Zrównoważonego Rozwoju CEMEX-Tecnologico de 
Monterrey prowadzi nabór zgłoszeń w konkursie o nagrodę 
CEMEX-Tec 2019. W ramach inicjatywy powołanej przez 

https://www.cdcs.com.mx/
https://www.cdcs.com.mx/
http://www.cdcs.com.mx/


Zioła

Aromatyczny… balkon
Ogródek pełen aromantycz-

nych ziół można stworzyć za-
równo w ogrodzie, na działce, 
jak i… na balkonie. Rośliny te 
są stosunkowo łatwe w upra-
wie i najczęściej nie potrzebu-
ją skomplikowanych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Na dodatek 
ładnie wyglądają i pięknie 
pachną. 

Jakie  zioła  powinniśmy  wy-
brać  do naszego mini  ogródka? 
To  zależy  tylko  od  naszych 
upodobań.  Jednak najlepiej wy-
brać te, których najczęściej uży-
wamy  w  naszej  kuchni.  Dużą 
popularnością cieszą się: mięta, 
bazylia, tymianek, oregano i me-
lisa.
Zioła możemy zasiać z nasion 

zakupionych w sklepach ogrod-
niczych  lub  zielarskich.  Zawsze 
należy zapoznać się z instrukcją 
na opakowania. Nie  zapominaj-
my, że niektóre rośliny  wymaga-
ją  specjalnego  traktowania.  Ci 
mniej  doświadczeni  mogą  też 
kupić  zioła  w  małych  plastiko-
wych doniczkach.
Wiele  ziół  występuje  w  róż-

nych odmianach o barwnych li-
ściach.  Można  z  nich  tworzyć 
różnokolorowe  kompozycje. 
Piękne donice czy skrzynki będą 
także niewątpliwą ozdobą nasze-
go balkonu. Poza tym nieocenio-
ną  zaletą  ziół  jest  zapach,  jaki 
roztaczają,  zwłaszcza  podczas 
ciepłych dni.

Zioła nie mają wygórowanych 
wymagań. Do  szczęścia wystar-
czy  im  żyzna  gleba,  słoneczko, 
osłona  przed  wiatrem,  od-
chwaszczanie,  woda  i  odrobina 
zainteresowania. 
Większość ziół dobrze rośnie w 

każdej ziemi ogrodowej. Najlepiej 
jednak gdyby była żyzna, z dużą 
zawartością  próchnicy  i  prze-
puszczalna  (np. mieszanka  tor-
fów i piasku). Warto podkreślić, 
że  roślinki  te  potrzebują  dużo 
słońca. Postarajmy się postawić 
je w takim miejscu, aby miały go 
pod dostatkiem. Na plus będzie 
również  dobrze  zorganizowane 
zabezpieczenie  przed  wiatrem. 
Nasze roślinki z pewnością je do-
cenią. 

Na  dnie  naczyń,  w  których 
uprawiamy zioła powinien znaj-
dować się drenaż oraz otwory do 
odpływu  wody.  Zioła  w  przeci-
wieństwie do innych pokojowych 
roślin  niezbyt  dobrze  znoszą 
przelanie. Nie możemy dopuścić 
do tego, aby korzenie naszej ro-
śliny stały w wodzie.
Zielnik podlewajmy albo wcze-

śnie  rano  albo wieczorem –  ni-
gdy w  środku dnia,  gdyż wtedy 
woda  bardzo  szybko  odparuje  i 
nie zdąży go zasilić. Jeśli zdecy-
dujemy  się  na  uprawianie  ziół, 
powinniśmy pamiętać o ich sys-
tematycznym  przycinaniu.  Jest 
ono niezbędne do stałego i rów-
nomiernego  wzrostu  roślin.  Re-
gularne skracanie pędów powo-

duje ich krzewienie się i sprawia, 
że  mają  one  bardziej  ciekawy, 
zbity format i kształt.
Pamiętajmy,  nasz  ziołowy 

ogródek  ma  nie  tylko  cieszyć 
oko.  Jego  jednym  z najważniej-
szych  zadań  jest  dostarczanie 
nam  aromatycznych  składni-
ków,  które  wykorzystamy  pod-
czas  eksperymentowania  w 
kuchni. Zioła są bardzo cennym 
dodatkiem. Te suszone – dostęp-
ne w sklepach – nie są w stanie 
zastąpić tych świeżych z własnej 
uprawy.  Niezwykle  zdrowe  ro-
ślinki mają korzystny wpływ na 
nasz organizm. 
W  mini  ogrodzie  na  balkonie 

możemy również postawić donicz-
ki z kwiatami, jak i skrzynki z wa-

rzywami  i  owocami. W  sklepach 
znajdziemy mnóstwo kwitnących 
sadzonek.  Możemy  wybierać 
wśród  roślin  jednorocznych,  do 
których należą na przykład: żeni-
szek meksykański, begonia stale 
kwitnąca, nasturcja większa, nie-
cierpek Waleriana, petunia ogro-
dowa,  smagliczka  nadmorska, 
ubiorek  baldaszkowaty,  lobelia 
przylądkowa, aksamitka rozpierz-
chła  i wąskolistna,  tytoń Sande-
ra,  portulaka  wielkokwiatowa  i 
cieniolubna,  nemezja  powabna, 
czubatka ubiorkolistna, werbena 
ogrodowa. Długim okresem kwit-
nienia charakteryzują się też  ro-
śliny  wieloletnie,  np.  pelargonie 
ogrodowe i bluszczolistne, fuksja, 
begonia  bulwiasta,  dalia,  długo-
pędowe odmiany petunii, werbe-
ny, uczep rózgowaty, diascja, ba-
kopa,  heliotrop,  złocień  krzewia-
sty,  niecierpek  nowogwinejski, 
pantofelnik  całolistny,  torenia, 
lantana,  skrętnik  i wiele  innych. 
Poza  tym na  słonecznym  tarasie 
można uprawiać  także  takie wa-
rzywa, jak np. cebula, pietruszka 
naciowa,  ogórki,  selery  oraz  nie-
które  owoce  (przede  wszystkim 
poziomki  i  truskawki). Na balko-
nach zacienionych z kolei można 
spróbować  posadzić  pietruszkę 
naciową, buraki czy niektóre od-
miany  szałwii.  Wybór  naprawdę 
jest  ogromny.  Wygląd  naszych 
balkonów  zależy  tak  naprawdę 
tylko od naszej wyobraźni....

Katarzyna Gwara
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Co powinieneś zrobić?

Wiosna w ogrodzie
10. PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 MAJA 2019

DARK-LAND
SZKÓ£KA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

DARIUSZ KOWALIK

wszystko do ogrodu

TERENY ZIELONE

NAWADNIANIE

PLACE ZABAW

US£UGI RÊBAKIEM

MA£A ARCHITEKTURA

WYKONANIE OGRODÓW

US£UGI OGRODNICZO-BRUKARSKIE

CHOINKI ŒWIE¯E CIÊTE I DONICZKOWE

PELET   DREWNO KOMINKOWE

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

507 041 476

42-270 Rzerzêczyce, ul. Skrzydlowska 153

42-200 Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 21

985 z³ brutto za tonê – firma Olczyk

Wiosna powoli daje o sobie 
znać. Z każdym dniem powin-
no robić się coraz cieplej. To 
więc ostatni dzwonek, aby za-
jąć się ogrodem. Dzięki spraw-
nie przeprowadzonym pracom 
nasze przydomowe „raje” lada 
moment zaczną wręcz eksplo-
dować zielenią i kolorowymi 
kwiatami.

W maju powinniśmy się przede 
wszystkim przyjrzeć naszym igla-
kom. Należy dokładnie sprawdzić, 
czy nie zamieszkały w nich „nie-
proszeni  goście”.  Jeśli  takowych 
zauważymy,  sięgnijmy  po  odpo-
wiednie preparaty. Poza tym mo-
żemy również pokusić się o posa-
dzenie  kolejnych  –  pamiętajmy 
jednak, aby postawić na drzewka, 
które mają dobrze rozwinięte ko-
rzenie, w przeciwnym razie rośli-
na może się nie przyjąć. Gdy na 
drzewach  pojawią  się  pierwsze 
pąki,  sięgnijmy po  opryski  chro-
niące przed grzybami. Z tych owo-
cowych  usuńmy  najmniejsze, 

uszkodzone,  słabo  wykształcone 
i  noszące  znamiona  chorób  za-
wiązki – zapewni to dorodne owo-
ce. Młodym drzewkom warto do-
starczyć nawozu azotowego. 
Zerknijmy też na nasze grządki 

warzywne. Usuńmy pojawiające się 
chwasty  i  przystąpmy  do  siania. 
W ziemię możemy „wrzucić” nasio-
na marchwi, pietruszki oraz bura-
ków.  Poza  tym  zadbajmy  też  o  te 
warzywa, które zasialiśmy w kwiet-
niu – koniecznie je przerwijmy, by 
miały miejsce na rozrost.
Poza tym w maju możemy rów-

nież  rozsadzić  byliny.  To  także 
czas na sianie złocieni, goździków 
maciejek,  nagietków  czy  nastur-
cji. W ostatniej dekadzie maja na 
rozsadniku  wysiewamy  rośliny 
dwuletnie, takie jak dzwonki ogro-
dowe,  miesięcznice,  naparstnice, 
bratki, malwy. W maju wysadza-
my też rozsady niecierpków, cynii, 
astrów  chińskich,  bratków  ogro-
dowych,  kocanek,  lwich paszczy, 
begonii,  szałwii,  aksamitek,  śla-
zówki, petunii, werbeny, żeniszka, 

lobelii,  smagliczki,  thunbergii 
oskrzydlonej, czy kobei. 
Do  tego  pamiętajmy  również 

o  trawniku – przycinajmy go  re-
gularnie i podlewajmy szczególnie 
w ciepłe dni.
W czerwcu zwróćmy szczegól-

ną  uwagę  na  pojawiające  się 
w większej ilości szkodniki. Czę-
sto  oglądajmy  wierzchołki  pę-
dów i spodnią stronę liści. W ra-
zie  konieczności  sięgnijmy  po 
środki  owadobójcze.  Wzmocni-
my  nasze  drzewa  owocowe 
i  iglaki  specjalnymi  nawozami. 
To  właśnie  w  czerwcu  formują 
się zawiązki owoców na ten rok 
i  zawiązki  pąków  kwiatowych 
na przyszły sezon.
W  tym  letnim miesiącu może-

my  również  rozmnożyć  sadzonki 
wielu krzewów, np. forsycji, wicio-
krzewów, pięciorników czy tawu-
ły. Wysadzamy do gruntu rozsadę 
warzyw,  których  nie  zdążyliśmy 
posadzić w maju. Poza tym na po-
czątku  czerwca  wysiewamy  więc 
ogórki,  kukurydzę,  kalarepę,  dy-

nie,  patisony.  Za  dwa  tygodnie 
siejemy fasolkę szparagową i ko-
per; pod koniec miesiąca - sałatę 
i rzodkiewkę na poplony oraz cy-
korię  sałatową na  jesienny  zbiór 
korzeni  przeznaczonych  do  pę-
dzenia.  Palikujemy  pomidory 
i usuwamy im boczne pędy z ką-
tów liści.
Zwróćmy  też  uwagę  na  nasze 

kwiaty.  Warto  jak  najszybciej 
usuwać  te,  które  już  przekwitły, 
bo  zawiązywanie  nasion  osłabia 
rośliny  i  skraca  ich  kwitnienie. 
Dlatego  też kiedy na przykład  li-
ście tulipanów zaschną, wykopu-
jemy cebule i przez kilka dni su-
szymy  w  zacienionym,  ale  prze-
wiewnym miejscu. Potem czyści-
my je i przechowujemy w suchym 
pomieszczeniu do września.
Rozmnażamy przez podział ga-

tunki,  które  zakończyły  kwitnie-
nie,  i  te, które będą kwitły  jesie-
nią. Rozsadzone kępy podlewamy 
i cieniujemy, aby ułatwić im przy-
jęcie się w nowym miejscu.
Gatunkami jednorocznymi wy-

pełniamy miejsca po roślinach ce-
bulowych. 
W  czerwcu  możemy  też  zasa-

dzić  rośliny  dwuletnie:  niezapo-
minajki,  bratki,  stokrotki  i  inne, 
które  chcemy mieć  w  przyszłym 
roku.  Nasiona  umieszczamy 
w  pojemnikach  z  ziemią  i  usta-
wiamy  w  ogrodzie.  Można  je  też 
siać  wprost  do  gruntu.  Nadal 
można  sadzić  drzewa  i  krzewy 
sprzedawane w pojemnikach.
Nie zapominajmy o trawie, któ-

rej  bujny  wzrost  przypada  wła-
śnie na czerwiec. Trzeba ją często 
kosić i podlewać przynajmniej co 
2–3  dni.    Pod  koniec  miesiąca 
można  już  także  zabrać  się  za 
przycinanie  żywopłotów  z  roślin 
liściastych.
Zbierajmy na kompost  chwa-

sty, skoszoną trawę i resztki ro-
ślin,  a  także  odpadki  z  kuchni. 
Po  kilkunastu  tygodniach  ule-
gną one rozkładowi. Otrzymamy 
wtedy  wartościowy,  naturalny 
nawóz, którym zasilimy rośliny.

Katarzyna Gwara

Zimni ogrodnicy, zimna Zośka – to zjawisko pogodowe cha-
rakterystyczne dla środkowej Europy. W  połowie maja, po okresie 
utrzymywania się wyżów nad naszą częścią kontynentu, w    tym 
również nad Polską, następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i  
przy słabnącym wyżu nadchodzą fronty z  obszarów polarnych. To 
właśnie w tym okresie występują ostatnie przymrozki.
Zimni ogrodnicy to św. Pankracy, św. Serwacy i św. Bonifacy. 

Obchodzą oni swoje święta 12, 13 i 14 maja. Dzień później nad-
chodzi zimna Zośka (św. Zofia – 15 maja). Na podstawie wierzeń 
ludowych okres z  największymi spadkami temperatur w  okresie 
wiosennym przypada właśnie na dni 10-17 maja, stąd też te okre-
ślenia. Warto zaznaczyć, że jeśli 15 maja będzie zimno i deszczowo 
to do jesieni nie powinno być przymrozków. 
Trzej ogrodnicy nie są zjawiskiem typowo polskim. Mają swoich 

odpowiedników w niemal całej Europie. 
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Krzysztof Siudeja
ul. Jasnogórska 214, Bia³a, 42-125 Kamyk                      

e-mail: siudeja@gmail.com
tel. 34 362 75 51,   kom. 601 928 931

sprzeda¿ czêœci
wymiana t³umików
bezgotówkowa likwidacja szkód 
komunikacyjnych
naprawa powypadkowa wszystkich 
marek samochodów
wynajem auta zastêpczego

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY  
 ë specjalizacja Citro n 

Częstochowscy policjanci 
apelują do organizatorów wy-
poczynku dla dzieci, ich opie-
kunów i rodziców o odpowied-
nio wcześniejsze informowa-
nie, z co najmniej 5 dniowym 
wyprzedzeniem, o konieczno-
ści skontrolowania autokarów. 
W Częstochowie kontrole będą 
przeprowadzane na parkingu 
na Rynku Wieluńskim.

Kontrole    autokarów    przewożą-
cych dzieci na wypoczynek przepro-
wadzają  na  terenie  Częstochowy 
i powiatu policjanci, a także funkcjo-
nariusze Inspekcji Transportu Dro-
gowego. Wcześniejsze zgłoszenie ko-

nieczności przyjrzenia się pojazdowi, 
pozwoli na odpowiednie zaplanowa-
nie  służby dla  stróżów prawa, a  to 
z  kolei  usprawni  wykonanie  tych 
czynności.  W  Częstochowie  miej-
scem wyznaczonym do kontroli jest 
parking na Rynku Wieluńskim.
Sprawdzenia autobusów  w wy-

jątkowych  i  uzasadnionych  przy-
padkach  będą również wykonywa-
ne na trasie ich przejazdu.

Katarzyna Gwara

Po odstąpieniu od umowy z 
dotychczasowym wykonawcą, 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad rozpoczęła 
procedurę wyłonienia nowego, 
który dokończy budowę A1 na 
wysokości Częstochowy. - Za-
leży nam, aby jak najszybciej 
podjąć kontynuację robót na 
odcinku autostrady A1 pomię-
dzy węzłami Częstochowa Pół-
noc i Częstochowa Blachow-
nia. Jeszcze przed końcem ro-
ku chcielibyśmy udostępnić 
ciąg główny kierowcom – za-
powiada GDDKiA.

Twarde egzekucje 
kontraktu

29 kwietnia GDDKiA odstąpiła 
od umowy z  firmą Salini Polska, 
wykonawcą  21-kilometrowej  ob-
wodnicy Częstochowy w ciągu A1. 

Było to podyktowane brakiem re-
alizacji prac, mimo wielokrotnych 
wezwań wykonawcy  przez GDD-
KiA  i  znacznym  opóźnieniem 
względem  harmonogramu.  -  W 
celu mobilizacji  wykonawcy wie-
lokrotnie wskazywaliśmy na dra-
stycznie  niski  poziom  zatrudnie-
nia  firm  podwykonawczych,  a 
wiec  braku  sprzętu  i  pracowni-
ków na placu budowy. Pierwszego 
dnia  po  zakończeniu przerwy  zi-
mowej wręczyliśmy wezwanie  do 
poprawy,  w  którym  szczegółowo 
wskazaliśmy,  jakie  roboty  wyko-
nawca musi zrealizować w ciągu 
kolejnych  30  dni  –  relacjonuje 
GDDKiA.  Firma  nie  zrealizowała 
prac,  do  których  zostawała  we-
zwana. W związku z tym, na pod-
stawie zapisów umownych, GDD-
KiA nabyła prawo do odstąpienia 
od umowy, z którego skorzystała.

Szukają nowego wykonawcy
GDDKiA  podkreśla,  że  głów-

nym  celem  jest,  jak  najszybsze 
wznowienie  robót  na  odcinku 
autostrady  A1  pomiędzy  węzła-
mi Częstochowa Północ i Często-
chowa Blachownia. - W związku 
z  tym  rozpoczęliśmy  procedurę 
wyboru wykonawcy w trybie ne-
gocjacji bez ogłoszenia, co umoż-
liwia  art.  62  ustawy  z  dnia  29 
stycznia  2004  –  Prawo  zamó-
wień publicznych – informuje.
Nowy  wykonawca  dokończy 

roboty ziemne i ułoży nawierzch-
nię,  ale  w  pierwszej  kolejności 
zabezpieczy przed degradacją już 
wykonane prace, w tym obiekty 
mostowe.  -  Szybkie  rozpoczęcie 
powyższej procedury  jest możli-
we m.in. dzięki wcześniejszemu 
monitoringowi  inwestycji  przez 
GDDKiA  oraz  przygotowaniu 

Obwodnica Częstochowy w ciągu A1

GDDKiA wyłania nowego wykonawcę

Apel

Kontrolę autokaru zgłoś 
wcześniej!

niezbędnej dokumentacji, na co 
wykorzystaliśmy  okres  przerwy 
zimowej.  Teraz  przechodzimy 
płynnie  i  bez  zbędnej  zwłoki  do 
dalszych działań – zapewnia. 

  
Blisko 60 km A1 jeszcze 

w tym roku
Udostępnienie placu budowy 

nowemu wykonawcy ma nastą-
pić najszybciej, jak to możliwe – 
tak, aby  jeszcze w tym sezonie 
budowlanym  zostały  zrealizo-
wał  prace  zabezpieczające.  To 
pozwoli  przed  końcem  roku 
udostępnić  ciąg  główny  trasy. 
Tym  samym  umożliwimy  kie-

rowcom ominięcie Częstochowy 
i włączenie się do dalszego od-
cinka  A1 w  kierunku  skrzyżo-
wania z A4.  Pozwoli to również 
kierowcom  jadącym  na  połu-
dnie Polski  lub dalej do Czech 
znacząco skrócić czas podróży. 
Przypomnijmy, że jeszcze przed 
końcem  sierpnia  GDDKiA  pla-
nuje  udostępnić  do  ruchu  bli-
sko 37 km autostrady, od węzła 
Częstochowa  Południe  do  Py-
rzowic.    Realizacja  tych  odcin-
ków  jest  dofinansowana  ze 
środków Unii Europejskiej.

Katarzyna Gwara

Dane kontaktowe, pod którymi można 
zgłosić autokar do kontroli:

Tel. 32 42 88 153 lub 32 42 88 150
Adres skrzynki elektronicznej  

e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl

mailto:biuro@katowice.witd.gov.pl


Dokończenie ze str. 1
Egzamin o wyznaczonej 

godzinie
Propozycja MI zakłada, że eg-

zamin  teoretyczny  i  praktyczny 
na prawo jazdy będzie się rozpo-
czynał  dokładnie  o  godzinie 
wskazanej  przez  WORD.  Zda-
niem  resortu  zbyt  długi  czas 
oczekiwania  na  egzamin  powo-
duje  większy  stres  u  zdających 
i  niejednokrotnie  wpływa  nega-

tywnie na wynik egzaminu.

Egzamin na kategorię AM 
możliwy na czterokołowcu
Osoby,  które  ze  względów 

zdrowotnych  nie mogą  zdawać 
egzaminu praktycznego na ka-
tegorię  AM  prawa  jazdy  (obec-
nie egzamin odbywa się wyłącz-
nie  przy  użyciu  motoroweru), 
będą mogły korzystać z cztero-
kołowca lekkiego. Kategoria AM 

uprawnia do kierowania zarów-
no motorowerami,  jak  i cztero-
kołowcami.

Niepotrzebne pieczątki
Ponadto po zmianach egzami-

natorzy,  instruktorzy  i  wykła-
dowcy  nie  będą  musieli  stoso-
wać  na  dokumentach  pieczęci, 
wystarczy  podpis  (imię  i  nazwi-
sko) oraz nr uprawnień.

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

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 10 maja 2019 r.

TOYOTA COROLLA 
1,6 E, rok prod. 2015 
kraj., I – wł., serwis,  
132 KM
 

49.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., sedan, 
hatchback, kombi

 
 28.900 – 33.900 zł

DACIA SANDERO 1,5D,  
rok prod. 2013, kraj., 
nawigacja 

 
18.900 zł  

RENAULT CAPTUR 
1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis,  
F. VAT

 42.800 zł  

ALFA ROMEO MiTo  
1.4 E, rok prod. 2010, kraj.,  
serwis

  18.900 zł

FORD MONDEO V 2,0 
TDCI, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F. VAT

 47.900 zł  

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT

 35.900 zł  

NISSAN QASHQAI  
1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
I – wł., serwis.

  
 56.900 zł

n AUDI A4 1.6 E+LPG, rok prod. 2000 5.700 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4 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 CHEVROLET AVEO 1.4 E, rok prod. 2006   8.900 zł
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  

rok prod. 2001   6.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008  16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002  5.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł.  39.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy  69.900 zł netto
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 

serwis, F. VAT 31.900 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,  

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 

 kraj., F. VAT  34.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł

n OPEL CORSA 1.0 E,  zakup 2004 4.900 zł
n OPEL CORSA 1.2 E,  rok prod. 2008 14.800 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E,  

rok prod. 2005 9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 33.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2012-2014,  

kraj., I – wł. 47.900 -55.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

Koniec z ruchem tranzytowym w centrum

Obwodnica Woźnik już otwarta
Czterokilometrowy odci-

nek obwodnicy Woźnik zo-
stał oficjalnie oddanych do 
użytku. Poprowadzi on do 
węzła autostrady A1 i uwol-
ni od ruchu tranzytowego 
centrum miasta.  Inwestycja 
kosztowała ok. 41 mln zł.

