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Rada Miasta

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta
Rada Miasta udzieliła prezydentowi
Częstochowy
Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania. Przyjęła też sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, a tym samym udzieliła prezydentowi absolutorium.
- Wymóg przedstawienia raportu o stanie gminy obowiązuje po raz pierwszy w bieżącej
kadencji władz samorządowych. Raport to instytucja
prawna, wprowadzona ustawą
ze stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych - wyjaśnia biuro prasowe
magistratu.
Na mocy nowych przepisów
do 31 maja wójt, burmistrz lub
prezydent miasta ma obowiązek przedstawić raport o stanie
gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności samorządowej władzy wykonawczej w poprzednim roku – w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego (rada gminy może też określić szczegółowe wymagania
dotyczące raportu). Radni debatują nad raportem, głos mogą zabierać także mieszkańcy.
Po debacie rada udziela lub nie
udziela prezydentowi wotum
zaufania.
Podczas sesji radni zapozna-

li się ze sprawozdaniem finansowym miasta za rok 2018
oraz raportem o stanie miasta.
Po dyskusji udzieliła prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania, poparła
wykonanie budżetu oraz udzieliła prezydentowi absolutorium. Za jego udzieleniem głosowało 18 radnych, przeciw
było 10.
Żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu nie przedstawiła
ani Regionalna Izba Obrachun-

kowa ani biegły rewident, a także Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
- W 2018 roku miasto dysponowało budżetem w kwocie
1 mld 304 mln zł, z czego najwyższe kwoty z budżetu zostały przeznaczone na: oświatę
(32%), wspomaganiem rodzin
(15%), transport i drogi (12%),
gospodarkę komunalną (8%)
pomoc społeczną (7%) i gospodarkę mieszkaniową (5%).
Struktura wydatków budżeto-

wych wykazuje, że w ramach
wydatków bieżących niemal 60
% środków budżetowych miasto przeznaczyło na szeroko rozumianą sferę społeczną - wylicza biuro prasowe.
192 mln zł wydano w 2018 r.
na realizację zadań inwestycyjnych. 70% inwestycji sfinansowane było w ubiegłym roku ze
środków własnych oraz unijnych, a tylko 30% wydatków
majątkowych sfinansowano z
kredytu.

Wśród najważniejszych z
punktu widzenia mieszkanek i
mieszkańców zadań majątkowych realizowanych w 2018
roku znalazły się m.in. finalizacja przebudowy i rozbudowy
Drogi Wojewódzkiej 908 w granicach miasta, prace nad odwodnieniem Grabówki i Kiedrzyna, zakończenie budowy
strefy wypoczynku ,,Adriatyk”
w parku Lisiniec, budowa zadaszenia nad sztucznym lodowiskiem, kompleksowa termomodernizacja 7 placówek
oświatowych czy przebudowa i
termomodernizacja pływalni
MOSiR przy alei Niepodległości. Wśród innych zadań warto
wymienić rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 44 przy ul.
Gilowej, finalizację budowy
Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej,
modernizację budynku przy ul.
Sułkowskiego dla potrzeb Centrum Pomocy Rodzinie, realizację budynku wielofunkcyjnego
oraz przebudowę głównego boiska treningowego na MSP Raków, rozpoczęcie budowy nowego bloku komunalnego, Parku Wodnego czy centrów przesiadkowych przy dworcach.
Raport o stanie miasta dostępny jest na stronie BIP Miasta Częstochowy obok rocznych sprawozdań prezydenta,
które były przygotowywane do
tej pory (na mocy regulacji lokalnych). W BIP dostępne jest
także sprawozdanie finansowe
z wykonania budżetu.
Katarzyna Gwara

Sport

AZS Częstochowa wprowadza plan naprawczy
AZS Częstochowa wprowadza plan naprawczy, który ma
pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji, w jakiej klub znajduje
się od dłuższego czasu. Rozwiązaniem ma być układ restrukturyzacyjny, od którego
wiele będzie zależeć. -Chcemy
znaleźć uczciwe rozwiązanie,
bez względu na to, kto to zadłużenie spowodował. Uważam, że takim rozwiązaniem będzie
właśnie układ restrukturyzacyjny –
podkreślił na konferencji prasowej prezes zarządu AZS-u
Kamil Filipski.

Na konferencji poinformowano, że została nawiązana współpraca z kancelarią prawną i
obecnie trwa wprowadzanie planu naprawczego, który ma dać
szansę klubowi odzyskać normalność i płynność finansową.
Był to z pewnością krok, umotywowany m.in. zajęciami komorniczymi trofeów AZS-u z lat poprzednich, o których zrobiło się
głośno w kwietniu. Kiedy wydawało się, że wszystko powoli zaczyna się układać – Akademikom bowiem udało się utrzymać w I lidze, wygrywając w
play-outach z Mickiewiczem
Kluczbork - nadeszła wizerunkowa lawina, czyli wejście komornika. Prezes Zarządu w spe-

cjalnym oświadczeniu przyznał,
że długi faktycznie istnieją.
Na konferencji obecna była
mecenas Sandra Duch-Bromis,
która zapewniła, że pomimo sytuacji finansowej klubu nie planuje on upadłości ani likwidacji
z uwagi na wieloletnią tradycję.
-Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu działań o charakterze
naprawczym i restrukturyzacyjnym. Na dzień dzisiejszy słowo
restrukturyzacja może brzmieć
trochę źle, ale tak naprawdę ma
ona nie jedno oblicze. Mamy sytuację, w której przyjęliśmy właściwie najmniej restrykcyjną
formę i najmniej problematyczną – powiedziała mecenas.
Restrukturyzacja ma przebie-

gać z pominięciem sądu. Oznacza to, że kancelaria w imieniu
klubu będzie rozmawiać z każdym wierzycielem indywidualnie na temat dalszego funkcjonowania klubu, ewentualnej
spłaty zobowiązań, terminów
oraz sposobów przeprowadzenia działań naprawczych. Zapewniono, że te zostały już podjęte i prowadzone są intensywne
rozmowy z wierzycielami w celu
ustalenia wysokości roszczeń.
Każdy z nich ma mieć zapewniony bezpośredni kontakt z
kancelarią, z którą AZS nawiązał współpracę.
AZS w obecnej sytuacji nie
prowadzi żadnych rozmów z
trenerami, ani zawodnikami.

Kamil Filipski uważa, że na tym
etapie, nie byłoby to fair i należy poczekać na rozwój sytuacji
oraz wynik restrukturyzacji. Jeżeli przebiegnie ona pomyślnie,
dopiero za kilka tygodni klub
zacznie rozmawiać z zawodnikami, aby stworzyć podwaliny
na najbliższy sezon. Działania
naprawcze powinny dobiec
końca na przestrzeni najbliższych dwóch miesięcy. Zarząd
klubu prowadzi natomiast rozmowy z miastem na temat tego,
czy AZS będzie mógł wziąć
udział w przetargu ze względu
na zadłużenie wobec operatora
Hali Sportowej Częstochowa.
Paula Nogaj
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VI edycja

Miejska kasa do wydania
Do poniedziałku, 27 maja można zgłaszać propozycje do VI edycji budżetu
obywatelskiego. W najbliższy weekend możemy to
zrobić także w mobilnym
punkcie. Do tej pory wpłynęło 160 projektów.
Zadania można składać
na dwa sposoby – na papierze lub elektronicznie. Papierowy formularz – dostępny na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl, w Biurze Obsługi Interesanta lub
w internetowym poradniku
interesanta – wypełniamy i
składamy w kancelarii Urzę-

du Miasta przy ul. Śląskiej
lub wysyłamy pocztą na adres Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.
Drogą elektroniczną zadania zgłaszamy za pośrednictwem generatora wniosków
na stronie https://budzet.
czestochowa.um.gov.pl:81
Aby wypełnić wniosek przez
internet, wystarczy posiadać
adres mailowy, który służy
do potwierdzenia złożenia
zadania.
Pomoc przy wypełnieniu
wniosku i wiedzę dotyczącą
naboru będzie można uzyskać także w
mobilnym
punkcie:

• 25 maja, podczas Dnia
Samorządu w godz. 16.00
– 19.00, przy budynku
odwachu na placu Biegańskiego,
• 26 maja, podczas Rodzinnego Pikniku Podmiotów
Ekonomii Społecznej, w
godz. 12.00 – 16.00, przy
stoisku Wydziału Polityki
Społecznej na Promenadzie Niemena.
Szczegółowe informacje
dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się na
stronie: http://konsultacje.
czestochowa.pl/?page_
id=16303.
Katarzyna Gwara

Myszków

10-latek wysiadł z autobusu
i wpadł pod samochód
10-letni chłopiec trafił
do szpitalu po wypadku,
do którego doszło w Gorzkowie Starym. Chłopiec
został potrącony przez
samochód osobowy...
Do

zdarzenia

doszło

w poniedziałek (20.05.) około godziny 8.00 w Gorzkowie Starym. Ze wstępnych
ustaleń policjantów wynika,
że 10-letni chłopczyk, po
opuszczeniu
autobusu
szkolnego, wbiegł bezpośrednio pod nadjeżdżające-

go suzuki grand vitara, którym kierował 52-latek.
Dziecko z urazem głowy
i nogi trafiło do szpitala.
Szczegółowe okoliczności
zdarzenia wyjaśniają myszkowscy policjanci.

