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Kodeks karny po nowelizacji

Koniec z warunkowym zwolnieniem!
Dożywotnie pozbawienie
wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia, do 20
lat więzienia za przyjęcie łapówki, surowsze kary za najgroźniejsze przestępstwa i
kradzieże kart płatniczych,
nowe typy przestępstw – takie zmiany wprowadzone zostaną za sprawą nowelizacji
kodeksu karnego, która została przyjęta przez Sejm.

Bez prawa do warunkowego
zwolnienia
Projekt wprowadza karę dożywotniego pozbawienia wolności
bez możliwości warunkowego
zwolnienia. Ma być ona orzekana wobec sprawców, którzy są
trwale niebezpieczni dla społeczeństwa. Sądy musiałyby ją obligatoryjnie orzekać również wobec osób, które zostały w przeszłości skazane na dożywocie albo na 20 i więcej lat więzienia, a
dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono
wobec nich dożywocie. W tych
przypadkach wyrok dożywocia

skazani na „zwykłe”, a nie bezwzględne dożywocie, mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie.
Dziś wynosi on 25 lat. Wydłuży
się również okres próby przy warunkowym zwolnieniu z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dziś wynosi on 10 lat. Po
zmianach okres próby dla skazanych na dożywocie będzie... dożywotni. Zwiększy się ponadto
okres przedawnienia karalności
zabójstwa – z 30 do 40 lat.

ma mieć charakter bezwzględny
– na zawsze pozbawiać możliwości ubiegania się o warunkowe
zwolnienie. - Ponadto sądy mogłyby orzekać zakaz warunko-

wego zwolnienia przy skazaniu
na dożywocie w wypadkach, gdy
charakter i okoliczności czynu
oraz właściwości osobiste sprawcy wskazują, iż jego pozostawa-

Problemy pacjentów i szpitala

Protest fizjoterapeutów
wciąż trwa
– Przyszedłem na rehabilitację i kolejny raz zostałem odesłany z kwitkiem. W takiej sytuacji,
jak ja, jest mnóstwo osób. Nie możemy realizować zabiegów w ustalonych wcześniej terminach
– alarmowali nasi czytelnicy. Czym spowodowany jest taki stan rzeczy? Trwającym strajkiem
fizjoterapeutów. Cierpią jednak nie tylko protestujący, pacjenci, ale i sam szpital...
Ciąg dalszy na str. 3

Dla seniorów

Cztery tysiące od ZUS

Seniorom, którzy ukończy 100 lat mogą, przysługuje specjalne świadczenie honorowe od ZUS.
Jego wysokość to... cztery tysiące złotych brutto – na rękę wychodzi 3279,53 zł. Na dodatek
jest wypłacane co miesiąc! Najstarszą pobierającą świadczenie stulatką była mieszkanka województwa śląskiego. W grudniu ubiegłego roku miała ukończone... 112 lat!
Ciąg dalszy na str. 3

Uwaga

Czerwiec niekorzystny
dla emerytów

Zamierzasz przejść na emeryturę? Nie składaj wniosku w czerwcu! Dzięki temu
możesz zyskać na wysokości świadczenia. Czerwiec to najmniej korzystny miesiąc
dla przyszłych emerytów. Powód? Waloryzacja składek i kapitału początkowego.
Ciąg dalszy na str. 3

nie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla społeczeństwa – tłumaczy resort sprawiedliwości. Projekt wydłuża także do 35 lat okres, po którym

Elastyczny wymiar kar
Ponadto zmiany mają dać sądom możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości
i współmiernie do ciężaru winy.
Obecnie sędziowie dysponują
ograniczonym zakresem kar za
najpoważniejsze przestępstwa.
Możliwe jest orzekanie kar do 15
lat pozbawienia wolności, osobną karą 25 lat więzienia i dożywotnim pozbawieniem wolności.
Nie mogą więc wymierzyć, np.
kary 18 czy 27 lat więzienia, nawet gdyby była ona odpowiednia.
Ciąg dalszy na str. 4

Znaki drogowe

Nazwy
zagranicznych miast
także po polsku
Nazwy miast położonych w sąsiednich państwach będą podawane na znakach drogowych w języku polskim i w języku oryginalnym. Obie nazwy będą zapisywane w jednym wierszu w pierwszej kolejności po polsku, a następnie w oryginale, w nawiasie. Ma to być ułatwienie dla osób, które nie znają pisowni
nazw zagranicznych miast w języku państwa, na terenie którego
są położone.
Ciąg dalszy na str. 13
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Problemy pacjentów i szpitala

Protest fizjoterapeutów wciąż trwa
Dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, kolejna grupa
zawodowa głośno demonstruje
swoje niezadowolenie z wynagrodzenia i domaga się podwyżek. W pierwszych dniach maja
protest rozpoczęli fizjoterapeuci. Wszystko zaczęło się od...
masowego oddawania krwi.
– To nie jet protest przeciwko
pacjentom, ani przeciwko dyrektorowi szpitala, tylko przeciwko złemu systemowi – zaznaczają.
Fizjoterapeuci domagają się
1600 zł podwyżki, wzrostu wyceny świadczeń gwarantowanych fizjoterapeutycznych, a
także urlopów szkoleniowych.
Podkreślają, że mają już dość
nierówności w płacach w ochronie zdrowia. Ci, którzy są na początku swojej ścieżki zawodowej zarabiają średnio 16001800 zł. Niektórzy nie mają nawet najniższej krajowej. Postanowili więc zawalczyć o swoje.
Akcja rozpoczęła się od masowego oddawania krwi. Skąd taki
pomysł? Za oddanie krwi przysługuje bowiem dzień wolny.
Później był strajk włoski oraz
masowe zwolnienia lekarskie.
Część rozpoczęła też głodówkę.
Problem strajkujących fizjoterapeutów mocno odczuli pacjenci
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
– W lutym wpłynęło do nas
pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników
Fizjoterapii z żądaniami. Pracownicy zostali jednak poinformowani, że nie możemy ich
spełnić ze względu na zadłuże-

Dyrektor Bogusława Miłkowska (z lewej) i koordynator fizjoterapeutów Agnieszka Hatlapa

zdj. Bartłomiej Mazur

nie szpitala – mówi Bogusława
Miłkowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
W placówce obecnie zatrudnionych jest 59 fizjoterapeutów
(na oddziałach i w zakładzie rehabilitacji). W początkowych
dniach protestu, na zwolnieniach lekarskich były aż 34 osoby! Do tego dwie były na zaplanowanych wcześniej urlopach,
a także na macierzyńskim oraz
świadczeniu emerytowo-rentowym. Braki kadrowe dało się
więc odczuć w momencie.
– Szpitale powiatowe otrzy-

mały pieniądze na podwyżki.
My – jako szpital wojewódzki –
niestety już nie. Wspieramy fizjoterapeutów całym sercem.
Mamy świadomość, że mają
niewielkie wynagrodzenia za
tak ciężką pracę. Zobowiązaliśmy się nawet, że gdy będą wysyłać pisma, czy petycje w swojej sprawie to z pewnością się
pod nimi podpiszemy. Nie jesteśmy jednak w stanie sprostać
ich żądaniom. Na dodatek protest generuje koszty. Przez nieobecność na oddziałach i w zakładzie rehabilitacji tracimy
pieniądze z NFZ. W sumie każdego dnia to około 10 tysięcy

Uwaga

Czerwiec niekorzystny dla
emerytów
Dokończenie ze str. 1

- Kiedy najlepiej mogę złożyć wniosek
o emeryturę? Czy to musi być w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego, czy
może to nastąpić później? Co dają mi
kolejne miesiące pracy? Ile będzie wynosić moja emerytura? – to najczęstsze pytania adresowane do doradców emerytalnych w śląskich oddziałach ZUS.
Nie jest tajemnicą, że im dłużej pracujemy, tym nasze świadczenie jest wyższe. Przyszli emeryci w większości już o
tym wiedzą. Natomiast warto mieć również tę świadomość, że na wysokość naszej emerytury może mieć wpływ miesiąc, w którym składamy wniosek. Niekorzystnym terminem dla przyszłych
emerytów jest czerwiec. Spowodowane
jest przepisami dotyczącymi waloryzacji
składek i kapitału początkowego.
– Są dwa rodzaje waloryzacji – roczna
oraz kwartalna. Waloryzacja roczna
przeprowadzana jest 1 czerwca każdego
roku i dotyczy składek, które są zapisane na naszym koncie na dzień 31 stycznia bieżącego roku. Ta metoda jednak
nie uwzględnia waloryzacji składek zewidencjonowanych za miesiące po 31
stycznia - tłumaczy Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Waloryzacja roczna w następnych
miesiącach począwszy od lipca uzupełniona jest przez waloryzację kwartalną.
Czerwiec jest jedynym miesiącem, w
którym składki podlegają jedynie waloryzacji rocznej, a nie kwartalnej. W
praktyce oznacza to, że osoby które zło-

żą wniosek o emeryturę w czerwcu,
mogą mieć świadczenie niższe, nawet o
kilkaset złotych, niż gdyby zrobili to w
innym miesiącu. - Przykładowo, idąc
na emeryturę między czerwcem a grudniem składki będą zwaloryzowane waloryzacją roczną w czerwcu, za I kwartał w lipcu i za II kwartał w październiku, podobnie będzie jeśli złożymy wniosek między styczniem a czerwcem, w
tym wypadku obejmie nas waloryzacja
za III kwartał przeprowadzana w styczniu i IV, która dotyczy świadczeń z prawem od kwietnia. Osoba, która nabywa
prawo do wypłaty świadczenia w czerwcu, wówczas waloryzacja zgromadzonego kapitału jest przeprowadzona jedynie przez wskaźnik roczny – wyjaśnia
Beata Kopczyńska. Świadczeniobiorca,
którego emerytura zostanie przyznana
w okresie od lipca do maja ma prawo
do waloryzacji rocznej i kwartalnych.
Dzięki temu takie świadczenie może
być korzystniejsze. Jednak w celu uzyskania wyjaśnień w swojej indywidualnej sprawie ZUS zaprasza do skorzystania z zasięgnięcia porady u doradców emerytalnych, którzy są do dyspozycji w każdej placówce ZUS w godzinach pracy urzędu.
Warto wspomnieć, że dla emerytur
przyznawanych na dotychczasowych
zasadach (czyli tzw. „stare emerytury”)
znaczenie ma miesiąc marzec, w którym
przeprowadzana jest waloryzacja świadczeń i zmienia się kwota bazowa. Czerwiec nie ma wpływu na te emerytury.
Katarzyna Gwara

złotych – zaznacza Bogusława
Miłkowska.
Dyrekcja szpitala jest w stałym kontakcie ze strajkującymi.
Organizowane są specjalne
spotkania. - Zatrudnieni u nas
fizjoterapeuci rozumieją w jak
trudnym położeniu jest szpital.
Poprosiłam ich, aby zapewnili
chociaż pełny skład na oddziałach. Apel spotkał się z pozytywnym odzewem. W czwartek,
23 maja, pracowały w sumie 24
osoby. Mogliśmy więc w miarę
normalnie funkcjonować – podkreśla. Niestety pacjenci, którzy
nie leżą w szpitalu, a tylko zgłaszają się na wyznaczony termin
rehabilitacji są zazwyczaj odsyłani z kwitkiem.
– Robimy, co w naszej mocy,
aby żaden zabieg nie przepadł.
Pacjentów kierujemy na kolejne, przyspieszone, terminy.
Tym, którzy rozpoczęli już u nas
zabiegi, mają na przykład masaże, które odbywają się zgodnie z terminem, nie możemy
niestety oddać skierowań. Taka
możliwość jest tylko w momencie, gdy pacjenci nie rozpoczęli
cyklu rehabilitacji. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy – podsumowuje Bogusława Miłkowska.
Ponowne rozmowy o podwyżkach zaplanowano na przełom
sierpnia i września. Na razie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi
Panny w Częstochowie prowadzi rozmowy z wierzycielami. Co
warto podkreślić, część znaczących odsetek udało się już umorzyć.
Katarzyna Gwara

Dla seniorów

Cztery tysiące
od ZUS

Dokończenie ze str. 1

W grudniu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,9 tys.
świadczeń honorowych z
tytułu ukończenia stu
lat. Wśród stulatków pobierających świadczenie
w ZUS zdecydowanie
przeważają kobiety – stanowią 85% populacji.
Najwięcej 100-latków zamieszkuje województwo
mazowieckie (0,3 tys.),
najmniej zaś – województwo opolskie – 0,03 tys.
Średni wiek osoby pobierającej w grudniu 2018 r.
świadczenie honorowe z
tytułu ukończenia 100
lat wynosił 102,25 roku
(102,19 roku w przypadku mężczyzn, 102,26 roku w przypadku kobiet).
Najstarsza osoba pobierająca świadczenie dla
stulatka mieszkała w województwie śląskim. Była
to kobieta – w grudniu
ubiegłego roku miała
ukończone 112 lat. Najstarszy mężczyzna natomiast mieszkał w województwie dolnośląskim i
również w grudniu ubiegłego roku miał ukończone 111 lat. Najwięcej

świadczeń honorowych z
tytułu ukończenia 100
lat wypłacały Oddziały
ZUS w Gdańsku (108) i w
Warszawie I (106), najmniej natomiast – Oddziały ZUS w Legnicy (15)
i Pile (16).
Wysokość świadczenia
honorowego dla stulatków od marca wynosi
4003,88 zł brutto, czyli
„na rękę” otrzymują oni
3279,53 zł. Warto zaznaczyć, że seniorzy, którzy
ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę
lub rentę - świadczenie
honorowe otrzymują z
urzędu, bez składania dodatkowych wniosków, co
miesiąc. Jest ono wypłacane dożywotnio. Z kolei
w przypadku osób niepobierających świadczenia
emerytalno-rentowego,
świadczenie honorowe
przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego
pełnomocnika. Należy go
złożyć w najbliższej placówce ZUS, wraz z dołączonym do niego dokumentem potwierdzającym
datę urodzenia.
Katarzyna Gwara

3.

Dźbów

Wypchnął
syna przez
okno
Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie 64-letni Henryk L., który zabił swojego
syna. Między mężczyznami
doszło do awantury. Sprawca zagroził synowi, że wyrzuci go przez okno, jeżeli
ten zapali w mieszkaniu papierosa. Jak powiedział, tak
zrobił...
64-latek wspólnie z żoną i
40-letnim synem – Adamem
L. – mieszkał w częstochowskiej dzielnicy Dźbów. 16
kwietnia ubiegłego roku w godzinach popołudniowych doszło do awantury. Mężczyźni
zaczęli się szarpać. – Żona
oskarżonego próbowała wtedy
rozdzielić męża i syna, ale została uderzona przez Henryka
L. w twarz – mówi prokurator
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Henryk L. zagroził synowi, że wyrzuci go przez
okno, jeżeli ten zapali w mieszkaniu papierosa. Po pewnym
czasie, żona oskarżonego weszła do pokoju syna. Nie zastała go jednak. Zapytała, więc
męża, gdzie jest Adam. Henryk
L. oświadczył, że... „wyleciał
przez okno”. Kobieta wyjrzała
przez okno pokoju i zobaczyła
syna leżącego na brzuchu, tuż
obok bloku. Sąsiadka wezwała
pogotowie ratunkowe. Adam
L. trafił do szpitala. Niestety
po kilku godzinach zmarł. – W
wyniku zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonego był uraz wielonarządowy w postaci stłuczenia płuc i pęknięcia wątroby.
W śledztwie zasięgnięto także
opinii biegłego z zakresu kryminalistyki, celem ustalenia
kinetyki upadku Adama L. W
wydanej opinii biegły wykluczył możliwość przypadkowego wypadnięcia pokrzywdzonego z okna – tłumaczy prokurator Ozimek.
Przesłuchany przez prokuratora pod zarzutem zabójstwa Henryk L. nie przyznał
się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że w dniu
zdarzenia był pod znacznym
wpływem alkoholu i nie pamięta okoliczności tej tragedii.
Na wniosek prokuratora,
Sąd Rejonowy w Częstochowie
zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie,
które w toku dalszego postępowania zostało uchylone
przez Sąd Okręgowy w Częstochowie.
Na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów
stwierdzono, że sprawca w
chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był w pełni
poczytalny. Henryk L. nie był
w przeszłości karany.
Przestępstwo zabójstwa jest
zagrożone karą pozbawienia
wolności od 8 do 15 lat, karą
25 lat pozbawienia wolności
albo karą dożywotniego pozbawiania wolności.
Termin pierwszej rozprawy
wyznaczono na dzień 6 czerwca 2019 roku.
Katarzyna Gwara
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Dzień Samorządu Terytorialnego

Na cześć
wolności!

Skubas, Katarzyna Groniec, Misia Furtak, Tymon Tymański i Marek
Dyjak wystąpią 25 maja
podczas koncertu ,,Wolność” w ramach Dnia Samorządu Terytorialnego.
Dzień później na Promenadzie Niemena odbędzie
się Rodzinny Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej.
O godz. 19.00 na pl. Biegańskiego wystąpi Barbara
Wrońska, kojarzona z zespołem „Pustki”. Wokalistka
przyjedzie do nas ze swoim
solowym materiałem.
Następnie, o godz. 20.00,
odbędzie się uroczystość
wręczenia tegorocznych wyróżnień „Promotor Częstochowy”. To coroczna okazja,
aby docenić osoby ważne dla
miasta i pracujące na jego
pozytywny wizerunek.
Koncert pod hasłem „Wolność” rozpocznie się o godz.
20.30. Muzycznym gospodarzem wieczoru będzie
Skubas, autor takich przebojów jak „Linoskoczek” czy
„Nie mam dla ciebie miłości”. Oprócz niego na scenie
zobaczymy takich artystów
jak Katarzyna Groniec, Misia Furtak, ,,Tymon” Tymański i Marek Dyjak. Usłyszymy m.in. utwory Grzego-

rza Ciechowskiego i Jacka
Kaczmarskiego, a także
,,The Sound of Silence” Paula Simona i Arta Garfunkela
– utwór, którego współczesna interpretacja towarzyszyła wielotysięcznym manifestacjom po tragicznej
śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w
styczniu tego roku.
Za oprawę wizualną i specjalnie przygotowaną scenografię koncertu odpowiedzialny będzie Maciej Szupica.
W niedzielę na Promenadzie im. Czesława Niemena
zaplanowano RodzinnyPiknik Podmiotów Ekonomii
Społecznej. Od godz. 12.00
do 16.00 odbędą się tam
m.in. występy artystyczne,
warsztaty (pierwszej pomocy, plastyczne, literackie,
lalkarskie, astronomiczne),
pokaz psów rasowych, tańca
orientalnego, zumby oraz
treningi sportowe. Ponadto
zaprezentują się m.in. częstochowskie Rady Dzielnic,
Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej, Lokalne
Podmioty Ekonomii Społecznej.
Szczegółowe informacje
dot. pikniku na stronie http://pps.czestochowa.pl/
article/aktualnosci,1576/
oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Kodeks karny po nowelizacji

Koniec z warunkowym
zwolnieniem!
Dokończenie ze str. 1

W praktyce często decydują się
na niższe wyroki – np. 15 zamiast
25 lat więzienia – ze względu na
obawę, że wyższą karę podważy sąd
odwoławczy. Przestępcy zaś wychodzą na wolność jeszcze wcześniej w
ramach warunkowego zwolnienia.
Zmiany zakładają przy okazji likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i
wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia.