Potrzeba budowy obwodnicy 
Woźnik wynikała z konieczno-
ści  wyprowadzenia  ruchu 
tranzytowego  z  centrum  mia-
sta i połączenia węzła, realizo-
wanej  obecnie,  autostrady  A1 
z  drogą  wojewódzką  nr  789. 
Obwodnica składa się z dwóch 
odcinków.  Pierwszy,  równole-
gły  do  autostrady A1, ma  1,2 
km  długości  i  przebiega  od 
ronda na skrzyżowaniu ul. Ko-
lejowej  i  ul.  Dworcowej  (DW-
789)  do  drogi  stanowiącej 

część  węzła  autostradowego. 
Drugi ma 2,9 km i stanowi po-
łączenie  zjazdu  z  autostrady 
i DW 789 (ul. Koziegłowska). 
– Obwodnica Woźnik  to  in-

westycja  oczekiwana  przez 
społeczność lokalną, przedsię-
biorców oraz inwestorów z po-
bliskiej Katowickiej Specjalnej 
Strefy  Ekonomicznej.  Dzięki 
tej drodze, umożliwiającej wy-
godne połączenie z autostradą 
A1,  wzrasta  konkurencyjność 
i  atrakcyjność  regionu – pod-
kreśla  Jakub  Chełstowski 
marszałek  województwa  ślą-
skiego.
Obwodnica Woźnik jest dro-

gą jednojezdniową o długości 4 
km,  po  której mogą  się  poru-
szać  samochody  ciężarowe 
o  maksymalnym  nacisku  osi 
11,5 tony. W ramach inwesty-

cji  zrealizowano  cztery  ronda 
łączące  obwodnicę  z  istnieją-
cym  układem  drogowym  oraz 
drogi serwisowe wzdłuż obwod-
nicy,  zapewniające  dojazd  do 
pól.  Zadanie  obejmowało  rów-
nież przebudowę sieci uzbroje-
nia  terenu  np.:  gazociągi,  wo-
dociągi,  sieci  teletechniczne 
oraz  elektroenergetyczne.  Do-
konano  też  przebudowy  urzą-
dzeń melioracyjnych  i budowy 
oświetlenia, przepustów drogo-
wych,  budowę  urządzeń  bez-
pieczeństwa  ruchu  (bariery) 
i  ochrony  środowiska  (ekrany 
akustyczne, zbiorniki retencyj-
ne, przejścia dla dzikich  zwie-
rząt).  Inwestycja  kosztowała 
ok. 41 mln zł, większość środ-
ków  to  dofinansowanie  z  Unii 
Europejskiej (79 procent).

Katarzyna Gwara

Nowe zasady

Ułatwienia w systemie szkolenia  
i egzaminowania kierowców
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom na Grabówce. Pow. 104 m2, 

działka 618 m2. Tel. 787 896 669
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m, 
szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249

n HYDRAULIK – tanio, solidnie. 
Tel. 532 340 888

n USŁUGI HYDRAULICZNE – tanio, solidnie. 
Tel. 577 341 526

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

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

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

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA
Treść ogłoszenia: 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................... Nr tel. .....................................................

...................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 
REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

SPRZEDAM
n SPRZEDAM SAMOCHÓD Skoda Roomster 

Scout – 2007 r., silnik 1.9 TDI. Tel. 664 421 590
n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V  

– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136 tys. km, 
automatyczna skrzynia. Tel. 508 173 008, 
504 209 884 

n SPRZEDAM DRZWI: harmonijkowe 
drewniane; pokojowe (prawe i lewe) – 
białe z miodowymi szybami; wejściowe. 
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM tanio 3 nowe torebki. 
Tel. 605 914 965

n SPRZEDAM nowy telefon NOKIA 108. 
Tel. 605 914 965

n SPRZEDAM ładne sukienki, bluzeczki oraz 
spodnie – rozmiar 38. Tel. 605 914 965

n SPRZEDAM tanio nowe damskie buty – klapki, 
rozmiar 37. Tel. 605 914 965 

n SPRZEDAM stół meblowy rozkładany, nogi 
przykręcane. Tel. 692 515 893

n SPRZEDAM szlifierkę stołową – prawie nową. 
Pilarkę poprzeczno-wzdłużną DMPA-40. 
Programator typ 770 nowy. Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM samochód ford focus rocznik 
1998. Przebieg 147 tys. km. Cena 1200 zł. 
Tel. 692 234 971

n SPRZEDAM płaszcz, rozmiar 38. 
Tel. 667 499 164, 663 626 576

n SPRZEDAM stare gazety (również 
przedwojenne). Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM nowy programator do pralki 
starego typu. Tel. 790 819 855

PRACA

— DAM PRACĘ —

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE 
zarobki – do 1650 €, tel. 61 666 2993

MATRYMONIALNE

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna 
kobietę, chętnie puszystą, starszą. 
Tel. 511 224 410 

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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Druga edycja zawodów

Częstochowa Triathlon

V runda PGE Ekstraligi na SGP Arenie Częstochowa

ForBET Włókniarz 
Częstochowa  

vs. Fogo Unia Leszno

Zawody „Częstochowa 
Triathlon” po raz drugi za-
goszczą w mieście Świętej 
wieży już 21 lipca tego roku. 
Debiutująca w 2018 roku im-
preza została odebrana z du-
żym entuzjazmem w środowi-
sku triathlonowym zbierając 
przy tym wiele pozytywnych 
opinii, zarówno wśród zawod-
ników, jak i kibiców oraz 
mieszkańców Częstochowy 
i okolicznych gmin. Tegorocz-
na edycja wprowadza do pro-
gramu wiele nowości, jedno-
cześnie nie rezygnując z ele-
mentów, którymi wyróżniała 
się rok temu.

Największą  z  nowości  jest 
wprowadzenie  do  rywalizacji 
krótszego dystansu – 1/8IM, któ-
ry z pewnością zachęci do startu 
zawodników  debiutujących  oraz 
tych,  którzy  cenią  sobie  krótsze 
i szybsze wyścigi. Cała strefa za-
wodów ponownie zostanie uloko-
wana  w  Parku  wypoczynkowym 
„Lisiniec”,  którego  duża  po-
wierzchnia i bliskie usytuowanie 
względem  centrum  zapewniają 
doskonałe  warunki  do  przepro-
wadzenia  zawodów  triathlono-
wych. Tam będzie również uloko-
wane  EXPO,  gdzie  wystawcy 
z  najróżniejszych  branż  sporto-
wych  i  poza  sportowych  będą 
prezentować swoje produkty.  
Trasy  Częstochowa  Triathlon 

to jeden z najważniejszych punk-
tów  wyróżniających  tę  imprezę. 
Szybkie  pływanie  w  czystym 
i  spokojnym  zbiorniku  Pacyfik, 
następnie wyjazd na trasę kolar-
ską, która już na starcie wita za-
wodników  stromym  podjazdem 
pod klasztor na Jasnej Górze, by 
zaraz poprowadzić ich przez sa-
mo serce miasta – Aleje Naj-
świętszej  Maryi  Panny,  a  dalej 
w stronę gminy Olsztyn i Mstów, 
które  położone  na  Jurze  Kra-
kowsko  –  Częstochowskiej,  za-
pewniają wspaniałe widoki, krót-
kie  i  strome  podjazdy,  szybkie 
zjazdy oraz dobrej jakości asfalt. 
Powrót do strefy zawodów od-

będzie się ponownie Alejami Naj-

świętszej  Maryi  Panny,  które 
w tym roku zostaną dodatkowo 
zabezpieczone  na  rynienkach 
kanalizacyjnych  tak,  by  zapew-
nić zawodnikom jak najbardziej 
komfortowy przejazd. 
Niemałej  modyfikacji  ulega 

trasa biegowa, która ze względu 
na  większą  ilość  zawodników 
i dwa dystanse zostaje wydłużo-
na do 5,25 kilometra, jednak sa-
mo  jej umiejscowienie dalej  po-
zostaje  w  Parku  wypoczynko-
wym,  dzięki  czemu  spodziewać 
się można ciekawej trasy biego-
wej z elementami zarówno leśny-
mi, szutrowymi, jak i asfaltowy-
mi.
Podobnie,  jak  w  roku  ubie-

głym, także i w tym Częstochowa 
Triathlon  to  plejada  gwiazd  ze 
świata triathlonu – swoją obec-
ność  na  zawodach  potwierdzili 
już  tacy  zawodnicy  PRO,  jak 
m.in. Joanna Sołtysiak, Łukasz 
Kalaszczyński,  Tomasz  Marci-
nek, Maciej  Bodnar.  Na  starcie 
nie zabraknie również czołowych 
zawodników  grup  wiekowych 
oraz  popularnych blogerów,  jak 
m.in.  Łukasz  Remisiewicz  (Ru-
nEat), Sergiusz Sobczyk czy Mi-
chał Kosior (KosiorMan). 
Z  pewnością  jednym  z powo-

dów,  dla  których  Częstochowa 
Triathlon  ściąga  do  siebie  tak 

znakomitych  zawodników,  jest 
wysoka wartość nagród pienięż-
nych i rzeczowych, która w tym 
roku wyniesie  blisko 30  tysięcy 
złotych.  

Zapisy dostępne są pod 
adresem: http://

czestochowatriathlon.pl
Zapisując się teraz możecie li-

czyć na wciąż niskie opłaty star-
towe,  które  zwiększają  się wraz 
z  ilością zapisanych osób. Przy-
pominamy,  że  zapisy  dostępne 
są  jedynie  online  do  dnia  30 
czerwca 2019r. (nie ma możliwo-
ści  zgłoszenia  się w dniu  zawo-
dów).

Paula Nogaj

Podstawowe informacje:
Data zawodów: 21.07.2019
Godzina startu: 10:00 
(dystans 1/8IM); 11:30 
(dystans 1/4IM)

Strefa zawodów: Park 
wypoczynkowy „Lisiniec” 
(zbiornik Pacyfik)

Dystanse:
1/8IM – 475m pływania – 
22,5km roweru – 5,25 km 
biegu

1/4IM – 950m pływania – 
45km roweru – 10,5 km 
biegu

W najbliższą niedzielę 12 
maja odbędzie się mecz w ra-
mach V rundy PGE Ekstraligi 
na SGP Arenie Częstochowa 
pomiędzy forBET Włókniarz 
Częstochowa a Fogo Unią 
Leszno. Początek spotkania o 
godz. 19:00.

– Wejściówki zakupić możecie 
już w siedzibie klubu, w sklepie 
komputerowym „Pat-Rox”, w sie-

ci sklepów całodobowych Mocny 
Nocny,  w  sklepie  całodobowym 
PIT STOP, w Piwiarni Częstocho-
wa,  w  Księgarni  Sowa  oraz  w 
aplikacji mobilnej mPay – infor-
muje klub. O dodatkowe atrakcje 
przed  niedzielnym  meczem  za-
dbał tytularny sponsor Włóknia-
rza  –  forBET  Zakłady  Bukma-
cherskie.  Zaprasza  bowiem  tra-
dycyjnie  do  wspólnej  zabawy  w 
strefie kibica #fanZoneforBET. 

– Od godziny 17:00 przy bra-
mie głównej od ulicy Orlik-Ruc-
kemanna  czekać  na  Was  będą 
m.in. konsole z Fifą, bramka cel-
nościowa, stoły z piłkarzykami, a 
przede  wszystkim  wiele  dobrej 
zabawy.  Wśród  nagród  do  zdo-
bycia  będą  m.in.  koszulki  te-
amowe  z  podpisami  wszystkich 
zawodników  naszego  klubu!  – 
zachęca klub.

Paula Nogaj

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Piłka nożna

Skra zagra 
z Pogonią Siedlce
11 maja Skra rozegra mecz 

z Pogonią Siedlce na stadionie 
przy ul. Loretańskiej w Czę-
stochowie. Spotkanie zostało 
zaplanowane na godz. 17:00. 
Będzie to ostatni domowy 
mecz w sezonie 2018/2019.

– Rywal  jest  silny, bo prze-
cież  Pogoń  Siedlce  jeszcze 
w  poprzednim  sezonie  grała 
w  I  lidze  (spadała po przegra-
nych  barażach  z  Garbarnią 
Kraków).    W  tej  chwili  Pogoń 
zajmuje szóste miejsce w tabe-
li i nie ma już szans na awans. 

Siedlczanie zaprzepaścili je je-
sienią  gdy  grali  słabo, wiosną 
spisują się znakomicie. Z jede-
nastu  meczów  Pogoń  wygrała 
siedem  i  cztery  zremisowała, 
zdobyła 25 punktów mając bi-
lans  bramek  24:9.  To  najlep-
szy bilans na wiosnę w całej II 
lidze! Skra wiosną zdobyła 12 
punktów,  ale  przypomnijmy, 
że w pierwszej rundzie nasz ze-
spół wygrał w Siedlcach 1:0 – 
informuje  klub.  W  meczu 
ostatniej  kolejki  Skra  zagra 
w Tarnobrzegu z Siarką.

Paula Nogaj

SPORT
Mecz wyjazdowy

Raków Częstochowa 
vs. Sandencja  

Nowy Sącz
W sobotę 11 maja Raków 

Częstochowa zmierzy się na 
wyjeździe z Sandencją Nowy 
Sącz w ramach 33. kolejki 
Fortuna 1 Ligi. Będzie to 
przedostatni mecz w ramach 
tych rozgrywek. 

Czerwono-niebiescy  są  lide-
rem w tabeli  z  ilością 69 punk-
tów. Sandencja z kolei znajduje 
się  obecnie  na  4. miejscu  z  54 
punktami.  Spotkanie  tych 
dwóch  drużyn  rozpocznie  się  o 
godz.  17:45.  Raków  Częstocho-
wa  poinformował  ostatnio,  że 
umowa  z  zawodnikiem Sebstia-
nem  Musiolikiem  została  prze-
dłużona, a jego kontrakt obowią-
zywać  będzie  do  30  czerwca 

2022 roku. 
–  W  25  spotkaniach  Seba-

stian  zdobył  łącznie  6  bramek. 
Jest młodym, pracowitym i am-
bitnym  zawodnikiem.  Liczymy, 
że w przyszłym  sezonie  jego  bi-
lans  bramkowy  się  zwiększy,  a 
swoją grą pomoże nam w walce o 
ekstraklasowe punkty – poinfor-
mował prezes Wojciech Cygan. 
Klub w porozumieniu rozwią-

zał natomiast kontrakt z zawod-
nikiem  Dariuszem  Formellą. 
-Dariuszowi  dziękujemy  za  wy-
stępy  w  naszych  barwach  i  ży-
czymy mu powodzenia w dalszej 
przygodzie  z piłką – poinformo-
wał Raków Częstochowa na swo-
jej stronie internetowej. 

Paula Nogaj

Badminton

Zawodniczka z KMMP 
Częstochowa 
z brązowym 
medalem

Joanna Jackowska – za-
wodniczka z Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie, 
która gra w wojewódzkiej re-
prezentacji KWP w Katowi-
cach, zdobyła brązowy medal 
w Suchedniowie na VII Mi-
strzostwach Polski Służb Mun-
durowych w Badmintonie. 

Wydarzenie  miało  miejsce  w 
Hali  Sportowo-Rekreacyjnej  w 
Suchedniowie  w  województwie 
świętokrzyskim. Eliminacje  roz-
grywane  były  na  7  kortach  i 
trwały cały dzień do późnych go-
dzin  wieczornych,  a  kolejnego 
dnia miały miejsce mecze finało-
we. 
–  Z  roku  na  rok  poziom mi-

strzostw rośnie, a walka między 
zawodnikami jest bardzo wyrów-

nana. Do walki o mistrzostwo w 
2019  roku  stanęło  łącznie  112 
osób,  w  tym  82 mężczyzn  i  30 
kobiet, reprezentujących wszyst-
kie  formacje mundurowe. Łącz-
nie rozegrano 216 meczy, wyła-
niając zwycięzców w 18 katego-
riach. Garnizon śląski reprezen-
towali  policjanci  z  komend  w 
Mysłowicach oraz Częstochowie. 
Nasi  zawodnicy  trzykrotnie  sta-
wali na podium Mistrzostw Pol-
ski  Służ Mundurowych  2019  – 
poinformowała  KMP  w  Często-
chowie. 
W  kategorii  gra  singlowa  ko-

biet 40+ brązowy medal zdobyła 
Joanna  Jackowska.  Z  kolei  st. 
sierż.  Grzegorz  Maciejewski  za-
kończył  rywalizację  w  fazie  pu-
charowej.

Paula Nogaj
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PROGRAM TV – PIĄTEK 10 MAJA 2019 r.

05:05 Jeden z dziesięciu; 1/113; teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 169; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
07:05 Elif; s.III; odc. 480; serial; Turcja 

(2014); od lat 12
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 73 Koniec 

świata jest co dzień; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 125 - 

Wirtualne życie, prawdziwa śmierć; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 89 - 
Śpiewak; serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce – Śladami kotów; 

film dokumentalny; Niemcy (2016); 
reż.:Martina Treusch; od lat 7

14:00 Elif; s.III; odc. 481; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/113/; magazyn; od lat 12
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 170; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3487; telenowela TVP; od 

lat 12
18:20 zapowiedź Wiadomości
18:30 Korona królów – taka historia..; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 2/113; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj marzenia; 

teleturniej
21:35 Sługi boże; film kryminalny
23:25 Wiktoria; s.II; odc. 16 Komfort 

sumienia; serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

00:25 El Principe – dzielnica zła; odc. 32; 
serial; Hiszpania (2014); od lat 16

01:20 El Principe – dzielnica zła; odc. 33; 
serial; Hiszpania (2014); od lat 16

02:10 Magazyn kryminalny 997; magazyn
02:55 Ocaleni; reality show; od lat 16
04:00 Notacje – Zdzisław Skwara. Mozart 

uratował; cykl dokumentalny

05:05 Koło fortuny; odc. 312 ed. 5; 
teleturniej

05:45 Egzamin z życia; odc. 36; serial TVP; 
od lat 12

06:40 Anna Dymna – spotkajmy się – 
Kinga Wrona; od lat 7

07:10 Na sygnale; odc. 55 „Marylin i 
Christiano”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

07:35 Ogrodowi (16); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:30 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 169 „Prawda 

w oczy kole” sezon 7; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2061; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 313 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 78; serial 
obyczajowy; Turcja (2016); od lat 12

14:00 Coś dla Ciebie; magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!; magazyn 

medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 90; serial; Niemcy (2008); 
od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 503 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2160; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 54; Turcja 

(2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 68 „Rodzice 

na zawsze”; serial komediowy TVP; od 
lat 12

19:10 Na sygnale; odc. 56 „Mała Miss”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2061; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2062; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

20:45 O mnie się nie martw; s. X odc. 
10/13; serial komediowy TVP; od lat 12

21:45 Rodzinka.pl; odc. 261; sezon 14; 
serial komediowy TVP; od lat 12

22:20 La La Poland; s.II; odc. (10); 
program rozrywkowy; od lat 12

22:55 Mała matura 1947; dramat; 
reż.:Janusz Majewski; wyk.:Adam 
Wróblewski, Antoni Królikowski, Artur 
Żmijewski, Agnieszka Michalska, Wiktor 
Zborowski; od lat 12

00:55 Wszystko zostaje w rodzinie; 
komedia; Kanada (2005)

02:50 Fighter; film obyczajowy; USA 
(2010); reż.:David O. Russell; wyk.:Mark 
Wahlberg, Christian Bale, Melissa Leo, 
Amy Adams; od lat 16

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:30 Malanowski i partnerzy (738) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(133) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (616) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (177) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (498) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2879) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (369) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (346) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (336) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2880) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (446) serial 

komediowy. Mieszkańcy kamienicy przy 
ulicy Ćwiartki 3 będą przeżywać kolejne 
problemy. Halinkę będą dręczyć 
koszmary, które naprowadzą ją na trop 
brutalnej zbrodni sprzed lat. Ferdek 
również przeżyje ciężkie chwile z 
powodu wódki, którą żona przyniesie od 
wdzięcznego pacjenta i zapowie, że 
butelka jest przeznaczona na wyjątkową 
okazję…

20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 
gwiazdami 9 (10) program rozrywkowy

22:15 Jak rozpętałem II wojnę światową: 
Za bronią (2/3)komedia, Polska 1969. 
Franek Dolas zostaje wcielony do Legii 
Cudzoziemskiej. Ze względu na 
nieznajomość francuskiego zostaje 
kucharzem. Po perypetiach Franek trafia 
do obozu...

0:00 Jądro Ziemi; dramat SF, Wielka 
Brytania/USA 2003. Na Ziemi dochodzi 
do serii niewyjaśnionych katastrof: 
rozszalałe ptaki nagle zaczynają 
atakować ludzi, w San Francisco zawala 
się most Golden Gate, a statek 
kosmiczny myli kurs i ląduje awaryjnie w 
rzece…

3:00 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5668) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (11/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (39/40) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2452) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1041) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (930) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (693) - program
14:00 19 + (394) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (2/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (694) - program
16:30 19 + (395) - program
17:00 Szpital (931) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1042) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7800) - informacje
19:35 Sport (7783) - informacje 
19:45 Pogoda (7780) - informacje 
19:50 Uwaga! (5669) - program
20:00 Legion samobójców - film 

sensacyjny, USA 2016 (od lat 16). 
22:40 Dwanaście małp - film S-F, 

USA 1995. Jest rok 2035. Wiele lat temu 
w zamachu terrorystycznym, w którym 
użyto broni biologicznej, zginęło kilka 
miliardów ludzi. Ci, którzy ocaleli żyją 
odizolowani od świata w podziemiach. 
Aby zażegnać grożące ludzkości 
niebezpieczeństwo, wirus musi być 
zniszczony. Więzień James Cole (Bruce 
Willis) może ubiegać się o skrócenie 
wyroku, jeżeli podejmie się 
niebezpiecznej misji. Wyruszy w podróż 
w czasie do roku 1996, do Filadelfii, 
skąd ma przywieźć próbkę wirusa do 
badań. Prototypowy wehikuł czasu ulega 
awarii i przenosi Cole’a do roku 1990. 
Cole trafia do zakładu dla obłąkanych, 
gdzie spotyka Jeffreya Goinesa (Brad 
Pitt), syna naukowca, który zajmował się 
badaniami nad wirusem…

01:15 Kuba Wojewódzki 13 (24) - talk 
show (od lat 16). Siłą programu Kuby 
Wojewódzkiego jest oczywiście sam 
prowadzący. By jego gwiazda jaśniała 
pełnym blaskiem, potrzebuje gości. Jak 
zwykle będą to ludzie z pierwszych i 
ostatnich stron gazet. A także ci, którzy - 
jak dotąd - w żadnej gazecie się nie 
znaleźli. Wiosna już za pasem, ale bez 
obaw, Kuba Wojewódzki nie planuje 
wagarów

02:20 Uwaga! (5669) - program
02:45 Moc Magii (476) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 40

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 217

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 95
09:00 Rodzinny interes; odc. 46
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 62
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 13
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 14
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 11
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 12
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 74
16:00 Rodzinny interes; odc. 46
17:00 Rodzinny interes; odc. 47
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 95
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 96
20:00 Terrorysta; akcja, USA 2001. 