Katarzyna Gwara

Delegacja z Rezekne

Łotewscy goście

W Częstochowie gości delegacja
z Rezekne. Wizyta to efekt, trwającej
od niemal 30 lat, współpracy pomiędzy Częstochową i łotewskim miastem. Wizyta dotyczy wymiany doświadczeń i rozszerzenia współpracy
w zakresie spraw społecznych.
W Częstochowie goszczą: Lidija Ostapceva - zastępczyni burmistrza Rezekne
(odpowiedzialna za kulturę, edukację
i sprawy społeczne), Gunärs Arbidäns kierownik działu opieki społecznej oraz
Marina Sokolova – specjalistka z departamentu spraw zagranicznych.
- 21 maja zagraniczni goście spotkali
się z zastępcą prezydenta Częstochowy
Ryszardem Stefaniakiem oraz pracowni-

kami Urzędu Miasta, zajmującymi się
sprawami społecznymi, ochroną zdrowia
i rozwojem. Wizyta jest okazją do zaprezentowania działalności Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, omówienia zasad budżetu obywatelskiego
w Częstochowie oraz przybliżenia zasad
funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Delegacja odwiedzi też Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie – informuje biuro prasowe magistratu. Ich pobyt potrwa do 24 maja.
Współpraca Częstochowy i Rezekne
została zapoczątkowana w 1992 r. i obejmuje m.in kulturę, wymianę doświadczeń, edukację i sport.
Oprac. Katarzyna Gwara

Agencja Fitch Ratings

Fitch potwierdził rating Częstochowy
Agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz F krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA”. W ocenie Fitch perspektywa ratingów miasta jest
stabilna.
Samodzielny profil kredytowy
Częstochowy jest oceniany na
„bbb+”. Odzwierciedla to połączenie „średniej” oceny dla profilu ryzyka kredytowego miasta oraz
wskaźników zadłużenia na umiarkowanym poziomie, co daje w rezultacie indywidualną ocenę zdolności do obsługi zadłużenia Częstochowy na poziomie „a”. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że
wyniki operacyjne Częstochowy
pozostaną stabilne w średnim
okresie. Ratingi odzwierciedlają
również umiarkowane zadłużenie
Częstochowy oraz prognozowane
niskie zapotrzebowanie na nowy
dług w średnim okresie.
Częstochowa jest drugim po
Katowicach największym miastem
w województwie śląskim. Fitch
ocenia, że lokalna baza podatkowa
jest dobrze zdywersyfikowana,
chociaż słabsza niż w stolicy województwa. W ocenie analityków
dalszy wzrost gospodarczy w kraju
oraz nowe prywatne inwestycje w
poszerzonych specjalnych strefach ekonomicznych w mieście powinny nadal wspierać wzrost dochodów podatkowych dla budżetu
miasta.
Analizując główne czynniki ratingu miasta Fitch ocenia: stabilność dochodów, wydatków, możliwość dostosowywania wydatków,
zobowiązania i płynność (w zakresie stabilności i elastyczności) – na
ocenę „średnią”, natomiast zdol-

ność do zwiększania wydatków na
ocenę „słabą”. Potwierdza to podnoszoną przez samorządy kwestię
braku
instrumentów zwiększania dochodów, ponieważ z danin
publicznych bezpośrednio trafia
do nich praktycznie tylko podatek
od nieruchomości oraz podatek od
środków transportowych (płacony
obecnie tylko przez właścicieli pojazdów o masie powyżej 3,5 tony).

GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU
Stabilność dochodów - ocena
„średnia”.
Miasto ma stabilne źródła dochodów, które mogą rosnąć wraz
ze wzrostem PKB. Dochody podatkowe (głównie podatek dochodowy
od osób fizycznych (PIT), podatek
od osób prawnych (CIT) i podatki
lokalne) reagują umiarkowanie na
cykliczność gospodarki narodowej. Transfery nie podlegają uznaniowości rządu, ponieważ większość jest określona przez prawo.
Dochody podatkowe i transfery z
budżetu państwa wynosiły odpowiednio 41% i 47% dochodów operacyjnych Częstochowy w 2018 r.
Fitch ocenia stabilność dochodów
miasta na „średnią”.
Zdolność do zwiększania
dochodów - ocena „słaba”.
Oceniamy zdolność Częstochowy do generowania dodatkowych
dochodów w sytuacji pogorszenia
koniunktury gospodarczej jako
ograniczoną. Stawki podatku dochodowego oraz transfery bieżące
z budżetu państwa są ustalane
przez rząd. Częstochowa ma ograniczoną elastyczność w zakresie
podatków lokalnych, ale stanowiły
one w 2018 roku około 15% dochodów operacyjnych. Ponadto
istnieje jasno określony mechanizm mający na celu wyrównywanie poziomu dochodów Jednostek
Samorządu Terytorialnego (JST),

dochody Częstochowy z tego źródła są nieznaczne w stosunku do
budżetu miasta.

Stabilność wydatków - ocena
„średnia”.
Częstochowa ma wysoki udział
wydatków majątkowych oraz duży
udział wydatków bieżących nie
związanych z cyklem gospodarczym w wydatkach ogółem. Miasto
od lat utrzymuje wzrost wydatków
operacyjnych pod ścisłą kontrolą.
Wydatki na zadania realizowane
przez Częstochowę nie są podatne
na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na
oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną, administrację, gospodarkę mieszkaniową,
kulturę, sport, jak również bezpieczeństwo publiczne oraz rodzinę,
które są finansowane częściowo z
budżetu państwa. Tempo wzrostu
wydatków operacyjnych Częstochowy jest niższe niż tempo wzrostu dochodów i w rezultacie marża
operacyjna miasta była stosunkowo stabilna i wynosiła 8%-9% w latach 2014-2017 (8,3% w 2018r.).
Możliwość dostosowywania
wydatków - ocena „średnia”.
Fitch ocenia zdolność miasta do
ograniczania wydatków w odpowiedzi na niższe uzyskiwane dochody jako średnią. Możliwość dostosowania wydatków bieżących
to około 15% wydatków bieżących,
ponieważ pozostałe wydatki są
sztywne i wynikają z zadań obligatoryjnych miasta, takich jak: edukacja, opieka społeczna i administracja (około 70% wydatków operacyjnych w 2018 r.). Wydatki majątkowe są bardziej elastyczne w
większym stopniu ze względu na
fakt, że większe inwestycje są
przeprowadzane etapami, co pozwala na przesunięcie wydatków
w czasie, jeśli zaistnieje taka po-

trzeba. Wydatki majątkowe Częstochowy są porównywalne z poziomem wydatków majątkowych
innych miast z grupy porównawczej i dają miastu pewną elastyczność (stanowią one średnio ponad
13% wydatków ogółem).