Nowe typy przestępstw
Projekt wprowadza też nowe typy
przestępstw za czyny, z których
część w ogóle nie była dotąd karalna, mimo że była szkodliwa społecznie. To m.in.:
l przygotowanie do zabójstwa, za
które ma grozić od 2 do 15 lat pozbawienia wolności;
l przyjęcie zlecenia zabójstwa – od
2 do 15 lat więzienia;
l uchylanie się od naprawienia
szkody wyrządzonej przestępstwem – od 3 miesięcy do 5 lat
więzienia (dziś grozi jedynie egzekucja komornicza);
l kradzież zuchwała, np. kieszonkowa lub gdy złodziej wyrywa torebkę na ulicy – od 6 miesięcy do
8 lat więzienia bez względu na
wartość skradzionej rzeczy.
Kradzież karty płatniczej
Projekt rozwiązuje również prawne problemy związane z karaniem
osób, które dokonują transakcji cudzą kartą płatniczą albo dokonują
internetowych przelewów z konta in-

nej osoby bez zgody jego właściciela.
Tego typu czyny były dotąd karane jako kradzież, ale sądy miały
trudności z określeniem, czy jest to
zwykła kradzież, za którą grozi od 3
do 5 lat więzienia, czy też kradzież z
włamaniem, karana od roku do 10
lat pozbawienia wolności. W myśl
projektu za tego rodzaju przestępstwo ma grozić kara, jak za kradzież z włamaniem, czyli od roku
do 10 lat więzienia.

Walka z aferami
gospodarczymi
Zgodnie z projektem przyjęcie korzyści majątkowej powyżej miliona
złotych będzie zagrożone karą od 3
do 20 lat pozbawienia wolności.
Obecnie za przyjęcie łapówki powyżej 200 tysięcy złotych grozi od 2 do
12 lat więzienia.
PRZESTĘPSTWO

W przypadku fałszerstw faktur
vat na wielką skalę, a więc powyżej
10 milionów złotych, prawo ma być
surowe. Pozwoli orzekać kary w
przedziale od 5 do 25 lat więzienia.
Zreformowany Kodeks karny ma
też skuteczniej chronić publiczny
majątek i fundusze. Precyzyjne
przepisy ułatwią walkę z „ustawianiem” przetargów, gdy są w nie
choćby częściowo zaangażowane
publiczne pieniądze – rządowe, samorządowe albo z Unii Europejskiej. W budzących wątpliwości
sprawach prokuratura będzie mogła podejmować działania z urzędu,
a nie czekać na złożenie zawiadomienia. Będzie to możliwe na każdym etapie przetargów – zarówno
gdy są przygotowywane, jak i wtedy,
gdy już trwają albo zostają przeproKatarzyna Gwara
wadzone.

OBECNY WYMIAR KARY

od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat
więzienia albo dożywocie
spowodowanie ciężkiego uszkodzenia od 5 do 15 lat więzienia, 25 lat
ciała ze skutkiem śmiertelnym
więzienia albo dożywocie
porwanie dla okupu połączone ze
od 5 do 15 lat albo 25 lat
szczególnym udręczeniem
więzienia
od 5 do 15 lat albo 25 lat
fałszerstwo pieniędzy
więzienia
rozbój
od 2 do 12 lat więzienia
rozbój z użyciem broni
od 3 do 15 lat więzienia
doprowadzenie do ciężkiego
od 3 do 15 lat więzienia
uszczerbku na zdrowiu
udział w zorganizowane grupie
od 3 do 15 lat więzienia
przestępczej
porwanie dla okupu
od 3 do 15 lat więzienia
pozbawienie wolności ze szczególnym od 3 do 15 lat więzienia
udręczeniem
handel ludźmi
od 3 do 15 lat więzienia

zabójstwo

Dzień otwarty w VIII LOS

WYMIAR KARY
PO REFORMIE

od 10 do 30 lat więzienia
albo dożywocie
od 5 do 30 lat więzienia
albo dożywocie
od 5 do 25 lat więzienia
od 5 do 25 lat więzienia
od 2 do 15 lat więzienia
od 3 do 20 lat więzienia
od 3 do 20 lat więzienia
od 3 do 20 lat więzienia
od 3 do 20 lat więzienia
od 3 do 20 lat więzienia
od 3 do 20 lat więzienia

Oszuści w natarciu

Otworzyli drzwi dla młodszych Seniorki straciły
kolegów
oszczędności

Ponad 220 osób z 38 szkół odwiedziło VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe podczas Dnia Otwartego. Była to doskonała okazja zarówno dla gimnazjalistów, jak i uczniów klas
ósmych do zapoznania się z ofertą placówki. Poza tym goście
mieli zapewniony szereg atrakcji. Wśród nich wymienić można
między innymi spotkanie z Maciejem Półtorakiem aktorem Teatru im. Adama Mickiewicza w
Częstochowie, wspólną zumbę
czy pokazy pierwszej pomocy.

Wśród odwiedzających byli zarówno uczniowie szkół z Częstochowy, jak i naszego powiatu. - Na
wszystkich przybyłych przy wejściu
czekali sympatyczni „przewodnicy”,
którzy oprowadzali ich po szkole, odpowiadali na każde pytanie dotyczące LOS – u, pokazywali również klasopracownie wyposażone w nowoczesne sprzęty multimedialne oraz
szkolną bibliotekę – mówi Ilona Walczak-Dądela, dyrektor placówki. W
trakcie zwiedzania goście zapoznali
się również z ofertą edukacyjną na
przyszły rok szkolny. VIII LO Samorządowe od września zaprasza aż do
ośmiu klas pierwszych. - Prezentowane były stanowiska poszczególnych klas z podziałem na profile. A,
że były barwne i niezwykle interesujące to przyciągały uwagę naszych
gości. Poza tym, przybyła młodzież

mogła uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli liceum. Wzięła udział m.in. w
interaktywnej lekcji języka angielskiego oraz zmierzyła się z matematycznymi zagadkami. Z kolei w pracowni chemicznej goście obserwowali doświadczenia chemiczne - burzę w probówce oraz ogień bez zapałek. Uczniowie mogli również, w ramach zajęć z biologii, dokonać obserwacji preparatów mikroskopowych i preparatów mokrych – wylicza Ilona Walczak-Dądela.
Oprócz części informacyjnej goście mieli zapewnionych wiele
atrakcji, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jedną z nich
było spotkanie z Maciejem Półtorakiem, aktorem Teatru im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie. Aktor
opowiadał, na czym polega jego praca, jak przygotowuje się do roli, kto
i co jest dla niego inspiracją, jakie
lektury i filmy lubi najbardziej, a
także.. że lata licealne wspomina z
ogromnym sentymentem. Po spotkaniu z aktorem przyszedł czas na
zumbę, którą poprawiła trener
Aleksandra Rynkiewicz. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
też pokazy udzielania pierwszej pomocy, które prowadziła absolwentka VIII LOS Marlena Rutkowska
wraz ze Sztabem Ratownictwa i
Łączności „Rescue Team”. Dla miłośników kina i filmu z kolei przygotowany został wykład dotyczący

30-letniej historii kina studyjnego
OKF „Iluzja”, wraz z którym co roku
szkoła realizuje projekt filmowy
„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Zajęcia prowadzone były również przez absolwenta LOS – u Artura Lecybila. - Nasi goście mogli
zrelaksować się na wygodnych leżakach w kawiarence przygotowanej
w ramach projektu realizowanego w
liceum „Start the Change. Działaj
lokalnie, zmieniaj globalnie”. Czekały tam na nich słodkości ze
znaczkiem FAIRTRADE – czyli
sprawiedliwy handel. Odwiedzający
zostali obdarowani skręconymi balonami, a na pamiątkę zostawiali
autograf na domku symbolizującym wspólną Europę – dodaje Ilona
Walczak-Dądela.
Po tylu atrakcjach można było
obejrzeć pokaz multimedialny prezentujący liceum oraz zregenerować siły w szkolnej kawiarence oferującej słodkości i napoje. - Goście
opuszczali mury LOS – u pełni wrażeń. Gimnazjaliści i ósmoklasiści
zobaczyli ofertę edukacyjną szkoły,
uczestniczyli we wspólnych zajęciach, poznali uczniów i nauczycieli, usłyszeli o ciekawych projektach.
Mieli okazję poczuć atmosferę panującą w VIII LO Samorządowym.
Pewnie po rekrutacji, we wrześniu
wielu z odwiedzających powróci jako uczniowie szkoły – podsumowuje Ilona Walczak-Dądela.
Katarzyna Gwara

Oszuści nie odpuszczają.
W ostatnich dniach ich
ofiarami padły 78-letnia
mieszkanka Blachowni i
87-letnia mieszkanka Nowej Wsi. Seniorki w przeciągu kilku chwil straciły swoje oszczędności.
Do 78-letniej mieszkanki
Blachowni przyszedł mężczyzna podający się za pracownika ZUS. Twierdził, że przyniósł środki finansowe za niewypłacone odsetki. W rękach
rzeczywiście miał kopertę z
pieniędzmi z napisem ZUS.
Poprosił jednak kobietę o ich
rozmienienie. Niewiele myśląc, 78-latka przyniosła swoje pieniądze, które również
były w kopercie i położyła je
na kanapie. W tym momencie
oszust poprosił o szklankę
wody. Gdy kobieta straciła go
z oczu, zabrał 1300 zł i wyszedł z jej domu.
Podobna sytuacja miała
miejsce w Nowej Wsi. Tym razem jednak rzekomy wnuczek
87-latki miał spowodować
wypadek. Fałszywy policjant
wytłumaczył seniorce, że jako
sprawca zdarzenia drogowego
jej wnuczek musi zapłacić pokaźną sumę. Starsza kobieta
przekazała oszustom 25 tys.

zł. Dopiero po tym fakcie
skontaktowała się z prawdziwym wnuczkiem i wyszło na
jaw, że została perfidnie oszukana.
Policja kolejny raz apeluje
do mieszkańców o rozwagę i
czujność. Pamiętajmy:
l nie wpuszczajmy nieznajomych nam osób do mieszkania lub zapewniajmy sobie - podczas ich ewentualnej wizyty - obecność innej
zaufanej osoby,
l nie podawajmy przez telefon żadnych istotnych informacji, w tym wszelkich
danych osobowych,
l nie przekazujmy gotówki i
żadnych innych rzeczy osobom nieznanym,
l weryfikujmy
informacje
przekazane przez nieznajomych, czytajmy też dokładnie dokumenty, który zamierzamy podpisać,
l zawsze żądajmy okazania
identyfikatora lub legitymacji, a w razie wątpliwości
potwierdźmy telefonicznie
dane osoby w miejscu pracy, które reprezentuje,
l w razie zagrożenia lub
ujawnienia przestępstwa,
jak najszybciej skontaktujemy się z policją.
Katarzyna Gwara
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ŁATWE PODRÓŻOWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I POKÓJ W UE

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

OCHRONA PRAW PRACOWNICZYCH

CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE W UE?
ZADECYDUJ 26 MAJA, GŁOSUJĄC W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO!

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN

OCHRONA ŚRODOWISKA

WSPARCIE ROLNICTWA

EUROPA SILNA W ŚWIECIE

LEPSZA EDUKACJA

OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zeskanuj kod i dowiedz się
więcej lub wejdź na stronę:
www.ttimv.eu/schuman

Plakat powstał przy wsparciu środków Parlamentu Europejskiego. Materiał odzwierciedla
jedynie stanowisko autora. Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
na nim zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.
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Sprawdź dla kogo

Projekt profilaktyczny

Trzy bezpłatne programy
zdrowotne
Rusza realizacja trzech bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej. Zostaną nimi
objęte kobiety w wieku 25-50
lat, uczniowie klas 1-6 oraz
wszystkie mieszkanki i mieszkańcy miasta.

l kobiet mających jakiekolwiek

Pierwszy z programów to
,,Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka na raka piersi i raka
jajnika - badanie genetyczne
BRCA1”.
Mogą z niego skorzystać mieszkanki Częstochowy pomiędzy 25.
a 50. rokiem życia z grupy ryzyka, a więc:
l u których w rodzinie występowały przypadki zachorowań na
raka piersi przed 40 rokiem życia, lub nowotwór u co najmniej 2 osób,
l kobiet, u których wśród krewnych wystąpiły mnogie zachorowania na raka jajnika i/lub
piersi,
l kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą, u których w rodzinie zdarzały się
przypadki zachorowań na raka
piersi i/lub jajnika,
l młodych kobiet zamierzających
stosować antykoncepcję hormonalną, jeżeli pojawiły się u
nich jakiekolwiek zmiany w
piersiach lub jajnikach,

,,Medyk Centrum”-Jan Bińczyk al. Wolności 34, www.medyk-centrum.pl,
tel.
34
3654666 (Realizacja programu
rozpocznie się 3 czerwca)
n Diagnostyka Sp. z o.o., spółka
komandytowa, ul. Sułkowskiego 17, www.diag.pl, tel. 34
3615505 (Realizacja rozpocznie się 17 czerwca)

zmiany w piersiach lub jajnikach, u których w rodzinie odnotowano przypadki zachorowań na raka.

Realizatorzy programu:

n Prywatne Centrum Medyczne

Z kolei program ,,Profilaktyka i
wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata
2014-2018 kontynuacja programu na lata 2019-2021” pozwoli
na wczesne rozpoznanie astmy i
innych chorób alergicznych u
dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych oraz poprawę jakości życia
dzieci chorujących. Celem programu jest także promowanie
działań dotyczących uwarunkowań mających wpływ na zdrowie
chorych na astmę i alergię (edukacja, profilaktyka) uzupełnianych działaniami skupionymi na
słabszych grupach społecznych
w celu zmniejszenia występujących różnic zdrowotnych.

Realizatorem programu jest
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”
– Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska „INTERPED”, al. Wolności 46 (paw. pediatryczny),
www.interped.pl, e-meil: http://
interped@interped.pl, tel. 505
078 951
Trzeci z programów „Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka onkologiczna”
jest skierowany do wszystkich
mieszkanek i mieszkańców Częstochowy i ma na celu promowanie wczesnej profilaktyki onkologicznej. Program zakłada m.in.
zorganizowanie ,,Marszu Różowej
Wstążki” (w jego ramach m.in.
badania, konsultacje, porady
specjalistyczne) oraz
spektakl
teatralny na temat raka, improwizowany na podstawie przeżyć
związanych z chorobą.

Realizatorzy programu:
Częstochowskie Amazonki, al. Pokoju 13,
tel. 798836819, www.czestochowskieamazonki.pl.
u Stowarzyszenie Hospicjum Dar
Serca ul. Kopernika 34, tel.
791314690, www.hospicjumczestochowa.pl.
Szczegółowych
informacji
udzielają realizatorzy programów.
u Stowarzyszenie

Oprac. Katarzyna Gwara

Zatroszcz się
o zdrowie

Stowarzyszenie
Częstochowskie Amazonki rusza z
nowym projektem profilaktycznym, służącym uświadomieniu, jak ważna jest troska
o własne zdrowie.

Hasłem przewodnim przedsięwzięcia jest CZAS. - W przypadku
nawiązania do zdrowia, CZAS ma
ogromne znaczenie w kategorii
„zdążyć” - zdążyć z badaniem, z
diagnozą, z leczeniem. Idąc tym
torem, aby „zdążyć” niezwykle
ważna jest profilaktyka, dlatego
projekt ma wpłynąć na uczestników, aby w ferworze dnia codziennego zwrócili uwagę na swoje
zdrowie, zadbali o nie – podkreślają przedstawicielki częstochowskich Amazonek. - Bardzo często
obowiązki codzienne powodują, że
zapominamy o tym, co powinno
być dla nas wszystkich najważniejsze - o zdrowiu własnym i naszych najbliższych – dodają.
Poprzez projekt częstochowskie Amazonki chcą nauczyć
mieszkańców, jak walczyć o
zdrowie – zarówno swoje, jak i
najbliższych, kiedy spotyka nas
to co najgorsze - choroba. Adresatami projektu będą mieszkańcy północnego subregionu województwa śląskiego (Częstochowa, Koniecpol, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski,
lubliniecki i zawierciański).

REKRUTACJA:
Pierwszeństwo będą miały
osoby, które:
l są zagrożone rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem jąder i rakiem gruczołu krokowego,
l u których w rodzinie występowały ww. schorzenia onkologiczne,
l mają niski status materialny,
l zamieszkują na obszarach
wiejskich.