Nieuchwytny terrorysta Alex Swan 
podkłada ładunki wybuchowe. Wybuchy 
przynoszą wiele ofiar, a śledztwo 
prowadzi do nikąd. Na tropie przestępcy 
jest Ray Nettles, któryw wyniku jednego 
z wybuchów stracił kolegę z pracy. Nie 
tylko Nettles chce złapać Swana. Po 
pietech terroryście depcze również Frank 
Glass. Obydwaj bardzo angażują się w 
sprawę, ale czy uda im się złapać 
przestępcę?

21:50 Django; akcja, USA 2012. 
Czarnoskóry niewolnik Django (Jamie 
Foxx) staje twarzą w twarz z 
pochodzącym z Niemiec łowcą nagród - 
dr Kingiem Schultzem (Christoph 
Waltz). Schultz jest właśnie na tropie 
niebezpiecznych braci Brittle i tylko 
Django może go do nich zaprowadzić. 
Schultz wykupuje Django obiecując, że 
zwróci mu wolność tuż po schwytaniu 
braci Brittle – żywych lub martwych…

01:10 Snajper: Duch wojownika; akcja, 
USA 2016. Elitarni snajperzy - Brandon 
Beckett i Richard Miller dostają do 
wykonania niezwykle istotne zadanie - 
mają chronić przed terrorystami ważny 
gazociag. Czy im się uda?

03:05 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997; odcinek: 
Kowboje i kozacy

04:20 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 29
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 9

05:35 Korona królów; odc. 176; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

06:10 Na sygnale; odc. 56 „Mała Miss”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:35 Na sygnale; odc. 57 „Dzień kobiet”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 Czterdziestolatek; odc. 18/21 - Gra 
wojenna, czyli na kwaterze; serial TVP; 
od lat 7

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1045; serial 
TVP; od lat 12

09:25 Za marzenia; s.II; s. II odc. 9/13; 
serial TVP; od lat 12

10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 85 „Praca 
Tomka”; serial komediowy TVP; od lat 
12

10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 86 
„Dziewczyna Kuby”; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; serial TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 57 - Człowiek z 
Rio; serial obyczajowy TVP; od lat 12

12:35 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 
krajowcy; serial obyczajowy TVP; od lat 
12

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 200 - 
Idol; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 201 - 
Myszka Miki; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

15:25 Na dobre i na złe; odc. 284 Za duży 
ciężar; serial TVP; od lat 12

16:20 Na sygnale; odc. 57 „Dzień kobiet”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

16:50 Ranczo; s.V; odc. 59 - Doktor Wezół; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

17:50 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 7; serial 
TVP; od lat 7

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 202 - 
Lotnisko; serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.XII; odc. 151 - Cios 
w serce; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i zęby 
trzonowe; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus 
rekreacji; serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 203 - 
Antyk; serial kryminalny TVP; od lat 12

00:15 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 273; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

01:10 Ekstradycja I; odc. 3/6; serial 
kryminalny TVP; od lat 16

02:15 Ekstradycja I; odc. 4/6; serial 
kryminalny TVP; od lat 16

03:25 Czterdziestolatek; odc. 18/21 - Gra 
wojenna, czyli na kwaterze; serial TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 1045; serial 
TVP; od lat 12

05:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 85 „Praca 
Tomka”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Familiada; odc. 2480; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Indyk na 

polskim stole; magazyn kulinarny
07:40 Postaw na milion; odc. 156; 

teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 

(odc. 9) - Altruizm; reportaż; od lat 12
09:10 Koło fortuny; odc. 477 ed. 6; 

teleturniej
09:45 Kabaret za kulisami (9); program 

rozrywkowy; od lat 12
10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /112/ - 

„Ruchome piaski” - Varius Manx
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /115/ - 

„Grajmy Panu” - Anna Szałapak
11:10 Familiada; odc. 2480; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /31/; teleturniej; 

od lat 12
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki - Jak się zakochać; 
widowisko; od lat 12

13:20 Życie to Kabaret - Kabaretowa Scena 
Dwójki - Jak się rozstać; widowisko; od 
lat 12

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /14/; 
teleturniej; od lat 12

15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami (1-2); 
widowisko; od lat 12

17:30 Kabaretowa Mapa Polski – 
Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - 
Noc pod gwiazdami; widowisko 
rozrywkowe; od lat 12

18:25 Okrasa łamie przepisy – Dary z lasu 
i z zagrody; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Dakar - miasto bazar odc. 8; cykl 
reportaży

19:25 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem; odc. (10); magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /32/; teleturniej; 
od lat 12

20:30 Big Music Quiz (20); teleturniej 
muzyczny; od lat 12

21:35 Postaw na milion; odc. 183; 
teleturniej

22:35 The Wall. Wygraj marzenia; /48/; 
teleturniej; od lat 12

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.I (10); 
program rozrywkowy; od lat 12

00:40 Koło fortuny; odc. 476 ed. 6; 
teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII 
Festiwal Kabaretu Koszalin 2012. 
„SPA KOSZALIN”; od lat 12

04:25 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie - Krzysztof Krawczyk; widowisko 
rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (4) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (566) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Kopciuszek) (69) - 
program sądowy

07:55 Szpital (267) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (39/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (40/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (65/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (95/165) - program
12:45 19 + (96/165) - program
13:15 Ukryta prawda (331) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (40/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Winny) (70) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Wzgardzona miłość) (107/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (268) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (40/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty 2 (5) - serial 

obyczajowy
18:25 Przyjaciele (16/25) - serial 

komediowy, USA
18:55 Ugotowani 12 (4/10) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:00 Big Brother (40/65) - program
21:00 To skomplikowane - komedia, USA/

Japonia 2009. Jane i Jake byli kiedyś 
małżeństwem, mają trzech dorosłych, 
ale rozwiedli się przed dziesięciu laty. 
Pozostali jednak przyjaciółmi i spotykają 
się na uroczystościach ukończenia nauki 
przez jednego z synów. Powoli 
nawiązują ze sobą romans, co im 
komplikuje życie, bo Jake ponownie się 
ożenił, a Jane ma poważnego adoratora. 
Obydwoje udowadniają, że życie wcale 
nie kończy się po czterdziestce… 

23:35 Lara Croft: Tomb Raider - film 
przygodowy, USA/Wielka Brytania/
Niemcy/Japonia 2001. Nie mająca sobie 
równych Lara Croft (Angelina Jolie) jest 
bogatą dziedziczką z wyższych sfer, 
której pasją jest odnajdywanie i 
plądrowanie starożytnych grobowców, i 
przy okazji spuszczanie porządnego lania 
wszystkim złym facetom, którzy stają na 
jej drodze…

01:40 Moc Magii (476) - program 
03:50 Druga strona medalu 2 (5/7) - talk 

show – Sarah Fergusson. Księżna Yorku
04:20 Druga strona medalu 2 (6/7) - talk 

show – Ewa Kopacz

05:25 Oddać dziecko 2 (9/12) - program 
dokumentalny (od lat 12)

06:25 Beauty ekspert 2 (11/12) - magazyn 
06:55 W dobrym stylu 2 (5/12) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 9 (10) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
08:25 Apetyt na miłość 2 (10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
09:25 W czym do ślubu? (8/10) - reality 

show (od lat 12)
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu (2/6) 

- reality show (od lat 12)
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (5/12) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
11:45 Kuchenne rewolucje 4 (12/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy (od lat 
12), język migowy [JM]

12:45 Eks-tra zmiana 2 (6/8) - program 
lifestylowy (od lat 12)

13:45 Nowa misja ratunkowa (2/7) - 
program rozrywkowy (od lat 12)

14:45 W czym do ślubu? (3/10) - reality 
show (od lat 12)

15:15 W czym do ślubu? 3 (7/12) - reality 
show (od lat 12)

15:45 Śluby marzeń (1/3) - program 
rozrywkowy (od lat 12)

16:50 Subiektywny ranking naj… (2/6) - 
program (od lat 12)

17:25 Tak powstaje farba do włosów (6/8) 
- program lifestylowy (od lat 12)

17:55 Kuchenne rewolucje 8 (14/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

19:00 W czym do ślubu? (4/10) - reality 
show (od lat 12)

19:35 Ugotowani 7 (11) - program 
kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)

20:10 Ugotowani 7 (12) - program 
kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)

20:45 Rodzinny kryzys księżnej Meghan
21:50 Kobieta na krańcu świata 10 (2/5) - 

program (od lat 12)
22:25 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
23:25 Kto tu mieszka? (1/8) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
00:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(10/12) - program rozrywkowy 
00:55 Miłość od pierwszego pocałunku 

(3/8) - program rozrywkowy (od lat 16)
01:55 Wiem, co kupuję (5/12) - program 
02:25 Wiem, co jem 5 (3/10) - magazyn 

(od lat 12), napisy dla niedosłyszących 
02:55 Wiem, co jem 3 (5/16) - magazyn 

(od lat 12), napisy dla niedosłyszących 
03:25 W roli głównej - Marcin Prokop (7) - 

talk show (od lat 12) 
03:55 W roli głównej - Kuba Wojewódzki 

(7/16) - talk show (od lat 12) 
04:25 W roli głównej - Magdalena Środa 

(8/16) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór - 
06:05 Marzenia - oficjalny film o MŚ FIFA 

2018
07:35 tenis ziemny - Turniej WTA Madryt
09:15 hokej na lodzie - MŚ Elity 2019 - 

Finał: Szwecja - Szwajcaria
11:30 piłka nożna - Puchar Włoch - 1/2 

finału - podsumowanie
13:30 Strongman
14:30 Tenis - Turniej WTA  Madryt, Na 

żywo
16:25 hokej na lodzie - MŚ Elity: Finlandia 

- Kanada, Na żywo
18:45 Ring TVP Sport
20:10 hokej na lodzie - MŚ Elity, Koszyce: 

USA - Słowacja, Na żywo
22:35 Sportowy Wieczór - 
23:15 tenis ziemny - Turniej WTA Madryt
01:00 hokej na lodzie - MŚ Madryt - skróty
02:00 hokej na lodzie NHL: Finał 

Konferencji Wschodniej, Na żywo
05:00 Nieśmiertelni

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (4) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(31) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (27) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (11) reality show. 

Agnieszka mieszka z córką w połowie 
zniszczonego domu. Syn kobiety, 
cierpiący na mukowiscydozę Mateusz, 
niedawno przeszedł przeszczep płuc. Nie 
może...

9:00 Septagon (68) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(30) reality show. Pełen emocji finał! W 
ostatecznej rozgrywce weźmie udział 
dwoje zawodników. Kucharze będą 
musieli zaaranżować część restauracji i 
wzbogacić menu restauracji...

11:25 SuperPies (17) magazyn 
poradnikowy

11:55 Mecenas Lena Barska 2 (17) serial 
obyczajowy

13:00 Detektywi w akcji (175) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (543) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (76) serial
17:00 Joker (76) teleturniej
18:00 Septagon (41) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (544) serial 

obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (22) program 

rozrywkowy
21:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(297) serial kryminalny. Na komendę 
trafia paczka z kilkoma martwymi 
szczurami i ludzką stopą wewnątrz. 
Niedługo później znajduje się również 
reszta ciała. Okazuje się, że ktoś zamknął 
mężczyznę w klatce, gdzie zagryzły go 
szczury…

22:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(298) serial kryminalny

23:00 Pocałunek śmierci; dramat 
kryminalny, USA 2018

0:55 Zagadkowe zgony (13) serial 
dokumentalny

1:25 Zagadkowe zgony (1) serial 
dokumentalny

1:55 Sekrety sąsiadów (15) serial 
obyczajowy

2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku

06:50 Był taki dzień – 10 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 10.05.1989
07:40 Wyścig w przestworzach; cz. 4/4; 

serial; Wielka Brytania (2005); od lat 12
08:45 Marzyciele; program publicystyczny
09:20 Historia Polski – Nadzieja z bibuły; 

film dokumentalny
10:15 Sensacje XX wieku – Czerwony 

baron; cykl dokumentalny; od lat 12
10:45 Plemienna sztuka przetrwania; odc. 

1/8 Legenda o kanibalach; serial 
dokumentalny; USA (2015)

11:40 Elegia na śmierć Roja; film 
dokumentalny

12:15 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 14; cykl dokumentalny; od lat 7

12:30 Czas honoru; odc. 39 „Wieczór w 
Edenie”; serial TVP; od lat 12

13:25 Afryka; cz. 1. Kalahari; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)

14:30 Odkryć tajemnicę – Włócznia 
Przeznaczenia; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

15:30 Helikoptery w akcji; odc. 2/4 
Falklandy; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008); od lat 12

16:30 Historia Polski – Nowa Huta walczy; 
film dokumentalny; reż.:Miłosz 
Horodyski; od lat 7

17:40 Poszukiwacze skarbów – Bitwa pod 
Saratogą; odc. 6/16; cykl dokumentalny; 
USA (2014); od lat 12

18:10 Ex Libris; odc. 383; magazyn
18:30 Polska Kronika Filmowa 1994 - 

Wydanie 14; cykl dokumentalny; od lat 7
18:45 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

1/13; serial sensacyjny TVP
19:45 Stefan Starzyński – śledztwo 

umorzono; film dokumentalny
21:00 Historia na sprzedaż - 1/6 (1/6); 

serial dokumentalny; USA (2016)
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV 

– PRON; magazyn; od lat 7
22:35 Szerokie tory – Bodyguard; od lat 7
23:10 Wojna wietnamska; Część I Deja vu, 

lata 1858 - 1961; serial dokumentalny; 
USA (2017)

00:20 Słynne jednostki specjalne – Święty 
zastęp z Teb; Odc. 1/10; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2017); 
reż.:Chris Lethbridge; od lat 16

01:10 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
Barbarossy; cz. 2; cykl dokumentalny; 
od lat 12

01:40 Encyklopedia II wojny światowej – 
Narodziny wojny – polityka; cz. 3; cykl 
dokumentalny; od lat 7

02:10 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Historia bez 
zakończenia; od lat 7

02:40 Dziennik telewizyjny – 10.05.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; mecz 
finałowy fazy play-off: ONICO Warszawa 
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

8:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą się 
w nim także materiały poświęcone...

10:00 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

12:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 1. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej

14:10 ATP World Tour Uncovered; 
magazyn. Kulisy wielkiego tenisa. W 
programie m.in. informacje o turniejach 
- taktyczne analizy ekspertów, 
podsumowania i zapowiedzi.

15:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz finałowy fazy play-off: ONICO 
Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. 
Czwarty mecz finałowy. Dojdzie do niego 
tylko wtedy, jeśli wcześniej żadna z 
drużyn nie pokona rywala trzykrotnie. W 
półfinale ZAKSA...

17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

20:00 Boks: Rocky Boxing Night w 
Kościerzynie: Turniej wagi ciężkiej

0:00 Boks
3:30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket 

Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy play-off
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05:15 Klan; odc. 3483; telenowela TVP; od 
lat 12

05:35 Klan; odc. 3484; telenowela TVP; od 
lat 12

06:00 Klan; odc. 3485; telenowela TVP; od 
lat 12

06:25 Sprawa dla reportera; od lat 12
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 300; magazyn 

dla niepełnosprawnych, Bez ograniczeń 
wiekowych

08:20 To był rok - kulisy
08:30 wojsko – polskie.pl; odc. 52; 

reportaż; od lat 12
08:50 Studio Raban; od lat 12
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn
09:50 Korona królów – taka historia..; 

telenowela historyczna TVP
10:20 Korona królów; odc. 217; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
10:50 Korona królów; odc. 218; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
11:25 Korona królów; odc. 219; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
11:55 Korona królów; odc. 220; telenowela 

historyczna TVP; od lat 12
12:25 Fascynujący świat – Wokół mórz. 

Fale pływowe; cykl dokumentalny; 
Francja (2018); reż.:Vincent Perazio, 
Christophe Cousin, Herl Jouon; od lat 
12

12:50 Z pamięci; felieton
13:00 Poznaj Dobrą Żywność – relacja z 

Pikniku; reportaż, Bez ograniczeń 
wiekowych, Na żywo

13:40 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
kulinarny

14:10 Jak to działa; magazyn
14:45 Wiktoria; s.II; odc. 16 Komfort 

sumienia; serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych; odc. 10; serial 

TVP; od lat 12
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Hit na sobotę – Gorący pościg; 

komedia; USA (2015)
22:10 Audycje Komitetów Wyborczych
22:45 Echo serca; odc. 16; serial TVP; od 

lat 12
23:45 Pełny magazynek; Film wojenny; 

USA (1987)
01:50 Jaka to melodia?
02:45 Sługi boże; film kryminalny; 

reż.:Mariusz Gawryś
04:25 Z pamięci; felieton

05:15 Koło fortuny; odc. 314 ed. 5; 
teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 2058; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

06:25 Barwy szczęścia; odc. 2059; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

07:00 M jak miłość; odc. 1442; serial TVP; 
od lat 12

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Pogoda

11:20 Pytanie na śniadanie Extra
11:50 To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem; odc. (23); magazyn kulinarny
12:30 Bake off – Ale ciacho! (9) ed. 5; 

widowisko
13:25 Na sygnale; odc. 231 „Bestia”; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
14:00 Familiada; odc. 2549; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 504 ed. 6; 

teleturniej
15:20 O mnie się nie martw; s. X odc. 

10/13; serial komediowy TVP; od lat 12
16:20 Zmiennicy; odc. 10/15 - Krzyk ciszy; 

serial TVP; od lat 7
17:25 Słowo na niedzielę – Baran
17:35 Audycje Komitetów Wyborczych
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1; felieton
18:35 Postaw na milion; odc. 202; 

teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 202
19:40 Lajk!; od lat 12
20:05 Europa da się lubić – 15 lat później 

(3); program rozrywkowy; od lat 12
21:15 Sierocki na sobotę; program 

rozrywkowy
22:15 Fighter; film obyczajowy; USA 

(2010); reż.:David O. Russell; wyk.:Mark 
Wahlberg, Christian Bale, Melissa Leo, 
Amy Adams; od lat 16

00:20 Jarhead – żołnierz piechoty 
morskiej; dramat; USA (2008); reż.:Sam 
Mendes; wyk.:Jake Gyllenhaal, Jamie 
Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black, 
Chris Cooper; od lat 16

02:30 Mała matura 1947; dramat; 
reż.:Janusz Majewski; wyk.:Adam 
Wróblewski, Antoni Królikowski, Artur 
Żmijewski, Agnieszka Michalska, Wiktor 
Zborowski; od lat 12

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:25 SpongeBob Kanciastoporty; film 

animowany, USA 2004. SpongeBob 
Kanciastoporty jest gąbką morską. 
Mieszka w podwodnej krainie i pracuje 
jako kucharz.Chce uratować szefa 
oskarżonego o kradzież.

10:10 Ewa gotuje (362) magazyn kulinarny
10:45 Sekrety rodziny (25) serial 

paradokumentalny
11:45 Sekrety rodziny (26) serial 

paradokumentalny
12:45 Sekrety rodziny (27) serial 

paradokumentalny
13:45 Świat według Kiepskich (205) serial 

komediowy
14:25 Świat według Kiepskich (206) serial 

komediowy
15:05 Świat według Kiepskich (207) serial 

komediowy
15:45 Kabaret na żywo: Komedia jest 

wszędzie (59) program rozrywkowy. 
Dzisiejszy odcinek będzie przewodnikiem 
po gatunkach humoru, nawet tych 
najbardziej ekstremalnych - od humoru 
z podtekstem seksualnym, humoru 
branżowego, czarnego...

17:45 Chłopaki do wzięcia (159) serial 
dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia (160) serial 
dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (447) serial 

komediowy
20:10 Madagaskar 2; film animowany, USA 

2008. Grupa uciekinierów z 
nowojorskiego zoo - lew Alex, zebra 
Marty, żyrafa Melman i hipopotamica 
Gloria - wciąż przebywa na 
Madagaskarze. Przyjaciele trafili tam 
przez przypadek i w nowych warunkach 
nie czują się najlepiej…

22:00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 (11) 
program rozrywkowy

0:05 Stoker; dramat psychologiczny, Wielka 
Brytania/USA 2013. W wypadku 
samochodowym ginie Richard (Dermot 
Mulroney), ukochany ojciec Indii Stoker 
(Mia Wasikowski). Na pogrzeb przybywa 
Charlie (Matthew Goode), 
charyzmatyczny brat zmarłego, o 
którego istnieniu dziewczyna nie 
wiedziała…

2:15 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:20 Uwaga! (5669) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1158) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (731) - 

serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (10) - program. 

Wielki finał „MasterChefa Juniora” to 
starcie trzech najlepiej gotujących dzieci 
w Polsce. Zanim poznamy osobę, która 
wygra 4. edycję programu, pozostała 13 
wraz z jurorami zmierzy się w pełnej 
emocji i zaskoczeń nietypowej 
konkurencji

14:25 Agent - Gwiazdy 4 (11/13) - program
15:25 Efekt Domina 6 (1/8) - program. 

„Efekt Domina” dociera do 
potrzebujących w Afryce, Azji i Ameryce 
Południowej. Na miejscu pomaga 
rozwiązywać problemy lokalnych 
społeczności, troszczy się o lepsze 
dzieciństwo, zapewnia dostęp do 
edukacji i opieki medycznej, ale przede 
wszystkim upomina się o wolność…

16:00 Brudna robota - czysty zysk (1/8) - 
program

17:00 Dorota inspiruje 2 (1/8) - program. 
W salonie Asi, Pawła i ich dwóch córek 
czas zatrzymał się w latach 80. Ciężka, 
drewniana meblościanka zdobi jedną ze 
ścian, a między babcinymi fotelami stoi 
wiekowa ława. Rodzina nie przepada za 
tym miejscem. Pora, aby Dorota 
Szelągowska zaprowadziła w nim nowe 
porządki! 

18:00 Kuchenne rewolucje 19 (11/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7801) - informacje
19:25 Sport (7784) - informacje 
19:35 Pogoda (7781) - informacje 
19:45 Uwaga! (5670) - program
20:00 Chyłka-Zaginięcie (7) - serial (od lat 

16). Chyłka i Kordian odwiedzają w 
więzieniu Dawida. Ich klient ma do nich 
nietypową prośbę. Okazuje się, że wie co 
stało się z jego córką. Chyłka zamierza 
powiadomić o wszystkim prokuraturę. 
Kordian próbuje powstrzymać ją przed 
tym krokiem. Byłoby to złamanie 
kodeksu etyki adwokackiej. Na tym tle 
dochodzi między nimi do ostrego 
konfliktu. Czy Chyłka dla dobra dziecka 
położy na szali całą swoją karierę? 