Zobowiązania i płynność
(stabilność) - ocena „średnia”.
Otoczenie prawne polskich JST
w zakresie długu i płynności jest
oceniane przez Fitch jako umiarkowane. Politykę kredytową i płynnościową Częstochowy ocenia
również jako umiarkowaną. Portfel kredytowy miasta na koniec
2018 r. był zdominowany przez
kredyty udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny (około
98.8%) i pożyczki od lokalnych
banków. Spłaty zadłużenia na koniec 2018 r. stanowiły nie więcej
niż 7%-9% wartości długu rocznie.
Harmonogram spłat nie uwzględnia podpisanej umowy kredytowej
EBI na łączną kwotę 250 mln zł, z
dostępnym jeszcze limitem w kwocie 146 mln zł do 2021 r. Kredyty
EBI zapewniają miastu długoterminowy i równomierny harmonogram spłat, z ostatecznym terminem zapadalności długu w 2031 r.
Całe zadłużenie Częstochowy
jest w walucie polskiej i oprocentowane jest według zmiennej stopy
procentowej, co naraża miasto na
ryzyko stopy procentowej. JST w
Polsce nie mogą korzystać z instrumentów pochodnych w celu
zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej. Miasto zmniejsza ryzyko
stopy procentowej prowadząc
ostrożne praktyki budżetowania i
zabezpieczając w budżecie wyższe
środki do obsługi zadłużenia.
Ryzyko pośrednie miasta jest
niskie. Częstochowa ma 100%
udziały w 6 spółkach komunalnych (towarzystwo budownictwa
mieszkalnego, spółka transporto-

wa, wodno-kanalizacyjna, przedsiębiorstwo komunalne, agencja
rozwoju regionalnego, hala sportowa) o niskim profilu ryzyka i / lub
stabilnej sytuacji finansowej pozwalającej na obsługę zadłużenia
ze środków własnych. Jest także
organem założycielskim dla szpitala. Miasto udzieliło poręczenia
kredytu Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu, Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu i
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwu Budownictwa
Społecznego w Częstochowie Sp.z
o.o. Spółki, a także szpital, którym
Miasto wystawiło poręczenia, samodzielnie obsłużyły dług. Miasto
uwzględnia potencjalne płatności
w ramach gwarancji (wydatki operacyjne) w swoich prognozach finansowych, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla nieoczekiwanych wydatków budżetowych.

Zobowiązania i płynność
(elastyczność) - ocena
„średnia”.
Wolne środki miasta na koniec
roku stanowiły średnio około 72%
rocznej obsługi długu w latach
2013-2018. Fitch zakłada w scenariuszu ratingowym, że nadwyżki
pieniężne miasta będą stopniowo
wykorzystywane do finansowania
inwestycji w „średnim” okresie.
Miasto ma dostępny, ale nie wykorzystywany kredyt w rachunku
bieżącym o limicie 35 mln zł (Bank
Handlowy, Grupa Citibank). Zdolność Obsługi Zadłużenia (debt sustainability) „a”: Zgodnie z nową
metodyką wprowadzoną w kwietniu 2019 r. (Rating Criteria for
International Local and Regional
Governments) Fitch klasyfikuje
Częstochowę, tak jak wszystkie
JST w Polsce jako typ B, który charakteryzuje się obsługą zadłużenia
z własnych środków (…)
oprac. Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA
Tragiczny wypadek w drodze
na lotnisko
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O krok od tragedii

Będzińscy policjanci wyjaśniają
przyczyny i okoliczności tragicznego
wypadku, do którego doszło na drodze
krajowej nr 78 w Nowej Wsi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca audi, 24-letni mieszkaniec Piekar Śląskich, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Mężczyzna zginął na miejscu, a
4 osoby poruszające się drugim z samochodów, trafiły do okolicznych
szpitali.
Do tego tragicznego wypadku doszło
na drodze krajowej nr 78 w miejscowości
Nowa Wieś. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń policjantów, kierujący audi a4
24-letni mieszkaniec Piekar Śląskich dojeżdżając do skrzyżowania, nie zatrzymał
się przed znakiem STOP i zderzył się z jadącym w stronę lotniska audi a3, za kierownicą którego siedział 32-letni mieszkaniec powiatu włoszczowskiego. Oba
pojazdu wypadły z drogi do przydrożnego
rowu. Na skutek obrażeń śmierć na miej-

scu zdarzenia poniósł 24-letni kierowca
audi a4, natomiast 4 osoby podróżujące
drugą osobówką trafiły do szpitali.
Policjanci z Będzina wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
Obecny na miejscu prokurator zarządził
sekcję zwłok. Wiadomo już, że 32-letni
kierowca audi a3 w chwili zdarzenia był
trzeźwy, pobrano mu także krew do dalszym badań laboratoryjnych.

Podwózka zakończona...
rozbojem
Na wniosek śledczych z Komisariatu Policji w Gaszowicach oraz prokuratora, rybnicki sąd tymczasowo aresztował dwóch mężczyzn, podejrzanych
o przestępstwa rozbójnicze, pozbawienie wolności i pobicie mieszkańca
Szczerbic. 22 i 23-latek najpierw zaproponowali mężczyźnie, że podwiozą
go do domu, po czym wywieźli w
ustronne miejsce i pobili. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali
sprawców.
Do zdarzenia doszło w środę rano.
Mieszkaniec Szczerbic wysiadł z pociągu
w miejscowości Sumina Wieś i wracał pieszo do domu. W pewnym momencie podjechał do niego samochód i kierowca volkswagena zaproponował mu, że podwiezienie go do domu. 22-latek skorzystał z
propozycji i wsiadł do osobówki. Jak się
szybko okazało, zamiary kierowcy, jak i
pasażera były od początku inne. Mężczyźni zażądali od niego zwrotu rzekomego
długu, który miała zaciągnąć jego znajoma.
Kiedy mężczyzna odmówił spłaty, agresorzy wywieźli go nieopodal przepompowni w Jejkowicach i grożąc wiatrówką oraz
paralizatorem, chcieli, aby mężczyzna oddał 2 tysiące złotych długu znajomej. Następnie zaczęli go bić. 22-latek zdołał uciec
w pobliże jednej z posesji i poprosił mieszkańców o pomoc. Napastnicy uciekli.
Na miejsce oprócz policjantów przyje-

Do oficera dyżurnego tarnogórskiej policji wpłynęło zgłoszenie od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w jednym z domów jednorodzinnych znajdujących się w gminie Ożarowice ktoś wybił szybę. Przybyli na miejsce
policjanci ustalili, że widniejący w oknie
oraz żaluzji otwór powstała w wyniku
strzału, najprawdopodobniej z broni my-

chało również pogotowie ratunkowe, które udzieliło poszkodowanemu pierwszej
pomocy. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania sprawców. Jeszcze tego samego
dnia, tuż przed południem, policjanci
otrzymali informację od mieszkańca Rybnika o śpiących w samochodzie mężczyznach. Okazali się nimi poszukiwani
sprawcy. Policjanci z rybnickiej drogówki,
którzy pojechali na miejsce, zatrzymali
22-letniego mieszkańca Jejkowic i jego o
rok starszego kolegę.
Podejrzani usłyszeli już zarzuty przestępstw rozbójniczych, pozbawienia wolności, a także pobicia. Decyzją rybnickiego sądu zostali tymczasowo aresztowani
na trzy miesiące. Okazuje się, że ci sami
mężczyźni dopuścili się podobnych przestępstw na początku maja w Rzuchowie.
Za popełnione przestępstwa grozi im kara
do 12 lat więzienia.

Pijana 32-latka zamknęła
psa... w paczkomacie
Ogromnym brakiem wyobraźni wykazała się 32-letnia mieszkanka Woli.
Pijana kobieta „dla zabawy” zamknęła
w paczkomacie swojego psa. Niestety
nie potrafiła już otworzyć skrytki. Po
przybyciu na miejsce policjantów właścicielka nie pamiętała nawet, gdzie
dokładnie zamknęła przestraszone
zwierzę. Psa ostatecznie zlokalizowali i
wydostali na wolność policjanci oraz
strażacy. Kobiecie grożą konsekwencje
prawne. Znęcanie się nad zwierzętami
zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.
Pszczyńscy policjanci odebrali informację o 1,5-rocznym psie zamkniętym w
paczkomacie w miejscowości Wola. Krótko po godzinie 1.00 na miejsce dotarł policyjny patrol. Obok paczkomatu czekała 32-letnia właścicielka psa i jej mąż. Kobieta powiedziała mundurowym, że „tak
dla zabawy” zamknęła swojego pieska w
otwartej skrzynce. Niestety nie przewi-

Policjanci zatrzymali 54-letniego
mieszkańca powiatu tarnogórskiego,
który oddał niekontrolowany strzał z
broni myśliwskiej. Wystrzelony pocisk przebił żaluzję i okno w domu
jednorodzinnym. Mogło dojść do tragedii, ponieważ w tym czasie w domu
przebywało małżeństwo z 2,5-letnim
dzieckiem. Sprawca zajścia usłyszał
zarzut narażenia ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo
spowodowanie
ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do
3 lat więzienia.