Projekt CZAS na PROFILAKTYKĘ obejmuje 4 moduły:
UŚWIADAMIANIE, EDUKACJA,
PROFILAKTYKA, DZIAŁANIE.
W ramach pierwszego modułu, który potrwa od maja do
grudnia, odbędzie się akcja informacyjno-promocyjna. Rozpocznie ją konferencja inaugurująca oraz 5 sesji informacyjnych w 5 powiatach.
Drugi moduł, również trwający do grudnia to seminaria tematyczne - zajęcia edukacyjno-warsztatowe oraz konferencja
podsumowująca projekt. Seminaria odbędą się metodami aktywnymi (prelekcja specjalisty
wraz z warsztatami w asyście
pielęgniarki z użyciem pomocy
dydaktycznych).
W ramach trzeciego modułu
(od czerwca do grudnia) odbędą
się badania profilaktyczne dla:
l kobiet: m.in. morfologia, usg
tarczycy, usg piersi, mammografia, cytologia
l mężczyzn – usg jąder, oznaczenie markera PSA (antygenu
prostaty)
Czwarty moduł (czerwiec – grudzień) obejmie 4 wizyty studyjne
do różnych grup aktywności społecznej - z ofertą edukacyjno-promocyjną projektu w celu umożliwienia aktywnego działania oraz
łączenia aktywności ze zdobywaniem i przekazywaniem wiedzy.
Każdy uczestnik otrzyma
komplet materiałów dydaktyczno-szkoleniowych.
Zainteresowani mogą się zgłaszać do biura projektu - Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki:
ul. Staszica 10, tel. 509 656 937
www.czestochowskieamazonki.pl
Projekt został dofinansowany
w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.
Katarzyna Gwara

Jest podpis prezydenta

Ustawa mająca pomóc
w walce z rakiem
Prezydent RP Andrzej Duda
podpisał ustawę o Narodowej
Strategii Onkologicznej. Ma ona
wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu
opieki
onkologicznej
i wspierających onkologię ze
szczególnym uwzględnieniem
działań z zakresu profilaktyki,
wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

www.domseniora.cieslik.pl

Nowotwory złośliwe są drugą
przyczyną zgonów Polaków. W naszym kraju notuje się rocznie ok.
160 tys. zachorowań na nie, z czego aż 100 tys. pacjentów rocznie
umiera. Wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów wynika przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Corocznie rośnie też liczba zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że w ciągu
najbliższych 15-20 lat wzrośnie
ona dwukrotnie.
Narodowa Strategii Onkologiczna ma wyjść naprzeciw potrzebom
w walce z tymi chorobami. Zakłada ona przyjęcie strategicznego

dokumentu, który ma doprowadzić do zmiany trendów epidemiologicznych w onkologii. Została zaplanowana jako program wieloletni, obejmujący lata 2020-2030.

Główne cele Narodowej
Strategii Onkologicznej to:
l obniżenie zachorowalności na
choroby nowotworowe przez
edukację zdrowotną, promocję
zdrowia i profilaktykę, w tym
kształtowanie
świadomości
prozdrowotnej i propagowanie
zdrowego stylu życia;
l poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
l rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego
potrzeb z uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych
i ich rodzin;
l zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości świadczeń
opieki zdrowotnej w onkologii,
udzielanych zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną.
Katarzyna Gwara
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Rewia Akcent

Przygotowania do wielkiej gali
Dziecięco-młodzieżowa Rewia „Akcent” ze Szkoły Piosenki i Tańca w Częstochowie
wkrótce będzie obchodzić
25-lecie swojej działalności.
Z tej okazji przygotowuje wyjątkowe, jubileuszowe widowisko taneczne. 3 czerwca
w Filharmonii Częstochowskiej czeka nas wielkie estradowe show. Nie zabraknie doskonałej muzyki, perfekcyjnej choreografii, a także zaskakującej scenografii. W sumie wykorzystanych zostanie
ponad 500 barwnych kostiumów! Podpatrzyliśmy, jak wyglądają przygotowania do tego wydarzenia.

mów. W skład zespołu wchodzą
dziewczęta od 5 do 21 lat.

renie całego kraju i za granicą.
Ma też 57 autorskich piosenek
nagranych w studio muzycznym. Zespół przynależy do World
Dance Sport Federation.

Rewię „Akcent” cechuje różnorodność prezentowanych na

Dziecięca Rewia „Akcent” powstała w październiku 1994 roku
w Szkole Piosenki i Tańca w Częstochowie, pod kierownictwem
Krzysztofa Fibicha. Specjalizuje
się ona w muzyce rozrywkowej
opartej na tańcu i piosence ilustrującej bogaty świat wyobraźni
dziecka, który nabiera cech estradowego show. Te muzyczne
widowiska wzbogaca doskonała
choreografia, scenografia oraz
ponad 1000 barwnych kostiu-

Katarzyna Gwara
zdj. Roksana Pydzik

wej, piosenek oraz sztuki interpretacji wykonywanych utworów. Poza tym tancerki rozwijają
swoje umiejętności wokalne
i muzyczne, a także kształcą
wrażliwość i poczucie estetyki.
W swojej bogatej działalności
Rewia „Akcent” może pochwalić
się ponad 800 koncertami na te-

Uwaga uczniowie

scenie form tanecznych – od
stylizacji muzyki broadwayowskiej, musicalowej poprzez step,
a na inspiracjach tanecznych
i muzycznych różnych narodów
kończąc.
W efekcie młode adeptki tańca
uczą się podstaw technik z klasyki baletu, tańca nowoczesnego
opartego na modern jazzie, tańca rewiowego, irlandzkiego, towarzyskiego, stepu amerykańskiego, rytmiki, gry aktorskiej na
scenie, układów choreograficznych, historii muzyki rozrywko-

Trwa rekrutacja
do podwójnego
rocznika
Rozpoczęła się rekrutacja
do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020.
Odbywa się ona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wnioski można
składać do 25 czerwca.
Zainteresowani rekrutacją rodzice, bądź opiekunowie prawni,
a także sami uczniowie powinni
wypełnić w formie elektronicznej
formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej:
www.slaskie.edu.com.pl Są tam
też podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji
postępowania oraz bieżących
spraw związanych z rekrutacją.
Warto podkreślić, że kolejność uzupełniania i składania
wniosków nie ma żadnego znaczenia – oczywiście pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
Niezwykle istotne jest to, że
absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów mogą zarejestrować się tylko jeden raz! Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni prawidłowy proces!
Jak można się pogubić? Otóż
rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla
dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw
prawnych i do różnych klas,
dlatego przygotowane zostały
dwa osobne systemy.
Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony –

to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową
8-letnią szkołę podstawową. Jeśli ten przypadek dotyczy kandydata, należy kliknąć przycisk
w kolorze niebieskim.
Z kolei drugi system, do którego prowadzi przycisk po prawej stronie, jest przeznaczony
dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną
(otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten
przypadek dotyczy kandydata,
należy kliknąć przycisk w kolorze zielonym.
Na podjęcie ostatecznych decyzji jest dużo czasu - proces
wyboru szkół i składania podań
będzie trwał do 25 czerwca. Po
tym dniu nie będzie już możliwości zarejestrowania się.
Jeśli macierzysta szkoła podstawowa/gimnazjum wprowadzała dane osobowe kandydatów do systemu naboru elektronicznego, uczniowie powinni
otrzymać w niej login i hasło do
swojego konta.
Jeśli szkoła nie zakładała dla
konta, należy to zrobić samodzielnie, zapamiętując login
i ustalone przez siebie hasło.
Przed rozpoczęciem rejestracji warto jednak zapoznać się
dokładnie z filmikiem instruktażowym oraz z informacjami,
które są dostępne na stronie
www.slaskie.edu.com.pl/ Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane
z rekrutacją.

Katarzyna Gwara
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miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego i okolic. W ramach zadań konkursowych uczestnicy mieli do pokonania tor sprawnościowy, a w drugiej części zdawali test z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nagrody zostaną wręczone 29 maja br. Wówczas młodzież spotka się z Weteranami Działań poza Granicami
Państwa. Konkurs został przygotowany przez dyrektora szkoły Jacka Grzegorzewskiego, nauczycielkę Ewę Jurę,
a także Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Adriana Klimka, ratownika medycznego Michała Michalika i ppor. Huberta Szczepańskiego.

Wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych czci pamięć o Bohaterach

Nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych na czele z dyrektorem Jackiem
Grzegorzewskim i wicedyrektor Agnieszką Burzyńską oraz pocztem sztandarowym uczestniczyli w wielu uroczystościach patriotycznych. Brali udział w 75
rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, w uroczystościach upamiętniających rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego na Placu Pamięci Narodowej, we
Mszy św. upamiętniającej zakończenie II wojny światowej. W kwietniu zaś społeczność ZSSB uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających zsyłki Polaków na Sybir. W 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
oddano hołd zamordowanym w Katyniu, Miednoje, Bykowni, Twerze. Dzień imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego stał się dniem zabawy uczniowskiej pod nazwą „Wąsy Marszałka”. W tym dniu uczniowie, którzy
nosili przygotowane wcześniej przez siebie wąsy, nie byli pytani na lekcjach. Zabawa ta ma służyć utrwaleniu w pamięci młodzieży częstochowskich szkół dnia, który w II Rzeczpospolitej był wyjątkowo uroczyście obchodzony.

Szkolenie z zasad zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych
w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych

W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych
odbyło się szkolenie z „Zasad zarządzania zasobami
ludzkimi w sytuacjach kryzysowych” przeprowadzone przez podpułkownika rezerwy Krzysztofa Przepiórkę, jednego z pierwszych żołnierzy GROM-u, byłego dowódcę grupy szturmowej i uczestnika operacji antyterrorystycznych na Bliskim Wschodzie. W
szkoleniu uczestniczyło grono pedagogiczne ZSSB
wraz z dyrekcją szkoły. Szkolenie antyterrorystyczne
(antynapadowe) obejmowało algorytm „uciekaj, chowaj się, walcz”. Uczestnicy uzyskali wiedzę min. na
temat działania aktywnego strzelca oraz postępowania w przypadku ataku osobnika agresywnego. W części praktycznej uczestnicy szkolenia wzięli udział w ćwiczeniach,
w których mogli zastosować w praktyce zdobytą wiedzę.

Konkurs „Szacunek i wsparcie” w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych
poświęcony Żołnierzom – Weteranom

W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie odbył się konkurs „Szacunek i wsparcie”, którego
organizatorami był Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich gimnazjum z terenu

Na zaproszenie europoseł Jadwigi Wiśniewskiej Alina Grabna odwiedziła Belgię. Był to odbiór nagrody w Międzypowiatowym Konkursie Literackim „100 lat Niepodległości” pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, która ufundowała dla laureata i opiekuna w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyjazd studyjny do Brukseli. Laureaci zwiedzili zabytkowe centrum Brukseli, Gandawę, Brugię oraz Parlament Europejski, który był głównym celem wyjazdu.

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych na praktykach w Niemczech

Koordynatorki projektu PO WER „Droga do sukcesu” nauczycielki: Marzena Śledź i Justyna Mizera odbyły
kilkudniową wizytę monitorującą przebieg trzytygodniowych praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Niemczech. W ramach tej wizyty odwiedziły uczniów w kilku zakładach pracy. Nauczycielki sprawdziły warunki pracy praktykantów oraz rozmawiały
z ich opiekunami i właścicielami zakładów. Staże przebie-

gały prawidłowo, padło wiele ciepłych słów pod adresem
uczniów. Pracodawcy chwalili ich pracowitość, rzetelność
oraz zaangażowanie w wykonywane zadania. Uczniowie
są także zadowoleni z odbywanych staży i wyrażają chęć
ponownego uczestnictwa w praktykach zawodowych poza granicami kraju. Opiekę nad uczniami w Niemczech
sprasowywały profesorki: Anna Jarecka oraz Izabela Pędziach – Irczewska.

IV Wiosenny Konkurs Mitologiczno-Biblijny

Tradycyjnie – w Pierwszy Dzień Wiosny prof. Teresa Michałowska i prof. Tadeusz Żesławski zorganizowali Wiosenny Konkurs Biblijno-Mitologiczny dla klas pierwszych technikum. Laureatami zostali: Dawid Chaber z kl. I a TS,Oliwier wronai Kamil Kierasiński z kl..ITM. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonał dyrektor Zespołu Szkół
Samochodowo-Budowlanych Jacek Grzegorzewski.

Uczeń Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych laureatem konkursu „Mój las”

W Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta odbyło się podsumowanie etapu regionalnego
XXXII edycji Konkursu Ogólnopolskiego „Mój las”. W IV kategorii wiekowej I miejsce zajął Klaudiusz Kuta z kl. II a TS
przygotowywany przez panią Alinę Grabną. Praca Klaudiusza na temat: „Drewno – wczoraj, dziś i jutro” została wysłana do Warszawy.
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Przyjęty przez rząd

Projekt dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym został przygotowany
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w celu ograniczenia zatorów, które negatywnie wpływają na
płynność finansową firm oraz
ich rozwój. Został on został
przyjęty przez rząd.

-Główne rozwiązania naszego
projektu to: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych
przedsiębiorstw generujących
największe zatory; obowiązek
dla największych firm raportowania do MPiT swoich praktyk
płatniczych; ulga na złe długi
w PIT i CIT (na wzór tej w VAT)
-wyjaśnia ministerstwo. Ustawa ma zacząć obowiązywać od
1 stycznia 2020 roku.
– Obecnie obowiązujące
przepisy nie stanowią tamy dla

zatorów płatniczych. Tymczasem zjawisko to szkodzi naszej
gospodarce i jest szczególnie
dolegliwe dla mniejszych firm,
które dostarczają towary lub
usługi „dużemu” biznesowi.
Spowodowane w ten sposób
kłopoty z płynnością finansową
firm wywołują tzw. efekt domina, prowadząc nawet do ich
upadłości – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła także, że dostępne dane, a także płynące do MpiT postulaty środowisk przedsiębiorców, jasno wskazują na to, że
czas powiedzieć „stop” zatorom
płatniczym, dlatego ma nadzieję, że po pozytywnej decyzji rządu prace w parlamencie pójdą
sprawnie i od 1 stycznia przyszłego roku ta ustawa zacznie
faktycznie obowiązywać. -Według szacunków od 80 do 90
proc. przedsiębiorstw w Polsce
nie otrzymuje zapłaty w ustalo-

Ministerstwo ostrzega

Fałszywe
wiadomości e-mail
Ministerstwo
Finansów
ostrzega przed fałszywymi
wiadomościami e-mail na temat „Krajowej Kontroli
Skarbowej”. Autorzy nieprawdziwej informacji podszywają się pod pracownika
Krajowej Administracji Skarbowej. Otworzenie załączonego pliku grozi zainfekowaniem komputera.
-Korespondencja ta nie jest
wysyłana z serwerów Krajowej
Administracji
Skarbowej.
Otwieranie załączonego pliku
lub wysyłanie odpowiedzi do
nadawcy, jest niebezpieczne,
ponieważ może spowodować
zainfekowanie
komputera
szkodliwym
oprogramowa-

niem lub przekazanie Państwa
danych nieuprawnionym osobom – informuje ministerstwo.
W treści wiadomości znajduje
się informacja na temat przeprowadzanej Krajowej Kontroli
Skarbowej oraz braku możliwości kontaktu telefonicznego.
Następnie autorzy wskazują
na załącznik, który rzekomo
ma zawierać „formularz UAC
73”. Oszuści nakazują go wypełnić i odesłać do właściwego
dla danej firmy Urzędu Skarbowego lub drogą elektroniczną. Sprawa fałszywych e-maili
została zgłoszona do Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ministerstwo Finansów
przestrzega i apeluje o ostrożność.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Korzystny wyrok
dla Polski
Sąd Unii Europejskiej
ogłosił wyrok w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, który został wprowadzony przez Polski rząd w 2016
roku. Został on zakwestionowany przez Komisję Europejską, co przyczyniło się do
zawieszenia stosowania podatku. Nasz kraj odwołał się
do Sądu UE, w wyniku czego
ten przychylił się do zaprezentowanego w postępowaniu stanowiska Polski.
– Pobór podatku jest zawieszony od początku obowiązywania ustawy o podatku od
sprzedaży detalicznej. W decyzji z 19 września 2016 r. KE
stwierdziła wstępnie niezgodność podatku z przepisami o
pomocy publicznej oraz nakazała zawieszenie stosowania
podatku. W decyzji ostatecznej
z 30 czerwca 2017 r. Komisja

stwierdziła, że stawki progresywne podatku od sprzedaży
detalicznej są środkiem selektywnym sprzyjającym małym
przedsiębiorstwom, a tym samym ustanawiają pomoc państwa i naruszają art. 107 ust.
1 i 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
– informuje Ministerstwo Finansów. Wobec tego Polska
zaskarżyła obie decyzje Komisji do Sądu Unii Europejskiej.
-W wyroku dotyczącym podatku, ogłoszonym 16 maja 2019
r., unijny sąd podzielił stanowisko Polski zaprezentowane
podczas postępowania. Dzisiejszy korzystny dla Polski
wyrok nie jest prawomocny i
każdej ze stron przysługuje odwołanie – dodaje Ministerstwo.
Obowiązujące przepisy mówią
o tym, że pobór tego podatku
jest zawieszony na mocy ustawy do końca tego roku.

nym terminie. Dodatkowo,
w praktyce mamy do czynienia
z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności –
zwraca uwagę ministerstwo.

Jakie rozwiązania?
Rozwiązania zawarte w projekcie polegają m.in. na skróceniu – maksymalnie do 30 dni
od dnia doręczenia faktury terminów zapłaty w transakcjach
handlowych, w którym dłużnikiem jest podmiot publiczny
(z wyjątkiem tych o charakterze
leczniczym). Z kolei termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro,
małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma,
ma zostać skrócony do 60 dni.
– Na firmy, które najbardziej
opóźniają regulowanie swoich
zobowiązań, prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary

administracyjne. Najpierw prezes UOKiK – z urzędu lub na
wniosek – oceni czy doszło do
nadmiernego opóźnienia, a jeśli
tak, to przy wymierzaniu kary
będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość
opóźnień w płatnościach –wyjaśnia Ministerstwo – Wprowadzenie przepisów mających na
celu rozpoznawania skutków
w podatkach PIT i CIT tzw.
„złych długów” (w tym tzw.
„ulgę na złe długi”), na wzór
mechanizmu funkcjonującego
w podatku VAT. Oznacza to, że
wierzyciel, który nie otrzyma
zapłaty w ciągu 90 dni od upływu
terminu
określonego
w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności (z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania
o kwotę, której nie zapłacił).

Podniesione zostaną ponadto
wysokości odsetek ustawowych
za opóźnienia w transakcjach
handlowych o dwa punkty procentowe, a procedura zabezpieczająca przed sądem cywilnym
w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie będzie przekraczała 75 tysięcy złotych, zostanie uproszczona. Wobec tego
nie będzie konieczności wykazywania interesu prawnego
w udzieleniu zabezpieczenia
przez sąd. Powód będzie musiał
po prostu uprawdopodobnić
roszczenie i okoliczność, że
w istocie należność nie została
uiszczona w terminie co najmniej trzech miesięcy od upływu terminu płatności, na który
wskazuje faktura lub umowa.
W związku można spodziewać
się większej gwarancji odzyskania swoich należności.