21:00 Jeszcze dłuższe zaręczyny - film 
komedia, USA/Japonia 2012 (od lat 16)

23:40 Legion samobójców - film 
sensacyjny, USA 2016 (od lat 16)

02:10 Uwaga! (5670) - program
02:35 Moc Magii (477) - program  

(od lat 16)

05:50 Czynne całą dobę; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2014; odc. 3

06:25 Czynne całą dobę; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2014; odc. 4

07:00 Taki jest świat; factual, 2019
07:50 Tajemnice medyczne; serial 

fabularny, 2016
08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny, 

2000; odc. 22-23
10:10 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 92
11:05 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 93
12:05 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 94
13:05 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 95
14:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 96
15:05 Rodzinny interes; odc. 37
16:05 Rodzinny interes; odc. 38
17:05 Rodzinny interes; odc. 39
18:20 Agent z przypadku; komedia, 

Hongkong 2001
20:00 Bez twarzy; akcja, USA 1997. Agent 

FBI Sean Archer (John Travolta) 
prowadzi śledztwo, które pozwoli mu na 
odkrycie lokalizacji śmiercionośnej broni 
biologicznej skrywanej przez Castora 
Traya (Nicolas Cage). Po przejściu 
radykalnego zbiegu chirurgicznego, 
agent dosłownie „pożycza” wizerunek 
Troy’a, by wypełnić swoją misję. Sprawy 
jednak znacznie się komplikują, kiedy 
Troy po wybudzeniu ze śpiączki 
podszywa się pod Archera i zaczyna siać 
spustoszenie. Tymczasem wszyscy 
myślą, że to agent FBI Sean.

22:50 Tokarev: zabójca z przeszłości; 
akcja, USA 2014. Paul Maguire wraz z 
dwójką przyjaciół przed kilkunastu laty 
obrabował kuriera rosyjskiej mafii. 
Pewnego dnia przychodzi jednak czas 
zapłaty. Gdy rosyjscy gangsterzy 
porywają córkę Paula, ten, wraz z 
dawnymi kumplami, ponownie 
zmuszony jest wkroczyć na ścieżkę 
zbrodni

00:45 Wyścig śmierci 3: Piekło; akcja, 
USA 2013. Tym razem przebywający w 
afrykańskim więzieniu Carl Lucas 
„Frankenstein” wraz ze swoją załogą 
bierze udział w krwawym wyścigu po 
równinie Serengenti. Nagrodą w 
wygranych zawodach jest nie tylko 
prestiż, ale co najważniejsze – 
wolność…

02:50 Taki jest świat; factual, 2019
03:30 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
04:10 Menu na miarę; serial fabularny, 

2011
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 12
05:00 Dyżur; factual, 2009; odc. 14
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 10

06:05 Na sygnale; odc. 228 „Dym”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:40 Janosik; odc. 1/13 - Pierwsze nauki; 
serial TVP; od lat 7

07:40 Janosik; odc. 2/13 - Zbójnickie 
prawa; serial TVP; od lat 7

08:35 Bulionerzy; odc. 37/75 - Moda; serial 
komediowy TVP

09:10 Bulionerzy; odc. 38/75 - Egzorcysta; 
serial komediowy TVP; od lat 12

09:40 Ranczo; s.IV; odc. 52 - Zemsta i 
wybaczenie; serial obyczajowy TVP; od 
lat 12

10:45 Ranczo; s.V; odc. 53 
11:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 79 „O jeden 

promil za daleko”; serial komediowy 
TVP; od lat 12

12:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 80 
„Zachcianki’; serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial komediowy TVP

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

14:20 Ranczo; s.V; odc. 54 - Czysty biznes; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

15:20 Ranczo; s.V; odc. 55 - Wielki powrót; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

16:20 Ranczo; s.V; odc. 56 - Amerykańska 
baza; serial obyczajowy TVP; od lat 12

17:15 Czterdziestolatek; odc. 18/21 - Gra 
wojenna, czyli na kwaterze; serial TVP

18:30 Komisarz Alex; s.XII; odc. 151 - Cios 
w serce; serial kryminalny TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 273; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 197 - 
Bransoletka; serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 198 - 
Psina; serial kryminalny TVP; od lat 12

22:15 Ranczo; s.V; odc. 57 - Człowiek z 
Rio; serial obyczajowy TVP; od lat 12

23:15 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 
krajowcy; serial obyczajowy TVP

00:05 Stulecie Winnych; odc. 10; serial 
TVP; od lat 12

00:55 Echo serca; odc. 10; serial TVP; od 
lat 12

01:55 Paradoks; odc. 3 Wolność; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

02:50 Mrok; odc. 3/8 - Nie wszystko można 
kupić; serial kryminalny TVP; od lat 16

03:50 Rodzinka.pl; odc. 259 „Ufamy sobie” 
sezon 14; serial komediowy TVP; od lat 
12

04:25 Rodzinka.pl; odc. 260; sezon 14; 
serial komediowy TVP; od lat 12

04:55 Ja to mam szczęście!; odc. 21; serial 
TVP; od lat 7

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Rozrywka Retro – Telepeerele (13); 
widowisko rozrywkowe

07:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 86 
Podziemne Miasto Osówka; magazyn; 
od lat 7

07:50 Kraj się śmieje – Kostiumy i 
rekwizyty (1); od lat 12

08:55 Koło fortuny; odc. 478 ed. 6; 
teleturniej

09:35 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 
Andrzej Zaucha; reportaż

10:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki - „Kabaret Hrabi”; 
widowisko; od lat 12

11:10 Andre Rieu: Witaj w moim świecie; 
s. 1; /3/ - Koncert dla weteranów; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013); 
od lat 12

11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 
Andrzej Zaucha; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy – Mięczaki 
na polskim stole; magazyn kulinarny

13:05 Podróże z historią; s.II; odc. 18 
Radek wstępuje do zakonu; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 10) - Świat oczami zwierząt; 
reportaż; od lat 12

14:15 Postaw na milion; odc. 183; 
teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /116/ - 
„Pszczółka Maja” - Zbigniew Wodecki

15:20 Z Andrusem po Galicji – Tarnobrzeg
15:50 Big Music Quiz (19); teleturniej 

muzyczny; od lat 12
16:55 Wszystkie stworzenia duże i małe – 

Sposoby i środki; odc. 11 sezon II; 
serial; Wielka Brytania (1978)

17:55 Wielki Test o Chopinie
19:30 Dwoje i ich boje (7); program 

rozrywkowy; od lat 12
20:35 Paranienormalni Tonight – Maciej 

Kurzajewski; program rozrywkowy; od 
lat 12

21:35 Hity kabaretu (4) - Kabaret LIMO to, 
co najlepsze; cz. 2; program 
rozrywkowy; od lat 12

22:35 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach 
(1-3); widowisko; od lat 12

01:40 Koło fortuny; odc. 477 ed. 6; 
teleturniej

02:25 Rozrywka Retro – Telepeerele (13); 
widowisko rozrywkowe

05:50 Ukryta prawda (567) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (39/65) - program
09:55 Big Brother (40/65) - program
10:55 Big Brother (41/65) - program
11:55 Ukryta prawda (327) - program 

obyczajowy
12:55 Przyjaciele (16/25) - serial 

komediowy, USA (dla małoletnich od lat 
12)

13:25 Dziewczyny z drużyny III - komedia, 
USA 2006. Britney w poprzedniej szkole 
była pierwszą cheerlederką w drużynie, 
stara się zająć taką samą pozycję w 
nowej, ale dotychczasowa liderka grupy 
nie zamierza do tego dopuścić…

15:35 Nancy Drew i tajemnice Hollywood 
- film rodzinny, USA 2007. Nancy Drew 
wraz z ojcem, jedzie do Los Angeles, 
gdzie próbuje rozwiązać sprawę 
tajemniczej śmierci popularnej aktorki… 

17:45 Niania i wielkie bum - film rodzinny, 
USA/Francja/Wielka Brytania 2010. 
Młoda matka musi opiekować się nie 
tylko swoimi, dość niesfornymi, dziećmi, 
ale jeszcze ich kuzynami. Gromadka 
dzieciaków zaczyna przekraczać 
wszystkie normy zachowania i tylko 
Niania McPhee może utemperować ich 
nazbyt wybujały temperament. 

20:00 Big Brother (44/65) - program
21:00 Seks w wielkim mieście - komedia, 

USA 2008 (od lat 16). Cztery niezależne i 
samodzielne kobiety w poszukiwaniu 
partnera idealnego. Czy wreszcie się 
uda? Czy to na pewno będzie to ten 
jeden, jedyny? Czy dziecko jest dobrym 
sposobem na podtrzymanie związku? I 
jeszcze milion innych problemów, z 
którymi na co dzień stykają się kobiety. 

23:55 Big Brother Nocą + (8/13) - program 
(od lat 18). Relacja na żywo z wydarzeń 
w Domu. Wielki Brat podejrzy 
uczestników w intymnych sytuacjach 
dodając swój subiektywny komentarz. 
Tu wszystko może się zdarzyć.

00:30 Scott Pilgrim kontra reszta świata - 
komedia, USA 2010 (od lat 16). Aby 
zdobyć serce swojej ukochanej, Scott 
Pilgrim (Michael Cera) musi stanąć do 
walki z jej siedmioma byłymi 
chłopakami. Sytuację komplikuje fakt, że 
w tym samym czasie chłopak musi 
skupić się na grze w swoim zespole 
rockowym, który bierze właśnie udział w 
konkursie talentów. 

02:55 Druga strona medalu 2 (7) - talk 
show – Izabela Małysz

03:25 Moc Magii (477) - program (dla 
małoletnich od lat 16)

05:00 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 4 
(10/12) - program lifestylowy

05:45 Zdrowo, czyli jak? (4/10) - program 
lifestylowy

06:20 Wszystko o jedzeniu 4 (1/5) - 
program lifestylowy

06:50 Ostre cięcie 6 (9/12) - program 
07:35 Nowa misja ratunkowa (2/7) - 

program rozrywkowy
08:35 Co nas truje 3 (8/10) - program 

lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(4/12) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na okazje 

(10/12) - program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka? (1/8) - program 

rozrywkowy
11:35 Tu jest pięknie 2 (2/3) - program 
12:05 Subiektywny ranking smaków
12:35 Śluby marzeń (1/3) - program 

rozrywkowy
13:35 Panny młode ponad miarę 2 (2/10) - 

program 
14:40 Gwiazdy prywatnie 4 (4/8) - program 

lifestylowy
15:10 Pani Gadżet 15 (11/22) - magazyn 
15:40 Pani Gadżet 17 (9/12) - magazyn 
16:10 Tak powstaje (7/8) - program 

lifestylowy
16:40 Nowa misja ratunkowa (3/7) - 

program rozrywkowy
17:40 Kobieta na krańcu świata 10 (2/5) - 

program 
18:15 Kulisy sławy EXTRA 3 - Majka 

Jeżowska (2/8) - program lifestylowy
18:45 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(6/12) - program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(7/12) - program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 13 (11/12) - magazyn
20:45 SOS - Sablewska od stylu 2 (11/12) - 

program rozrywkowy
21:30 SOS - Sablewska od stylu 2 (12) - 

program rozrywkowy
22:15 Pogromcy medycznych mitów (4/5) - 

reality show 
23:15 Seksualne żądze kobiet - dokument 

(dozwolone od lat 18)
00:25 Apetyt na miłość 5 (9/12) - program 

rozrywkowy
01:25 Randka z Internetu (dla małoletnich 

od lat 16)
01:55 W roli głównej - Edyta Górniak (1/7) 

- talk show
02:25 Wiem, co jem 5 (4/10) - magazyn
02:55 Wiem, co jem 3 (6/16) - magazyn
03:25 W roli głównej - Agata Kulesza (2/6) 

- talk show
03:55 W roli głównej - Sebastian Karpiel 

Bułecka (9/16) - talk show
04:25 W roli głównej - Iwona Pavlovicz 

(10/16) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór - 
06:05 tenis ziemny - Turniej WTA Madryt
09:20 Ring TVP Sport
10:40 Puchar Włoch - magazyn - 

podsumowanie 1/2 finału
11:15 Stan Futbolu, Na żywo
12:15 Maraton rowerowy Lang Team, 

Kraków, Na żywo
12:25 la - IAAF Mistrzostwa Świat  sztafet, 

Jokohama, Na żywo
13:30 Maraton rowerowy Lang Team, 

Kraków, Na żywo
13:35 la - IAAF Mistrzostwa Świat  sztafet, 

Jokohama, Na żywo
14:35 Maraton rowerowy Lang Team, 

Kraków, Na żywo
14:40 la - IAAF Mistrzostwa Świat  sztafet, 

Jokohama, Na żywo
16:05 piłka ręczna kobiet - Superliga
18:05 la - IAAF MŚ sztafet Jokohama - 

skrót
18:35 Tenis - Turniej WTA  Madryt
20:35 hokej na lodzie - Mistrzostwa Świata 

Elity, Koszyce: Słowacja - Finlandia
22:35 Sportowy Wieczór 
23:15 Esport - 2019 Blast Pro Series - 

Madryt
01:00 Hokej na lodzie - MŚ Elity, Koszyce: 

Niemcy - W.Brytania
02:00 hokej na lodzie - NHL, Finał 

Konferencji Zachodniej, Na żywo
05:00 Nieśmiertelni

6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(50) serial animowany

6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(51) serial animowany

6:55 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(52) serial animowany

7:30 101 dalmatyńczyków (1) serial 
animowany

7:55 101 dalmatyńczyków (2) serial 
animowany

8:25 Flintstonowie (41) serial animowany
8:55 Flintstonowie (42) serial animowany
9:30 Superpsiaki; film familijny, USA 2013. 

Młode psy rasy golden retriever znajdują 
tajemnicze pierścienie, dzięki którym 
zyskują nadnaturalne moce. Stają do 
walki z kosmitami.

11:05 Policjantki i Policjanci (540) serial 
obyczajowy

12:05 Policjantki i Policjanci (541) serial 
obyczajowy

13:05 Policjantki i Policjanci (542) serial 
obyczajowy

14:05 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:05 Eko-jaja; komedia, USA 1996
17:05 Pokój 112. Policjantki i Policjanci; 

film sensacyjny, Polska 2015. Dwoje 
początkujących policjantów ściga gang 
handlarzy kobietami. Gra z 
bezwzględnymi bandytami przybiera 
niebezpieczny obrót.

18:45 Domowe rozgrywki (1) serial 
komediowy

19:00 Galileo (746); program 
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci (543) serial 
obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (544) serial 
obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(299) serial kryminalny

23:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(300) serial kryminalny

0:00 Potępiony 2; thriller, USA 2015. Były 
łowca nagród, Will (Randy Orton) staje 
do morderczej rozgrywki z dawnymi 
współpracownikami. Grupa amatorów 
krwawego hazardu śledzi ich walkę...

1:55 Sekrety sąsiadów (16) serial 
obyczajowy

2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny 

prowadzony przez Martę Leleniewską 
oraz Marcina Kotyńskiego...

3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista przebojów; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 
reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku

06:15 Był taki dzień – 11 maja; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny – 11.05.1989
06:55 Wszystkie kolory świata – Wietnam. 

Uczta dla zmysłów; serial 
dokumentalny; Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos; od lat 7

08:00 Koło się kręci – Miasto Królów 
(10.06.2018); reportaż; od lat 7

08:20 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 37 
Wałcz; magazyn; od lat 7

08:45 U Pana Boga w ogródku; odc. 12 
ost; serial komediowy TVP; od lat 12

10:10 Okrasa łamie przepisy – Hutnicza 
rewolucja w polskiej kuchni; magazyn 
kulinarny

10:40 Plemienna sztuka przetrwania 2; 
odc. 3/6. Wrogi kanion (odc. 3); cykl 
dokumentalny; USA (2016); od lat 12

11:40 Dziewicza Nowa Zelandia; odc. 2/6. 
Parki Narodowe Abel Tasman i Nelson 
Lakes (odc. 2/6); serial dokumentalny; 
USA (2013); od lat 12

12:35 Lodowa planeta; cz. 4. Jesień; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)

13:35 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
sprzedawcy dywanów w Baku; od lat 12

14:10 Podróże z historią
14:40 Hiszpania. Narodziny imperium; 

odc. 2/3; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

15:45 Spór o historię – Kryzys 
przywództwa 1935 – 1939; debata; od 
lat 12

16:30 Plemienna sztuka przetrwania; odc. 
1/8 Legenda o kanibalach; serial 
dokumentalny; USA (2015); 
reż.:Anthony Barwell; od lat 12

17:20 Marzyciele – Święta uśmiechnięta; 
program publicystyczny; reż.:Sylwester 
Szefer; od lat 12

17:50 Drogi wolności; odc. 1 - Grzechy 
młodości; serial historyczny TVP; 
reż.:Maciej Migas; od lat 12

18:55 Pułkownik Kukliński; film 
dokumentalny; reż.:Andrzej Trzos-
Rastawiecki; od lat 12

20:00 Cała prawda o Jerzym 
Waszyngtonie; film dokumentalny; USA 
(2008); reż.:Tucker Bowen; od lat 12

21:05 Stawka większa niż życie; odc. 
18/18 - Poszukiwany gruppenführer 
Wolf; serial TVP; od lat 7

22:10 Zapomniany przyjaciel rzecz o 
Herbercie Hooverze; film dokumentalny; 
reż.:K. Kwiatkowska, M. Gawęcki

23:15 Historia w postaciach zapisana – 
Kardynał Richelieu. Niebo może 
poczekać; cykl dokumentalny; Francja 
(2013); reż.:Laure Delalex; od lat 12

01:10 Prawdziwe męstwo; western; USA 
(1969)

03:20 Dziennik telewizyjny – 11.05.1989

6:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; mecz 
ćwierćfinałowy

8:00 Boks: Rocky Boxing Night w 
Kościerzynie: Turniej wagi ciężkiej

10:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

12:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz finałowy fazy play-off

14:30 Żużel: Mistrzostwa Polski Par 
Klubowych; zawody finałowe w Ostrowie 
Wielkopolskim

17:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
studio

17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz finałowy fazy play-off: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - ONICO Warszawa

20:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
studio

21:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz półfinałowy gry pojedynczej

0:00 Boks
4:00 Sporty walki: UFC 237: Namajunas 

vs. Andrade; waga słomkowa: Rose 
Namajunas - Jéssica Andrade

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3486; telenowela TVP; od 
lat 12

05:35 Klan; odc. 3487; telenowela TVP; od 
lat 12

06:05 Słownik polsko@polski - talk - show 
prof. Jana Miodka

06:35 wojsko – polskie.pl; odc. 52; 
reportaż; od lat 12

07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 118 

Iława; magazyn; od lat 7
09:05 Ziarno – Nie brak mi niczego; 

magazyn
09:40 Tootsie; komedia; USA (1982); 

reż.:Sydney Pollack; wyk.:Dustin 
Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, 
Dabney Coleman, Charles Durning; od 
lat 12

11:50 Między ziemią a niebem; magazyn, 
Bez ograniczeń wiekowych, Na żywo

12:00 Regina Coeli; Watykan (2019), 
Transmisja

12:15 Między ziemią a niebem; magazyn, 
Bez ograniczeń wiekowych

12:55 Misja w Afryce; reportaż
13:10 Z pamięci; felieton
13:25 BBC w Jedynce – Dynastie. 

Pingwiny cesarskie; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2018); reż.:Rupert 
Barrington; od lat 7, Na żywo

14:30 Weterynarze z sercem
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem; odc. 7; 

serial TVP; od lat 12
16:00 The Wall. Wygraj marzenia; 

teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 274; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:00 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych; odc. 11; serial 

TVP; od lat 12
21:15 To był rok!
22:20 Audycje Komitetów Wyborczych
22:50 Zakochana Jedynka – Tak to się 

teraz robi; komedia; USA (2010); 
reż.:Josh Gordon, Will Peck; 
wyk.:Jennifer Aniston, Jason Bateman, 
Patrick Wilson, Jeff Goldblum; od lat 12

00:40 Gorący pościg; komedia; USA 
(2015); reż.:Anne Fletscher; wyk.: Reese 
Witherspoon,  Sofia Vergara,  Matthew 
Del Negro; od lat 12

02:10 Jaka to melodia?
03:00 Pełny magazynek; Film wojenny; 

USA (1987); reż.:Stanley Kubrick; 
wyk.:Matthew Modine, Adam Baldwin, 
Vincent D’Onofrio; od lat 16

05:15 Słowo na niedzielę – Baran
05:20 Barwy szczęścia; odc. 2060; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
05:55 Barwy szczęścia; odc. 2061; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
06:25 Barwy szczęścia; odc. 2062; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
07:00 M jak miłość; odc. 1443; serial TVP; 

od lat 12
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Pogoda
11:05 Rodzinne oglądanie – 

Najdziwniejsze pyszczki świata 3. Po 
narodzinach; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2018); reż.:Martin 
Baker; od lat 7

12:10 Gwiazdy w południe – O jeden most 
za daleko - część I; dramat wojenny; 
USA (1977); reż.:Richard Attenborouhg; 
wyk.:Dirk Bogarde, James Caan, Michael 
Caine, Sean Connery, Edward Fox, Gene 
Hackman, Anthony Hopkins, Laurence 
Olivier, Robert Redford, Ryan O’Neil; od 
lat 12

14:00 Familiada; odc. 2550; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 505 ed. 6; 

teleturniej
15:15 Szansa na sukces – Opole 2019
16:20 Na dobre i na złe; odc. 742; serial 

TVP; od lat 12
17:20 Audycje Komitetów Wyborczych
17:45 Zainwestuj w marzenia; odc. 9; 

serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:32 Kroniki F1; felieton
18:35 Za marzenia; s.II; odc. 9/13; serial 

TVP; od lat 12
19:30 Rodzinka.pl; odc. 261; sezon 14; 

serial komediowy TVP; od lat 12
20:05 Valerian i Miasto Tysiąca Planet; 

film science fiction; Francja (2017); 
reż.:Luc Besson; wyk.:Dane DeHaan, 
Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan 
Hawke, Rihanna ., Herbie Hancock; od 
lat 12

22:25 Kino bez granic – Aż do piekła; 
dramat; USA (2016); reż.:David 
Mackenzie; wyk.:Chris Pine, Ben Foster, 
Jeff Bridges, Dale Hickey, Gregory Cruz; 
od lat 16

00:20 Zniknięcie; film obyczajowy; Iran 
(2017); reż.:Ali Asgari; wyk.:Nazanin 
Ahmadi, Sadaf Asgari, Pedram Ansari; 
od lat 16

01:55 Valerian i Miasto Tysiąca Planet; 
film science fiction; Francja (2017); 
reż.:Luc Besson; wyk.:Dane DeHaan, 
Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan 
Hawke, Rihanna ., Herbie Hancock; od 
lat 12

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 

(15) serial animowany
9:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 

(16) serial animowany
9:35 Wallace i Gromit: Klątwa królika; film 

animowany, Wielka Brytania 2005
11:30 Dobra wróżka; film familijny, Kanada/

USA 2010. Brutalny hokeista podpada 
zębowej wróżce i zostaje karnie wcielony 
do grona czarodziejek.

13:40 Madagaskar 2; film animowany, USA 
2008. Uciekinierzy z zoo poznają smak 
życia w sercu dzikiej Afryki.

15:40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 (11) 
program rozrywkowy. O prestiżowy tytuł 
i 100 tys. zł na cel charytatywny walczyć 
będą m.in. Elżbieta Romanowska, 
Stanisław Karpiel-Bułecka, Antek 
Smykiewicz, Kazimierz...