działa, że po zamknięciu drzwiczek nie będzie już w stanie ich otworzyć. Ponadto
kobieta nie potrafiła wskazać konkretnej
skrytki, w której zamknęła przestraszone
zwierzę. Tymczasem pies nie dawał żadnych znaków życia. Niezbędna okazała się
interwencja miejscowej straży pożarnej.
Strażacy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu otwierali kolejne
drzwiczki wskazywane przez kobietę. Dopiero w trzeciej skrzynce znaleziono psa.
Na szczęście, pomimo tego, że zwierzę
przez kilka kwadransów przebywała w
bardzo niekomfortowych warunkach, nic
mu się nie stało. Jego właścicielka miała
ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie. Gdy wytrzeźwieje, będzie musiała
wytłumaczyć swoje postępowanie. Sprawami znęcania się nad zwierzętami zajmują się policjanci z pszczyńskiej komórki zwalczającej przestępczość gospodarczą. Znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

śliwskiej. Zgłaszający opowiedział policjantom, że w chwili kiedy doszło do przestrzelenia żaluzji okiennej i okna, był w
salonie z żoną i ich 2,5-letnim dzieckiem.
Przestraszył ich huk i odgłos tłuczonego
szkła. Później na podłodze znaleźli pocisk.
Na miejsce natychmiast skierowano tarnogórskich kryminalnych. Zaangażowani
w sprawę policjanci sprawdzali każdą informację mogąca doprowadzić ich do
strzelca. Kilka godzin później, mundurowi
wpadli na trop mężczyzny. Po rozmowie z
54-latkiem policjanci ustalili, że oddał on
niekontrolowany strzał. Mieszkaniec powiatu tarnogórskiego został zatrzymany.
Śledczy przedstawili mu zarzut narażenia
ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Ponadto policjanci zabezpieczyli łuskę naboju, pocisk oraz
broń, z której padł przypadkowy strzał. O
dalszym losie mężczyzny zadecyduje prokurator i sąd. Mężczyźnie grozi kara 3 lat
pozbawienia wolności.

Zaatakował 20-latkę na
przystanku autobusowym

Policjanci z bielskiej czwórki zatrzymali 35-letniego bielszczanina, który
napadł kobietę na przystanku autobusowym. Mężczyzna ukradł jej telefon
komórkowy warty 500 zł i uciekł. Mężczyzna posługiwał się fałszywą tożsamością. Z policyjnego aresztu trafił
wprost do więziennej celi.
Do zdarzenia doszło 16 maja na ulicy
Piłsudskiego w Bielsku-Białej. Na przystanku autobusowym 20-latka, czekając
na swojego chłopaka, rozmawiała z nim
przez telefon komórkowy. W pewnym
momencie została zaatakowana przez
mężczyznę, który, próbując ją dusić, wyrwał jej z ręki telefon i uciekł. Przerażona
kobieta zdążyła zapamiętać jego wygląd.
Kiedy na miejsce przyjechał jej zaniepokojony nagłym przerwaniem połączenia
chłopak, razem wezwali na pomoc policję. Na miejsce zostali skierowani mundurowi z Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej, którym kobieta przekazała
rysopis sprawcy. Rozpoczęły się poszukiwania napastnika. Kilka ulic dalej poli-

cjanci zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Kiedy
został okazany pokrzywdzonej, rozpoznała w nim agresora. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko dwa promile alkoholu. Nie miał przy sobie dokumentów, a policjantów, którzy go legitymowali, próbował oszukać, podając dane
personalne swojego brata. Policjanci nie
dali się jednak „nabrać” i dzięki policyjnej bazie danych ustalili jego prawdziwą
tożsamość. Mężczyzna był poszukiwany
przez bielski sąd w celu odbycia kary 12
miesięcy więzienia za inne przestępstwa.
W przeszłości był już on karany za rozboje i pobicia, za które przebywał w więzieniu. Stróże prawa odzyskali zrabowany
telefon, a 35-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia został doprowadzony do prokuratora, który przedstawił mu zarzut rozboju, za który grozi
kara do 12 lat więzienia. Mężczyzna trafił już do celi, gdzie będzie oczekiwał na
rozprawę. Ponieważ jest recydywistą,
musi się liczyć ze znacznie surowszym
wyrokiem.
Oprac. Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA

DOM
OKNA – DRZWI

n

BLACHARSTWO

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

l

Cz-wa, al. NMP 3,

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

WAGI

AKUMULATORY

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...

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

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

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

www.kapssc.pl

POGRZEBY

— DAM PRACĘ —

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

USŁUGI

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m,
szer. 9 m – 2 kondygnacje, z przybudówką.
Tel. 502 636 143
n SPRZEDAM dom na Grabówce. Pow. 104 m ,
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
2

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

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

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

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

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

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 bezdzietny 178/42 lata, skromny,
uczciwy, bez nałogów pozna do stałego
związku uczciwą kobietę o dobrym sercu, która
kocha spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424.
Częstochowa
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

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

O NAS:

REKL AMA

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

Wybrane samochody na dzień 17 maja 2019 r.

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

49.900 zł

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

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

 28.900 – 33.900 zł

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

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

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

18.900 zł

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


42.800 zł

5.

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

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!
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serwis

n
n
n
n
n

 18.900 zł

n





47.900 zł

35.900 zł

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



56.900 zł

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

AUDI A4 1.6 E+LPG, rok prod. 2000
5.700 zł
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
26.800 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4
19.900 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
8.900 zł
CHEVROLET AVEO 1.4 E, rok prod. 2006 
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,
6.900 zł
rok prod. 2001 
2.800 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
32.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
16.800 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
5.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
kraj., I –właśc., F. VAT
49.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
39.900 zł
FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł netto
HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
31.900 zł
serwis, F. VAT
KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon
47.900 zł
14.900 zł
MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT 34.900 zł
12.800 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
4.900 zł
OPEL CORSA 1.0 E, zakup 2004
14.800 zł
OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2008
OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
8.800 zł
OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
3.900 zł
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
RENAULT SCENIC 1.6 E,
9.900 zł
rok prod. 2005
19.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,
39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
9.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016,
33.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
18.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
16.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2012-2014,
47.900 -55.900 zł
kraj., I – wł.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 2 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu; 9/113; teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 177;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 488; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 81 - Nie chodzi o
mnie; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.XI; odc. 133 Imiona gwiazd; serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 97 Bieg; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Zatopiony las;
film dokumentalny; Francja (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 489; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 178;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3495; telenowela TVP
18:30 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 10/113;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 122
21:00 Wielki Test o Unii Europejskiej,
Na żywo
22:25 Audycje Komitetów Wyborczych
23:00 Na własne oczy – Czerwona dusza;
Wielka Brytania (2017); reż.:Jessica
Gorter
00:10 Bez tożsamości; odc. 33; serial;
Hiszpania (2016); od lat 16
00:55 Warto rozmawiać; program
publicystyczny
01:55 wojsko – polskie.pl; odc. 53;
reportaż
02:20 Terytorialsi
02:40 Anioł śmierci; dramat; Norwegia,
Argentyna, Francja (2013); od lat 16
04:20 Notacje; cykl dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2488; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Za króla
Sasa łyżką kiełbasa; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 171;
teleturniej
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 64
Kluczbork; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 491 ed. 6;
teleturniej
09:50 Hity kabaretu (8) Suszymy i inne hity
Kabaretu Młodych Panów (2); program
rozrywkowy
10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /12/ „Prześliczna wiolonczelistka” - Skaldowie
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /117/
- „Lubię wracać tam gdzie byłem” Zbigniew Wodecki
11:10 Familiada; odc. 2488; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /39/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa
Scena Młodych (1-2); program
rozrywkowy
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /22/;
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XIV
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo
(1-3); widowisko rozrywkowe
18:20 Okrasa łamie przepisy – Niezwykłe
dania z ryb; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat; odc. 16 - Z kamerą i strzelbą do
dzikich plemion; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Słowacja Bańska Szczawnica; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /40/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 173;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - sezon II (1)
22:25 Dwoje i ich boje (2); program
rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 490 ed. 6;
teleturniej
00:10 Sierocki na sobotę
01:15 Niezapomniane Koncerty – Sopot na
bis – Maryla Rodowicz, Kayah; koncert
02:10 Tylko jeden skecz – Kabaret TEY (4);
program rozrywkowy
02:35 Olga Lipińska zaprasza (5); talkshow
03:25 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM
przedstawia - Różne takie inne story