Konstytucja dla Biznesu

Jakie efekty po roku?
Konstytucja dla Biznesu
funkcjonuje już rok. W tym
czasie ponad 180 tys. beneficjentów skorzystało z ulgi
na start, a Ministerstwo odnotowuje większą przeżywalność firm oraz wzrost
liczby zakładanych działalności gospodarczych. Ponadto
Na Konstytucję Biznesu
składa się 5 ustaw, z Prawem
przedsiębiorców na czele. Kluczowe rozwiązania pakietu to:
zasady ogólne, w tym „co nie
jest prawem zabronione, jest
dozwolone”, ulga na start,
działalność nierejestrowa czy
powołanie rzecznika MŚP.
– Celem Konstytucji Biznesu było stworzenie nowych
ram dla polskiej przedsiębiorczości, które pełniej niż wcześniejsze regulacje realizują zasadę wolności gospodarczej.

Przede wszystkim chcieliśmy
zachęcić Polaków do zakładania własnych biznesów i ułatwić prowadzenie firm, wprowadzić partnerskie relacje na
linii przedsiębiorcy-administracja publiczna – przypomina minister Jadwiga Emilewicz.
Konstytucja Biznesu oceniana jest jako najpoważniejsza
reforma polskiego prawa gospodarczego od dwudziestu
lat. Ministerstwo postanowiło
wstępnie ocenić skuteczność
nowych rozwiązań.
– Między 30 kwietnia 2018
roku a 22 kwietnia 2019 roku
do CEIDG złożono prawie 323
tys. wniosków o rozpoczęcie
działalności (ponad 900 dziennie). To o niemal 4% więcej niż
w analogicznym okresie rok
wcześniej. Dodatkowo wzrósł
stopień przeżywalności firm.
Od czasu wejścia w życie

Konstytucji Biznesu liczba
wniosków o wykreślenie firmy
z CEIDG spadła o ponad 7%
(w stosunku do analogicznego
okresu rok wcześniej). Dodatkowo - według szacunków
MPiT - do końca marca br. ok.
74% uprawnionych przedsiębiorców (tj. ok. 182,5 tys. spośród 246,5 tys. uprawnionych)
skorzystało z ulgi na start. Ponadto praktyka orzecznicza
ostatnich miesięcy dowiodła,
że naruszenie zasad ogólnych
Konstytucji Biznesu może stanowić przesłankę wzruszania
decyzji urzędników (zob. postanowienie NSA z 5 grudnia
2018 roku, sygn. akt II OSK
3297/18) – informuje Ministerstwo. Jadwiga Emilewicz
jest zadowolona z wyników,
które wskazują na to, że w kraju powstaje coraz więcej firm,
a przedsiębiorcy chętnie korzystają z ulgi na start

Kalendarz przedsiębiorcy
Terminy na dzień 27-05-2019
27-05-2019

Podatek VAT
Wpłata podatku VAT za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M,
VAT-12.

27-05-2019

Podatek VAT
Wpłata zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2019 r. przez podatników składających VAT-7D.

27-05-2019

Podatek VAT
Złożenie krajowej informacji podsumowującej VAT-27 za kwiecień 2019 r.

27-05-2019

Podatek akcyzowy
Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

27-05-2019

Deklaracja VAT-UE
Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień 2019 r. w wersji elektronicznej.

27-05-2019

Wpłata podatku akcyzowego za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji z tytułu wyrobów
węglowych (AKC-WW).
Stronę opracowała: Paula Nogaj
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Zapraszamy na Targi Motoryzacyjne!

Tej imprezy nie możesz przegapić!

Przed nami dwunasta edycja największej imprezy motoryzacyjnej w naszym mieście! W
dniach 1,2 czerwca w alejach i na placu Biegańskiego będzie można zobaczyć najnowsze modele samochodów, motocykli, skuterów i quadów! Zaplanowaliśmy również ekstremalne pokazy, rodzinny piknik, atrakcje dzieci oraz mnóstwo konkursów i zabaw. Tej imprezy nie można
przegapić!
Organizowana przez nas impreza potrwa dwa dni.
Wszystko rozpocznie się w sobotę, 1 czerwca o godzinie 10.00. W pasażu II i III alei będą ustawieni wystawcy i dealerzy, którzy zaprezentują najnowsze
pojazdy oraz części samochodowe i motocyklowe.
Udział w XII Targach Motoryzacyjnych zadeklarowały fankluby różnych marek samochodowych, motocyklowych oraz zabytkowych pojazdów.

PROGRAM
Sobota, 1 czerwca
10:00 – 14:00 – akcja honorowego krwiodawstwa
i konkurs dla krwiodawców
10:00 – 12.30 – konkurs na najlepszy zabytkowy, polski
motocykl (oceniany będzie stan techniczny
i oryginalność części)
10:30 – 11:00 – pokazy udzielania Pierwszej Pomocy
z elementami szkolenia (prowadzą go laureaci
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Częstochowie
im. St. Żeromskiego)
Bańki Miłości
11:30 – 12:00 – pokaz i wspólna zabawa z Studiem
Tańca ESTYMA
12:30 – rozstrzygnięcie konkursu na zabytkowy polski
motocykl
13:00 – charytatywna aukcja dzieł sztuki i innych darów
od sponsorów na rzecz Domu dla Dzieci SOSENKA
13:30 – 14.00 – pokaz i wspólna zabawa z Dziecięcym
Centrum Tańca MAJERY
14:00 – pokaz/zabawa z dużymi bańkami mydlanymi
15:00 – koncert zespołu Sympatyczne Dinozaury
16:00 – koncert zespołu Cacana Mania
17:00 – koncert zespołu The Bells
18:00 – koncert zespołu The Storks
19:00 – koncert formacji muzycznej 7A Blues
20:00 – koncert zespołu Bonanza
10:00 – 15:00 równolegle:
– zajęcia plastyczne dla dzieci
– stoiska z odzieżą motocyklową (w tym
z pamiątkowymi koszulkami Kropla Życia)
– wystawa motocykli
– prezentacja wozu bojowego OSP Słowik; konkursy
strażackie dla dzieci
Niedziela, 2 czerwca
10.00 – 11.00 – Powitanie – prezentacja stoisk
11.00 – 11.30 – Konkurs wokalny (grupa dzieci w wieku
6 – 11 lat)
11.30 – 12.00 – Konkurs wokalny (grupa młodzieży
w wieku 12 – 16 lat)
12.30 – 13.00 – występy laureatów Wojewódzkiego
Konkursu Piosenki Agnieszki Osieckiej – „Rozśpiewać
Świat”
13.00 – 13.30 – Pokaz sztuki walki „uechi – ryu”
13.30 – 14.00 – Występ szkoły tańca „Step by Step”
14.00 – 15.00 – Konkursy – prezentacja stoisk
Pokaz ratownictwa – w wykonaniu strażaków PSP
w Częstochowie – cięcie samochodu
15.00 – 15.30 – Występ taneczny grupy „Takt”
z Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
16.00 – 17.00 – Występ zespołu muzycznego
„Galahads”
17.00 – 17.30 – Sport Center Kantorysiński – Wilk –
pokaz sztuki walki
18.00 – 19.00 – Koncert zespołu muzycznego „Purple
Line” z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
19.00 – 19.15 – Zakończenie targów

Na Targach atrakcje dla siebie odnajdą i ci
młodsi, i ci trochę starsi. Na pociechy czekać będą dodatkowe atrakcje... Z kolei plac Biegańskiego będzie miejscem występów i najróżniejszych
prezentacji.
W bogatym programie Targów nie zabrakło pozycji dla fanów muzyki. Koncerty rozpoczną się już
o godzinie 15.00. Nie zapomnieliśmy również o
amatorach dobrych smaków oraz smakoszach złotych trunków. Na Targach pojawią się stoiska i kiermasze z żywnością, piwem, słodyczami.
Dodatkowo każdy, kto odwiedzi centrum miasta w
pierwszy czerwcowy weekend będzie mógł wziąć
udział w konkursach z niezwykle atrakcyjnymi nagrodami. To oczywiście nie koniec! Jednak nie sposób wyliczyć wszystkie atrakcje, które czekać będą na was
podczas Targów Motoryzacyjnych. Już teraz możemy
zagwarantować, że dobrej zabawy nie zabraknie!

XII edycję Targów Motoryzacyjnych honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Targom Motoryzacyjnym towarzyszyć będzie
akcja Kropla Życia, nad którą czuwać będzie
Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe.
W tym roku dla osób, które oddadzą krew, zorganizowany będzie konkurs. Główną nagrodą
będzie weekend w SPA dla dwóch osób ufundowany przez Hotel Fajkier*** w Lgocie Murowanej
koło Kroczyc. Ponadto każdy donator zostanie
poczęstowany porcją lodów CONSONNI. W ramach akcji odbędą się też pokazy ratownictwa
drogowego i bezpiecznej jazdy, wystawa motocykli, a także parada motocyklowa oraz liczne
konkursy dla najmłodszych i tych trochę starszych.
Katarzyna Gwara
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Ostrożnie na drogach

Projekt ustawy

Wyprzedzał ciąg pojazdów

Bliżej mobilnych kontroli
drogowych

Niebezpieczne zdarzenie na
drodze powiatu lublinieckiego.
Kierowca skody wyprzedzając
ciąg pojazdów, zderzył się
z iveco, które wykonywało manewr skrętu w lewo. Na szczęście nikt nie został ranny.
Do bardzo poważnie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej DW 906. W rejonie skrętu na Nowy Dwór kierujący skodą, wyprzedając kilka
pojazdów doprowadził do zderzenia z iveco, którego kierujący 23-letni mieszkaniec powiatu
tarnogórskiego - wykonywał manewr skrętu w lewo. Na skutek
zderzenia skoda wpadła do wpadła do przydrożnego rowu i dachowała. Na szczęście żadna
z osób biorących udział w zdarzeniu nie odniosła poważnych
obrażeń. 25-letni mieszkaniec

powiatu lublinieckiego, który był
sprawcąz został ukarany mandatem karnym.
Policjanci kolejny raz apelują
o ostrożność do wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów, brawura i lekkomyślność to jedne z najczęstszych przyczyn poważanych zdarzeń na drodze. Pamiętajmy, że
wszyscy na co dzień mamy wpływ
na bezpieczeństwo na drodze.
Katarzyna Gwara

AUTO-MASTKOMIS

Grzegorz Mastalerz
ul. G³ówna 12
42-200 Czêstochowa

PL

T

AUTO-MAS

KREDYTY - skup - zamiana - sprzeda¿
www.automast.pl

automast@interia.pl

+48 733 551 251; +48 501 475 244

Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy, który umożliwia między innymi prowadzenie szczegółowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli. Poza tym zgodnie z nim, między państwami Unii Europejskiej możliwa będzie wymiana informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź
usterek prowadzących do
ograniczenia lub zakazu
użytkowania pojazdu.
Projekt dostosowuje polskie
prawo do unijnej dyrektywy
w sprawie drogowej kontroli
technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii Europejskiej.
Proponowane mają przyczynić
się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
zmniejszenia zanieczyszczenia
środowiska.
W projekcie wprowadzono
możliwość przeprowadzania
szczegółowych
drogowych
kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli
drogowych.
Wykorzystanie
mobilnych stacji skraca czas
kontroli i zmniejsza ponoszone

przez przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe
koszty z nimi związane. Kontrola drogowa umożliwia także
wnikliwą ocenę poszczególnych układów pojazdu, m.in.
układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia.
Nowelizacja przewiduje ponadto obowiązek posiadania
przez kierowcę wykonującego
przewóz drogowy protokołu
aktualnej drogowej kontroli
technicznej. Rozszerza również
stosowanie systemu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi
usterek wykrytych w pojazdach.
Dyrektywa w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych
poruszających się w Unii Europejskiej dotyczy:
l pojazdów zaprojektowanych
i wykonanych do przewozu
powyżej 9 osób łącznie z kierowcą,
l pojazdów przeznaczonych do
przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 t,
l przyczep o maksymalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz
l ciągników kołowych, użytkowanych głównie na drogach
publicznych do komercyjnego drogowego transportu to-

warów, których maksymalna prędkość przekracza 40
km/h.
Projekt ustawy wprowadza
też obowiązek, by wstępne
kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów objętych
dyrektywą w każdym roku
obejmowały co najmniej 5
proc. łącznej liczby takich pojazdów
zarejestrowanych
w Polsce.
Zgodnie z projektem, między
państwami Unii Europejskiej
możliwa będzie wymiana informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub
niebezpiecznych usterek bądź
usterek prowadzących do
ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu. Nowe przepisy mają pozwolić na współpracę Inspekcji Transportu
Drogowego z właściwymi organami kontroli innych państw
członkowskich, jeśli chodzi
o skoordynowane drogowe
kontrole techniczne. Działania
te mają z kolei przyczynić się
do zapobiegania nieuczciwej
konkurencji w transporcie
drogowym, związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne
państwa członkowskie.
Nowe przepisy wejdą w życie
po 3 miesiącach od ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw.
Katarzyna Gwara
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Znaki drogowe

Wymiana taboru

Nazwy zagranicznych
miast także po polsku

Poczta Polska inwestuje
w swoją flotę

Dokończenie ze str. 1

Zmiany zostały wprowadzone za sprawą nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania
na drogach.
– Powinniśmy pamiętać, że
nazwy miejscowości w krajach
sąsiednich mają często również polskie brzmienie. Dzięki
przygotowanej zmianie w prawie pojawią się one wreszcie
na drogowskazach przy naszych drogach. To zmiana od
dawna oczekiwana przez kierowców w całej Polsce - powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
Nowe przepisy wprowadzają
obowiązek podawania na tablicach przeddrogowskazowych,
tablicach szlaku drogowego
oraz drogowskazach tablicowych nazwy dużego zagranicznego miasta, do którego prowadzi droga, w języku polskim
i w języku oryginalnym. Nazwy
miejscowości będą zapisywane
w jednym wierszu, w następującej kolejności: nazwa w języku polskim oraz nazwa w języku oryginalnym, podana w nawiasie. - Jeżeli natomiast nazwa w języku oryginalnym ma
tożsamą pisownię z nazwą po
polsku, albo gdy nazwa w języ-

ku oryginalnym nie ma odpowiednika w języku polskim,
umieszcza się tylko nazwę w języku oryginalnym i nie stosuje
się nawiasu. Na znaku, z prawej strony nazwy miasta w sąsiednim państwie, podawany
będzie również znak oznaczający to państwo w ruchu międzynarodowym, np. Wilno (Vilnius)
LT – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury. – Nazwy geograficzne w języku polskim będą
stosowane w pisowni ustalonej
przez Komisję Standaryzacji
Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działającą przy Głównym
Geodecie Kraju – dodaje.
Znaki drogowe spełniające
nowe
warunki,
zostaną
umieszczone na drogach do 31
grudnia 2028 r. Takie rozwiązanie da zarządcom dróg czas
konieczny na ich wymianę.
Dostosowanie znaków drogowych do nowych wymagań będzie następowało stopniowo,
przy uwzględnieniu ich bieżącego utrzymania i zmieniającej
się sieci dróg.
Przepisy zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania
na drogach wejdą w życie 28
maja 2019 r.
Katarzyna Gwara

Wymiana starego taboru
oraz zakup nowoczesnych
aut, w tym napędzanych
prądem elektrycznym – to
tylko niektóre założenia
wdrażanego przez Pocztę
Polską projektu związanego
z budową Nowej Architektury Logistycznej. Usprawnianie usług związanych z rozwojem eCommerce to odpowiedź narodowego operatora na zmiany zachodzące na
rynku.
Poczta Polska ma obecnie
więcej nowych samochodów
niż jeszcze rok temu. Spółka
dysponuje flotą składającą się
z ok. 5 tysięcy pojazdów własnych (część jest dzierżawiona
lub leasingowana) oraz ok. 2,5
tysiąca aut podwykonawców.
W tym roku zasoby zostały
wymienione o 54 ciężarówki
o ładowności ponad 12 ton
i ciągniki siodłowe z naczepami. Średni wiek pojazdów z III
i IV kategorii (III kategoria to
ciężarówki o ładowności od 8
do 12 ton, IV kategoria to ciężarówki o ładowności ponad
12 ton i ciągniki siodłowe
z naczepami), to ok. 2 lat, od
2017 roku obniżył się ponad
dwukrotnie.
– Nowoczesna flota zapewnia sprawną realizację usług
oraz komfort pracy naszych

kierowców. Ważny jest także
fakt, że nowoczesne samochody nie zanieczyszczają tak
bardzo środowiska jak dotychczas użytkowane. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na 20 pojazdów elektrycznych. Liczymy, że już po
wakacjach, kierowcy Poczty
Polskiej będą jeździć pierwszymi takimi modelami – mówi Jerzy Garycki, dyrektor
Pionu Operacji Logistycznych
Poczty Polskiej.
W pierwszej kolejności operator narodowy chce pozyskać
samochody dostawcze o ładowności do 800 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 tony.
Strategia spółki zakłada
rozwój oferty logistycznej przy
wykorzystaniu
nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.
Obecnie pocztowcy przygotowują postępowanie przetargowe na wymianę ponad tysiąca pojazdów w tym głównie
w I kategorii (do 3,5 t) oraz III
kategorii pojazdów (do 8 t).
W planach jest także pozyskanie ponad stu bankowozów.

Od 1 lutego Poczta Polska
wprowadziła do swojej oferty
nową usługę, która umożliwia
dostarczenie towarów na paletach do dowolnego miejsca
w Europie, jak i z Europy do
Polski na podstawie stałych
umów lub jednorazowych zleceń. Międzynarodowa Przesyłka Paletowa zapewnia obniżenie kosztów transportu, możliwość śledzenia przesyłki,
stałe i
regularne dostawy
w Europie, dostawy do klientów z rozproszoną infrastrukturą oraz dostawy do magazynów centralnych, sieci handlowych i detalicznych.
Spółka chce zmienić sieć logistyczną, której struktura
musi zostać dostosowana do
potrzeb
rynkowych,
np.
zwiększającego się strumienia
przesyłek paczkowych oraz
przesyłek międzynarodowych,
również tych dostarczanych
do Polski spoza Unii Europejskiej. W nowej perspektywie
strategicznej do 2023 r. przychody z przesyłek paczkowo-kurierskich mają się podwoić. Rynek przesyłek KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe
i paczkowe) w Polsce wyniesie 10 mld zł. W najbliższych
latach będzie on stabilnie
wzrastał na poziomie ok. 10%
rocznie.
Katarzyna Gwara
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Oferta wybrana z 23 maja 2019 r.