17:35 Nasz nowy dom (140) reality show
18:40 Domowe rozgrywki (2) serial 

komediowy. Dziwna sytuacja zaskakuje 
Marka i stawia na nogi cały dom. 
Tadzik zostaje zmuszony do liczenia 
oszczędności. Tożsamość nowego 
sąsiada nadal...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; program 

publicystyczny
20:00 W rytmie serca (51); serial 

obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo (60) program 

rozrywkowy
23:15 Pewnego razu w Meksyku: 

Desperado 2; film sensacyjny, Meksyk/
USA 2002. El Mariachi, wędrowny 
muzyk podróżujący z całym arsenałem 
broni schowanym w futerale od gitary, 
zyskał sławę. Teraz jednak owiany 
legendą mściciel pragnie spokoju. 
Zrozpaczony po stracie ukochanej żony 
Caroliny oraz córki ukrywa się przed 
ludźmi. Tymczasem nad Meksykiem 
zawisła groźba zamachu stanu. Kartel 
narkotykowy, na czele którego stoi baron 
Barrillo, planuje zlikwidować prezydenta, 
by przejąć władzę…

1:30 Transformers: Zemsta Upadłych; 
film SF, USA 2009. Minęły dwa lata 
od zwycięskiej bitwy z Deceptikonami, 
po której zapanował pokój. Ludzie i 
przyjazne im Autoboty razem pilnują 
porządku…

4:45 Kabaretowa Ekstraklasa; program 
rozrywkowy

05:20 Uwaga! (5670) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1159) - magazyn
11:00 Efekt Domina 5 (5/8) - program. O 

tragicznej historii Rwandy słyszał cały 
świat. Mimo tego, że dziś to jeden z 
najbardziej stabilnych i bezpiecznych 
krajów Afryki, darmowa edukacja 
pozostaje marzeniem dla osób z 
niepełnosprawnościami. To właśnie im 
pomaga Dominika Kulczyk. Niektóre z 
nich, dzięki aparatom słuchowym, po 
raz pierwszy usłyszą głos swoich 
rodziców! 

11:30 Co za tydzień (900) - magazyn
12:00 Diagnoza 4 (11/13) - serial
13:00 Szóstka (6) - serial
14:00 Street Dance II - film obyczajowy, 

Wielka Brytania 2012. Ash przegrywa 
sromotnie turniej taneczny, ale się nie 
poddaje i postanawia stworzyć zespół 
składający się z wyjątkowych tancerzy. 
Wraz z nowopoznanym znajomym 
wyrusza w podróż po Europie, żeby 
zebrać utalentowanych młodych ludzi. 
Wkrótce międzynarodowa grupa stanie 
do pierwszego ważnego konkursu… 

15:50 Czego pragną dziewczyny - film 
komedia, USA 2003

18:00 Big Brother Tydzień (8/13) - 
program 

19:00 Fakty (7802) - informacje
19:25 Sport (7785) - informacje 
19:35 Pogoda (7782) - informacje 
19:45 Uwaga! (5671) - program
20:00 Robin Hood - film przygodowy, USA/

Wielka Brytania 2010. Robin Hood jest 
królewskim łucznikiem, który po 
wieloletniej służbie królowi wraca do 
swych włości. Wkrótce okazuje się, że 
Francuzi knują podłogą intrygę, która ma 
zagrozić nowemu królowi. Robin wraz z 
kilkoma przyjaciółmi postanawia walczyć 
w obronie króla…

22:55 Kiler - komedia 1997 (od lat 16). 
Sympatyczny taksówkarz Jurek (Cezary 
Pazura) to zupełnie przeciętny człowiek, 
który ma jedynie nieprzeciętnego pecha. 
Pewnego dnia Jurek zostaje aresztowany 
pod absurdalnym zarzutem. Policja jest 
przekonana, że ma do czynienia z 
profesjonalnym zabójcą o pseudonimie 
Kiler. Nagle z nieśmiałego nieudacznika 
Jurek staje się gwiazdą: przestępcą o 
międzynarodowej sławie…

01:05 Big Brother Tydzień (8/13) - 
program 

02:05 Uwaga! (5671) - program
02:30 Moc Magii (478) - program  

(od lat 16)

06:00 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 1

07:00 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 2

08:00 Przygody Merlina; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2012; odc. 3

09:00 Jankes i Dama; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2016; odc. 2

10:00 Turner i Hooch; komedia, USA 1989
12:00 Agent z przypadku; komedia, 

Hongkong 2001
13:55 Najpiękniejsze baśnie: Kraina 

obfitości; baśń, Niemcy 2015
15:20 Instrukcji nie załączono; komedia, 

Meksyk 2013. Wino, kobiety i śpiew – to 
beztroskie życie wiecznego kawalera 
Valentina (Eugenio Derbez). Niestety 
pewnego dnia wszystko się zmienia. 
Była kochanka Julia (Jessica Lindsey) 
podrzuca mu dziecko i znika. Valentin 
nie ma wyjścia i musi sobie jakoś 
poradzić. Idzie mu raz lepiej, raz gorzej. 
Kiedy córka Valentina ma kilka lat nagle 
matka pojawia się po odbiór dziecka…

17:45 Nietykalni; komedia, 2011. Philippe 
jest milionerem, który na skutek 
wypadku stał się całkowicie 
sparaliżowany. Postanawia zatrudnić 
opiekuna, który pomoże mu w 
codziennych czynnościach. Trafia do 
niego Driss, który niedawno opuścił 
więzienie…

20:00 John Wick 2; akcja, USA 2017. John 
stara się wrócić do normalnego życia i 
już na zawsze odciąć się od swojej 
przeszłości. Niestety, do drzwi jego 
domu puka włoski mafioso Santino, 
który składa mu propozycję nie do 
odrzucenia. John niechętnie podejmuje 
zadanie, ale z drugiej strony nie ma 
wyjścia z tej sytuacji…

22:15 Koliber; akcja, USA, Wielka Brytania 
2013. Joey Jones (Jason Statham) jest 
byłym żołnierzem sił specjalnych i 
weteranem wojny w Afganistanie. W 
celu uniknięcia sądu wojskowego, 
zaszywa się w ciemnych zaułkach 
Londynu, gdzie żyjąc jako bezdomny, 
próbuje zapomnieć o przeszłości i 
trzymać się z dala od kłopotów…

00:15 Operacja Delta Force 2; akcja, RPA, 
USA 1997

02:25 Skorpion; serial fabularny, USA 2016
03:30 Taki jest świat; factual, 2019
04:25 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
05:05 Menu na miarę; serial fabularny, 

2011
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 11

05:35 Na sygnale; odc. 229 „Kocham cię, 
Martyna”; serial fabularyzowany TVP

06:15 Czterdziestolatek; odc. 17/21 - 
Cwana bestia, czyli kryształ; serial TVP; 
od lat 7

07:20 Czterdziestolatek; odc. 18/21 - Gra 
wojenna, czyli na kwaterze; serial TVP

08:35 O mnie się nie martw; s. X odc. 
10/13; serial komediowy TVP; od lat 12

09:30 Ranczo; s.V; odc. 55 - Wielki powrót; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

10:30 Ranczo; s.V; odc. 56 - Amerykańska 
baza; serial obyczajowy TVP; od lat 12

11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 82 „Idzie 
lato”; serial komediowy TVP; od lat 12

11:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 83 „Orzeł czy 
pilot”; serial komediowy TVP; od lat 12

12:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 84 „W jakim 
wieku?”; serial komediowy TVP

13:05 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 85 „Praca 
Tomka”; serial komediowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 198 - 
Psina; serial kryminalny TVP; od lat 12

14:35 Ranczo; s.V; odc. 57 - Człowiek z 
Rio; serial obyczajowy TVP; od lat 12

15:30 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 
krajowcy; serial obyczajowy TVP

16:30 Ranczo; s.V; odc. 59 - Doktor Wezół; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

17:30 Janosik; odc. 3/13 - W obcej skórze; 
serial TVP; od lat 7

18:20 Na sygnale; odc. 230 „Maszyna do 
zabijania”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

18:50 Na sygnale; odc. 231 „Bestia”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

19:20 Rodzinka.pl; odc. 260; sezon 14; 
serial komediowy TVP; od lat 12

19:55 Rodzinka.pl; odc. 261; sezon 14; 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:30 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 199 - 
Manuela; serial kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 200 - 
Idol; serial kryminalny TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i zęby 
trzonowe; serial obyczajowy TVP

00:20 Za marzenia; s.II; s. II odc. 9/13; 
serial TVP; od lat 12

01:15 Korona królów; odc. 116; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

01:45 Korona królów; odc. 117; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

02:25 Londyńczycy II; odc. 4/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

03:20 Ekstradycja I; odc. 4/6; serial 
kryminalny TVP; od lat 16

04:20 Bulionerzy; odc. 37/75 - Moda; serial 
komediowy TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 38/75 - Egzorcysta; 
serial komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

05:55 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie story; od lat 
12

06:40 KabareTOP Story; /1/ - „Ucz się 
Jasiu”; program rozrywkowy; od lat 12

06:55 Zakochaj się w Polsce; odc. 87 
Rzeszów; magazyn; od lat 7

07:30 Kraj się śmieje – Kostiumy i 
rekwizyty (2); od lat 12

08:35 Koło fortuny; odc. 479 ed. 6; 
teleturniej

09:10 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 
Czesław Niemen; reportaż

09:40 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki - „Zielonogórskie zagłębie 
kabaretowe”; widowisko; od lat 12

10:45 To był rok!; /6/; od lat 12
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 

Czesław Niemen; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy – Gęś i piwo 

kozicowe; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.II; odc. 19 Na 

torach historii; cykl dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 

(odc. 1) - Być piękną; reportaż; od lat 12
14:15 Wszystkie stworzenia duże i małe – 

Sposoby i środki; odc. 11 sezon II; 
serial; Wielka Brytania (1978)

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /117/ - 
„Lubię wracać tam gdzie byłem” - 
Zbigniew Wodecki

15:25 Z Andrusem po Galicji – Przemyśl
15:55 Big Music Quiz (20); teleturniej 

muzyczny; od lat 12
16:55 Andre Rieu: Witaj w moim świecie; 

s. 1; /6/ - Zaimponuj ubiorem!; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013); 
od lat 12

17:50 Wielki Test o Sienkiewiczu
19:40 Kabaret za kulisami (9); program 

rozrywkowy; od lat 12
20:45 Paranienormalni Tonight – Andrzej 

Piaseczny; program rozrywkowy; od lat 
12

21:50 Dwoje i ich boje (10); program 
rozrywkowy; od lat 12

22:50 Szansa na sukces. Opole 2019 (5); 
widowisko muzyczne

23:55 Koło fortuny; odc. 478 ed. 6; 
teleturniej

00:35 Kabaretowa Mapa Polski – XIV 
Mazurska Noc Kabaretowa – Mrągowo 
(1-3); widowisko rozrywkowe; od lat 12

03:45 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie story; od lat 
12

05:50 Ukryta prawda(568) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother(39/65) - program
09:55 Big Brother(40/65) - program
10:55 Zakochani po uszy(62/120) - 

program
11:30 Zakochani po uszy(63/120) - 

program
12:00 Zakochani po uszy(64/120) - 

program
12:35 Zakochani po uszy(65/120) - 

program
13:10 Przyjaciele(16/25) - serial 

komediowy, USA
13:45 Niania i wielkie bum - film rodzinny, 

USA/Francja/Wielka Brytania 2010
16:05 Lara Croft: Tomb Raider - film 

przygodowy, USA/Wielka Brytania/
Niemcy/Japonia 2001. Lara Croft 
(Angelina Jolie) jest bogatą dziedziczką z 
wyższych sfer, której pasją jest 
odnajdywanie i plądrowanie starożytnych 
grobowców, i przy okazji spuszczanie 
porządnego lania wszystkim złym 
facetom, którzy stają na jej drodze…

18:15 Johnny English - komedia, Francja/
Wielka Brytania/USA 2003. Kiedy 
niewiarygodny plan kradzieży 
ukochanych przez Brytyjczyków 
Klejnotów Koronnych zostaje ujawniony 
pozostał tylko jeden człowiek, niosący 
nadzieję na uratowanie kraju. Do akcji 
wkracza Johnny English (Rowan 
Atkinson)…

20:00 Big Brother Arena(9/14) - program
21:40 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 

życia - film przygodowy, USA/Niemcy/
Japonia/Wielka Brytania/Holandia 2003. 
Nieustraszona Lara staje tym razem 
wobec najtrudniejszego zadania, które 
zaprowadzi ją w tak egzotyczne miejsca 
jak Hong Kong, Kenia, Tanzania, Grecja i 
Wielki Mur Chiński. Demonstrując swoją 
fizyczną zręczność i wykazując niebywałą 
odwagę, Lara udowadnia jednocześnie, 
że nic nie jest w stanie powstrzymać jej 
od dotarcia do okrytego złą sława 
miejsca, znanego jako „kolebka życia”... 

00:05 Zielona strefa - film sensacyjny, 
USA/Wielka Brytania/Francja/
Hiszpania 2010. Rok 2003, rozpoczęła 
sie wojna w Iraku. Chorąży Miller (Matt 
Damon) wraz z innymi specjalistami 
poszukuje broni chemicznej i innych 
broni masowego rażenia. Ma kontakty z 
wieloma ludźmi, z tym z agentami 
wywiadu. Powoli chorąży Miller zaczyna 
odkrywać najstraszniejszą broń... 
prawdę.

02:35 Moc Magii  (478) - program

05:05 Wiem, co jem na diecie (3/12) - 
program lifestylowy (od lat 12), napisy 
dla niedosłyszących 

05:35 Gwiazdy od kuchni 2 - Natalia Siwiec 
(3/8) - program lifestylowy (od lat 12), 
napisy dla niedosłyszących 

06:10 Rodzice pod ostrzałem (8/20) - 
program rozrywkowy (od lat 12)

07:15 Apetyt na miłość 5 (9/12) - program 
rozrywkowy (od lat 12)

08:15 Patenciary (2/8) - program (od lat 
12)

08:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (3/9) - 
program (od lat 12)

09:20 Subiektywny ranking smaków (3/8) - 
program rozrywkowy (od lat 12)

09:55 Tu jest pięknie 3 (1/8) - program (od 
lat 12)

10:25 Śluby marzeń (2/3) - program 
rozrywkowy (od lat 12)

11:30 Co nas truje 3 (9/10) - program 
lifestylowy (od lat 12), napisy dla 
niedosłyszących 

12:15 Sablewska od stylu. Na okazje 
(11/12) - program rozrywkowy (od lat 
12)

13:00 Panny młode ponad miarę 2 (3/10) - 
program (od lat 12)

14:05 Eks-tra zmiana 2 (6/8) - program 
lifestylowy (od lat 12)

15:05 Kto tu mieszka? (1/8) - program 
rozrywkowy (od lat 12)

15:50 Pogromcy medycznych mitów (4/5) - 
reality show (od lat 12)

16:50 Rodzinny kryzys księżnej Meghan
17:55 Subiektywny ranking naj… (3/6) - 

program (od lat 12)
18:35 Co nas truje (10/12) - program 

lifestylowy (od lat 12)
19:20 Co nas truje 3 (9/10) - program 

lifestylowy (od lat 12)
20:05 Pani Gadżet 17 (9/12) - magazyn 
20:40 Tak powstaje (7/8) - program 

lifestylowy (od lat 12)
21:15 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
22:15 Tu jest pięknie 3 (1/8) - program 
22:45 Tu jest pięknie 2 (3) - program 
23:15 Byłe żony milionerów - dokument
00:30 Kulisy sławy EXTRA 3 - Majka 

Jeżowska (2/8) - program lifestylowy 
01:00 W dobrym stylu 2 (5/12) - program 
01:45 W roli głównej - Agnieszka Szulim 

(4/6) - talk show (od lat 12) 
02:15 Wiem, co jem 6 (1/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 4 (11/15) - magazyn 
03:15 W roli głównej - Małgorzata 

Kożuchowska (4/6) - talk show 
03:45 W roli głównej - Maryla Rodowicz 

(11/16) - talk show (od lat 12) 
04:15 W roli głównej - Katarzyna Figura 

(12/16) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór  
06:05 tenis ziemny - turniej WTA Madryt - 

finał
07:05 la - IAAF MŚ sztafet, Jokohama
09:05 Oko w oko, Na żywo
09:35 Wioślarstwo PŚ, Na żywo
12:45 piłka ręczna mężczyzn - Finał: orlen 

Wisła Płock - PGE VIVE Kielce, Na żywo
15:00 wyścigi samochodowe - Formuła 1, 

Grand Prix Hiszpanii, Barcelona, Na 
żywo

17:30 (studio) piłka nożna - Lotto 
Ekstraklasa 35. kolejka, Na żywo

17:50 (I połowa) piłka nożna - Lotto 
Ekstraklasa 35. kolejka, Na żywo

21:00 Sportowy Wieczór - 
21:40 la  - IAAF MŚ sztafet, Jokohama
23:40 wyścigi sdamochodowe - Formuła 1, 

Grand Prix Hiszpanii
00:50 hokej na lodzie - NHL: Finał 

Konferencji Wschodniej
03:05 DSF - Kickboxing Challenge - Gala 

Nowy Sącz

6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata (52) 
serial animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (2) serial 
animowany

7:00 101 dalmatyńczyków (3) serial 
animowany

7:30 101 dalmatyńczyków (4) serial 
animowany

7:55 Dzielna mysz (24) serial animowany
8:20 Ciekawski George film animowany, 

USA 2006. Ted rusza do Afryki, aby 
odnaleźć legendarny posąg małpy.

10:05 Galileo (745) program 
popularnonaukowy. Reporterzy postarają 
się rozwiązać problem sprzątania po 
imprezie i czyszczenia przypalonego 
grilla. Widzowie poznają też fascynujące 
akcesoria niezbędne przy wyrobie...

11:05 Galileo (746) program 
popularnonaukowy

12:05 Nasza niania jest agentem; komedia, 
USA 2010

14:05 Ostatni legion; dramat historyczny, 
Słowacja/Francja/Wielka Brytania/
Włochy 2007

16:25 Czego pragną kobiety; komedia, 
USA 2000

19:00 Galileo (747); program 
popularnonaukowy

20:00 Osaczony; thriller, Niemcy/USA 2005. 
Jeff Talley (Bruce Willis) objął posadę 
szefa policji w miasteczku Bristo Camino. 
Pewnego dnia dostaje meldunek o 
włamaniu do willi. Na miejscu okazuje 
się, że sprawa jest skomplikowana…

22:35 Koszmar z ulicy Wiązów; horror, 
USA 2010. Zaprzyjaźnionych 
nastolatków mieszkających przy ulicy 
Wiązów nawiedza ten sam koszmar. 
Nancy Holbrook (Rooney Mara), Quentin 
Smith (Kyle Gallner), Kris Fowles (Katie 
Cassidy) i Dean Russell (Kellan Lutz) 
śnią o Freddym Kruegerze (Jackie Earle 
Haley) - oszpeconym mężczyźnie z 
potwornie poparzoną twarzą. Monstrum 
nosi rękawice, których palce zakończone 
są ostrzami. Z czasem koszmary o 
Freddym stają się coraz bardziej realne…

0:30 Śmierć na talerzu (7) serial 
dokumentalny

1:30 Śmierć na talerzu 2 (8) serial 
dokumentalny

2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:15 Był taki dzień – 12 maja; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny – 12.05.1987
07:05 Życie; cz. 8. Mieszkańcy głębin; serial 

dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
08:10 Droga od Chrystusa do Konstantyna; 

odc. 2/6 Wielki misjonarz; serial 
dokumentalny; USA (2014); od lat 12

09:15 Rycerze i rabusie; odc. 1/7 - W 
walce z infamisem; serial TVP; 
reż.:Tadeusz Junak; wyk.:Tomasz 
Stockinger, Gustaw Lutkiewicz, Tadeusz 
Paradowicz, Janusz Zerbst, Andrzej 
Balcerzak, Małgorzata Bondarewska, 
Marek Frąckowiak; od lat 12

10:20 Okrasa łamie przepisy – Tradycyjny 
kurczak na nowo; magazyn kulinarny

10:50 Afryka; cz. 1. Kalahari; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013); 
od lat 7

11:50 Odkryć tajemnicę – Włócznia 
Przeznaczenia; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014); reż.:Graeme 
Ball; od lat 12

12:55 Wielkie widowiska natury; cz. 6. 
Wielka uczta; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

13:55 Archiwum zimnej wojny; magazyn
14:40 Stawka większa niż życie; odc. 

18/18 - Poszukiwany gruppenführer 
Wolf; serial TVP; od lat 7

15:45 Poszukiwacze skarbów – Bitwa pod 
Saratogą odc. 6/16; cykl dokumentalny; 
USA (2014); od lat 12

16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:15 Wojownicy czasu – Strzelcy celni 

czyli lis i lew; cykl reportaży; 
reż.:Grzegorz Gajewski; od lat 7

17:50 Drogi wolności; odc. 2 - 
Nieśmiertelnik; serial TVP; od lat 12

18:55 Zapomniany przyjaciel rzecz o 
Herbercie Hooverze; film dokumentalny; 
reż.:K. Kwiatkowska, M. Gawęcki

19:55 Historia na sprzedaż; 1/6 (1/6); serial 
dokumentalny; USA (2016); reż.:Nick 
Deninng; od lat 12

20:55 Prawdziwe męstwo; western; USA 
(1969); reż.:Henry Hathaway; od lat 12

23:10 Trzech kumpli; film dokumentalny; 
reż.:Ewa Stankiewicz, Anna Ferens; od 
lat 16

01:00 Uratowane z Potopu; film 
dokumentalny; reż.:Marcin Jamkowski, 
Konstanty Kulik; od lat 12

02:25 Królik po berlińsku; film 
dokumentalny; reż.:Bartek Konopka; od 
lat 7

03:25 Dziennik telewizyjny – 12.05.1987

6:00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; mecz 
półfinałowy gry pojedynczej

8:30 Boks: Walka o pas WBC World w 
Tucson; waga superpiorkowa: Miguel 
Berchelt - Francisco Vargas

11:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski. 
Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy związane z 
piłką nożną.

12:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

14:45 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Orzeł Łódź - Lokomotiv Daugavpils

17:30 Boks: Walka o pas WBC World w 
Tucson; waga superpiorkowa: Miguel 
Berchelt - Francisco Vargas

18:30 Tenis: Turniej ATP w Madrycie; 
mecz finałowy gry pojedynczej

21:00 Boks: Walka o pas WBC World w 
Tucson; waga superpiorkowa: Miguel 
Berchelt - Francisco Vargas

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW. Relacja z gali 

zorganizowanej przez największą 
w Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA. Pierwsze zawody 
pod szyldem KSW odbyły się...

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu - 2/113
05:35 Jaka to melodia?; odc. 4090
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 170; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 481; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na żywo
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 74 Piękne 

jest życie pozagrobowe; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 126 - 

Szkoła strachu; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 90 - 

Zabawa; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka historia..; 

odc. 34; telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 BBC w Jedynce – Dynastie. 