TVP2
05:05 Koło fortuny; odc. 331 ed. 5;
teleturniej
05:45 M jak miłość; odc. 1447; serial TVP
06:40 Pożyteczni.pl; magazyn
07:05 Na sygnale; odc. 63 „Ciuchcia”; serial
fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (24); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 177
„Życie nie jest nudne” sezon 8; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2069; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 332 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 86; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1447; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział; odc. 98; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 515 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2171; teleturniej
17:15 Więzień miłości; odc. 62; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 76
„Nowoczesna rodzinka”; serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2069; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2070; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 48; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc. 744; serial
TVP
21:55 Na sygnale; odc. 233 „Podróż
poślubna”; serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Kiedyś mnie
znajdziesz; komediodramat; USA
(2007); reż.:Helen Hunt; wyk.:Helen
Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick,
Bette Midler; od lat 16
00:25 O mnie się nie martw; s. X; odc.
11/13; serial komediowy TVP
01:25 Świat bez tajemnic – Christie’s
sprzedawcy luksusu; odc. 2; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
02:20 Codzienna 2 m. 3; odc. 70; serial
komediowy TVP
02:55 Codzienna 2 m. 3; odc. 71; serial
komediowy TVP

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (12) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (578) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Więzy Krwi) (77) program sądowy
07:55 Szpital (275) - program obyczajowy.
Na oddział ratunkowy trafia 50-latka z
silną dusznością. Do szpitala przywiózł
ją syn. Pacjentka źle się poczuła podczas
zapoznawczej wizyty u przyszłych
teściów chłopaka…
08:50 Big Brother (47/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (48/64) program
09:55 Zakochani po uszy (71/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (111/165) - program
12:45 19 + (112/165) - program
13:15 Ukryta prawda (339) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (48/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Vendetta) (78) program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Prywatne miasto) (115/116) - program
sądowy
16:20 Szpital (276) - program obyczajowy.
Pogotowie przywozi do szpitala 26-letnią
Magdę Porębską, która jest pod
wpływem narkotyków i alkoholu.
Dziewczyna była z przyjaciółmi na
imprezie w klubie…
17:20 Big Brother Podwieczorek (48/64) program
17:25 Prawo Agaty 2 (13) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 13 (2/10) - magazyn
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (72/120) program
20:00 Big Brother (48/65) - program
21:00 Gracz - film sensacyjny, USA 2014.
Profesor literatur i nałogowy hazardzista
Jim (Mark Wahlberg) traci cały swój
majątek. Wkrótce zapożycza się u
niewłaściwych ludzi, którzy domagają się
spłaty długu. Inaczej Jim zginie.
23:20 Big Brother Nocą (39/52) - program
(dozwolone od lat 18)
23:55 Czas na przyjaźń - komedia,
USA 2013. Spotkanie po latach
znajomych z college’u budzi w nich
dawno zapomnianą rywalizację a także
romanse.
02:35 Moc Magii (488) - program

POLSAT
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 (753) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (754) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(141) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (624) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (185) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (506) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2887) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (377) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (354) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (344) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2888) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (456) serial
komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (552) serial
komediowy
20:40 Duże dzieci; komedia, USA 2010.
Powrót do lat młodości. W statecznych
mężach i ojcach ożywa duch beztroskiej
zabawy.
22:55 Ślad (77) serial kryminalny
23:55 Adrenalina; film sensacyjny, Wielka
Brytania/USA 2006. Płatny zabójca nie
może dopuścić, by jego tętno się
zmniejszyło. Inaczej umrze...
1:50 Nasz nowy dom (73) reality show.
Kowalscy z czwórką dzieci niegdyś
mieszkali u dziadków, a potem w
wynajętym pomieszczeniu przy sklepie.
W końcu udało im się...
2:50 Nasz nowy dom (74) reality show.
Pani Małgorzata sama wychowuje
niepełnosprawnego Sebastiana. Chłopiec
ma m.in. porażenie mózgowe. Kobieta
mieszka z nim u swojej mamy, ale jej...
3:50 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym do
studia. Występują eksperci, zajmujący
się między innymi tarotem,...

TVN STYLE
05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5
(6/13) - program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3 (12/39) program
06:30 Ugotowani 7 (13) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę (8/12)
- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (8/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (6/10) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6
(2/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (1/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (7/13) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Kto tu mieszka? (3/8) - program
rozrywkowy
13:30 Panny młode ponad miarę 2 (4/10) program
14:35 Śluby marzeń (3) - program
rozrywkowy
15:40 Kosmetyczne rewolucje
16:10 Ostre cięcie 6 (11/12) - program
16:55 Nowa misja ratunkowa (4/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (7/13) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4
(3/8) - reality show
19:40 Afera fryzjera 7 (2/8) - program
rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni (1/10) - program
rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana 2 (8) - program
lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4 (6/8) - program
lifestylowy
23:00 Tu jest pięknie 3 (2/8) - program
23:30 Subiektywny ranking smaków
00:00 Upragnione ciało w miesiąc
01:05 Rodzice pod ostrzałem (9/20) program rozrywkowy
02:10 Wiem, co kupuję (11/12) - program
lifestylowy
02:40 Wiem, co jem 4 (1/15) - magazyn
03:10 Wiem, co jem 3 (10/16) - magazyn
03:40 W roli głównej - Magdalena
Boczarska (1/8) - talk show
04:10 W roli głównej - Ewa Kasprzyk
(14/17) - talk show
04:40 W roli głównej - Kasia Kowalska
(15/17) - talk show

TVN
05:10 Uwaga! (5680) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (3/13) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Quiche lorraine
na ciescie francuskim (8/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2460) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1049) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (938) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (701) - program
14:00 19 + (402) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (10/14) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (702) - program
16:30 19 + (403) - program
17:00 Szpital (939) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1050) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7812) - informacje
19:35 Sport (7795) - informacje
19:45 Pogoda (7792) - informacje
19:50 Uwaga! (5681) - program
20:10 Doradca smaku 10-Zupa węgierska
„na kaca” (5/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2879) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (277) – 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. Odpowiedzi
udzielane charyzmatycznemu
prowadzącemu muszą być definitywne i
ostateczne…
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (13) - program
22:30 47 roninów - film przygodowy,
Wielka Brytania/USA/Węgry/
Japonia 2013 (od lat 16). W XVIIIwiecznej Japonii grupa roninów
(samurajów bez pana) chce pomścić
śmierć swego przywódcy. W roli
głównej Kaia - pół Brytyjczyka, pół
Japończyka - Keanu Reeves.
01:00 American Horror Story: Asylum
(4/13) - serial, USA (od lat 16). Do
Briarcliff zostaje przyjęta kobieta, która
zaatakowała nieznajomego w barze.
Pacjentka twierdzi, że jest ocaloną z
Holokaustu Anną Frank. Wydaje się
również, że poznaje dr Ardena… Grace
zwierza się Kitowi i tłumaczy dlaczego
została jedną z pacjentek Briarcliff. Nie
zdradza jednak wszystkiego. Doktor
Thredson oferuje Lanie i Kitowi pomoc
w ucieczce. W ośrodku pojawia się
detektyw, który przesłuchuje doktora
Ardena. Jednak nie tylko lekarz wydaje
się być obiektem jego zainteresowania.
01:55 Uwaga! (5681) - program
02:20 Moc Magii (488) - program

TVP SPORT
05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Boks - World Boxing Super Series
- 1/2 finału (2 - Glasgow): Inoue Rodriguez
07:05 Hokej na lodzie - Mistrzostwa Świata
Elity: Słowacja - Dania
08:35 Pełnosprawni
09:00 Benefis Agnieszki Radwańskiej
09:50 Transmisja sportowa
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA:
Strassburg - 2 runda
17:00 Oko w oko
17:35 Siatkówka kobiet - Liga Narodów:
Polska - Włochy
19:30 Legia TV
20:05 Siatkówka kobiet - Liga Narodów:
Polska - Niemcy
22:45 Sportowy Wieczór
23:30 Boks - World Boxing Super Series
- 1/2 finału (2 - Glasgow): Inoue Rodriguez
00:30 Boks - World Boxing Super Series
- 1/2 finału (2 - Glasgow): Taylor Baranczyk
01:25 Hokej na lodzie - Mistrzostwa Świata
Elity: podsumowanie fazy grupowej
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 Finał Konferencji Wschodniej
05:00 Nations Stories