Audi A4 IV (B8) OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis Navi
Skóra VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
178278 km, 2.0 diesel, kombi, czarny,
143 KM, automat
VIN: WAUZZZ8K4DA236736 Garażowany,
I właściciel, Stan bardzo dobry. Pełne
wyposażenie
48 900 zł

Citroen C-Crosser 4X4 OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP
GWARANCJA-24 m-ce, 2009, 196202 km
2.2 diesel, srebrny, 156 KM, 4x4
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo
dobry. Pełne wyposażenie
Ostatni przegląd w A.S.O przy 197.975km.

26 900 zł

Nissan Juke OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatronik Navi Serwis
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
170834 km, 1.5 diesel, srebrny, 110 KM
Garażowany.
Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

35 900 zł

Audi A6 III (C6) OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatronik Navi Serwis
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2009
176730 km, 2.0 diesel, kombi, czarny,
140 KM. Garażowany, Na gwarancji,
I właściciel, Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie

33 900 zł

Ford Kuga Titanium, 140PS, OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP
GW24 m-ce, 2014, 161814 km, 2.0 diesel,
czarny metalik, 140 KM
Garażowany. Stan bardzo dobry.
Pełne wyposażenie. Przegląd techniczny
przy przebiegu 143.948km. I właściciel od
nowości. STAN IDEALNY.
55 900 zł

Opel Insignia Cosmo, OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Navi Xenon
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011
197537 km, 2.0 diesel, kombi, srebrny,
130. Garażowany.
Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

31 900 zł

Audi A7 I (4G) 3.0 TDi245PS, Quattro,
S-Line Bezwypadkowy Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2011, 219535 km,
3.0 diesel, grafitowy metalik, 245 KM,
automat, 4x4, Garażowany, I właściciel,
Stan bardzo dobry. Pełne wyposażenie
Dokumentacja przebiegu prowadzona do
samego końca
73 900 zł

Ford Kuga Titanium, 4x4, 140PS,
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2012
178439 km,2.0 diesel, szary, 140 KM, 4x4,
automat. Na gwarancji, Pełne wyposażenie.
przegląd techniczny przy 176.346km.
I właściciel od nowości. STAN IDEALNY.

46 900 zł

Opel Insignia Lift, Cosmo, OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2010, 169253 km
2.0 diesel, szary metalik, 130 KM
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości.
Stan idealny.

30 900 zł

Audi A8 II (D3)Long, 3.0TDi, 233PS,
Quattro, Bezwypadkowy Serwis Full VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 224057 km
3.0 diesel, szary metalik, 233 KM, automat,
4x4, Garażowany, Pierwszy właściciel,
Serwisowany w ASO, Stan bardzo dobry.
Pełne wyposażenie. Przegląd techniczny
przy 183643km.
41 900 zł

Hyundai i40 OPŁACONY Bezwypadkowy
Klimatronik Serwis Navi VIP
GWARANCJA24 m-ce, 2012, 188117 km
1.7 diesel, kombi, czarny, 116 KM
VIN: KMHLB81UACU029298
Garażowany. Stan bardzo dobry. Pełne
wyposażenie. I właściciel od nowości.
STAN IDEALNY !!
35 900 zł

Opel Vivaro I Long, 2900, Passenger,
115PS, Opłacony Bezwypadkowy Klima
Serwis GW24 m-ce, 2012, 189909 km
2.0 diesel, srebrny metalik, 115 KM
Na gwarancji. Pełne wyposażenie.
9-osób. I właściciel od nowości.
Stan idealny.

45 900 zł

Audi A8 III (D4) Quattro FULL-OPCJA,
Zarejestrowany Bezwypadkowy
182.000km-Serwis GW 24 m-ce, 2012
3.0 diesel, czarny, 250 KM, automat, 4x4
VIN: WAUZZZ4H2CN025505
Garażowany, Serwisowany w ASO. Pełne
wyposażenie. II właściciel od nowości.
Stan idealny.
96 900 zł

Hyundai ix35 OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatronik Skóra
Serwis VIP GWARANCJA24 m-ce, 2013
179041 km, 2.0 diesel, srebrny, 136 KM
VIN: TMAJU81VACJ209275
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości.
STAN PERFEKCYJNY
38 900 zł

Peugeot 4007 2.2D, 156PS, OPŁACONY
Bezwypadkowy Skóra Serwis
GWARANCJA 24 m-ce, 2009, 174342 km
2.2 diesel, szary, 156 KM, 7 miejsc
VIN: VF3VV4HNH9U902269
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo
dobry. Pełne wyposażenie

26 900 zł

BMW SERIA 3 318D, 143PS,
Zarejestrowany Bezwypadkowy Klima
Skóra Navi GWARANCJA 24 m-ce, 2010
206454 km, 2.0 diesel, kombi, szary,
143 KM
VIN: WBAUT31060A877642
Garażowany. Pełne wyposażenie
II właściciel od nowości.
Stan perfekcyjny !!.
28 900 zł

Hyundai ix35 OPŁACONY Bezwypadkowy
Oryginał Klimatronik Serwis Skóra
GWARANCJA 24 m-ce, 2012, 175346 km
1.6 benzyna, szary, 135 KM
VIN: TMAJU81AACJ271960
Garażowany. I właściciel. stan idealny.
Pełne wyposażenie. Ostatni przegląd w
A.S.O przy 168.902km
41 900 zł

Renault Scenic III BOSE, 110PS,
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima
Skóra Navi 91.000km-Serwis GW m-ce
2014, 91765 km, 1.5 diesel, kombi, czarny,
110 KM. Garażowany. I właściciel.
Stan bardzo dobry.
Pełne wyposażenie

36 900 zł

BMW SERIA 5 272PS, Zarejestrowany
Bezwypadkowy Klima Skóra Serwis
Automat GW24 m-ce, 2005, 214570 km,
3.0 diesel, granatowy, 272 KM, automat
VIN: WBANC91070B763828
Garażowany. Pełne wyposażenie
W Polsce od 2013r-I-właściciel.

27 900 zł

Hyundai Santa Fe II Colorado, 150PS,
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron
Skóra Serwis VIP GW 24 m-ce, 2008,
182530 km, 2.2 diesel, szary, 150 KM,
Garażowany. Pełne wyposażenie. Ostatni
serwis w A.S.O przy 168.724km. I
właściciel od nowości. Stan idealny.

26 900 zł

Renault Trafic II Long, Ciężarowy
6-Osób, Holenderka, Bezwypadkowy
Klima Serwis VIP GW24 m-ce, 2011
242692 km, 2.0 diesel, srebrny, 115 KM
6 miejsc
VIN: VF1FLGHB6BV401331
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny

34 900 zł

BMW SERIA 5 OPŁACONY
Bezwypadkowy, Klima Skóra Navi
Serwis VIP GWARANCJA-24 m-ce, 2011
197992 km, 2.0 diesel, szary, 184 KM
VIN: WBAFW11080C705413
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

51 900 zł

Jaguar XF I 210PS, OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatron Skóra Serwis
Navi GWARANCJA24 m-ce, 2010
197630 km, 3.0 diesel, szary, 210 KM,
automat. Garażowany.
Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

47 900 zł

Toyota Verso D4D, 126PS, 7-Osób
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik
Serwis GWARANCJA 24 m-ce. 2010
191022 km, 2.0 diesel, kombi, grafitowy
metalik, 126 KM, 7 miejsc. Garażowany.
I właściciel.
Pełne wyposażenie. STAN IDEALNY !!

30 900 zł

BMW SERIA 5 OPŁACONY
Bezwypadkowy, Skóra Xenon Serwis
Navi, VIP GWARANCJA-24 m-ce, 2014
125413 km, 2.0 diesel, czarny, 184 KM
automat
VIN: WBA5C310X0D949218
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

77 900 zł

Mercedes-Benz Klasa CLS W218 ,
306PS, Blue Efficiency, Zarejestrowany
Bezwypadkowy Serwis Navi GW24 m-ce
2011, 164604 km, 3.5 benzyna, biały,
306 KM, automat. Garażowany. I właściciel.
Stan bardzo dobry. Pełne wyposażenie
Od 14/12/2017r pojazd eksploatowany
przez właściciela Autosalonu
96 900 zł

Volkswagen Sharan II OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatronik Skóra Navi
Serwis VIP GWARANCJA24 m-ce, 2011
188197 km, 2.0 diesel, kombi, czarny,
140 KM. Garażowany. I właściciel. Stan
bardzo dobry.
Pełne wyposażenie

42 900 zł

Burstner IXEO Time IT 745
Bezwypadkowy Kempingowy Fiat
Ducato 2.3JTD, 2014, 21200 km, 2.287
cm3, diesel, biały, 150 KM, 6 miejsc
I właściciel. Stan bardzo dobry.
Klimatyzacja, Ogrzewanie postojowe.
Serwisowany. Stan idealny. Gotowy do
jazdy.
169 900 zł

Mitsubishi Outlander II Lift, 140PS, 4x4
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra
Serwis GWARANCJA-24 m-ce, 2010
180109 km,2.0 diesel, SUV, 140 KM, 4x4
VIN: JMBXJCW8WAF501738
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo
dobry. Pełne wyposażenie

34 900 zł

Volvo V60 I OPŁACONY Bezwypadkowy
Klimatronik Serwis Skóra Navi VIP
GWARANCJA24 m-ce, 2011
165054 km, 1.6 diesel, kombi, czarny,
115 KM. Garażowany. I właściciel. Stan
bardzo dobry. Pełne wyposażenie. Świeżo
po wymianie kompletnego sprzęgła

34 900 zł
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TAKSATOR s.c.
KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJ¥TKOWYCH

in¿. arch. Henryk Hajdasz
Za³o¿yciel Kancelarii

mgr Zdzis³aw Hajdasz

mgr in¿. Ma³gorzata Kowalik

UPRAWNIENIA PAÑSTWOWE NR 216
tel. kom.: 601 927 384

UPRAWNIENIA PAÑSTWOWE NR 2922
tel. kom.: 606 952 805

Policyjna akcja

Samochody na celowniku
50 policjantów z częstochowskiego wydziału ruchu
drogowego było zaangażowanych w działania pod nazwą
„Smog”. Akcja miała na celu
przede wszystkim zwrócenie
uwagi na prawidłowy stan
techniczny pojazdów i emisję
spalin do atmosfery. Mundurowi skontrolowali 262 samochody i zatrzymali 7 dowodów
rejestracyjnych
pojazdów,
które okazały się niesprawne

szacowanie nieruchomoœci
inwentaryzacja, projektowanie i kosztorysowanie
sprzeda¿ wydawnictw
opracowanie ekspertyz i opinii
organizacja i prowadzenie szkoleñ
l

l

l

l

l

42-217 Czêstochowa, ul. Tuwima 6 m. 14
tel./fax 34 365 10 20
e-mail: taksator@czwa.pl www.taksator.info
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technicznie. Na szczęście nie
było jednak wśród nich aut,
które emitowałyby nadmierną
ilość spalin.
W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez
to negatywnym wpływem wielu
substancji na zdrowie oraz życie
zarówno człowieka, jak też całej
fauny i flory, smog stał się problemem na skalę światową. Dlatego wszyscy powinniśmy starać
się przestrzegać przepisów związanych z emisjami szkodliwych
substancji. Systematycznie kontrolują to policjanci. Akcja pod
kryptonimem SMOG tradycyjnie
swoim zasięgiem objęła cały
kraj. Stan techniczny pojazdów
był kontrolowany wyrywkowo.
Badania pojazdów prowadzone
były przy użyciu dymomierzy i

analizatora spalin. Policjanci
zwracali jednak uwagę nie tylko
na te, za którymi tworzy się
ogromna chmura czarnego dymu. Sprawdzali również samochody z wyjątkowo głośnymi
układami wydechowymi. Ci, którzy stracili dowody rejestracyjne,
odzyskają je dopiero po usunięciu usterek i przejściu badań
kontrolnych u diagnosty.
Akcja miała również charakter
informacyjno-edukacyjny. Pamiętajmy, że transport, szczególnie
na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci przypominali
kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów
emitujących spaliny o nadmiernej
toksyczności.
Katarzyna Gwara

NAJLEPSZE CENY!

O NAS:

509 097 227
512 617 003

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!

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

Wybrane samochody na dzień 24 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

serwis

 18.900 zł





47.900 zł

35.900 zł

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



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

56.900 zł

n

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. 2016
89.900 zł
BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4
19.900 zł
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 MICRA 1.2 E, rok prod. 2016,
przebieg 62 tys. km
28.800 zł
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

31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
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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Przekroczył prędkość

Stracił prawo jazdy

TURBOSPRÊ¯ARKI
MECHANIKA
DIAGNOSTYKA
SERWIS

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

31-letni kierowca skody stracił prawo jazdy po tym, jak
w terenie zabudowanym jechał
z prędkością 115km/h. Zatrzymali go policjanci z kłobuckiej
drogówki. W walce z „piratami
drogowymi” stróże prawa wykorzystują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Na Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa mieszkańcy sami
precyzyjnie zaznaczają miejsca,
gdzie kierowcy nie stosują się do
przepisów ruchu drogowego.
Ostatnio podczas weryfikacji
naniesionego zagrożenia, prawo
jazdy stracił 31-letni kierowca
skody, który w terenie zabudowanym, na ul. Częstochowskiej
w Miedźnie, jechał z prędkością
115km/h! Podczas prowadzonych
kontroli policjanci wykorzystywali

laserowe urządzenie pomiarowe
TruCam LTI 20/20. Przypominamy, że jedną z zalet urządzenia
jest fakt, iż podczas pomiaru prędkości wykonywane jest zdjęcie
z dokładnym wskazaniem mierzonego pojazdu. Eliminuje to wątpliwości, co do tego, który samochód
był przedmiotem pomiaru. TruCam może ustawiać zbliżenie
i ostrość na aktualnie mierzony
pojazd i utrzymywać optymalne
warunki zapisu video w trakcie
całego cyklu pomiaru. W rezultacie zapisany zostaje dowód każdego zarejestrowanego wykroczenia.
Przypominamy, że czas reakcji
kierowcy na dostrzeżenie zagrożenia na drodze wynosi około 1 sekundy, natomiast w tym czasie,
przy prędkości 100km/h, samochód pokonuje odległość około 28
metrów!
Katarzyna Gwara

Centrala
42-226 Czêstochowa
ul. Pu³askiego 76/80
tel. 34 361-30-15
fax 34 361-16-06

Filia Mys³owice
41-400 Mys³owice
ul. Obrze¿na Pó³nocna 15
tel. 32-222-22-99
fax 32 222-23-34

Filia £ódŸ
94-303 £ódŸ
ul. Konstantynowska 34
tel. 42 640-49-41/42
fax 640-49-43

FIlia Bielsko-Bia³a
43-300 Bielsko-Bia³a
ul. Komorowicka 110
tel. 33 818-46-63/64
fax 33 818-46-65
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Trwają prace

Nowe prawo
budowlane

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki nowemu prawu budowlanemu, mają zapewnić prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, a także większe bezpieczeństwo pożarowe.

Jedną z najważniejszych
zmian dla budujących będzie
z pewnością zmniejszenie zakresu dokumentów, które są potrzebne na etapie składania
wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.
– Zamiast taczki z projektami,
inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do wniosku będzie dołączał
bowiem tylko uproszczony projekt – zapewnia wiceminister Artur Soboń, który w resorcie inwestycji i rozwoju pilotuje nowelizację ustawy.
Ministerstwo zapowiada, że
projekt techniczny zawierający
między innymi rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne będzie
składany w urzędzie na etapie
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zmniejszy
się również liczba wymaganych
egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3.
Ponadto w projekcie ustawy
znalazło się wprowadzenie pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie.

–Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na
budowę można było stwierdzić
wiele lat po tym jak budynek już
powstał i był użytkowany. Wprowadzało to niepewność prawną.
Nowe rozwiązania sprawią, że po
5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można
już jej podważyć – wyjaśnia MiiR.
Zaproponowane rozwiązania
przyczynią się do skuteczniejszego egzekwowania obowiązku
podłączenia budynków do sieci
ciepłowniczej, co przewidziane
jest w Prawie energetycznym.
W ramach ustawy obowiązywać będzie również zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty
za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
Kolejna istotna zmiana dotyczyć będzie starych budynków
(co najmniej 20-letnich) tzw. samowoli budowlanych. Będzie je
łatwiej zalegalizować, jeżeli
przedstawiona zostanie ekspertyza techniczna i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Zniknąć ma obowiązek pozwolenia na budowę dla instalacji gazowych i naziemnych tarasów
przydomowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Konieczne będzie sporządzanie ekspertyzy
przeciwpożarowej w przypadku
zmiany sposoby użytkowania
budynku, co może wpłynąć na
bezpieczeństwo.
Paula Nogaj

Najwiêkszy dystrybutor tekstyliów technicznych

SP. Z O.O.

l AGROTKANINY

l GEOW£ÓKNINY l WIGOFIL l TEXFIL l SIATKI l SZNUREK
l AGROW£ÓKNINY l WORKI l BIG-BAGI
l KOLOROWE FILCE l PIANKI
l PLANDEKI
l FOLIE
l INNE
Tkaniny Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 2, 42-280 Czêstochowa
tel. 34/ 361 85 60, 34/ 361 88 57, 504 285 350
www.sklep.tkaniny.info.pl
email: biuro@tkaniny.info.pl
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31 maja

Heathome zaprasza na dzień otwarty
Zamierzasz zainwestować
w kominek? A może chcesz
kupić nowoczesnego grilla?
Tego wydarzenia nie możesz
przegapić. 31 maja firma Heathome organizuje dzień
otwarty. Wszystkim oferowanym przez nią produktom będzie się więc można przyjrzeć
z bliska. Poza tym nie zabraknie pysznych, grillowanych
przekąsek i... wyjątkowego
konkursu.

kowani pracownicy firmy
będą służyć fachową radą –
i pysznymi przekąskami –
31maja w godzinach od
12.00 do 20.00. Nie zabraknie również doskonałej kawy serwowanej przez CaffeSport.

Ponadto, na naszym profilu – Życie
Częstochowy i powiatu – na Facebooku można znaleźć konkurs, w którym do wygrania jest biokominek
w kolorze białym. Sponsorem nagrody jest oczywiście firma Heathome.
Wręczenie nagrody nastąpi właśnie
Katarzyna Gwara podczas dnia otwartego (31 maja).