Pingwiny cesarskie; film dokum.; 
Wielka Brytania (2018)

13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 482; serial; Turcja
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 171; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4092; 

teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3488; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 221; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 3/113
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:30 Leśniczówka; odc. 120
21:00 Teatr Telewizji – Komedia 

romantyczna; spektakl teatralny
22:25 Audycje Komitetów Wyborczych
23:00 Ekstradycja 2; odc. 1/9; serial 

TVP; Polska (1996)
00:05 Ukraińscy szeryfowie; film 

dokum.; Ukraina, Łotwa (2015)
01:10 Tak to się teraz robi; komedia; 

USA (2010)
03:00 Głębia ostrości; /16/; cykl 

reportaży
03:35 Mleko fakty, liczby, opinie; 

film dokumentalny; Niemcy (2017); 
reż.:Winfried Oelsner

04:35 Notacje – Roman Opałka. Czas 
zarejestrowany..; cykl dokumentalny

05:05 Koło fortuny; odc. 315 ed. 5; 
teleturniej

05:45 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
10/13; serial komediowy TVP

06:40 Coś dla Ciebie; magazyn
07:05 Na sygnale; odc. 56 „Mała Miss”; 

serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (17); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 170 

„Trzeba dobrze (się) prowadzić” 
sezon 8; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2062; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 316 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 79; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
10/13; serial komediowy TVP

15:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 91 Wina; część 1; 
serial; Niemcy (2008)

15:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 10; 
serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 506 ed. 6
16:35 Familiada; s.I; odc. 2161
17:10 Więzień miłości; odc. 55; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama, Na żywo
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 69 „Słowa, 

słowa, słowa”; serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2062; serial
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2063; serial
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; 

odc. 106; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1444; serial 

TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; 

odc. 1177
21:55 Za marzenia; s. II; odc. 10/13; 

serial TVP
22:45 Zainwestuj w marzenia; odc. 10; 

serial TVP
22:55 Trzynaście lat; odc. 1; serial; 

Wielka Brytania (2016)
24:00 Fałszerze. Powrót sfory; odc. 

6/14; serial sensacyjny TVP
00:55 Aż do piekła; dramat; USA (2016)
02:45 Zniknięcie; film obyczajowy; Iran 

(2017)

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (739) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (740) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(134) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (617) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (178) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (499) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2880) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (370) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (347) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (337) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2881) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (448) serial 

komediowy
20:10 Megahit: Transformers: Zemsta 

Upadłych; film SF, USA 2009. Minęły 
dwa lata od zwycięskiej bitwy z 
Deceptikonami, po której zapanował 
pokój. Ludzie i przyjazne im Autoboty 
razem pilnują porządku. Sam Witwicky 
(Shia LaBeouf). Deceptikony wykradają 
bowiem resztki Megatrona i przywracają 
go do życia. Potężny robot teraz ma 
zaatakować ze znacznie większą siłą. 
Także Sam, który wpada na trop 
tajemnicy związanej z pochodzeniem 
pierwszych Transformersów, staje się 
celem wrogich Deceptikonów. Wybucha 
konflikt, który tym razem zagraża nie 
tylko Ziemi, ale też całemu 
wszechświatowi…

23:30 Ślad (71) serial kryminalny. Tomasz i 
jego żona zostają zabici siekierą. 
Mężczyzna miał założone kajdany, a 
kobieta trzymała pejcz. W tym samym 
budynku policjanci...

0:35 PitBull; film kryminalny, Polska 2005
2:50 Tajemnice losu; program rozrywkowy 

emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5671) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (11/39) - 

program
07:55 Akademia ogrodnika (11/39) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2453) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1042) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (931) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (694) - program
14:00 19 + (395) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (3/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (695) - program
16:30 19 + (396) - program
17:00 Szpital (932) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1043) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7803) - informacje
19:35 Sport (7786) - informacje 
19:45 Pogoda (7783) - informacje 
19:50 Uwaga! (5672) - program
20:10 Doradca smaku 10 (40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2873) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (271) – ulubiony program 

milionów Polaków – to pełna wrażeń i 
emocji gra, w której wiek, zawód oraz 
zainteresowania nie mają większego 
znaczenia. Wygrać może każdy! Na 
uczestników po eliminacji „kto pierwszy, 
ten lepszy” czeka 12 pytań

21:35 Kilerów 2-óch - komedia 1999 (od 
lat 16). Po tym jak zostaje wywindowany 
na szczyty popularności, Kiler zakłada 
fundację charytatywną, wspomagającą 
budżet państwa. Staje się znaną postacią 
życia publicznego - przyjaźni się z 
Papieżem, Owsiakiem, Clintonem, grywa 
w tenisa z prezydentem. Tymczasem 
wrogi mu gangster Siara (Janusz 
Rewiński) nasyła na niego płatnego 
mordercę, Szakala. Ponieważ plan 
zakłada obecność wysokiej rangi 
urzędników państwowych, wszyscy 
kojarzą zamach z osobami prominentów. 
Podejrzenia komisarza Ryby (Jerzy 
Stuhr) padają oczywiście na Jurka 
Kilera…

23:55 Chyłka-Zaginięcie (7) - serial (od lat 
16)

00:55 Co za tydzień (900) - magazyn
01:30 Uwaga! (5672) - program
01:50 Moc Magii (479) - program  

(od lat 16) 

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 41

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 218

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 96
09:00 Rodzinny interes; odc. 47
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 63
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 14
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 15
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 12
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 13
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 75
16:00 Rodzinny interes; odc. 47
17:00 Rodzinny interes; odc. 48
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 96
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 97
20:00 Handel; akcja, USA 2007. Nastoletnia 

Meksykanka Adriana oraz Weronika 
(Alicja Bachleda Curuś) – zostają 
porwane na terenie Meksyku, a 
następnie przemycone do USA, gdzie 
rozwinięty jest handel żywym towarem. 
W poszukiwania dziewczyn angażuje się 
brat Adriany. Na swojej drodze spotyka 
amerykańskiego policjanta, z którego 
pomocą ma nadzieję znaleźć siostrę. Ich 
pościg nabiera dramatyzmu, gdy 
dziewczynka zostaje wystawiona na 
aukcję…

22:15 John Wick 2; akcja, USA 2017. John 
stara się wrócić do normalnego życia i 
już na zawsze odciąć się od swojej 
przeszłości. Niestety, do drzwi jego 
domu puka włoski mafioso Santino, 
który składa mu propozycję nie do 
odrzucenia. John niechętnie podejmuje 
zadanie, ale z drugiej strony nie ma 
wyjścia z tej sytuacji…

00:30 Król Skorpion 3: Odkupienie; 
przygodowy, USA 2011. Od momentu 
dojścia Mathayusa do władzy wiele się 
zmieniło. Jego pustynne imperium 
upadło, a zaraza odebrała mu jego 
królową. Teraz jako zabójca do 
wynajęcia musi zrobić wszystko aby 
obronić królestwo przed okrutnym 
tyranem…

02:50 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997

03:45 Taki jest świat; factual, 2019
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 13
05:00 Dyżur; factual, 2009; odc. 16
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 12

05:45 Korona królów; odc. 177; 
telenowela historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 57 „Dzień 
kobiet”; serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 58 „Szarlatan”; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Czterdziestolatek; odc. 19/21 - Z 
dala od ludzi, czyli coś swojego; 
serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1046; 
serial TVP

09:25 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 274; 
serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 86 
„Dziewczyna Kuby”; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 87 „O 
szkole i kobietach”; serial komediowy 
TVP

11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; serial TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 
krajowcy; serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.V; odc. 59 - Doktor 
Wezół; serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 201 - 
Myszka Miki; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 202 - 
Lotnisko; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 285 
Gasnąca gwiazda; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 58 „Szarlatan”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i 
zęby trzonowe; serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 8; 
serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 203 - 
Antyk; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 1 - Obcy; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus 
rekreacji; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 63; serial TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 - 

Kometa; serial kryminalny TVP
00:20 O mnie się nie martw; s. X; odc. 

10/13; serial komediowy TVP
01:15 Paradoks; odc. 3; serial TVP
02:10 Paradoks; odc. 4; serial TVP
02:55 Czterdziestolatek; odc. 19/21; 

serial TVP
04:00 M jak miłość; s.I; odc. 1046; 

serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 86 

„Dziewczyna Kuby”; serial komediowy 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2481; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Dary z 

lasu i z zagrody; magazyn kulinarny
07:50 Big Music Quiz (19); teleturniej 

muzyczny
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 59 

Kalisz; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 480 ed. 6; 

teleturniej
10:00 To był rok!; /6/
11:00 KabareTOP Story – „Zasmażka” - 

kabaret OT. TO
11:20 Familiada; odc. 2481; teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej; /32/; 

teleturniej
12:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki – Jak się zakochać; 
widowisko

13:30 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki – Jak się rozstać; 
widowisko

14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /15/; 
teleturniej

15:25 Kabaretowa Mapa Polski 
– Kabaretowy Klub Dwójki na 
wakacjach (1-3); widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy – 
Czekolada na ostro i słono; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso 
przez świat – Sawanna; odc. 9; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 49 
Niemcy (191) „Hamburg”; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /33/; 
teleturniej

20:30 Postaw na milion; odc. 157; 
teleturniej

21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy - sezon II (1)

22:25 Program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 479 ed. 6; 

teleturniej
00:25 Sierocki na sobotę; program 

rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Sopot 

na bis – Maryla Rodowicz, Kayah; 
koncert

02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.I (9); 
program rozrywkowy

03:30 Rozrywka Retro – Telepeerele 
(9); widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (5) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (569) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Winny) (70) - program 
sądowy

07:55 Szpital (268) - program obyczajowy
08:50 Big Brother Tydzień (8/13) - 

program. Program podsumowujący 
najważniejsze wydarzenia mijającego 
tygodnia w Domu Wielkiego Brata. Od 
wyniku zeszłotygodniowych eliminacji, 
przez zadanie tygodniowe, aż po kolejne 
nominacje. Big Brother Tydzień 
podsumuje wszystko, co najciekawsze i 
warte uwagi widza.

09:50 Big Brother Pobudka (41/64) - 
program

09:55 Przyjaciele (17/25) - serial 
komediowy, USA

10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (97/165) - program
12:45 19 + (98/165) - program
13:15 Ukryta prawda (332) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (41/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Sekta) (71) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Dziki wschód) (108/116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (269) - program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi na oddział ciężko 
poparzonego nastolatka. To 14-letni 
Jacek Okoń. W ostatniej chwili z pożaru 
uratował go starszy brat…

17:20 Big Brother Podwieczorek (41/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 2 (6) - serial 
obyczajowy

18:25 Ugotowani 12 (5/10) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:30 Zakochani po uszy (66/120) - 
program

20:00 Big Brother (41/65) - program
21:00 Moje córki krowy - film 

obyczajowy  2015. Historia dwóch 
sióstr, które postawione w trudnej 
sytuacji życiowej zmuszone są 
współdziałać, mimo wzajemnej niechęci. 

22:50 Big Brother Nocą (33/52) - program 
23:20 Jako w piekle, tak i na Ziemi - 

horror, USA 2014. Zespół odkrywców, 
którzy zapuszczają się do katakumb 
położonych pod ulicami Paryża, odkrywa 
mroczny sekret tego miejsca.

01:15 Moc Magii (479) - program 
03:25 Druga strona medalu 3 (2/8) - talk 

show – Maja Włoszczowska

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 4 
(11/12) - program lifestylowy 

05:55 Co za tydzień (900) - magazyn 
06:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (11/39) - 

program (od lat 12)
06:55 Ostre cięcie 6 (9/12) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę (1/12) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
08:25 Apetyt na miłość 3 (1/12) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
09:25 W czym do ślubu? (9/10) - reality 

show (od lat 12)
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(6/10) - reality show (od lat 12)
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (6/12) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
11:50 Kuchenne rewolucje 4 (13/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:50 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
13:50 W czym do ślubu? (4/10) - reality 

show (od lat 12)
14:25 Tak powstaje (7/8) - program 

lifestylowy (od lat 12)
15:00 Pani Gadżet 13 (11/12) - magazyn 
15:35 Ugotowani 7 (9) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
16:10 Ugotowani 7 (10) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
16:45 Ugotowani 7 (11) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
17:20 Ugotowani 7 (12) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
17:55 Kuchenne rewolucje 8 (15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3 

(8/12) - reality show (od lat 12)
19:40 Subiektywny ranking smaków (3/8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
20:10 Kobieta na krańcu świata 9 (2/9) - 

program (od lat 12)
20:40 Tu jest pięknie 3 (1/8) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(11/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17 (9/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana 2 (7/8) - program 
23:25 Gwiazdy prywatnie 4 - Margaret 

(4/8) - program lifestylowy (od lat 12) 
23:55 Rodzinny kryzys księżnej Meghan
00:55 Oddać dziecko 2 (10/12) - program 

dokumentalny (od lat 12)
01:55 Beyond Darkness - dokument 
02:45 Wiem, co jem 5 (5/10) - magazyn 
03:15 W roli głównej - Sebastian Karpiel-

Bułecka (5/6) - talk show (od lat 12) 
03:45 W roli głównej - Dorota Wellman 

(2/16) - talk show (od lat 12) 
04:15 W roli głównej - Marcin Meller 

(13/16) - talk show (od lat 12) 
04:45 Wiem, co jem 2 (14/15) - magazyn 

(od lat 12), napisy dla niedosłyszących

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 Lekkoatletyka - IAAF Mistrzostwa 

Świata sztafet, Jokohama dz. 2 
08:00 Piłka nożna - II liga: 33 kolejka:
10:10 Wioślarstwo - Puchar Świata - 

Płowdiw
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 

- 1 runda 
15:00 Wyścigi samochodowe - 

Formuła 1 - Grand Prix Hiszpanii 
- Podsumowanie

16:10 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 
Świata Elity: Rosja - Czechy 

18:35 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 
35 kolejka

20:35 4–4–2
21:35 Sportowy Wieczór, Na żywo
22:05 Gol Ekstra
23:35 Gol - magazyn piłkarski
00:05 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 

Świata Elity: Słowacja - Kanada 
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 - 

Finał Konferencji Zachodniej 
05:00 Nieśmiertelni

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (5) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(32) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (28) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (12) reality show. 

28-letnia Anita jest wdową i mamą 
Rafała. Kobieta ma dom, który razem z 
mężem dopiero przystosowywali do 
zamieszkania. Katarzyna Dowbor...

9:00 Septagon (41) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(31) reality show. Wojciech Modest 
Amaro znowu rzuca wyzwanie mniej 
doświadczonym kolegom po fachu i 
amatorom gotowania. Zwycięzca 
otrzyma 100 tysięcy złotych.

11:25 Sekrety sąsiadów (17) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (745); program 
popularnonaukowy. Reporterzy 
postarają się rozwiązać problem 
sprzątania po imprezie i czyszczenia 
przypalonego grilla. Widzowie poznają 
też fascynujące akcesoria niezbędne przy 
wyrobie...

13:00 Detektywi w akcji (176) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (544) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (77) serial 

kryminalny
17:00 Joker (77) teleturniej. Uczestnicy 

odpowiadają na 10 pytań. Pomagają im 
w tym specjalne karty. Gracze mają do 
dyspozycji osiem atutów, które 
pozwalają zachować...

18:00 Nokaut (10) serial komediowy
19:00 Policjantki i Policjanci (545) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(301) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (22); program 

rozrywkowy 
22:00 Galileo (746); program 

popularnonaukowy
23:00 Suddenly; thriller, Kanada/USA 2013. 

Miasteczko Suddenly ma odwiedzić 
prezydent. Ellen, wdowa po zabitym na 
froncie żołnierzu, zgadza się udostępnić 
swój dom agentom Secret Service....

0:50 STOP Drogówka; magazyn policyjny
1:50 Interwencja; magazyn reporterów
2:10 Interwencja; magazyn reporterów
2:35 Cafe Futbol; magazyn piłkarski
4:05 Atleci; magazyn 
4:40 Trans World Sport; magazyn 
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 13 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 

13.05.1989
07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

1/13; serial sensacyjny TVP
08:55 Ex Libris; odc. 383; magazyn
09:25 Historia Polski – Nowa Huta 

walczy; film dokumentalny
10:25 Sensacje XX wieku – Sprawa 

Admirała Canarisa; cz. 1; cykl 
dokumentalny

11:00 Lodowa planeta; cz. 4. Jesień; 
cykl dokumentalny; Wielka Brytania 
(2011)

12:00 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 14; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 40 „Już czas..”; 
serial TVP

13:15 Dreszcze; dramat; Polska 
(1981); reż.:Wojciech Marczewski; 
wyk.:Tomasz Hudziec, Teresa 
Marczewska, Marek Kondrat, Zdzisław 
Wardejn, Władysław Kowalski,

15:10 Wielkie widowiska natury; cz. 
6. Wielka uczta; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

16:05 Spór o historię – Zamach majowy 
Piłsudskiego; debata

16:45 Historia Polski – W walce tej nie 
ulegnę!; film dokumentalny

17:25 Zamach majowy; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; odc. 166

18:25 Flesz historii; odc. 442; cykl 
reportaży

18:45 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 31; cykl dokumentalny

19:00 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
2/13; serial sensacyjny TVP

20:00 Historia w postaciach zapisana 
– Kardynał Richelieu. Niebo może 
poczekać; cykl dokum.; Francja

22:00 Archiwum zimnej wojny; magazyn
22:40 Marzyciele – Święta 

uśmiechnięta; program 
publicystyczny

23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie; 
odc. 4/8; film dokum.; USA (2016)

00:10 Mała Zagłada; film dokumentalny
01:15 Sensacje XX wieku – Czerwony 

baron; cykl dokumentalny
01:45 Encyklopedia II wojny światowej 

– Narodziny wojny - rok 1939; cz. 4; 
cykl dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; odc. 166

02:45 Dziennik telewizyjny – 
13.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 

Orzeł Łódź - Lokomotiv Daugavpils
11:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; mecz 

1. rundy gry pojedynczej. 76. edycja 
zawodów, których areną jest Foro Italico. 
W dzisiejszych meczach zostaną 
wyłonieni uczestnicy drugiej rundy. W 
gronie tenisistów biorących...

13:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; mecz 
1. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; mecz 
1. rundy gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy fazy 
play-off

20:30; magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn 
piłkarski. Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu Ekstraklasy. 
Widzowie zobaczą bramki ze wszystkich 
meczów oraz wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

22:00 Formuła 1: Grand Prix Hiszpanii; 
magazyn

23:00 Sporty walki: KSW. Relacja z gali 
zorganizowanej przez największą w 
Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA. Pierwsze zawody 
pod szyldem KSW odbyły się...

3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu - 3/113
05:40 Jaka to melodia?; odc. 4092
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 171; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 482; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na żywo
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 75; serial 
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 127; 

serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 91 - 

Tango; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 221; 

telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – Magazyn 

rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – Wyspy 

czasów Odyseusza – Odyseja wysp 
1 Powstałe z ognia; Austria (2017); 
reż.:Matt Hamilton, Paul Reddish

14:00 Elif; s.III; odc. 483; serial; Turcja
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 120
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 172; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4094; 

teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3489; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 222; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 4/113
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji  Tel 

Aviv 2019 - 1. półfinał, Na żywo
23:40 Miasto Gniewu; s.II; /11/; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 16
00:25 Igła; film sensacyjny; USA (1981)
02:25 Świnka – Tajemnica Instytutu 

Transplantologii; serial TVP; Polska, 
Niemcy (1991)

03:25 Izrael: historie naszych czasów; 
film dokumentalny; Francja (2017); 
reż.:William Karel, Blanche Finger

04:25 Notacje – Witold Grzybowski. 
Nazywamy się „Doliniarzami”; cykl 
dokumentalny

05:10 Koło fortuny; odc. 317 ed. 5; 
teleturniej

05:45 M jak miłość; odc. 1444; serial 
06:40 Kościół Młodych; reportaż

07:05 Na sygnale; odc. 57 „Dzień 
kobiet”; serial fabularyzowany TVP

07:35 Ogrodowi (18); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 171 

„Manipulować ale z uwagą” sezon 8; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2063; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 318 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 80; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 1444; serial 
TVP

15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 92 Wina; część 2; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 507 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2162
17:10 Więzień miłości; odc. 56; Turcja
18:00 Panorama, Na żywo
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 70 „Bratnia 

dusza”; serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2063; serial
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2064; serial 
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; 

odc. 107; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1445; serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; 

odc. 1178
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów, 

Na żywo
23:00 Świat bez fikcji – Kod podstępu; 

film dokumentalny; Francja (2016)
00:35 Za marzenia; s.II; odc. 10/13; 

serial TVP
01:30 Rodzinka.pl; odc. 261; sezon 14; 

serial komediowy TVP
02:05 Trzynaście lat; odc. 1; serial; 

Wielka Brytania (2016)
03:05 Magazyn Ekspresu Reporterów
04:05 Piłsudski Bronisław 

zesłaniec, etnograf, bohater; film 
dokumentalny; Polska (2016)

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (741) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (742) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(135) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (618) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (179) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (500) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2881) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (371) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (348) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (338) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2882) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (449) serial 

komediowy
20:10 PitBull; film kryminalny, Polska 2005
22:25 Ślad (72) serial kryminalny. Po 

pożarze spowodowanym wybuchem na 
pogorzelisku znaleziono ciało sierżanta 
policji Barańskiego. Śledczy ustalają, że 
był zaangażowany w handel gruntami. 
Do...

23:25 Krwawy biznes; film sensacyjny, 
Kanada 2015. Deacon poszukuje 
handlarzy organami, przez których 
stracił nerkę. Organ miał trafić do jego 
ciężko chorej siostrzenicy.

1:45 Nasz nowy dom (69) reality show. 
Katarzyna od rozwodu z mężem 
alkoholikiem mieszka z dziećmi w 
starym domu odziedziczonym po ojcu. 
W budynku nie ma bieżącej...

2:45 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5672) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (12/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10 (40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2454) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1043) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (932) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (695) - program
14:00 19 + (396) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (4/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja „Syrenka” znajduje się na 
deptaku w Ustce, tuż przy porcie. 
Wydawałoby się, że takie miejsce to 
gwarancja sukcesu. I faktycznie w 
sezonie w „Syrence” aż roi się od gości. 
Jednak sezon to tylko 2 miesiące, a od 
września do czerwca lokal popada w 
długi. „Syrenką” zarządza pan Adam, 
który z wykształcenia jest kucharzem. W 
tym roku jednak oddał pałeczkę młodym 
chłopakom, którzy pracują z nim od lat 
(„Ślepy” i „Boski”). Sam zajął się lżejszą 
częścią biznesu - salą. Mimo to nie 
odpuszcza. Jest w restauracji od 
otwarcia do zamknięcia i wydaje mu się, 
że kontroluje wszystko. Niestety nie 
potrafi zdyscyplinować swoich kucharzy. 
„Ślepy” nigdy nie trzyma ustalonych 
standardów, te same dania za każdym 
razem wyglądają i smakują inaczej…

15:30 Szkoła (696) - program
16:30 19 + (397) - program
17:00 Szpital (933) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1044) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7804) - informacje
19:35 Sport (7787) - informacje 
19:45 Pogoda (7784) - informacje 
19:50 Uwaga! (5673) - program
20:10 Doradca smaku 10 - Mule po 

prowansalsku (1/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2874) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (272) – ulubiony program 

milionów Polaków 
21:30 Diagnoza 4 (12/13) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (25) - talk 

show (od lat 16)
23:30 Superwizjer (1161) - magazyn 

reporterów (od lat 16)
00:05 Kuchenne rewolucje 19 (11/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
01:05 Strzelec (8) - serial, USA. Bob Lee 

próbuje wywabić Solotova, zdaje sobie 
jednak sprawę, że w tej rozgrywce to 
Czeczen jest na wygranej pozycji. 