POLSAT SPORT
6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
11:00 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...
12:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Tajlandia - Niemcy
14:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Polska - Włochy
16:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; studio
17:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Tajlandia - Włochy
19:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; studio
20:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Polska - Niemcy
22:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; studio
23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW
3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Polska - Niemcy

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 48
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 225
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
103
09:00 Rodzinny interes; odc. 4
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odcinek:
Polowanie
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odcinek:
Nieczysta gra
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 19
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 20
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 82
16:00 Rodzinny interes; odc. 4
17:00 Rodzinny interes; odc. 5
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
103
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
104
20:00 Patrol; akcja, USA 2006. Ben Randall
(Kevin Costner) to doświadczony
ratownik. Po tragicznym wypadku, w
którym giną jego koledzy z ekipy
przeżywa załamanie. Zostaje
oddelegowany do szkolenia młodych
kandydatów do elitarnej amerykańskiej
Straży Wybrzeża. Wśród jego uczniów
jest bardzo utalentowany, lecz
wyjątkowo zarozumiały pływak - Jake
Fischer (Ashton Kutcher)…
22:50 Karmazynowy przypływ; akcja, USA
1995. W Rosji za sprawą byłych
żołnierzy Armii Czerwonej wybucha bunt
wojskowy. Przejmują oni kontrolę nad
wyrzutniami rakiet nuklearnych. Światu
grozi III wojna światowa, więc Stany
Zjednoczone wysyłają okręt podwodny
Alabama, który ma kontrolować
rosyjskie wody terytorialne. W końcu
dowództwo okrętu dostaje od bazy
rozkaz odpalenia rakiet. Jednak
niespodziewanie podczas potwierdzenia
rozkazu kontakt się urywa. Nie wiadomo
czy Oficer Ron Hunter (Denzel
Washington) zaczyna od tej pory
zastanawiać się nad słusznością
wydanego wcześniej rozkazu…
01:15 Bez Litości; serial akcji, Kanada, USA
2012; odc. 5
03:05 Rodzinny interes; odc. 4
04:00 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 24
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 8

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (12)
serial przygodowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(39) serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (35) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (19) reality show.
Iwona jest mamą trzech chłopców.
Odeszła od męża, który źle ją traktował.
Razem z synami zajmuje mieszkanie na
ostatnim piętrze...
9:00 Septagon (47) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3
(38) reality show. Odcinek
ćwierćfinałowy. Przed uczestnikami
kolejne wyzwanie - filetowanie ryb,
umiejętność z pozoru prosta. Na
zwycięzców czeka nagroda w iście
wojskowym...
11:30 Sekrety sąsiadów (23) serial
obyczajowy
12:00 Galileo (749); program
popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (183) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (551) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (2) serial
kryminalny
17:00 Joker (6) teleturniej
18:00 Septagon (48) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (552) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(307) serial kryminalny
21:00 Na szlaku; horror, Kanada 2014. Alex
i Jenn wybierają się na wyprawę w
kanadyjską głuszę. Pewny swojej
orientacji w terenie mężczyzna nie
zabiera mapy. Nieświadoma...
22:55 Mściciel z Wall Street; film
sensacyjny, Kanada/USA 2013. Desperat
wypowiada prywatną wojnę instytucjom
finansowym, które wini o swoje kłopoty.
1:00 Transakcje za milion dolarów – Los
Angeles 5 (6) 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.

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 184; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 64 „Pole rażenia”;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 65 „Majka
podfruwajka”; serial fabularyzowany TVP
07:20 Stawka większa niż życie; odc. 5/18
- Ostatnia szansa; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1053; serial
09:25 Na dobre i na złe; odc. 743; serial
10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 93; serial
komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94
„Szykujemy Święta”; serial TVP
11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze; serial TVP
11:40 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z czartem;
serial obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze
diamentów; serial obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 208 Porzeczki; serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 209 Nauczyciel; serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc. 292 Po
znajomości; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 65 „Majka
podfruwajka”; serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 67 - Kozi róg;
serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VI; odc. 68 - Narracja
negacji; serial obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 15;
serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 Reggae; serial kryminalny TVP
20:30 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 8 - Wyrok;
serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.VI; odc. 69 - Wiatr w
żaglach; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VI; odc. 70 - Seks nocy
letniej; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 211 Napad doskonały; serial kryminalny TVP
00:10 Rodzinka.pl; odc. 262; sezon 14;
serial komediowy TVP
00:40 Na sygnale; odc. 232 „Póki śmierć
nas nie rozłączy”; serial TVP
01:15 Londyńczycy II; odc. 6/16; serial
obyczajowy TVP
02:05 Londyńczycy II; odc. 7/16; serial
obyczajowy TVP
02:55 Stawka większa niż życie; odc. 5/18
- Ostatnia szansa; serial TVP
04:00 M jak miłość; s.I; odc. 1053; serial
TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 93
„Videofilmowanie”; serial komediowy
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 22 maja; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny – 22.05.1989
07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
8/13; serial sensacyjny TVP
08:40 Archiwum zimnej wojny; magazyn
09:20 Historia Polski – Do wolnego
świata.; film dokumentalny
10:20 Sensacje XX wieku – Tajemnica
berlińskiego bunkra; cz. 1; cykl
dokumentalny
10:50 Powiedz mi dlaczego?; film
dokumentalny
12:00 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 16
12:20 Czas honoru; odc. 47 „Oświadczyny”;
serial TVP
13:20 Wszystkie kolory świata –
Nikaragua. Naturalne piękno; serial
dokumentalny; Francja (2008)
14:25 Wygrać z przeznaczeniem; film
dokumentalny; Polska (2016); reż.:Marek
Lechowicz
15:30 Odtajnione akcje szpiegowskie; odc.
5/8; film dokumentalny; USA (2016)
16:35 Historia Polski – Bitwa o Monte
Cassino 1944; film dokumentalny;
reż.:Zbigniew Wawer
17:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii – Sochy
18:15 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV;
odc. 75; magazyn
18:50 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 16; cykl dokumentalny
19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
9/13; serial sensacyjny TVP
20:00 Helikoptery w akcji; odc. 4/4 Irak;
serial dokumentalny; Wielka Brytania
(2008)
21:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc.
2/6; serial dokumentalny; USA (2013);
od lat 16
22:00 Marzyciele – Dąbrowski od IKaCa;
program publicystyczny
22:35 Prognoza pogody; film TVP
00:10 Sensacje XX wieku – Zamach na
papieża; cz. 2; cykl dokumentalny
00:40 Encyklopedia II wojny światowej –
Petain; cykl dokumentalny
01:05 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii – Sochy
01:40 Dziennik telewizyjny – 22.05.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 2 3 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu; 10/113;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 178;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 489; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Blondynka; odc. 82 - Pomyłka?;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.XI; odc. 134 - Źli
chłopcy; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 98 Święta Rodzina; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Mama hiena;
film dokumentalny; Francja (2013)
14:00 Elif; s.III; odc. 490; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 122
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 179;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3496; telenowela TVP
18:30 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 11/113;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Piłka nożna (studio), Na żywo
20:20 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata
U20: Polska - Kolumbia, Na żywo
22:45 Audycje Komitetów Wyborczych
22:55 Magazyn kryminalny 997; magazyn;
od lat 16
23:45 Ocaleni; reality show; od lat 16
00:50 Tanie Dranie – Moroz i Kłopotowski
komentują świat; talk-show
01:35 Bez tożsamości; odc. 33; serial;
Hiszpania (2016); od lat 16
02:25 Zaginiona; odc. 3; Francja (2015);
od lat 16
03:30 Sprawa dla reportera
04:30 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/112/; magazyn