Podczas dnia otwartego zaplanowano prezentację grilli gazowych niemieckiej firmy Landmann. Będzie ona połączona
z degustacją potraw przyrządzonych na urządzeniach tej marki.
Poza tym będzie również coś dla
miłośników pizzy – zaprezentowane zostaną specjalne piece.
Później firma zamierza zaserwować pyszną pizzę stworzoną według autorskiego przepisu.
Warto jednak wspomnieć, że
firma Heathome to nie tylko
grille i piece do pizzy, ale przede
wszystkim wkłady kominkowe

oraz piece
domowe –
je również
b ę d z i e
można zob a c z y ć
z
bliska
i
dowiedzieć się
więcej o ich
funkcjach
i zaletach.
Wykwalifi-

Konkurs wojewódzki

Poznaliśmy młodych mistrzów budownictwa
Dwanaście szkół z województwa śląskiego uczestniczyło w IV edycji konkursu
„Młody mistrz budownictwa”.
Wśród nich nie zabrakło naszych reprezentantów.
W konkursie mogły wziąć
udział szkoły, które prowadzą
kształcenie w zawodzie technik
budownictwa. Do rywalizacji
zgłosiły się między innymi Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych Technikum nr 12 im.

Jana Pawła II w Częstochowie,
Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
Zespół Szkół Ogólnokształcąco –
Technicznych w Lublińcu, a także Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie. Każda z placówek musiała
oddelegować jedną trzyosobową
drużynę, która miała się wykazać
znajomością wiedzy teoretycznej
z zakresu budownictwa oraz
umiejętnościami praktycznymi w
obszarze ogólnobudowlanym.
Współzawodnictwo przebiegało równocześnie w dwóch częściach. W części projektowej,

odbywającej się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, jedna osoba z drużyny wykonała zadanie projektowe, składające się z zadania
otwartego dotyczącego sporządzenia przedmiaru robót, zapotrzebowania materiałowego, wykazu niezbędnych narzędzi i
sprzętu oraz środków ochrony
indywidualnej oraz harmonogramu robót wykonania termomodernizacji ścian, osadzenia parapetu oraz obróbki blacharskiej
attyki (ogniowej) muru. Równo-

cześnie w hali budowlanej Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego toczyła się część
praktyczna. Uczestnicy zmierzyli się z robotami budowlanymi
związanymi z termomodernizacją ściany oraz ochroną przeciwogniową. W tych konkurencjach liczył się nie tylko czas, ale
i dokładność wykonania. Suma
zdobytych punktów z obu zadań
wyłoniła najlepszą szkołę budowlaną w województwie śląskim. Zwycięzcą został Zespół
Szkół Ogólnokształcąco – Tech-

nicznych z Lublińca, w składzie
Daniel Hal, Jakub Kurda, Szymon Olszok i opiekun Daniel Łodziński wyprzedzając placówki z
Rybnika i Tarnowskich Gór. Wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów
Kształcenia Ustawicznego i
Centrów Kształcenia Praktycznego za najlepiej wykonane zadanie praktyczne otrzymali natomiast Mateusz Zander i Radosław Józiak z Zespołu Szkół
nr 1 w Kłobucku.
Katarzyna Gwara

20.

REKL AMA

PIĄTEK-NIEDZIELA, 24-26 MAJA 2019

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
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

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

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

— DAM PRACĘ —

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —
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 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

POGRZEBY

— DO WYNAJĘCIA —

DO WYNAJĘCIA DOM
w Częstochowie. Tel. 609 39 18 70
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

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
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Krzyżówka klasyczna z hasłem nr 1
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POZIOMO: 1) powoduje wybuch ładunku; 2) czyści kominy; 3)
papiery wartościowe; 4) niszczyciel na morzu; 5) główka maku;
6) drugie co do wielkości miasto Kenii; 7) Scarlet z „Przeminęło
z wiatrem”; 8) klasyfikacja zawodników; 9) rogacze z lasu; 10)
biblijna katastrofa; 11) kraj nad Gangesem; 12) państwo w Afryce
ze stolicą Niamey; 13) japońska sztuka układania kwiatów; 14)
skórzane sznurki; 15) żona byłego prezydenta Argentyny Juana
Peróna; 16) piąty miesiąc; 17) mały w tablecie; 18) robotnicy
pracujący piłą; 19) tytułowa Grandet z powieści Balzaka; 20)
szydzić, kpić, wyśmiewać; 21) Weasley, kolega Harryego
Pottera; 22) K dla chemika; 23) most nad torami kolejowymi; 24)
pomogła Tezeuszowi; 25) statki na dnie morza; 26) jeden
z banków; 27) sosna lub świerk; 28) Marek Tullius, najwybitniejszy
mówca rzymski; 29) silniejszy od morfiny; 30) pokłady surowców
w ziemi; 31) opłaca rachunki telefoniczne; 32) czajniki; 33)
Christopher, reżyser „Memento” „Interstellar”; 34) mylony
z zajączkiem; 35) miecz króla Artura; 36) jezioro w Zabrzu
PIONOWO: 1) płaski wyrób włókienniczy z rządkami oczek; 5)
Panna ... , detektyw z kryminałów Agathe Christie; 16) francuski
burmistrz; 20) płynie przez Toruń; 22) zabawa wojenna z kulkami
farby; 24) najstarsza francuska wódka naturalna z winogron; 37)
60 sztuk; 38) naturalny ul pszczeli w drzewie; 39) w linię lub
kratkę w zeszycie; 40) do noszenia wody, kubeł; 41) miasto
śmierci Rubensa; 42) na poligonie wojskowym; 43) inaczej
stołówka; 44) praktykowanie wyrzeczeń w celu osiągnięcia
świętości; 45) jeździ nim Kubica; 46) mieszkanka Ukrainy; 47)
pracuje pod wodą; 48) nauka o Bogu i jego naturze; 49) państwo
powstałe z Tanganiki i Zanzibaru; 50) francuska kraina nad La
Manche; 51) minerał, składnik skał bogatych w krzemionkę; 52)
waluta Japonii; 53) Kazimierz Przerwa - ..., poeta; 54) odmierza
czas; 55) duńskie miasto satelickie Kopenhagi; 56) globalna sieć
komputerowa; 57) odmiana kaszy; 58) płacone na dzieci; 59)
zwolennicy dadaizmu; 60) opony samochodowe wraz z dętkami;
61) duńska wyspa w cieśninie Sund; 62) dawne srebrne monety;
63) bohater Iliady Homera, syn Telamona i Periboi; 64) zespół
sportowy ; 65) Edwin Eugene, drugi człowiek na Księżycu; 66)
rodacy Rob Roya i Williama Wallace’a
Rozwiąż krzyżówkę i ułóż hasło. Wyślij je na adres e-mail:
redakcja@zycieczestochowy.pl
w tytule wpisz: krzyżówka nr 1 z 24-05-2019 r.
Pierwsze dwie osoby otrzymają nagrody – niespodzianki
(kontakt ze zwycięzcami drogą mailową).
Odbiór nagród w redakcji
Życia Częstochowy i Powiatu, Al. NMP 51, 42-200 Częstochowa.

Krzyżówka klasyczna z hasłem nr 2

POZIOMO: 1) najwyższy szczyt Andów i całej Ameryki; 2)
najwyższy stopień starszego oficera; 3) największa włoska wyspa
z Wysp Pelagijskich; 4) oprawka fotografii; 5) autor „Alicji w Krainie
Czarów”; 6) wybuch wulkanu; 7) Walia dla Walijczyka; 8) jego
stajnie oczyścił Herakles; 9) miasto na Cyprze, dawne Kition; 10)
członek loży wolnomularskiej; 11) do pisania po tablicy; 12) ważny
element w zawieszeniu pojazdu; 13) najdłuższa rzeka Mjanmy; 14)
zawodowo przenosi ciężary; 15) antylopy grzywiaste z Afryki; 16)
Daiki, japoński skoczek narciarski;17) Cesaria, piosenkarka zwana
„Bosonoga divą”; 18) występ zespołu muzycznego; 19) do
malowania ust; 20) dama lub walet; 21) kraj z Pretorią i Kapsztadem;
22) Antoni dla kolegów; 23) pogrzebowy pojazd; 24) Louis,
francuski twórca szczepionek ochronnych; 25) bodziec do działania,
pobudka, powód; 26) mały samochodzik dla dziecka; 27) nie
szklanka; 28) trójkąty kreślarskie; 29) Judea i ..., jednostka
administracyjna w ;Izraelu; 30) największa rzeka Katalonii, dopływ
Ebro; 31) gumowy wąż, rura; 32) mały lew; 33) Buenos ..., stolica
Argentyny; 34) dyscyplina z pływaniem, kolarstwem i bieganiem;
35) warstwa atmosfery powyżej 60 km nad Ziemią; 36) terrier,
miniaturowy pies
PIONOWO: 1) gimnastyk w cyrku; 5) słynna opera Bizeta; 16) ma
symbol Y; 20) przyrząd wskazujący strony świata; 22) Jakubik –
aktor, reżyser, scenarzysta; 24) immunitet; 37) do żucia; 38) mniej
niż jeden; 39) hinduska taksówka z kulisem; 40) pisarz i powstaniec
o pseudonimie Jan ; Zamostowski; 41) z nagonką w lesie;42)
wodociągi starożytnych; 43) podobieństwo, zgodność pod pewnym
względem; 44) Messner, pierwszy zdobywca Korony ; Himalajów;
45) kursuje w wieżowcu; 46) przekaz słowny, ustny;47) poselska
lub odchudzająca; 48) na nóżkach gołębi;49) szósta co do
wielkości wyspa Estonii; 50) słynny ser francuski; 51) grecki filozof,
matematyk od trójkąta; 52) żądlący owad; 53) substancja w postaci
granulek; 54) kubański taniec towarzyski; 55) między Marokiem
a Tunezją; 56) dawni japońscy wojownicy; 57) Jean, pisarz
francuski „Dziennik złodzieja”; 58) ukwaszony tłuszcz mleczny; 59)
europejskie kraje z Euro; 60) tworzą sztuczne fryzury; 61)
wyrabiane na chleb; 62) mały komputer z Androidem; 63) krótka
rozprawka literacka; 64) cena na giełdzie; 65) uszkodzenie
urządzenia; 66) nielotna zielona papuga z Nowej Zelandii
Rozwiąż krzyżówkę i ułóż hasło. Wyślij je na adres e-mail:
redakcja@zycieczestochowy.pl
w tytule wpisz: krzyżówka nr 2 z 24-05-2019 r.
Pierwsze dwie osoby otrzymają nagrody – niespodzianki
(kontakt ze zwycięzcami drogą mailową).
Odbiór nagród w redakcji
Życia Częstochowy i Powiatu, Al. NMP 51, 42-200 Częstochowa.
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Suplementy diety

Kiedy i w jakim celu można je stosować?
Odżywki i suplementy diety kojarzą nam się zazwyczaj z zawodowymi kulturystami, jednak nie tylko ta
wąska grupa sportowców
może z nich korzystać. Każda osoba, która jest aktywna
fizycznie powinna wzbogacić swoją dietę na tyle, aby
zaspokoić potrzeby organizmu – czasami jest to po
prostu niewykonalne i wtedy warto uzupełnić braki suplementami. O to, jak podejść do suplementów i odżywek zapytaliśmy dietetyka klinicznego Annę-Marię
Stelmach.
W specjalistycznych sklepach mamy szeroki wybór suplementów, odżywek i witamin. To, jakie powinniśmy wybrać, zależy od tego, jaki cel
nam przyświeca i jak przebiega
nasz proces treningowy. Zasada im więcej, tym lepiej tutaj
nie działa. Należy odpowiednio
dobrać produkt do indywidualnych potrzeb organizmu. Definicja suplementów diety mówi
jasno, że jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący
skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji
wykazujących efekt odżywczy
lub inny fizjologiczny. Należy
pamiętać, że suplementy nie są
lekami, więc nie podlegają prawu farmaceutycznemu.
– W ostatnich latach rynek
suplementów i odżywek dla
sportowców niesamowicie się
rozwinął. Każdego dnia przybywa coraz więcej nowych preparatów, których podstawowym zadaniem jest wspomaganie organizmu w różnoraki
sposób - od uzyskania wymarzonej sylwetki, zmniejszenia
tkanki tłuszczowej do poprawy
osiągnięć sportowych. Często
na siłowni lub wśród znajomych uprawiających jakiś
sport słyszy się o spalaczach
tłuszczu, jak np. l-karnityna
czy chrom organiczny. Jednak
czy zastanawialiście się kiedyś
po co w ogóle sięgać po te specyfiki? Co one dają i czy na
prawdę są niezbędne? – pyta
dietetyczka Anna-Maria Stelmach i od razu wyjaśnia: – Aktywność fizyczna wykonywana
regularnie doprowadza do
strat energetycznych, a to
z kolei prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania organi-

mentów istotną kwestią jest
zbadanie poziomu danej witaminy/składnika mineralnego,
który chcemy zażywać, ponieważ zbyt duża ilość tych składników wcale nie jest dobra dla
naszego organizmu. -Pamiętajmy, że podstawą jest dobrze
zbilansowana dieta, a suplementacja to jedynie dodatek,
który nie dla każdego jest pożyteczny – dodaje dietetyczka.
Jakie wnioski zatem możemy
wyciągnąć? Suplementy są pożyteczne nie tylko dla kulturystów, ale dla wszystkich osób,
które w istocie są bardzo aktywne fizycznie i nie są w stanie zaspokoić dietą potrzeb
swojego organizmu.

zmu na energię, makroskładniki, minerały i witaminy. Ilość
potrzebnych makroskładników (białek, tłuszczów i węglowodanów) uzależniona jest
jednak od rodzaju wykonywanych ćwiczeń, a także ich rodzaju i intensywności.

Najważniejsza jest
zbilansowana dieta
– Ważne jest, aby każdy pamiętał, że prawidłowo zbilansowana dieta dostarcza nam
do organizmu wszystkie niezbędne składniki odżywcze
i pokrywa zapotrzebowanie na
nie – zapewnia dietetyczka,
choć przyznaje, że czasami
może okazać się to trudne. –
Osoby które chcą w krótkim
czasie zbudować masę mięśniową albo utrzymać dotychczasową najczęściej mają problem z konsumpcją odpowiedniej ilości pożywienia. Takie
osoby powinny bowiem jadać
dużo i często, a zdarza się, że
nie nadążają oni z regularnymi, dużymi porcjami jedzenia
przy intensywnym, długotrwałym wysiłku fizycznym. Bardzo
istotnym elementem odpowiedniej diety sportowców jest
czas posiłku. Nieprawidłowo
dobrany posiłek lub posiłek
dużych rozmiarów przed tre-

ningiem może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego i przyczyniać się
do dyspepsji żołądkowych.
Właśnie w takich przypadkach
na „ratunek” sportowcom wymyślono różnego rodzaju odżywki (np. białkowe, węglowodanowe), które są zgromadzonym źródłem energii występującej w postaci związków błyskawicznie się wchłaniających, powodujących dużą
oszczędność czasu w porównaniu do przygotowania i spożywania pełnowartościowych
posiłków.
Dietetyk Anna-Maria Stelmach zaznacza, że spożywanie
przez sportowców suplementacji jest dobrym rozwiązaniem
również w momencie, kiedy
osoby te chcą poprawić wytrzymałość albo szybkość. -Jeżeli nie dostarczają z dietą niektórych grup produktów jak
np. mięsa albo nabiału, albo
wiedzą, że ilość spożywanych
warzyw i owoców jest zbyt mała można rozważyć suplementacje składnikami mineralnymi i/lub witaminami. Można
wprowadzić te suplementy nawet jeśli nie trenuje się codziennie, a kilka razy w tygodniu – informuje i uczula, że
przed wprowadzeniem suple-

Warto skonsultować się
z lekarzem lub dietetykiem
Aby dokonać najlepszego
wyboru spośród szerokiej gamy różnorodnych produktów
tego typu, warto skontaktować
się z dietetykiem lub lekarzem
sportowym, bowiem obecnie
na rynku występują dziesiątki
różnego rodzaju suplementów,
a znalezienie odpowiedniego
może okazać się bardzo trudnym zadaniem. -Najlepszym
jest zaczerpnięcie informacji
z opracowań instytucji naukowych. Aktualnie mamy opracowaną klasyfikację suplementów diety, która składa się
z trzech grup A, B oraz C.

Opracowanie to zostało stworzone przez Centralny Ośrodek
Medycyny Sportowej oraz Polski Komitet Olimpijski – radzi
Anna-Maria Stelmach -Do
grupy A należą suplementy,
których skuteczne pozytywne
działanie jest naukowo potwierdzone. Do tej grupy należą między innymi: odżywki
białkowe, kreatyna, żelazo,
wapń czy preparaty multiwitaminowe i inne. Do grupy B należą suplementy, które mają
niejednoznaczne dowody na
pozytywne ich działanie (trzeba dalszych badań). Należą do
niej np. kwercetyna, owoce
Acai i Goji, aminokwasy rozgałęzione BCAA. Do grupy C należą substancje, które nie mają korzystnego działania, a niektórym wykazano działanie
toksyczne dla organizmu. Najważniejsze żeby, jak już wspomniałam, nie stosować suplementacji na własną rękę tylko
zawsze konsultować to z lekarzem sportowym albo dietetykiem – podkreśla dietetyczka
i zaprasza do swojego gabinetu
dietetycznego Dietomania.
Z mgr Anną-Marią Stelmach
można skontaktować się
telefonicznie pod numerem
794 135 062
lub poprzez e-mail:
anna.stelmach@dietomania.com
Paula Nogaj

mgr Anna-Maria Stelmach
Jestem absolwentką dietetyki po Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Licencjat z tego przedmiotu ukończyłam
na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie aktualnie robię doktorat związany z tym kierunkiem.
Specjalizuję się przede wszystkim w dietach odchudzających, eliminujących oraz żywieniem w różnych jednostkach chorobowych,
takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia, dna moczanowa,
choroby tarczycy oraz układu pokarmowego. Pracuję również z kobietami planującymi ciążę, w ciąży oraz karmiącymi, a także dziećmi. Dzięki profesjonalizmie, do każdego pacjenta mam indywidualne
podejście, a plan żywieniowy jest dostosowany do potrzeb klienta z
uwzględnieniem jego upodobań kulinarnych oraz stanu zdrowia.
Poza poradnictwem indywidualnym, pracuję również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz wykładam dietetykę w szkole policealnej TEB w Częstochowie i Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu, dzięki czemu
mogę się cały czas rozwijać i zwiększać swoje doświadczenia.
Ukończyłam liczne szkolenia, m.in. żywienie w diecie wegańskiej
i wegetariańskiej, mikrobiom, a organizm człowieka oraz specyficzne problemy zaburzania. W czasie studiów brałam udział w projekcie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą „Wiem, co
jem!”, zajmującym się edukacją żywieniową dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Dietetyka jest dla mnie wielką pasją. Uwielbiam mieszać produkty, tworząc nowe, zdrowe potrawy, które mogę wykorzystywać
w tworzeniu jadłospisów. W wolnym czasie, poza gotowaniem, lubię podróżować, czytać książki o tematyce dietetycznej, interesuje
się również sportem.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna

W Galerii Jurajskiej przebadają serca
Szacuje się, że przyczyną blisko
połowy wszystkich zgonów w Polsce
są choroby układu krążenia - podaje GUS. Ten alarmujący odsetek
może się jednak zmniejszyć, jeśli
postawimy na profilaktykę i wczesną diagnostykę schorzeń. Teraz
podstawowe badania, będące wstępem do pogłębionej diagnostyki, będzie można nieodpłatnie wykonać
w Galerii Jurajskiej. Wszystko za
sprawą akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Z sercem o sercu”, która
organizowana jest wspólnie z Telemedycyną Polską.