02:05 Uwaga! (5673) - program
02:30 Moc Magii (480) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 42

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 219

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 97
09:00 Rodzinny interes; odc. 48
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 64. Melinda 
otrzymuje informację o śmierci swojego 
kolegi ze szkoły Lucasa. Kobieta zostaje 
zaproszona na jego pogrzeb. Jest to o 
tyle dziwne, że Melinda nie utrzymywała 
z nim kontaktu…

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 15

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 16

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 13

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 14

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 76
16:00 Rodzinny interes; odc. 48
17:00 Rodzinny interes; odc. 49
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 97
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 98
20:00 Tokarev: zabójca z przeszłości; 

akcja, USA 2014. Paul Maguire wraz z 
dwójką przyjaciół przed kilkunastu laty 
obrabował kuriera rosyjskiej mafii. 
Pewnego dnia przychodzi jednak czas 
zapłaty. Gdy rosyjscy gangsterzy 
porywają córkę Paula, ten, wraz z 
dawnymi kumplami, ponownie 
zmuszony jest wkroczyć na ścieżkę 
zbrodni…

21:55 Angielska robota; akcja, Australia, 
USA. Opowieść o legendarnym napadzie 
na bank na londyńskiej Baker Street w 
1971 roku. Legendarnym, bo aż do dziś 
ani nikogo w tej sprawie nie 
aresztowano, ani nie odzyskano nawet 
pensa ze skradzionych przez rabusiów 
pieniędzy. Dodatkowo, przez niemal 35 
lat, brytyjski rząd zakazał jakichkolwiek 
informacji na ten temat.

00:05 Ty będziesz następna; horror, USA 
2009. Studentki ze stowarzyszenia Theta 
Pi stanowią paczkę zgranych i lojalnych 
przyjaciółek. Kiedy więc jedna z nich 
zostaje zdradzona przez chłopaka, razem 
opracowują misterny plan wyrafinowanej 
i bolesnej zemsty…

02:05 Rodzinny interes; odc. 48
03:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
03:40 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 1
05:00 Dyżur; factual, 2009; odc. 17
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 13

05:45 Korona królów; odc. 178; 
telenowela historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 58 „Szarlatan”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 59 „Prawdziwe 
męstwo”; serial fabularyzowany TVP

07:25 Czterdziestolatek; odc. 20/21 - W 
obronie własnej, czyli polowanie; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 1047; 
serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
10/13; serial komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 87 „O 
szkole i kobietach”; serial komediowy 
TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 88 
„Niezależność”; serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 59 - Doktor 
Wezół; serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 202 - 
Lotnisko; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 203 - 
Antyk; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 286 
Zabójcza lekkomyślność; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 59 „Prawdziwe 
męstwo”; serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i 
zęby trzonowe; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus 
rekreacji; serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 9; 
serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 - 
Kometa; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 2 - 
Eksperyment; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 63 - Przewroty 
kopernikańskie; serial obyczajowy 
TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów domem; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 - 
Gang; serial kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 742; serial 
TVP

01:20 Czas honoru; odc. 53 „Koniec i 
początek”; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 54 „Zawisza”; 
serial TVP

03:15 Czterdziestolatek; odc. 20/21 - W 
obronie własnej, czyli polowanie; 
serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 1047; 
serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2482; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – 

Czekolada na ostro i słono; magazyn 
kulinarny

07:45 Big Music Quiz (20); teleturniej 
muzyczny

08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 60 
Byczyna; magazyn

09:20 Koło fortuny; odc. 481 ed. 6; 
teleturniej

09:55 Andre Rieu: Witaj w moim 
świecie; s. 1; /6/ - Zaimponuj 
ubiorem!; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /104/ 
- „Długość dźwięku samotności” - 
Myslovitz

11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /121/ 
- „Jak się masz kochanie” - Happy 
End

11:15 Familiada; odc. 2482; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /33/; 

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Młodych (1-2); program 
rozrywkowy

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /16/; 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
XIV Mazurska Noc Kabaretowa 
– Mrągowo (1-3); widowisko 
rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Na ryby 
do Rybna; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso 
przez świat - Gambia; odc. 10; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 
49 Niemcy (192) „Brema”; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /34/; 
teleturniej

20:30 Postaw na milion; odc. 169; 
teleturniej

21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy - sezon II (2)

22:25 To był rok!; /7/
23:40 Koło fortuny; odc. 480 ed. 6; 

teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę; odc. 18; 

program rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Budka 

Suflera - największe przeboje
02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.I (10); 

program rozrywkowy
03:30 Rozrywka Retro – Telepeerele 

(13); widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (6) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (570) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Sekta) (71) - program 
sądowy

07:55 Szpital (269) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (41/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (42/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (66/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (99/165) - program
12:45 19 + (100/165) - program
13:15 Ukryta prawda (333) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (42/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Braterska miłość) (72) 

- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Znak zodiaku - bliźniak) (109/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (270) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (42/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty 2 (7) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 12 (6/10) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (67/120) - 

program
20:00 Big Brother (42/65) - program
21:00 Zielona strefa - film sensacyjny, 

USA/Wielka Brytania/Francja/
Hiszpania 2010. Rok 2003, rozpoczęła 
sie wojna w Iraku. Chorąży Miller (Matt 
Damon) wraz z innymi specjalistami 
poszukuje broni chemicznej i innych 
broni masowego rażenia. Ma kontakty z 
wieloma ludźmi, z tym z agentami 
wywiadu. Zaczyna odkrywać 
najstraszniejszą broń... prawdę. 

23:25 Big Brother Nocą (34/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

00:00 Trzynasty wojownik - film 
przygodowy, USA 1999. Ibn Fahdlana z 
Bliskiego Wschodu w X wieku zostaje 
wygnany z ojczyzny. Poznaje 
wojowników walczących z dziwnymi 
istotami unicestwiającymi wszystkie 
żywe stworzenia na swej drodze. 
Zgodnie z przepowiednią, gdy do 
śmiałków dołączy trzynasty wojownik 
zapewni im zwycięstwo w trwającej 
walce…

02:10 Moc Magii (480) - program 
04:20 Druga strona medalu 3 (4/8) - talk 

show – Karol Bielecki

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 4 
(12) - program lifestylowy

06:05 Subiektywny ranking naj… (3/6) - 
program 

06:35 Śluby marzeń (2/3) - program 
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę (2/12) 
- program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 (2/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? (10) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 
(7/10) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (7/12) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 4 (14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Pani Gadżet 17 (9/12) - magazyn 
13:20 Tak powstaje (7/8) - program 

lifestylowy
13:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(11/12) - program rozrywkowy
14:40 Tu jest pięknie 3 (1/8) - program 
15:10 Subiektywny ranking smaków
15:40 Gwiazdy prywatnie 4 (4/8) - program 

lifestylowy
16:10 Afera fryzjera 6 (11/12) - program 

rozrywkowy
16:55 Eks-tra zmiana 2 (7/8) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (1/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3 

(9/12) - reality show 
19:40 Pogromcy medycznych mitów (4/5) - 

reality show 
20:40 Nowa misja ratunkowa (3/7) - 

program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3 (9/10) - program 

lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka? (2/8) - program 

rozrywkowy
23:10 Panny młode ponad miarę 2 (3/10) - 

program 
00:15 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy
01:15 Wiem, co jem na diecie (3/12) - 

program lifestylowy
01:45 Wiem, co jem na diecie (4/12) - 

program lifestylowy
02:15 Wiem, co jem na diecie (10/12) - 

program lifestylowy
02:45 Wiem, co jem 4 (10/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Joanna Keszka (1/8) 

- talk show 
03:45 W roli głównej - Bożena Dykiel 

(14/16) - talk show
04:15 W roli głównej - Sharon Stone 

(15/16) - talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna - Puchar Włoch - 1/4F 

(1): AC Milan - SSC Napoli 
08:10 Piłka ręczna mężczyzn - Puchar 

Polski - Finał: Orlen Wisła Płock - PGE 
VIVE Kielce

10:00 4–4–2
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 

- 1 runda 
14:55 Z kamerą TVP Sport
15:20 Gol Ekstra
17:30 piłka nożna - Coppa Italia - 

magazyn
18:05 Piłka ręczna kobiet - PGNiG 

Superliga: (9/10):, Na żywo
20:10 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 

Świata Elity: Niemcy - Francja 
22:35 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:15 Piłka ręczna kobiet - PGNiG 

Superliga: (9/10):
00:50 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 

Świata Elity: Niemcy - Francja 
02:40 Boks - Memoriał Feliksa Stamma, 

Warszawa - Finały

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (6) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(33) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (29) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (13) reality show. 

Owdowiały Zbigniew wychowuje troje 
dzieci. Pomaga mu mama. Najmłodszy 
syn ma blisko rok. Cała rodzina mieszka 
w bloku w jednopokojowym...

9:00 Nokaut (10) serial komediowy
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(32) reality show
11:25 Sekrety sąsiadów (18) serial 

obyczajowy
11:55 Galileo (746); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (177) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (545) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (78) serial 

kryminalny
17:00 Joker (78) teleturniej
18:00 Septagon (42) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (546) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(302) serial kryminalny
21:00 Selekcja; film kryminalny, Polska 

2018. Do rezydencji biznesmena 
włamują się bandyci. Pozostają 
nieuchwytni. O współpracę z mafią 
zostaje oskarżony komandos 
Niedźwiedzki. Były antyterrorysta Mikołaj 
Białach...

21:50 Far Cry; film SF, Kanada/Niemcy 
2008. Jack Carver, były żołnierz sił 
specjalnych, zarabia na życie jako 
przewoźnik. Pewnego dnia zjawia się u 
niego dziennikarka Valerie Cardinal....

23:50 Zagadkowe zgony (2) serial 
dokumentalny

0:20 Zagadkowe zgony (3) serial 
dokumentalny

0:50 STOP Drogówka; magazyn policyjny
1:50 Graffiti; program publicystyczny
2:00 Polityka na ostro; program 

publicystyczny
3:00 Atleci; magazyn 
3:40 Trans World Sport; magazyn
4:35 SuperLudzie (24) serial dokumentalny
5:10 SuperLudzie (25) serial dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

06:50 Był taki dzień – 14 maja; odc. 562; 
felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 14.05.1989
07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

2/13; serial sensacyjny TVP
08:35 Niezwykłe historie Biało – 

Czerwonych – Stanisław Marusarz; 
reportaż

08:55 Flesz historii; odc. 442; cykl 
reportaży

09:20 Historia Polski – W walce tej nie 
ulegnę!; film dokumentalny

09:55 Zamach majowy; film dokum.
10:35 Sensacje XX wieku – Sprawa 

Admirała Canarisa; cz. 2; cykl dokum.
11:05 Spór o historię – Bitwa o Monte 

Cassino; debata
11:45 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

które zmieniły świat. – Peryskop 
odwracalny majora Gundlacha; serial 
dokumentalny

12:10 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 31; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 41; serial TVP
13:20 Życie.; cz. 8. Mieszkańcy głębin; 

serial dokum.; Wielka Brytania (2009)
14:20 Historia w postaciach zapisana – 

Charles de Gaulle; cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

16:10 Marzyciele – Święta 
uśmiechnięta; progr. publicystyczny

16:35 Historia Polski – Kobiety z 
Auschwitz; film dokumentalny

17:20 „Czerwone Maki” Gwidona 
Boruckiego; reportaż

17:55 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Skrzydlate 
marzenia

18:25 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 
5; program historyczny

18:40 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 15

19:00 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
3/13; serial sensacyjny TVP

19:55 Z nieba do nieba; film dokum.
21:00 Voyager: misja bez końca; Wielka 

Brytania (2012)
22:00 Po PRLu; odc. 11
22:35 Mała Moskwa; dramat; Polska 

(2008)\
00:45 Sensacje XX wieku – Sprawa 

Admirała Canarisa; cz. 1; cykl dokum.
01:15 Encyklopedia II wojny światowej – 

Mussolini; cykl dokumentalny
01:45 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. – Skrzydlate 
marzenia

02:15 Dziennik telewizyjny – 14.05.1989

6:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Orzeł Łódź - Lokomotiv Daugavpils

8:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz ćwierćfinałowy 
fazy play-off

11:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

17:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

19:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

21:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

23:00 Sporty walki; KSW. Relacja z gali 
zorganizowanej przez największą w 
Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA. Pierwsze 
zawody pod szyldem KSW odbyły 
się...

3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu - 4/113
05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 172; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 483; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na żywo
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 76 Dziś 

wesele jutro ślub; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 128; 

serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 92 - 

Małolata; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 222; 

telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Wyspy 

czasów Odyseusza – Odyseja wysp 2 
Urok Księżyca; Austria (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 484; serial; Turcja 
(2014)

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

kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 173 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4095; 

teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3490; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 223; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 5/113; 

teleturniej
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
20:40 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał 
23:00 Na własne oczy – Rzeczpospolita 

Reaktywacja; film dokum.; Polska 
24:00 Bez tożsamości; odc. 32; serial; 

Hiszpania (2016); od lat 16
00:50 Warto rozmawiać; progra. publ.
01:50 wojsko – polskie.pl; odc. 52; 

reportaż
02:15 Terytorialsi
02:35 Barabasz; część 2; serial; USA, 

Włochy (2012)
04:15 Notacje – Aleksander Doba. Albo 

sam, albo wcale; cykl dokumentalny

05:10 Koło fortuny; odc. 319 ed. 5; 
teleturniej

05:50 M jak miłość; odc. 1445; serial 
TVP

06:40 Program gminy żydowskiej
07:05 Na sygnale; odc. 58 „Szarlatan”; 

serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (19); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 172 

„Chłopaki kontra dziewczyny” sezon 
8; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2064; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 320 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 81; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 1445; serial 
TVP

15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 93 Dawne rany; część 
1; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 508 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2163; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 57; Turcja 
18:00 Panorama, Na żywo
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 71 „24 

godziny”; serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2064; serial 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2065; serial
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i 

Na sygnale; odc. 47; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc. 743; serial 

TVP
21:55 Na sygnale; odc. 232 „Póki 

śmierć nas nie rozłączy”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Jak urodzić i nie 
zwariować; komedia; USA (2012)

00:35 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
10/13; serial komediowy TVP

01:30 Świat bez tajemnic – Christie’s 
sprzedawcy luksusu; odc. 1; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

02:30 Codzienna 2 m. 3; odc. 68; serial 
komediowy TVP

03:00 Codzienna 2 m. 3; odc. 69; serial 
komediowy TVP

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (743) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (744) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(136) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (619) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (180) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (501) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2882) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (372) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (349) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (339) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2883) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (450) serial 

komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (551) serial 

komediowy. Perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena Kipiel-Sztuka) oraz 
ich dzieci, a także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 Poznaj moich rodziców; komedia, 
USA 2004

23:05 Ślad (73) serial kryminalny
0:20 Spis drani; thriller, USA 2011
2:05 Nasz nowy dom (71) reality show. W 

Łubowie, małej wsi niedaleko Czaplinka, 
pan Piotr sam wychowuje troje dzieci. 
Kupił pół zrujnowanego domu. Mają 
jeden pokój, zimną...

3:05 Nasz nowy dom (72) reality show. 
Rodzina Matwiejczuków spod Zamościa 
mieszka w drewnianym domu. Pan 
Janusz ma problemy z poruszaniem się, 
a budynek nie jest przystosowany...

4:05 Kabarety; program rozrywkowy. 
Przypomnienie najlepszych skeczów 
Kabaretu Młodych Panów, 
Paranienormalych, Ani Mru- Mru oraz 
Jerzego Kryszaka i Cezarego Pazury.

05:10 Uwaga! (5673) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (13/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. W 
podgorzowskim Wawrowie na terenie 
Centrum Ogrodniczego „Świat Roślin i 
Zwierząt” znajduje się Karczma pod 
Łosiem. Najpierw były kwiaty, potem 
mini zoo, aż na prośbę odwiedzających 
powstała również restauracja. I choć w 
słoneczne dni wiele rodzin z małymi 
dziećmi przyjeżdża tu na wycieczkę, na 
obiad zostają nieliczni…

07:50 Doradca smaku 10 - Mule po 
prowansalsku (1/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN (2455) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1044) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (933) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (696) - program
14:00 19 + (397) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (5/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. Na 
terenie radomskiego Starego Browaru 
od niespełna dwóch lat mieści się 
restauracja Enigma. Niestety nikomu w 
Radomiu to miejsce nie kojarzy się z 
historycznym klimatem, a głównie ze złej 
sławy dyskotekami, organizowanym tu 
przed laty…

15:30 Szkoła (697) - program
16:30 19 + (398) - program
17:00 Szpital (934) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1045) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7805) - informacje
19:35 Sport (7788) - informacje 
19:45 Pogoda (7785) - informacje 
19:50 Uwaga! (5674) - program
20:10 Doradca smaku 10-Zupa krem z 

ciecierzycy z pestkami dyni (2/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej17 (2875) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (273) – ulubiony program 
milionów Polaków 

21:30 Agent - Gwiazdy 4 (12/13) - program
22:35 Chłopak z sąsiedztwa - film 

sensacyjny, USA 2015 (od lat 16)
00:20 American Horror Story: Asylum 

(3/13) - serial, USA (od lat 16). Leo i 
Teresa nadal tkwią w szpitalu uwięzieni 
przez „Krwawą Twarz”. 1964: Nad 
Briarcliff nadciąga sztorm. Siostra Jude 
organizuje pokaz filmu, by odciągnąć 
uwagę pacjentów. Dowiaduje się 
również, że ktoś poznał tajemnicę jej 
przeszłości. Siostra Mary Eunice 
przechodzi widoczną przemianę…

01:25 Uwaga! (5674) - program
01:45 Moc Magii (481) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 43

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 220

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 98
09:00 Rodzinny interes; odc. 49
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 65. Melinda 
przypadkiem wyciąga ducha z gry 
komputerowej. W świecie rzeczywistym 
jest on bardzo zagubiony i nie potrafi 
sobie poradzić. Okazuje się, że duch 
chłopaka jest zainteresowany pewną 
dziewczyną. Wkrótce Melinda wpada w 
tarapaty.

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 16

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 1

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 14

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 15

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 77
16:00 Rodzinny interes; odc. 49
17:00 Rodzinny interes; odc. 50
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 98
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 99
20:00 Kod 211; akcja, USA 2018. 

Funkcjonariusz Mike Chandler i 
nastoletni cywil nie są gotowi, kiedy los 
stawia ich na drodze napadu na bank, 
którego dokonuje grupa dobrze 
wyszkolonych i uzbrojonych mężczyzn.

21:45 Terrorysta; akcja, USA 2001. 
Terrorysta Alex Swan podkłada ładunki 
wybuchowe. Wybuchy przynoszą wiele 
ofiar, a śledztwo prowadzi do nikąd. Na 
tropie przestępcy jest Ray Nettles, 
któryw wyniku jednego z wybuchów 
stracił kolegę z pracy. Nie tylko Nettles 
chce złapać Swana. Po pietech 
terroryście depcze również Frank Glass. 
Obydwaj bardzo angażują się w sprawę, 
ale czy uda im się złapać przestępcę?

23:20 Bez Litości; serial akcji, Kanada, USA 
2012; odc. 4

01:15 Rodzinny interes; odc. 49
02:15 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
03:05 Taki jest świat; factual, 2019
03:55 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 2
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 18
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 1

05:35 Korona królów; odc. 179; 
telenowela historyczna TVP

06:05 Na sygnale; odc. 59 „Prawdziwe 
męstwo”; serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 60; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Czterdziestolatek; odc. 21/21; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1048; 
serial TVP

09:25 Na dobre i na złe; odc. 742; serial 
TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 88 
„Niezależność”; serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 89; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i 
zęby trzonowe; serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 203 - 
Antyk; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 - 
Kometa; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 287 Na 
wszelki wypadek; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 60; serial TVP
16:50 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus 

rekreacji; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.V; odc. 63; serial TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 10; 

serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 - 

Gang; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 3 - Dług; 

serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.V; odc. 64 - Nad 

Solejuków i Wargaczów domem; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z 
czartem; serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 206 - 
Konferencja; serial kryminalny TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 261; sezon 14; 
serial komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 231 „Bestia”; 
serial fabularyzowany TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 5/16; serial 
obyczajowy TVP

02:05 Londyńczycy II; odc. 6/16; serial 
obyczajowy TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 21/21 - 
Smuga cienia, czyli pierwsze poważne 
ostrzeżenie; serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1048; 
serial TVP

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2483; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Na ryby 

do Rybna; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 157; 

teleturniej
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 61 

Opinogóra; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 482 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Hity kabaretu (4) - Kabaret LIMO 

to, co najlepsze; cz. 2; program 
rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /115/ 
- „Grajmy Panu” - Anna Szałapak

11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /28/ - 
„Cichosza” - Grzegorz Turnau

11:15 Familiada; odc. 2483; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /34/; 

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki - „Zielonogórskie 
zagłębie kabaretowe”; widowisko

13:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki - „Kabaret Hrabi”; 
widowisko

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /17/; 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa Polski 
– superPAKA czyli Kabareton 30 - 
lecia; widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy – Polska 
wieprzowina na trzy sposoby; 
magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Wyspy Zielonego Przylądka; 
odc. 11; cykl reportaży

19:20 Makłowicz w podróży – Hiszpania 
(193) - Sierra Nevada; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /35/; 
teleturniej

20:30 Postaw na milion; odc. 170; 
teleturniej

21:30 Konkurs Piosenki Eurowizji - I 
półfinał

23:55 Koło fortuny; odc. 481 ed. 6; 
teleturniej

00:40 Sierocki na sobotę; odc. 19; 
program rozrywkowy

01:35 Niezapomniane Koncerty – Sopot  
na bis - Skaldowie i Goście

02:35 Olga Lipińska zaprasza (4); 
talk-show

03:25 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie story

05:00 Prawo Agaty 2 (7) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (571) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Braterska miłość) (72) 
- program sądowy

07:55 Szpital (270) - program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi do szpitala 15 – 
letnią Maję Seredyńską. Dziewczynę 
bardzo boli brzuch. Od wczorajszego 
wieczoru ciągle wymiotuje, dlatego jest 
bardzo osłabiona…

08:50 Big Brother (42/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (43/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (67/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (101/165) - program
12:45 19 + (102/165) - program
13:15 Ukryta prawda (334) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (43/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Aktorka drugiego 

planu) (73) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Przemoc w szkole) (110/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (271) - program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi 55-letniego Wiktora 
Osmańskiego. Pacjent jest założycielem 
znanej fundacji, która zbiera pieniądze na 
leczenie chorych dzieci. Kilka tygodni 
temu został niesłusznie oskarżony o 
kradzież…

17:20 Big Brother Podwieczorek (43/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 2 (8) - serial 
obyczajowy

18:25 Ugotowani 12 (7/10) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:30 Zakochani po uszy (68/120) - 
program

20:00 Big Brother (43/65) - program
21:00 Źródło nadziei - film obyczajowy, 

Australia/Turcja/USA 2014. 1919 rokr, 
cztery lata po zakończeniu bitwy o 
Gallipoli australijski farmer Joshua 
Connor (Russell Crowe) przybywa do 
Turcji, aby poznać los swych trzech 
zaginionych w boju synów…

23:20 Big Brother Nocą (35/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

23:55 Moje córki krowy - film 
obyczajowy  2015

01:45 Moc Magii (481) - program 
03:55 Druga strona medalu 3 (5/8) - talk 

show – Henryka Krzywonos
04:25 Druga strona medalu 3 (6/8) - talk 

show – Anja Rubik

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5 
(1/13) - program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3 (11/39) - 
program

06:30 Ugotowani 7 (9) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:05 Ugotowani 7 (10) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę (3/12) 
- program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 (3/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 2 (1/10) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 
(8/10) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (8/12) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 4 (5/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Kto tu mieszka? (2/8) - program 
rozrywkowy

13:30 Panny młode ponad miarę 2 (3/10) - 
program 

14:35 Śluby marzeń (2/3) - program 
rozrywkowy

15:40 Kobieta na krańcu świata 9 (2/9) - 
program 

16:10 Ostre cięcie 6 (10/12) - program 
16:55 Nowa misja ratunkowa (3/7) - 

program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (2/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3 

(10/12) - reality show 
19:40 Afera fryzjera 6 (12) - program 

rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana 2 (7/8) - program 

lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4 (5/8) - program 

lifestylowy
23:00 Tu jest pięknie 3 (1/8) - program 
23:30 Subiektywny ranking smaków
00:00 Jedz więcej i ćwicz mniej
01:05 Rodzice pod ostrzałem (8/20) - 

program rozrywkowy
02:05 Wiem, co kupuję (6/12) - program 

lifestylowy
02:35 Wiem, co jem 5 (7/10) - magazyn
03:05 Wiem, co jem 3 (7/16) - magazyn
03:35 W roli głównej - Piotr Kraśko (2/8) - 

talk show 
04:05 W roli głównej - Ewa Minge (16) - 

talk show
04:35 W roli głównej - Tomasz Jacyków 

(1/17) - talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:10 Piłka nożna - Puchar Włoch - 1/2 

finału (1A): Lazio Rzym - AC Milan 
08:10 piłka nożna - Coppa Italia - 

magazyn
08:45 Piłka ręczna mężczyzn - Puchar 

Polski - Finał: Orlen Wisła Płock - PGE 
VIVE Kielce

10:30 Pełnosprawni
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 
14:55 Oko w oko
15:35 strongman - Liga Mistrzów
16:35 Copa Italia
17:05 Piłka nożna - Puchar Włoch: 1/2F: 

AC Milan - Lazio Rzym 
19:00 Legia TV - magazyn piłkarski
19:35 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 

Lech Poznań - Lechia Gdańsk 
23:05 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:45 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał 
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 - 

Finał Konferencji Wschodniej 
05:00 Nieśmiertelni, Na żywo

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (7) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(34) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (30) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (14) reality show. 