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2489; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy –
Niezwykłe dania z ryb; magazyn
kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 172;
teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon
2 (odc. 10) - Świat oczami zwierząt;
reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 492 ed. 6;
teleturniej
09:50 Dwoje i ich boje (1); program
rozrywkowy
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /60/ „Kwiat jedej nocy” - Alibabki
11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/
- „Niepokonani” - Perfect
11:10 Familiada; odc. 2489; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /40/;
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa
Scena Dwójki - „Zielonogórskie
zagłębie kabaretowe”; widowisko
13:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa
Scena Dwójki - „Kabaret Hrabi”;
widowisko
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /23/;
teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII
Festiwal Kabaretu Koszalin. „SPA
KOSZALIN”
18:20 Okrasa łamie przepisy – Skarb
mazurskich jezior; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat; odc. 17 - W drodze do dżungli;
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży – Słowacja
- Liptów; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /41/;
teleturniej
20:30 Big Music Quiz (23); teleturniej
muzyczny
21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - sezon II (2)
22:30 Kabaret za kulisami – Aktor w
kabarecie; program rozrywkowy
23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.II;
program rozrywkowy
00:40 Koło fortuny; odc. 491 ed. 6;
teleturniej
01:25 Kabaretowa Mapa Polski – VIII
Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe
Igrzyska (1-2); program rozrywkowy
03:30 Kabaretowa Mapa Polski –
Kabaretowe Przeboje Lata (1);
program rozrywkowy
04:25 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie – Edyta Górniak;
widowisko rozrywkowe

TVP2
05:00 Koło fortuny; odc. 333 ed. 5;
teleturniej
05:40 Na dobre i na złe; odc. 744; serial
TVP
06:35 Operacja Zdrowie!; magazyn
medyczny
07:10 Na sygnale; odc. 64 „Pole rażenia”;
serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (25); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 178 „Mimo
wszystko miłość” sezon 8; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2070; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 334 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 87; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 744; serial
TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział; odc. 99 Zawiedzione nadzieje;
część 1; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 516 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2172; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 63; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 77 „Święta”;
serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2070; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2071; serial
obyczajowy TVP
20:45 Europa da się lubić – 15 lat później
(4); program rozrywkowy
22:00 Big Music Quiz (10); teleturniej
muzyczny
23:05 Na sygnale; odc. 233 „Podróż
poślubna”; serial fabularyzowany TVP
23:35 Kiedyś mnie znajdziesz;
komediodramat; USA (2007); reż.:Helen
Hunt; wyk.:Helen Hunt, Colin Firth,
Matthew Broderick, Bette Midler; od
lat 16
01:20 La La Poland; s.II; odc. (3); program
rozrywkowy
01:55 Riviera; odc. 9; serial; Wielka
Brytania (2017); od lat 16
02:50 Art Noc

TVN7
05:00 Prawo Agaty 2 (13) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (579) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Vendetta) (78) program sądowy
07:55 Szpital (276) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (48/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (49/64) program
09:55 Zakochani po uszy (72/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (113/165) - program
12:45 19 + (114/165) - program
13:15 Ukryta prawda (340) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (49/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Zatruta miłość) (79) program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Szef zboczeniec) (116) - program
sądowy
16:20 Szpital (277) - program obyczajowy.
Karetka pogotowia przywozi 20-letniego
Rafała Sielczaka. Chłopak został
przyłapany podczas włamania przez
właściciela domu. Mężczyzna pobił go a
podczas szarpaniny na 20-latka spadła
metalowa szafka. Pacjent jest
przytomny, ale skarży się na ból
brzucha…
17:20 Big Brother Podwieczorek (49/64) program
17:25 Prawo Agaty 3 (1) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 13 (3/10) - magazyn
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (73/120) program
20:00 Big Brother (49/65) - program
21:00 Błękitna fala - film obyczajowy, USA/
Niemcy 2002. Młoda, robiąca karierę
sportową surferka, ulega poważnemu
wypadkowi…
23:15 Big Brother Nocą (40/52) - program
(dozwolone od lat 18)
23:50 Tammy - komedia, USA 2014.
Tammy (Melissa McCarthy) ma zły
dzień. Skasowała swój samochód,
została zwolniona z pracy i na dodatek
odkryła, że mąż ją zdradza Jest
kompletnie spłukana, a jej jedyną deską
ratunku jest babcia Pearl (Susan
Sarandon)…
01:55 Moc Magii (489) - program
04:05 Druga strona medalu (4/8) - talk
show – Otylia Jędrzejczak
04:30 Druga strona medalu (6/8) - talk
show – Jacek Olszewski

POLSAT
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 (755) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (756) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(142) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (625) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (186) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (507) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2888) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (378) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (355) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (345) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2889) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (457) serial
komediowy
20:05 Nasz nowy dom (142) reality show
21:10 Przyjaciółki (158) serial obyczajowy
22:15 Ślad (78) serial kryminalny
23:20 Mąż idealny; komedia romantyczna,
USA 1997. Kate Mosley (Jennifer
Aniston) pracuje w prestiżowej agencji
reklamowej. Marzy o awansie, ale jej
szef woli pracowników z
ustabilizowanym życiem osobistym,
więc samotna kobieta nie ma szans na
karierę. Kate bardzo podoba się kolega z
pracy Sam Mayfair (Kevin Bacon), ale
on nie zwraca na nią uwagi. Wszystko
się zmienia, kiedy do firmy trafia zdjęcie
Kate siedzącej na kolanach przystojnego
mężczyzny, Nicka (Jay Mohr).
Dziewczyna okłamuje wszystkich, że to
jej narzeczony. Wkrótce szef docenia jej
rozsądek, Sam natomiast zaczyna się nią
wyraźnie interesować…
1:35 Chirurdzy (161) serial obyczajowy
2:35 Chirurdzy (162) serial obyczajowy
3:45 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym do
studia. Występują eksperci, zajmujący
się między innymi tarotem,...

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5
(7/13) - program lifestylowy
05:55 Co za tydzień (901) - magazyn
06:30 Ugotowani 7 (15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (16) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę (9/12)
- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (9/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (7/10) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6
(3/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (2/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (8/13) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (4/9) program
13:20 Sztuka mięsa (8/12) - program
13:50 Patenciary (3/8) - program
14:25 Pogromcy medycznych mitów (5) reality show
15:25 Miłość od kuchni (1/10) - program
rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7
(9/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (10) - program
lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (8/13) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4
(4/8) - reality show
19:40 Ugotowani 7 (17) - program
20:15 Ugotowani 7 (18) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:50 W czym do ślubu? (7/10) - reality
show
21:20 Panny młode ponad miarę 2 (4/10) program
22:25 Pani Gadżet 17 (11/12) - magazyn
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje (12)
- program rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 4 (6/8) - program
00:15 Pogromcy medycznych mitów (5) reality show
01:15 Subiektywny ranking naj… (4/6) program
01:45 Wiem, co kupuję (9/12) - program
lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (7/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 4 (7/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Maja Ostaszewska
(2/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Kasia Cichopek
(16/17) - talk show
04:15 W roli głównej - Tomasz Karolak
(1/9) - talk show
04:45 Wiem, co jem 2 (12/15) - magazyn

TVN
05:10 Uwaga! (5681) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (4/13) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Zupa węgierska
„na kaca” (5/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2461) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1050) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (939) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (702) - program
14:00 19 + (403) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (11/14) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (703) - program
16:30 19 + (404) - program
17:00 Szpital (940) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1051) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7813) - informacje
19:35 Sport (7796) - informacje
19:45 Pogoda (7793) - informacje
19:50 Uwaga! (5682) - program
20:10 Doradca smaku 10-Makaron linguine
z owocami morza (7/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2880) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (278) – 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. Odpowiedzi
udzielane charyzmatycznemu
prowadzącemu muszą być definitywne i
ostateczne…
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (13) program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Dlaczego nie! - komedia 2007.
Małgosia (Anna Cieślak) ucieka z
prowincjonalnego miasteczka. Pewnego
dnia nieoczekiwanie znajduje pracę w
agencji reklamowej, a jej życie wykonuje
woltę o 180 stopni. Okazuje się, że
ambicje i talent to nie wszystko. Nowe
wyzwania, nowe znajomości i…nowy on
wprowadzają chaos w życie dziewczyny i
wymagają lekkiego retuszu jej marzeń…
00:30 47 roninów - film przygodowy,
Wielka Brytania/USA/Węgry/
Japonia 2013. W XVIII-wiecznej Japonii
grupa roninów (samurajów bez pana)
chce pomścić śmierć swego przywódcy.
W roli głównej Kaia - pół Brytyjczyka,
pół Japończyka - Keanu Reeves.
03:00 Uwaga! (5682) - program
03:25 Moc Magii (489) - program
(od lat 16)