Przez dwa dni, 25 i 26 maja, w centrum handlowym będzie można wykonać bezpłatne badanie EKG, zmierzyć
ciśnienie tętnicze, zbadać poziom cholesterolu i glukozy we krwi, a także poddać się badaniu oceniającemu ukrwienie kończyn dolnych.
– To proste, bezbolesne i trwające kilka
minut badania, które mogą uratować
nam życie. Warto się im poddać, bez
względu na wiek. Badania, jakie przygotowaliśmy dostępne są dla każdego, kto
zechce poświęcić chwilę swojemu zdrowi
– mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

Ale na samych badaniach akcja nie poprzestanie. Na miejscu będzie można skonsultować wyniki z lekarzami i dowiedzieć
się, jakie dalsze kroki diagnostyczne podjąć, jeśli np. wyniki okażą się niepokojące.
– Do dyspozycji badanych będzie wykwalifikowany personel pielęgniarski i lekarski, który będzie udzielał porad i ewentualnie kierował dalej z wynikami. Tym samym każdy wyjdzie od nas z wiedzą, co robić dalej. To ważne, bo diagnostyka chorób
układu krążenia nie kończy się na badaniu
EKG czy poziomu cholesterolu – dodaje.
Porad udzielać będą także dietetycy. W
specjalnym punkcie będzie można się

zważyć i poznać swoje BMI, a także dowiedzieć więcej o zdrowym stylu życia czy
diecie, którą warto stosować przy chorobach układu krążenia. Z kolei o tym, jakie
aktywność uprawiać, będzie można dowiedzieć się w punkcie konsultacji sportowych.
Badania prowadzone będą między godziną 10 a 18. Aby wziąć w nich udział nie
trzeba się wcześniej umawiać. Wystarczy
tylko podejść do punktu rejestracji w Galerii Jurajskiej. Akcja będzie miała miejsce na dużej rotundzie w okolicach sklepów ZARA i EMPIK.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Przed Ekstraklasą

Już w najbliższy piątek

ForBet Włókniarz zmierzy się
z Betard Spartą Wrocław

W najbliższy piątek 24 maja
forBet Włókniarz zmierzy się
na SGP Arenie Częstochowa z
Betard Spartą Wrocław w ramach VI rundy PGE Ekstraligi.
Początek spotkania wyznaczono na godzinę 20:30.

Bilety na ten pojedynek zakupić można w siedzibie klubu, w
sklepie komputerowym „Pat-Rox”, w sieci sklepów całodobowych Mocny Nocny, w sklepie całodobowym PIT STOP, w Piwiarni
Częstochowa, w Księgarni Sowa
oraz w aplikacji mobilnej mPay.
W poprzednim meczu Lwy prze-

grały z Fogo Unią Leszno 31:59.
Zawodnicy z Leszna już na początku meczu wyszli na prowadzenie i nie oddali go już do ostatniego biegu. Najlepszym zawodnikiem częstochowskiej drużyny
był Leon Madsen, który w sześciu
biegach wywalczył 12 punktów.
W ekipie Fogo Unii najlepiej
punktował Emil Sajfutdinow Rosjanin na torze zaprezentował
się czterokrotnie i zapisał przy
swoim nazwisku 12 oczek. Na
piątkowy mecz zostały już podane awizowane składy i patrząc na
listę, zapowiada się niezwykle
emocjonujące spotkanie.
Paula Nogaj

Awizowane składy:
Betard Sparta Wrocław
1. Tai Woffinden
2. Jakub Jamróg
3. Vaclav Milik
4. Gleb Chugunov
5. Maciej Janowski
6. Maksym Drabik
7. Przemysław Liszka
forBET Włókniarz Cz-wa
9. Leon Madsen
10. Paweł Przedpełski
11. Fredrik Lindgren
12. Adrian Miedziński
13. Matej Zagar
14. Jakub Miśkowiak
15. Michał Gruchalski

AZS Częstochowa

Klub 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 li-

dze, wygrywając w play-outach z Mickiewiczem Kluczbork – nadeszła wizerunkowa
lawina, czyli wejście komornika. Prezes Zarządu w specjalnym 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 przebiegać z pominięciem sądu.
Oznacza to, że kancelaria
w imieniu klubu będzie rozmawiać z każdym wierzycielem indywidualnie na temat
dalszego funkcjonowania klubu, ewentualnej spłaty zobo-

wiązań, 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 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

Biegam Bo Lubię

Bezpłatny trening w ramach
akcji
W ramach akcji Biegam
Bo Lubię w najbliższą sobotę
o godzinie 9:30 na Miejskim
Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie odbędą się bezpłatne zajęcia biegowe.
Treningi dla amatorów biegania z instruktorami lekkiej
atletyki organizowane są na
częstochowskim stadionie w
ramach akcji Biegam Bo Lubię. -Nasze zajęcia to nie tylko
treningi biegowe. Realizujemy
również plan ćwiczeń ogólnorozwojowych, które niezbędne
są dla prawidłowego i bez-

piecznego biegania. Na biegaczy patrzymy holistycznie.
Dbamy o ich wszechstronność
i poprawną technikę. Uzupełniamy bieganie ćwiczeniami
sprawnościowymi, koordynacyjnymi oraz gimnastyką – informują organizatorzy. Akcja
trwa od kwietnia i zakończy
się w listopadzie. Zajęcia odbywają się regularnie. -Biegamy bez względu na pogodę.
Wyjątkiem są jedynie Święta
Państwowe. W zależności od
lokalizacji, odbywają się w sobotę o 9:30 lub poniedziałek o
20:00. Dokładnie przez 60 minut, bramy stadionów dostęp-

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

nych standardowo dla zawodowych sportowców otwierają
się na amatorów. Trenerzy natomiast realizują konkretną,
sprecyzowaną wcześniej jednostkę treningową. Poziom zajęć dostosowywany jest na bieżąco do potrzeb grupy. Owalny
stadion daje duże pole do popisu dla trenera i ogromne
możliwości dla uczestników
spotkań biegowych – dodają.
Program realizowany jest w 80
lokalizacjach na terenie całej
Polski. W Częstochowie treningi odbywają się o godz.
9:30.
Paula Nogaj

23.

Zmiany kadrowe
w Rakowie

Wciąż zapadają decyzje kadrowe przed nowym sezonem
Rakowa w Ekstralidze. Wiadomo już, że klub Czerwononiebieskich nie przedłuży
kończących się kontraktów z
Damianem Michalikiem, Patrickiem Friday’em Eze, Karolem Mondkiem, Łukaszem
Górą, Mateuszem Zacharą,
Rafałem Figielem i Adamem
Czerkasem.
– Wszystkim wymienionym zawodnikom dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalne podejście
do wykonywanego zawodu, a także za zdrowie pozostawione na
boisku. Zawsze jesteście mile widziani na L83 - powiedział prezes
klubu, pan Wojciech Cygan. Podano ponadto informację, że
pierwszym wzmocnieniem często-

chowskiej drużyny będzie Kamil
Piątkowski, który dołączy do zespołu trenera Marka Papszuna.
Osiemnastolatek jest wychowankiem Karpat Krosno, który ostatnie dwa lata spędził w Akademii
Piłkarskiej KGHM Zagłębia.
– Bardzo się cieszę, że kolejny rozdział swojej przygody z
piłką rozpoczynam właśnie w
Rakowie. Swoją postawą na boisku chcę udowodnić wszystkim, że decyzja o sprowadzeniu
mnie do Częstochowy jest
słuszna. Chcę pomóc drużynie
osiągnąć zakładane na nowy
sezon cele. Wierzę, że zarówno
zespół, jak i kibice pozytywnie
mnie przyjmą w „CzerwonoNiebieskiej” rodzinie – powiedział po podpisaniu kontraktu
Kamil Piątkowski.
Paula Nogaj

Skra Częstochowa

Plan na ten sezon został
wykonany
Zakończył
się
sezon
2018/2019 w ramach rozgrywek II ligi. Skra Częstochowa
już myśli o tym, jak będzie
wyglądał kolejny – runda jesienna ma zacząć się już 27
lipca.
– W II lidze emocje mieliśmy do
ostatniej kolejki, a można powiedzieć, że do ostatnich sekund –
bo bramka zdobyta przez Olimpię
Elbląg w doliczonym czasie gry w
Toruniu sprawiła, że ligę opuściła
Siarka Tarnobrzeg, do ostatniej
chwili ważyło się także to kto jako
trzeci zespół wywalczy awans,
ostatecznie szczęście uśmiechnęło się do GKS-u Bełchatów – informuje klub i dodaje -Skra walczyła w Tarnobrzegu o jak najlepszy wynik i zaprezentowała się z
dobrej strony, no może z wyjąt-

kiem 4 minut w ciągu, który straciła dwie bramki. Nasi piłkarze
mieli jednak prawo i do rozluźnienia i do zmęczenia. Mają także
prawo do satysfakcji, bo swoje
zadanie wykonali, mimo że byli
beniaminkiem i przyszło im rywalizować i z wielkimi firmami
(Widzew, Ruch. GKS Bełchatów,
Górnik Łęczna) i z klubami posiadającymi budżety kilkakrotnie
przekraczające to czym dysponuje Skra. Ostatecznie z ligi wypadł
Ruch Chorzów, Siarka Tarnobrzeg, ROW Rybnik a także Rozwój Katowice. Do I ligi nie awansował z kolei Widzew i w przyszłym sezonie będzie wciąż rywalizował ze Skrą, tak samo jak
GKS Katowice i drużyny, które
spadły do II ligi – Garbarnia Kraków oraz Bytovia Bytów.
Paula Nogaj

Relacja

Amatorska Liga Piłki Nożnej
– W najciekawszym meczu
17 kolejki ALPN Exact Systems Klub 54 Jędryka pokonał Jagiellończyków 5:4.
Dzięki temu obie drużyny
zrównały się punktami w tabeli ale w lepszej sytuacji jest
Klub 54 bo ma jeden mecz
rozegrany mniej – poinformował Marcin Mazik, Kierownik ds. sportu i rekreacji
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Klub 54 zwyciężył i dzięki temu może wciąż mieć nadzieję na
medalową pozycję na koniec sezonu. Od podium oddalili się
z kolei Jagiellończycy – aktualni
mistrzowie. Jeżeli będą chcieli
zbliżyć się do pozycji medalowej,
nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów. To jednak trudne
zadanie, ponieważ przed nimi
pojedynki z wymagającymi dru-

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

żynami. -W najbliższej kolejce
na szczególną uwagę zasługuje
pojedynek aktualnego lidera –
ZC Michaś z broniącymi tytułu
Jagiellończykami. W zeszłym roku w ostatnim pojedynku sezonu
górą byli Jagiellończycy, zapewniając sobie tym zwycięstwem
mistrzostwo. Jesienią drużyny
zremisowały ze sobą. Zimą w finale Ligi Futsalu górą był Michaś. Jak będzie teraz? Zobaczymy we wtorek wieczorem. Pozostałe spotkania 18 kolejki teoretycznie mają swoich zdecydowanych faworytów chociaż wyrównany powinien być również piątkowy pojedynek Marex-u z Grubasami – zapowiada Marcin Mazik i zaprasza na Miejski Stadion
Piłkarski „Raków” do oglądania
spotkań „na żywo” oraz na późniejsze z nich relacje na naszej
stronie www.mosir.pl
Paula Nogaj

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer
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P RO G R A M T V – P I Ą T E K 2 4 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu; 11/113;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 179;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 490; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 83 - Starzy
przyjaciele; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.XI; odc. 135 Motocykliści; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 99 Trująca orchidea; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Czołówka. Natura w Jedynce
12:50 Natura w Jedynce – Szlakiem osła;
film dokumentalny; Francja (2017)
13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 491; serial; Turcja
14:50 Kulisy To był rok!
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/113/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 180;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3497; telenowela TVP
18:25 zapowiedź Wiadomości
18:30 Korona królów – taka historia.; odc.
36; telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 12/113
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj marzenia; /63/
21:30 Gramy dla Europy – widowisko z
okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii
Europejskiej; /skrót 2/; koncert
22:25 Audycje Komitetów Wyborczych
23:00 Wiktoria; s.II; odc. 17; część
pierwsza; serial; Wielka Brytania (2016)
24:00 El Principe – dzielnica zła; odc. 36;
serial; Hiszpania (2014); od lat 16
00:55 El Principe – dzielnica zła; odc. 37;
serial; Hiszpania (2014); od lat 16
01:50 Magazyn kryminalny 997; magazyn;
od lat 16
02:45 Ocaleni; reality show; od lat 16
03:45 Notacje; cykl dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2490; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Skarb
mazurskich jezior; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 173;
teleturniej
08:45 Prywatne życie zwierząt - sezon 2
(odc. 1) - Być piękną; reportaż
09:15 Koło fortuny; odc. 493 ed. 6;
teleturniej
09:50 Kabaret za kulisami – Aktor w
kabarecie; program rozrywkowy
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /119/ „Krakowski spleen” - Maanam
11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /90/ „Ściernisko” - Golec uOrkiestra
11:15 Familiada; odc. 2490; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /41/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – M jak majówka
(1-2)
14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /24/;
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – VIII
Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe
Igrzyska (1-2); program rozrywkowy
17:25 Kabaretowa Mapa Polski –
Kabaretowe Przeboje Lata (1); program
rozrywkowy
18:25 Okrasa łamie przepisy – Pieprzno i
szafranno; magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat; odc. 18 - wioska w dżungli; cykl
reportaży
19:25 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem; odc. (12); magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /42/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (24); teleturniej
muzyczny
21:35 Postaw na milion; odc. 185;
teleturniej
22:35 The Wall. Wygraj marzenia; /50/;
teleturniej
23:30 Postaw na milion; odc. 147;
teleturniej
00:30 Koło fortuny; odc. 492 ed. 6;
teleturniej
01:15 T jak TEY; program kabaretowy
02:20 Tylko jeden skecz – „Wylęgarnia
smaków” - Kabaret Moralnego
Niepokoju; program rozrywkowy
02:40 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 1; /4/ - Wspomnienia z Wiednia; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
03:30 Andre Rieu: Witaj w moim
świecie; s. 1; /9/ - Królewski bal; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
04:15 Rozrywka Retro – Na festiwalowej
scenie - Maryla Rodowicz; /cz. 2/;
widowisko rozrywkowe

TVP2
05:05 Koło fortuny; odc. 335 ed. 5;
teleturniej
05:40 Egzamin z życia; odc. 38; serial TVP
06:35 Podróże z historią; s.V; odc. 49 Baśń
o wodzie; cykl dokumentalny
07:10 Na sygnale; odc. 65 „Majka
podfruwajka”; serial fabularyzowany TVP
07:40 Ogrodowi (26); 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. 179 „Gdyby
kózka nie skakała...” sezon 8; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2071; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 336 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 88; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:00 Coś dla Ciebie; magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!; magazyn
medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział; odc. 100 Zawiedzione nadzieje;
część 2; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 517 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2175; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 64; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 78 „Kara”;
serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2071; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2072; serial
obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw; s. X; odc.
12/13; serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl; odc. 263; sezon 14;
serial komediowy TVP
22:20 La La Poland; s.II; odc. (4); program
rozrywkowy
22:55 Ostatnia akcja; komedia sensacyjna;
Polska (2009); reż.:Michał Rogalski;
wyk.:Jan Machulski, Marian Kociniak,
Barbara Krafftówna, Alina Janowska,
Lech Ordon, Witold Skaruch, Piotr
Fronczewski, Wojciech Siemion, Karolina
Gorczyca, Antoni Pawlicki
00:35 Dobry, zły i brzydki; film fabularny;
Włochy, Hiszpania (1966); reż.:Sergio
Leone; wyk.:Clint Eastwood
03:25 Gość; thriller; USA, Wielka Brytania
(2014)

TVN7
05:00 Prawo Agaty 3 (1) - serial
obyczajowy;
06:00 Ukryta prawda (580) - program
07:00 Sąd rodzinny (79) - program
07:55 Szpital (277) - program
08:50 Big Brother (54/74) - program
09:50 Big Brother Pobudka (50/65) program
09:55 Zakochani po uszy (73/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (115/165) - program
12:45 19 + (116/165) - program
13:15 Ukryta prawda (341) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (50/65)
- program
14:20 Sąd rodzinny (80) - program
sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(117/176) - program sądowy
16:20 Szpital (278) - program
obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (50/65)
- program
17:25 Prawo Agaty 3 (2) - serial
18:25 Przyjaciele (18/25) - serial, USA
18:55 Ugotowani 13 (4/10) - magazyn
kulinarno-rozrywkowy
20:00 Big Brother (55/74) - program
21:00 Monachium - film sensacyjny,
USA 2005 (od lat 16). Młody izraelski
patriota i oficer wywiadu Avner
(ERIC BANA) bierze udział w operacji
odnalezienia i likwidacji 11 osób
oskarżonych przez wywiad izraelski o
sterowanie mordercami z Olimpiady w
Monachium
00:20 Red II - film sensacyjny, USA/
Kanada/Francja 2013 (od lat 16).
Emerytowany agent CIA Frank Moses
(Bruce Willis) zbiera elitarną ekipę
agentów, by namierzyć zaginione
przenośne urządzenie nuklearne.
Specjaliści od wszelkiego rodzaju
niebezpieczeństw będą musieli po
drodze stawić czoła armii bezlitosnych
zamachowców, bezwzględnych
terrorystów oraz opętanych rządzą
władzy przedstawicieli rządu…
02:50 Druga strona medalu (8) - talk
show – Alicja Tysiąc
03:25 Moc Magii (490) - program

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Studio Polsat SuperHit Festiwal
2019; magazyn informacyjny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(143) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (626) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (187) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (508) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2889) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (379) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (356) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (346) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2890) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (458)
serial komediowy
20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2019:
Koncert Platynowy (1)
22:00 Polsat SuperHit Festiwal 2019:
Urodziny Agnieszki Chylińskiej (2).
Sceną zawładnie Agnieszka Chylińska.
Zaprezentuje takie przeboje jak „Kiedy
powiem sobie dość” i „Królowa łez”.
22:50 Polsat SuperHit Festiwal 2019:
Euforia! 10-lecie Kamila Bednarka (3)
23:45 Atrakcyjny pozna panią; komedia,
Polska 2004. ieś na Lubelszczyźnie.
Stary kawaler Stasio Tuchała (Roman
Kłosowski) trudni się wyplataniem
wiklinowych koszyków. Jego siostra
zabrała ze sobą wszystkie
oszczędności i wyjechała w celach
zarobkowych do Ameryki. Stasio
początkowo cieszy się, że wreszcie
będzie mógł leniuchować do woli,
oglądać telewizję i popijać z kolegami.
Szybko jednak przekonuje się, że nie
umie poradzić sobie z codziennymi
problemami…
2:05 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają porad
widzom dzwoniącym do studia

TVN STYLE
05:25 Oddać dziecko 2 (11/12) program dokumentalny
06:25 Beauty ekspert (1/10) - magazyn
lifestylowy
06:55 W dobrym stylu 2 (7/12) program lifestylowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę
(10/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (10/12) program rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (8/10) reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu
(4/6) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (3/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (9/13) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Eks-tra zmiana 2 (8) - program
lifestylowy
13:45 Nowa misja ratunkowa (4/7) program rozrywkowy
14:45 W czym do ślubu? (7/10) - reality
show
15:15 W czym do ślubu? 3 (9/12) reality show
15:45 Śluby marzeń (3) - program
16:50 Kosmetyczne rewolucje
17:25 Tak powstaje (8) - program
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (9/13) program kulinarno-rozrywkowy
19:00 W czym do ślubu? (8/10) - reality
show
19:35 Ugotowani 7 (19) - program
20:10 Ugotowani 7 (20) - program
20:45 Jedno ciało, wiele osobowości dokument
21:50 Kobieta na krańcu świata 9 (3/9)
- program
22:25 Miłość od kuchni (2/10) program rozrywkowy (od lat 16)
23:25 Kto tu mieszka? (3/8) - program
rozrywkowy
00:10 Sablewska od stylu. Na okazje
(12) - program rozrywkowy
00:55 Zakupy dla nieznajomego (15/26)
- program rozrywkowy
02:00 Wiem, co kupuję (10/12) program lifestylowy
02:30 Wiem, co jem 6 (16) - magazyn
03:00 Wiem, co jem 3 (11/16) magazyn
03:30 W roli głównej - Magda Gessler
(3/8) - talk show
04:00 W roli głównej - Iza Miko (2/9) talk show
04:30 W roli głównej - Michał Piróg
(3/9) - talk show

TVN

TV PULS

05:10 Uwaga! (5682) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (5/13) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Makaron
linguine z owocami morza (7/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2462) magazyn
11:00 Ukryta prawda (1051) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (940) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (703) - program
14:00 19 + (404) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (12/14) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (704) - program
16:30 19 + (405) - program
17:00 Szpital (941) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1052) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7814) - informacje
19:35 Sport (7797) - informacje
19:45 Pogoda (7794) - informacje
19:50 Uwaga! (5683) - program
20:00 Avengers: Czas Ultrona - film
przygodowy, USA 2015. Tony Stark
tworzy program - Ultrona, który ma
zapewnić pokój na świecie, Niestety,
Ultron obraca się przeciwko całej
ludzkości. Superbohaterowie stają do
walki.
22:55 Tron: Dziedzictwo - film
przygodowy, USA 2010. Sam Flynn
ma 27 lat i jest synem Kevina Flynna
(Jeff Bridges). Poszukując przyczyny
nagłego zniknięcia swojego ojca,
zostaje wciągnięty do cyfrowego
świata, w którym jego ojciec żył przez
ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną
powierniczką Kevina, Quorą (Olivia
Wilde), ojciec i syn wyruszają na
wyprawę przez wizualnie
olśniewający, cybernetyczny
wszechświat, który stał się jeszcze
bardziej zaawansowany i nadzwyczaj
niebezpieczny.
01:30 Kuba Wojewódzki 13 (26) - 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…
02:30 Uwaga! (5683) - program
02:50 Moc Magii (490) - program
(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 50
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 227
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
105
09:00 Rodzinny interes; odc. 6
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odcinek:
Wybuch
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odcinek: Alarm
pożarowy
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 21-22
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 84
16:00 Rodzinny interes; odc. 6-7
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
105-106
20:00 Nikita; akcja, Francja, Włochy 1990.
Nikita – złodziejka i narkomanka zostaje
skazana na dożywocie za zabicie
policjanta. Otrzymuje propozycję nie do
odrzucenia: może spędzić resztę życia w
więzieniu, albo zostać zawodowym
zabójcą…
22:15 Protektor; akcja, USA 2012. Luke
Wright jeszcze niedawno był
nowojorskim gliną. Dziś załamany,
skompromitowany i bez pracy włóczy
się po ulicach planując samobójstwo.
Pewnego dnia los stawia na jego drodze
przerażoną dziewczynkę ściganą przez
chińską Triadę i rosyjską mafię. Wright
staje w jej obronie…
00:10 Trefny wóz; akcja, USA 2013.
Michael Woods (Paul Walker) opuszcza
więzienie – wychodzi na zwolnienie
warunkowe. Postanawia udać się do
RPA, żeby spotkać się z byłą żoną Angie
(Leyla Haidarian) i spróbować ją
odzyskać. W tym celu wypożycza
samochód i rusza w kierunku celu.
Niespodziewanie mężczyzna odkrywa w
samochodowym schowku telefon
komórkowy, natomiast pod jednym z
siedzeń broń…
01:55 Rodzinny interes; odc. 6
02:50 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
03:35 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
04:00 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 25
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 10

TVP SPORT

TV4

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (14)
serial przygodowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(41) serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (37) serial
anime
8:00 Nasz nowy dom (22) reality show.
34-letni Artur sam wychowuje Lilę i
Jagodę. Jego żona niespodziewanie
zmarła. Obecnie mężczyzna mieszka z
córkami w wynajmowanym pokoju.
9:00 Septagon (49) serial kryminalny
10:05 Hell’s Kitchen – Piekielna
Kuchnia 3 (40) reality show
11:55 SuperPies (19); magazyn
poradnikowy
12:25 Sekrety sąsiadów (25) serial
obyczajowy
13:00 Detektywi w akcji (185) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (553)
serial obyczajowy
POLSAT SPORT
16:00 Gliniarz i prokurator (86) serial
kryminalny
6:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
17:00 Joker (8) teleturniej
Narodów; mecz: Polska - Włochy
18:00 Septagon (50) serial kryminalny
8:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 19:00 Policjantki i Policjanci (554)
serial obyczajowy
Narodów
20:00 Gwiazdy Kabaretu (24); program
10:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
rozrywkowy realizowany z udziałem
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy
publiczności. Widzowie zobaczą m.in.
play-off
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani
Mru-Mru, grupę Nowaki i Kabaret pod
12:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Wyrwigroszem. W...
Narodów; mecz: Polska - Niemcy
21:00 Sprawiedliwi – Wydział
15:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Kryminalny (305) serial kryminalny
22:00 Sprawiedliwi – Wydział
Narodów; mecz: Włochy - Niemcy
Kryminalny (306) serial kryminalny
17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
23:00 Twister; film katastroficzny, USA
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy
1996. Do Oklahomy zbliża się potężne
tornado. Niektórzy czekają na
play-off: Stelmet Enea BC Zielona
nadejście niszczycielskiego kataklizmu
Góra - Polski Cukier Toruń
z niecierpliwością - jest to materiał
20:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
badawczy dla dwóch rywalizujących
ze sobą grup meteorologów…
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska
1:25 Zagadkowe zgony (4) serial
23:00 Boks
dokumentalny
1:00 Sporty walki: KSW; Relacja z gali
1:55 Zagadkowe zgony (5) serial
dokumentalny
zorganizowanej przez największą w
2:25 Interwencja; magazyn reporterów
Polsce federację zajmującą się
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
promowaniem MMA. Pierwsze
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
muzyczny
zawody pod szyldem KSW odbyły
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
się...
muzyczny
3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska
reklamowy
05:40 Sportowy Wieczór
06:05 hokej na lodzie - MŚ Elity - 1/4 finału
10:15 piłka nożna - MŚ U20: Meksyk Włochy
12:20 piłka nożna - MŚ U20: Japonia
- Ekwador
14:30 piłka nożna - MŚ U20: Polska Kolumbia
16:45 piłka ręczna kobiet - Superliga, Na
żywo
19:00 2. połowa - MŚ U20: Katar - Nigeria,
Na żywo
20:00 piłka nożna - Studio MŚ U20, Na
żywo
20:20 piłka nożna - MŚ U20: Urugwaj Norwegia, Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:25 piłka nożna - MŚ U20: Ukraina - USA
01:35 piłka nożna - MŚ U20: Honduras Nowa Zelandia
03:45 tenis ziemny - Turniej WTA
Strasbourg - podsumowanie

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 186; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 66 „Za późno”;
serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 67 „Ratujcie naszą
mamę!”; serial fabularyzowany TVP
07:20 Stawka większa niż życie; odc. 7/18
- Podwójny Nelson; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1055; serial
TVP
09:25 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 11/13;
serial TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 95 „Strachy
na lachy”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 96 „Kuzyn
Artur”; serial komediowy TVP
11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze; serial TVP
11:40 Ranczo; s.VI; odc. 67 - Kozi róg;
serial obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.VI; odc. 68 - Narracja
negacji; serial obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 Reggae; serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 211 Napad doskonały; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 294 Trudny
zabieg; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 67 „Ratujcie naszą
mamę!”; serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 69 - Wiatr w
żaglach; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VI; odc. 70 - Seks nocy
letniej; serial obyczajowy TVP
18:45 Ja to mam szczęście!; odc. 17;
serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 212 Wahadełko; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 10 Szantaż; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 71 - Dzieci
rewolucji; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VI; odc. 72 - Przeciek
kontrolowany; serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 213 Odkupienie; serial kryminalny TVP
00:15 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 214 Igranie z ogniem; serial kryminalny TVP
01:10 Ekstradycja I; odc. 5/6; serial
kryminalny TVP; od lat 16
02:15 Ekstradycja I; odc. 6/6; serial
kryminalny TVP; od lat 16
03:25 Stawka większa niż życie; odc. 7/18
- Podwójny Nelson; serial TVP
04:30 M jak miłość; s.I; odc. 1055; serial
TVP
05:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 95 „Strachy
na lachy”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 24 maja; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny – 24.05.1989
07:55 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
10/13; serial sensacyjny TVP
08:55 Rodziny Wyklętych mają głos; odc.
6; program historyczny
09:30 Historia Polski – SKS w PRL - u; film
dokumentalny
10:35 Sensacje XX wieku – Tajemnica
berlińskiego bunkra; cz. 3; cykl
dokumentalny
11:05 Plemienna sztuka przetrwania
– Zabójczy mróz; odc. 3/8; serial
dokumentalny; USA (2015)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 16; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 49 „Wyprawa do
Rzeszy”; serial TVP
13:15 Afryka; cz. 3. Kongo; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
14:15 Jedwabny szlak; 2/3; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
15:20 Helikoptery w akcji; odc. 4/4 Irak;
serial dokumentalny; Wielka Brytania
(2008)
16:40 Historia Polski – Zwłoki nieznane;
film dokumentalny
17:40 Poszukiwacze skarbów –
Hatfieldowie i McCoyowie; odc. 8/16;
cykl dokumentalny; USA (2014)
18:10 Ex Libris; odc. 385; magazyn
18:35 Polska Kronika Filmowa 1994 Wydanie 16; cykl dokumentalny
18:50 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
11/13; serial sensacyjny TVP
19:45 Ponary. Nóż w serce; reż.:Bronisław
Bubiak
21:00 Historia na sprzedaż; 3/6; serial
dokumentalny; USA (2016)
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV;
odc. 76; magazyn
22:35 Szerokie tory – Jeden dzień z życia
milicjanta w Doniecku
23:15 Wojna wietnamska; odc. 3/10; serial
dokumentalny; USA (2017)
00:25 Słynne jednostki specjalne; odc.
3/10; serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2017); od lat 16
01:15 Sensacje XX wieku – Tajemnica
berlińskiego bunkra; cz. 2; cykl
dokumentalny
01:50 Encyklopedia II wojny światowej
– Daleko na Wschodzie; cz. 1; cykl
dokumentalny
02:25 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii – Zaginęli bez
wieści.
02:55 Dziennik telewizyjny – 24.05.1989

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 5 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:15 Klan; odc. 3493; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3494; telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3495; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 302; magazyn
dla niepełnosprawnych, Bez ograniczeń
wiekowych
08:30 wojsko – polskie.pl; odc. 54;
reportaż
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn
09:50 Korona królów – taka historia.; odc.
36; telenowela historyczna TVP
10:15 Korona królów; odc. 225; telenowela
historyczna TVP
10:45 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
11:20 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
11:50 Korona królów; telenowela
historyczna TVP
12:25 Fascynujący świat – Sekrety Doliny
Krzemowej; odc. 2 - Machina perswazji;
serial dokumentalny; Wielka Brytania
(2017)
13:25 Z pamięci – Hotel Bristol; felieton
13:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
kulinarny
14:05 Jak to działa; odc. 163 Co z tym
Bałtykiem?; magazyn
14:40 Wiktoria; s.II; odc. 17 Ukojenie
i radość; część pierwsza; serial
kostiumowy; Wielka Brytania (2016)
15:45 To był rok!; /9/
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych; odc. 12; serial
TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Hit na sobotę – Przyrzeczenie;
dramat; USA, Hiszpania (2016);
reż.:Terry George; wyk.:Oscar Isaac,
Charlotte Le Bon, Christian Bale
22:55 Psy wojny; film fabularny; Wielka
Brytania (1981); reż.:John Irvin;
wyk.:Christopher Walken, Tom
Berenger, Colin Blakely, Jean-Francois
Stevenin, Hugh Millais; od lat 16
00:45 Jaka to melodia?
01:40 Dzika ziemia; dramat; Niemcy (2013)
03:50 Z pamięci – Anna Micińska; felieton

TVP ROZRYWKA
06:20 Rozrywka Retro – Dinozaury ruszają
w Polskę; widowisko rozrywkowe
07:15 Zakochaj się w Polsce; odc. 88 Ełk;
magazyn
07:45 T jak Tey – Na granicy; widowisko
rozrywkowe
08:55 Koło fortuny; odc. 494 ed. 6;
teleturniej
09:40 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – Ada
Rusowicz; reportaż
10:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /121/ „Jak się masz kochanie” - Happy End
10:25 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 1; /8/ - Australia; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
11:10 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 1; /10/ - Moje rodzinne miasto; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – Ada
Rusowicz; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy –
Wspomnienie lata; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.II; odc. 20 Jak
powstała Polska?; cykl dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2
(odc. 2) - Być atrakcyjnym; reportaż
14:15 Postaw na milion; odc. 185;
teleturniej
15:05 Muzeum Polskiej Piosenki; /120/ „Tolerancja” - Stanisław Soyka
15:15 Z Andrusem po Galicji – Krosno
15:50 Big Music Quiz (23); teleturniej
muzyczny
16:50 Wszystkie stworzenia duże i małe
– Pieskie życie; odc. 13 sezon II; serial;
Wielka Brytania (1978)
17:55 Wielki Test o Górach
19:20 Tylko jeden skecz – „Wylęgarnia
smaków” - Kabaret Moralnego
Niepokoju; program rozrywkowy
19:40 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 1; /5/ - Gwiaździsta noc; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
20:30 Andre Rieu: Witaj w moim świecie;
s. 1; /7/ - Niech żyje Meksyk!; cykl
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
21:20 Sen o Warszawie; film dokumentalny
23:30 Koło fortuny; odc. 493 ed. 6;
teleturniej
00:15 Kabaret POTEM – Wygrzebane z
popiołów; /1-3/; program rozrywkowy

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 337 ed. 5;
teleturniej
05:55 Barwy szczęścia; odc. 2068; serial
obyczajowy TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc. 2069; serial
obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość; odc. 1446; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Pogoda
11:20 Pytanie na śniadanie Extra
11:45 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem; magazyn kulinarny
12:25 Kabaret w samo południe - 5;
program rozrywkowy
13:25 Na sygnale; odc. 233 „Podróż
poślubna”; serial fabularyzowany TVP
14:00 Familiada; odc. 2553; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 518 ed. 6;
teleturniej
15:20 O mnie się nie martw; s. X; odc.
12/13; serial komediowy TVP
16:15 Rodzinka.pl; odc. 263; sezon 14;
serial komediowy TVP
16:45 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy; odc. 12/15 - Obywatel
Monte Christo; serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1; felieton
18:35 Postaw na milion; odc. 204;
teleturniej
19:30 Kulisy - Postaw na milion; odc. 204
19:40 Lajk!
20:05 Europa da się lubić – 15 lat później
(5); program rozrywkowy
21:20 Sierocki na sobotę; program
rozrywkowy
22:20 Gość; thriller; USA, Wielka Brytania
(2014); reż.:Adam Wingard; wyk.:Dan
Stevens, Maika Monroe, Brendan Meyer,
Sheila Kelley, Leland Orser, Lance
Reddick; od lat 16
00:10 Wasza Wysokość; komedia; USA
(2011); reż.:David Gordon Green;
wyk.:James Franco, Natalie Portman,
Danny McBride, Zoey Deschanel, Justin
Theroux; od lat 16
02:00 Ostatnia akcja; komedia
sensacyjna; reż.:Michał Rogalski;
wyk.:Jan Machulski, Marian Kociniak,
Barbara Krafftówna, Alina Janowska,
Lech Ordon, Witold Skaruch, Piotr
Fronczewski, Wojciech Siemion, Karolina
Gorczyca, Antoni Pawlicki

TVN7
05:50 Ukryta prawda (581) - program
obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (51/65) - program
09:50 Big Brother (52/65) - program
10:50 Big Brother (53/65) - program
11:50 Ukryta prawda (337) - program
obyczajowy
12:45 Przyjaciele (18/25) - serial
komediowy, USA (od lat 12)
13:15 