Pani Elżbieta mieszka z wnuczką Kasią. 
Kawalerka jest mała, więc mąż Eli i 
dziadek Kasi przeprowadził się do 
innego lokum....

9:00 Septagon (42) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(33) reality show. Uczestnicy staną 
przed nie lada wyzwaniem - przygotują 
dania dla dzieci. Ich kulinarne dokonania 
ocenią młode gwiazdy telewizji, m.in. 
Mateusz...

11:25 Sekrety sąsiadów (19) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (747); program 
popularnonaukowy. W programie 
pojawią się trzy napoje z różnych 
zakątków świata. Niecodzienne składniki 
jak np. ocet czy miazga orzechowa 
składają się...

13:00 Detektywi w akcji (178) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (546) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (79) serial 

kryminalny
17:00 Joker (79) teleturniej
18:00 Septagon (43) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (547) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(303) serial kryminalny
21:00 Więcej niż wszystko; dramat 

sensacyjny, USA 1987
23:00 Krwawa rzeka; thriller, USA 2011. 

Detektyw z wydziału zabójstw, Jack 
Verdon (Ray Liotta), bada sprawę serii 
brutalnych morderstw dokonanych na 
jego byłych partnerkach.

1:00 Transakcje za milion dolarów – Los 
Angeles 5 (5) serial dokumentalny. 
Konkurencja między agentami 
nieruchomości w Kalifornii jest 
ogromna. Widzowie poznają kulisy pracy 
specjalistów oraz ich klientów.

2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

06:50 Był taki dzień – 15 maja; odc. 
563; felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 
15.05.1989

07:50 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
3/13; serial sensacyjny TVP

08:45 Archiwum zimnej wojny; magazyn
09:25 Historia Polski – Kobiety z 

Auschwitz; film dokumentalny
10:10 Sensacje XX wieku – YPRES 

– początek koszmaru; cykl 
dokumentalny

10:35 Pole widzenia. Polskie wynalazki 
które zmieniły świat. – Peryskop 
odwracalny majora Gundlacha; serial 
dokumentalny

11:05 Z nieba do nieba; film dokum.
11:55 Polska Kronika Filmowa 1991 - 

Wydanie 15
12:10 Czas honoru; odc. 42 serial TVP
13:05 Wszystkie kolory świata – 

Mauritius i Rodrigues. Królowe 
Oceanu Indyjskiego; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:10 Zapomniany przyjaciel rzecz o 
Herbercie Hooverze; film dokum.

15:15 Odtajnione akcje szpiegowskie; 
odc. 4/8; film dokum.; USA (2016)

16:05 Historia Polski – Niosła Go 
Polska; cz. 1; film dokumentalny

17:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – W zakolu 
Narwi

18:05 Niecała nieprawda czyli PRL w 
DTV – PRON; magazyn

18:40 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 15; cykl dokumentalny

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
4/13; serial sensacyjny TVP

20:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
1/6; serial dokumentalny; USA

20:55 Helikoptery w akcji; odc. 3/4 
Afganistan; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci; 
reportaż; od lat 16

22:35 Dreszcze; dramat; Polska (1981)
00:25 Sensacje XX wieku – Sprawa 

Admirała Canarisa; cz. 2; cykl 
dokumentalny

01:00 Encyklopedia II wojny światowej 
– Na Zachodzie znów spokój; cykl 
dokumentalny

01:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – W zakolu 
Narwi

02:05 Dziennik telewizyjny – 
15.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 

Orzeł Łódź - Lokomotiv Daugavpils
10:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
11:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 

mecz 2. rundy gry pojedynczej
13:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 

mecz 2. rundy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 

mecz 2. rundy gry pojedynczej
17:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 

mecz 2. rundy gry pojedynczej
19:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 

mecz 2. rundy gry pojedynczej
21:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 

mecz 2. rundy gry pojedynczej
23:00 Boks
3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu - 5/113; 
teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 173; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 484; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na żywo
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:35 Blondynka; s.VI; odc. 77 Cud; 

serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.X; odc. 129 In 

vino veritas; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 93 - 

Wróżby; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 223; 

telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Wyspy 

czasów Odyseusza – Odyseja wysp 3 
Królestwo Słońca; Austria (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 485; serial; Turcja 
(2014)

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

kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 174; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4096; 

teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3491; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 224; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 6/113; 

teleturniej
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji  Tel 

Aviv 2019 - 2. półfinał
23:40 Ocaleni; reality show; od lat 16
00:45 Tanie Dranie – Moroz i 

Kłopotowski komentują świat; 
talk-show

01:30 Bez tożsamości; odc. 32; serial; 
Hiszpania (2016); od lat 16

02:20 Diabelska przełęcz; film 
kryminalny; USA (2013)

04:15 Notacje; cykl dokumentalny

05:00 Koło fortuny; odc. 321 ed. 5; 
teleturniej

05:35 Na dobre i na złe; odc. 743; serial 
TVP

06:35 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:05 Na sygnale; odc. 59 „Prawdziwe 
męstwo”; serial fabularyzowany TVP

07:35 Ogrodowi (20); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 173 

„Czysto, czyściej, czyściuteńko” sezon 
8; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2065; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 322 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 82; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 Na dobre i na złe; odc. 743; serial 
TVP

15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 94 Dawne rany; część 
2; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 509 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2166; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 58; Turcja 
(2016)

18:00 Panorama, Na żywo
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 72 

„Wszystko i każdy ma swoją cenę”; 
serial komediowy TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2065; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2066; serial 
obyczajowy TVP

20:45 Europa da się lubić - 15 lat 
później (3); program rozrywkowy

22:00 Big Music Quiz (9); teleturniej 
muzyczny

23:05 Na sygnale; odc. 232 „Póki 
śmierć nas nie rozłączy”; serial 
fabularyzowany TVP

23:35 Jak urodzić i nie zwariować; 
komedia; USA (2012)

01:30 La La Poland; s.II; odc. (10); 
program rozrywkowy

02:10 Riviera; odc. 8; serial; Wielka 
Brytania (2017); od lat 16

02:55 Art Noc

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (745) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (746) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(137) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (620) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (181) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (502) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2883) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (373) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (350) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (340) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2884) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (451) 

serial komediowy
20:05 Nasz nowy dom (141) reality 

show
21:10 Przyjaciółki (157) serial 

obyczajowy. Losy czterech 
przyjaciółek: Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna Liszowska). Seria 
liczy 12...

22:15 Ślad (74) serial kryminalny
23:20 Dziewięć miesięcy; komedia 

romantyczna, USA 1995
1:35 Chirurdzy (159) serial obyczajowy
2:35 Chirurdzy (160) serial obyczajowy
3:35 Tajemnice losu; program 

rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, zajmujący się 
między innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5674) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 (14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Fregata w Koszalinie w 
czasach PRL-u była znana przede 
wszystkim z najlepszych dancingów z 
wódeczką i śledzikiem. Z czasem jednak 
zmieniła się w niezbyt ciekawy lokal z 
szemranym towarzystwem, który 
bardziej odstraszał, niż przyciągał 
nowych gości. Cztery lata temu to 
upadające miejsce kupił pan Hubert…

07:50 Doradca smaku 10-Zupa krem z 
ciecierzycy z pestkami dyni (2/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2456) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1045) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (934) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (697) - program
14:00 19 + (398) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (6/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (698) - program
16:30 19 + (399) - program
17:00 Szpital (935) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1046) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7806) - informacje
19:35 Sport (7789) - informacje 
19:45 Pogoda (7786) - informacje 
19:50 Uwaga! (5675) - program
20:10 Doradca smaku 10-Bliny gryczane z 

dipem z czerwonym kawiorem (3/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej17 (2876) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (274) – ulubiony program 
milionów Polaków 

21:30 Kuchenne rewolucje 19 (12/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

22:30 Och, Karol II - komedia 2011 (od lat 
16). Karol (Piotr Adamczyk) jest 
człowiekiem sukcesu. Prowadzi 
szkolenia w dużej firmie, świetnie 
zarabia, w pracy i w miłości nie ma dla 
niego rzeczy niemożliwych. Oczarowuje 
klientów, szefa i wszystkie kobiety, które 
pojawią się w zasięgu jego wzroku. 
Jedynie atrakcyjna lesbijka Mira (Anna 
Mucha) pozostaje obojętna na jego 
wdzięki, zazdrości mu natomiast 
zadziwiającego powodzenia u płci 
pięknej. Karol trafia do psychoanalityka 
(Jan Frycz)…

01:25 Uwaga! (5675) - program
01:45 Moc Magii (482) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 44

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 221

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 99
09:00 Rodzinny interes; odc. 50
10:00 Zaklinaczka duchów; fabularny, USA 

2008; odc. 66
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 1
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 2
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 15
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 16
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 78
16:00 Rodzinny interes; odc. 50
17:00 Rodzinny interes; odc. 1
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 99
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

100
20:00 Co się zdarzyło w Las Vegas; 

komedia, USA 2008. W Las Vegas 
spotyka się para przypadkowych, 
zupełnie różnych ludzi – Jack (Ashton 
Kutcher) i Joy (Cameron Diaz). Po 
szalonej nocy w Mieście Grzechu, budzą 
się jako małżeństwo. To jednak dopiero 
początek ich kłopotów. Kiedy decydują 
się na rozwód, okazuje się, że Jack 
wygrał 3 miliony dolarów, wrzucając do 
automatu monetę pożyczoną od Joy. Od 
tej pory sąd nakazuje im przez pół roku 
być idealnym małżeństwem, żeby 
sprawiedliwie podzielić wygraną…

22:00 Kochanie, poznaj moich kumpli; 
komedia, Australia, Wielka Brytania 
2011. Przygotowania do ślubu poszły 
gładko, więc czy coś może zepsuć 
uroczystość? Otóż wszystko jeszcze 
może się zdarzyć! Zwłaszcza kiedy 
drużbowie tworzą wybuchową 
mieszankę osobowości!

23:55 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
program rozrywkowy; odc. 6

00:25 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
program rozrywkowy; odc. 7

01:05 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2012; odc. 6-7

02:15 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 1-2

03:40 Rodzinny interes; odc. 50
04:35 Biesiada na cztery pory roku; 

factual;  2015
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny;  

2010; odc. 2. Dalszy ciąg jednej 
z największych operacji polskiej policji 
w historii- rozbicia grupy mokotowskiej.

05:45 Korona królów; odc. 180; 
telenowela historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 60 „Wieczór 
kawalerski”; serial fabularyzowany 
TVP

06:45 Na sygnale; odc. 61 „Trudny 
pacjent”; serial fabularyzowany TVP

07:20 Stawka większa niż życie; odc. 
1/18 - Wiem, kim jesteś; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1049; 
serial TVP

09:30 Stulecie Winnych; odc. 10; serial 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 89 
„Wiecznie młodzi”; serial komediowy 
TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 90 „To 
miłość”; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i 
zęby trzonowe; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus 
rekreacji; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 - 
Kometa; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 - 
Gang; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 288 
Komplikacje; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 61 „Trudny 
pacjent”; serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 63 - Przewroty 
kopernikańskie; serial obyczajowy 
TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów domem; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 11; 
serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 206 - 
Konferencja; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 4 - 
Narkotyk; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z 
czartem; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze 
diamentów; serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 207 - 
Dębowa Górka; serial kryminalny TVP

00:05 Echo serca; odc. 11; serial TVP
00:55 Mrok; odc. 3/8; serial TVP
01:55 Mrok; odc. 4/8; serial TVP
02:55 Stawka większa niż życie; odc. 

1/18 - Wiem, kim jesteś; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1049; 

serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 89 

„Wiecznie młodzi”; serial komediowy 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; s.III; odc. 2484; 
teleturniej

07:15 Okrasa łamie przepisy – Polska 
wieprzowina na trzy sposoby; 
magazyn kulinarny

07:45 Postaw na milion; odc. 169; 
teleturniej

08:45 Prywatne życie zwierząt; sezon 2 
(odc. 9) - Altruizm; reportaż

09:15 Koło fortuny; odc. 483 ed. 6; 
teleturniej

09:55 Dwoje i ich boje (10); program 
rozrywkowy

10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; 
/116/ - „Pszczółka Maja” - Zbigniew 
Wodecki

11:10 Familiada; s.III; odc. 2484; 
teleturniej

11:40 Rodzina wie lepiej; /35/; 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – M jak majówka 
(1-2)

14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /18/; 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami 
(1-2); widowisko

17:30 Kabaretowa Mapa Polski – 
Lidzbarskie Wieczory Humoru 
i Satyry - Noc pod gwiazdami; 
widowisko rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Lekko 
i dietetycznie z królikiem; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 12 Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Hiszpania 
(194) - Costa Tropical; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /36/; 
teleturniej

20:30 Big Music Quiz (21); teleturniej 
muzyczny

21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy (12); program 
rozrywkowy

22:30 Kabaret za kulisami (10); 
program rozrywkowy

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.I (11); 
program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 482 ed. 6; 
teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII 
Festiwal Kabaretu Koszalin 2012. 
„SPA KOSZALIN” Terapia śmiechem

04:25 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – Halina 
Kunicka; widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (8) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (572) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Aktorka drugiego 
planu) (73) - program sądowy

07:55 Szpital (271) - program obyczajowy. 
Kobieta przywozi na oddział ratunkowy 
swojego dziesięcioletniego syna, Adama. 
Chłopiec wymiotuje i boli go brzuch. 
Pacjent przedawkował witaminy, które w 
ogromnych ilościach podaje mu jego 
matka…

08:50 Big Brother (43/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (44/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (68/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (103/165) - program
12:45 19 + (104/165) - program
13:15 Ukryta prawda (335) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (44/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Budowa w tarapatach) 

(74) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Gwałt w rozmiarze XXL) (111/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (272) - program obyczajowy. 
Do szpitala zgłasza się 50-letni Zbigniew 
Bielewski. Mężczyzna od miesiąca ma 
napady kaszlu i pluje krwią. Dzisiaj 
zasłabł na klatce schodowej, bo dostał 
silnych duszności…

17:20 Big Brother Podwieczorek (44/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 2 (9) - serial 
obyczajowy

18:25 Ugotowani 12 (8/10) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:30 Zakochani po uszy (69/120) - 
program

20:00 Big Brother (44/65) - program
21:00 Czas na przyjaźń - komedia, 

USA 2013. Spotkanie po latach 
znajomych z college’u budzi w nich 
dawno zapomnianą rywalizację a także 
romanse.

23:30 Big Brother Nocą (36/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

00:05 Na pełnym gazie - film obyczajowy, 
USA 2007. Alejandro, nastoletni sierota, 
mieszka i pracuje w warsztacie 
samochodowym na obrzeżach Nowego 
Jorku. W chaotycznym świecie 
dorosłych chłopak walczy o lepsze życie 
dla siebie i swojej 16-letniej siostry.

02:10 Moc Magii (482) - program 
04:20 Druga strona medalu 3 (7/8) - talk 

show – prof. Andrzej Bochenek

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5 
(2/13) - program lifestylowy

05:55 Co za tydzień (900) - magazyn
06:30 Ugotowani 7 (11) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę (4/12) 

- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (4/12) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (2/10) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(9/10) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (9/12) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 4 (6/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (3/9) - 

program 
13:20 Sztuka mięsa (7/12) - program 
13:50 Patenciary (2/8) - program 
14:25 Pogromcy medycznych mitów (4/5) - 

reality show 
15:25 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(7/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (9/10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (3/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3 

(11/12) - reality show 
19:40 Ugotowani 7 (13) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:15 Ugotowani 7 (14) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:50 W czym do ślubu? (5/10) - reality 

show 
21:20 Panny młode ponad miarę 2 (3/10) - 

program 
22:25 Pani Gadżet 17 (10/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(11/12) - program rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 4 (5/8) - program 

lifestylowy
00:15 Pogromcy medycznych mitów (4/5) - 

reality show 
01:15 Subiektywny ranking naj… (3/6) - 

program 
01:45 Wiem, co kupuję (7/12) - program 

lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (10/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 4 (9/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Anita Kucharska-

Dziedzic (3/8) - talk show 
03:45 W roli głównej - Joanna Senyszyn 

(2/17) - talk show
04:15 W roli głównej - Agnieszka Chylińska 

(3/17) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 

- 2 runda 
07:35 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Hiszpanii
08:45 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał 
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 

- 2 runda 
17:00 Oko w oko
17:30 Legia TV - magazyn piłkarski
18:05 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 

Lech Poznań - Lechia Gdańsk
20:10 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 

Świata Elity: Czechy - Łotwa 
22:35 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:15 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał 
01:20 Hokej na lodzie - NHL Finał KZ, 

Skróty meczów 
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 - 

Finał Konferencji Zachodniej 
05:00 Nieśmiertelni

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (8) 
serial przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(35) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (31) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (15) reality show. 
Na Ursynowie mieszka rodzina 
Luboradzkich. Magda i Michał są parą 
od 20 lat i mają siedem córek. Ich 
mieszkanie jest...

9:00 Septagon (43) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna 

Kuchnia 3 (34) reality show. W 
rywalizacji wezmą udział gwiazdy 
telewizji - Bilguun Ariunbaatar i 
Katarzyna Kwiatkowska. Przygotują 
dania z produktów, których cena nie 
przekroczy...

11:25 Sekrety sąsiadów (20) serial 
obyczajowy

11:55 Mecenas Lena Barska 2 (18) 
serial obyczajowy

13:00 Detektywi w akcji (179) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (547) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator 5 (80) serial 
kryminalny

17:00 Joker (80) teleturniej
18:00 Septagon (44) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (548) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (304) serial kryminalny
21:00 Rob Roy; film przygodowy, Wielka 

Brytania/USA 1995
23:55 Śmierć na talerzu (7) serial 

dokumentalny. Prezentacja 
nietypowych zwyczajów kulinarnych.

1:00 Śmierć na talerzu 2 (8) serial 
dokumentalny

2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 16 maja;  
odc. 564; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 16.05.1989
07:35 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

4/13; serial sensacyjny TVP
08:35 Historia Polski – Niosła Go 

Polska; cz. 1; film dokumentalny
10:00 Po PRLu; odc. 11
10:30 Sensacje XX wieku – Berlin 45; 

cz. 1; cykl dokumentalny
11:05 Hiszpania. Narodziny imperium; 

odc. 3/3; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

12:05 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 15; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 43 
„Sonderkommando Tiger”; serial TVP

13:20 Plemienna sztuka przetrwania 
2; odc. 4/6. Zabójcza pustynia; cykl 
dokumentalny; USA (2016)

14:20 Dziewicza Nowa Zelandia; odc. 
3/6. Park Narodowy Góry Cooka; serial 
dokumentalny; USA (2013)

15:15 Voyager: misja bez końca; Wielka 
Brytania (2012)

16:20 Historia Polski – Niosła Go 
Polska; cz. 2; film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Mroczne 
tajemnice Jastkowic

18:15 Taśmy bezpieki – Niemieckie 
obozy koncentracyjne

18:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 15; cykl dokumentalny

19:00 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
5/13; serial sensacyjny TVP

19:55 Wojna wietnamska – Igranie 
z ogniem, lata 1961 - 63; serial 
dokumentalny; USA (2017)

21:05 Japonia. Tajemnicze Imperium; 
1/3; film dokumentalny; USA (2003)

22:05 Spór o historię – Władcy polscy: 
August II Sas; debata

22:45 Szerokie tory – Jeden dzień 
z życia felczerki pogotowia 
ratunkowego w Moskwie

23:20 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
1/6; serial dokum.; USA (2013)

00:20 Sekrety wykute w kamieniu; odc. 
2/8; serial dokum.; Francja (2005)

01:20 Sensacje XX wieku – YPRES – 
początek koszmaru; cykl dokum.

01:50 Encyklopedia II wojny światowej 
– Inwazja, której nie było; cz. 1; cykl 
dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Mroczne 
tajemnice Jastkowic

02:50 Dziennik telewizyjny – 16.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; 

mecz: Orzeł Łódź - Lokomotiv 
Daugavpils

11:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 3. rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 3. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz 3. rundy gry pojedynczej

17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy 
play-off

20:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą 
się w nim także materiały 
poświęcone...

22:00 Boks
23:00 Sporty walki: KSW. Relacja z 

gali zorganizowanej przez 
największą w Polsce federację 
zajmującą się promowaniem MMA. 
Pierwsze zawody pod szyldem KSW 
odbyły się...

3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