TVP SPORT
05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Boks - World Boxing Super Series
- 1/2 finału (2 - Glasgow): Taylor Baranczyk
07:05 Benefis Agnieszki Radwańskiej
07:55 Benefis Agnieszki Radwańskiej
09:05 Siatkówka kobiet - Liga Narodów:
Polska - Niemcy
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA:
Strassburg - 1/4F
15:00 Legia TV
15:35 PN - MŚ U20 - studio, Na żywo
17:35 (studio) PN - Mistrzostwa świata U20
Tahiti - Senegal, Na żywo
17:50 PN - Mistrzostwa świata U20 Tahiti Senegal, Na żywo
20:15 studio - siatkówka kobiet - Liga
Narodów: Bułgaria - Polska, Na żywo
20:20 siatkówka kobiet - Liga Narodów:
Bułgaria - Polska, Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:20 PN - Mistrzostwa Świata U20 - Polska
- Kolumbia
01:30 Hokej na lodzie NHL skrót
02:00 Hokej na lodzie NHL, Na żywo
05:00 Nations Stories

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Tajlandia - Niemcy
8:20 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Polska - Włochy
10:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Tajlandia - Włochy
13:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Polska - Niemcy
15:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów
16:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; studio
17:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Włochy - Niemcy
19:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; studio
20:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska
22:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; studio
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...
3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 49
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 226
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
104
09:00 Rodzinny interes; odc. 5
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008; odcinek: Pieces Of
You
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 6
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 7
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 20. Callen i
Sam maja za zadanie sprawdzić grupę
podejrzewaną o posiadanie skradzionej
broni nuklearnej. W tym celu
wykorzystują przybrane tożsamości. Czy
plan się powiedzie?
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 21. Okazuje
się, żestary znajomy agentów, którego
uważali za zmarłego, nagle się zjawia i
prosi o pomoc.
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 83
16:00 Rodzinny interes; odc. 5
17:00 Rodzinny interes; odc. 6
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
104. Gosię i Anitę, niegdyś przyjaciółki,
obecnie łączy głęboka niechęć. Przestały
się przyjaźnić, kiedy pewnego dnia ojciec
Anity, szanowany profesor, zostawił dla
Gosi rodzinę. Po śmierci mężczyzny
następuje dalsza eskalacja konfliktu
pomiędzy kobietami. Kością niezgody
jest ukochane pianino profesora.
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
105
20:00 Powiedz tak; komedia, Niemcy, USA
2001. Mary Fiore (Jennifer Lopez) jest
znakomitą organizatorką ślubów.
Pewnego dnia przypadkowy mężczyzna
ratuje jej życie. To przystojny i zabawny
pediatra Steve Edison (Matthew
McConaughey), który jak się okazuje jest
uosobieniem samych zalet. Od tej pory
serce Mary zaczyna bić mocniej i wierzy,
że miłość może przytrafić się także jej…
22:00 Wygrane marzenia; komedia, USA
2000
00:00 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019;
odc. 6
00:35 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 3-6
03:05 Rodzinny interes; 2019; odc. 5
04:00 Biesiada na cztery pory roku;
factual; 2015
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny;
2010; odc. 10

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (13)
serial przygodowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(40) serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (36) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (20) reality show.
Hanna i Sławomir od dziewięciu lat
prowadzą rodzinny dom dziecka.
Budynek, w którym mieszkają, jest
odnowiony z zewnątrz, ale wymaga...
9:00 Septagon (48) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3
(39) reality show. Półfinał! Czworo
uczestników stanie do ostatecznej
rozgrywki przed długo wyczekiwanym
finałem. Zawodnicy będą musieli dołożyć
wszelkich starań, aby wydać wszystkie...
11:30 Sekrety sąsiadów (24) serial
obyczajowy
12:00 9. miesiąc (2) serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (184) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (552) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (85) serial
kryminalny
17:00 Joker (7) teleturniej
18:00 Septagon (49) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (553) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(308) serial kryminalny
21:00 Wojna Harta; dramat wojenny, USA
2002
23:40 Śmierć na talerzu 2 (9) serial
dokumentalny. Twórcy serialu próbują
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie
nadal spożywają potrawy, które mogą
zaszkodzić ich zdrowiu lub zabić.
0:40 Śmierć na talerzu 2 (10) serial
dokumentalny
1:40 Transakcje za milion dolarów – Los
Angeles 5 (7) serial dokumentalny.
Konkurencja między agentami
nieruchomości w Kalifornii jest
ogromna. Widzowie poznają kulisy pracy
specjalistów oraz ich klientów.
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.

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 185; telenowela
historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 65 „Majka
podfruwajka”; serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 66 „Za późno”;
serial fabularyzowany TVP
07:20 Stawka większa niż życie; odc. 6/18
- Żelazny krzyż; serial TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1054; serial
TVP
09:30 Stulecie Winnych; odc. 11; serial
TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94
„Szykujemy Święta”; serial komediowy
TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 95 „Strachy
na lachy”; serial komediowy TVP
11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze; serial TVP
11:40 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze
diamentów; serial obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VI; odc. 67 - Kozi róg;
serial obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 209 Nauczyciel; serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 Reggae; serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc. 293 Niewinne
lekarstwo; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 66 „Za późno”;
serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 68 - Narracja
negacji; serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VI; odc. 69 - Wiatr w
żaglach; serial obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 16;
serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 211 Napad doskonały; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 9 - Aktor;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 70 - Seks nocy
letniej; serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VI; odc. 71 - Dzieci
rewolucji; serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 212 Wahadełko; serial kryminalny TVP
00:05 Echo serca; odc. 12; serial TVP
00:55 Mrok; odc. 4/8 - Miłość może zabić;
serial kryminalny TVP; od lat 16
01:55 Mrok; odc. 5/8 - Pamiętnik; serial
kryminalny TVP; od lat 16
02:50 Stawka większa niż życie; odc. 6/18
- Żelazny krzyż; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1054; serial
TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94
„Szykujemy Święta”; serial komediowy
TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 23 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 23.05.1989
07:50 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
9/13; serial sensacyjny TVP
08:45 Historia Polski – Bitwa o Monte
Cassino 1944; film dokumentalny
09:55 Po PRLu; odc. 12
10:30 Sensacje XX wieku – Tajemnica
berlińskiego bunkra; cz. 2; cykl
dokumentalny
11:05 Zaginiona flota Kolumba; film
dokumentalny; USA (2010)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 16; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 48; „Niemieckie
porachunki”; serial TVP
13:15 Plemienna sztuka przetrwania
2; odc. 5/6. Ofiara w puszczy; cykl
dokumentalny; USA (2016)
14:15 Dziewicza Nowa Zelandia; odc. 4/6.
Park Narodowy Zatoki Hauraki; serial
dokumentalny; USA (2013)
15:10 Tajemniczy Księżyc; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2006)
16:35 Historia Polski – SKS w PRL - u; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii – Sprawdzimy
każdy ślad
18:15 Taśmy bezpieki – Festiwale piosenki
radzieckiej w PRL
18:45 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 16; cykl dokumentalny
18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
10/13; serial sensacyjny TVP
19:55 Wojna wietnamska; odc. 3/10; serial
dokumentalny; USA (2017)
21:05 Japonia. Tajemnicze Imperium –
Wola sioguna; 2/3; film dokumentalny;
USA (2003)
22:05 Spór o historię – Władcy polscy:
Stanisław Leszczyński; debata
22:45 Szerokie tory – Jeden dzień z życia
muzułmanina w Azerbejdżanie
23:25 Sekrety amerykańskiej mafii; odc.
2/6; serial dokumentalny; USA (2013);
od lat 16
00:20 Sekrety wykute w kamieniu; odc. 3/8
Teby, stolica wiecznego Egiptu (Thebes,
the riverbanks of eternity); serial
dokumentalny; Francja (2005)
01:20 Sensacje XX wieku – Tajemnica
berlińskiego bunkra; cz. 1; cykl
dokumentalny
01:50 Encyklopedia II wojny światowej
– U–booty wychodzą; cykl dokumentalny
02:20 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii – Sprawdzimy
każdy ślad
02:50 Dziennik telewizyjny – 23.05.1989

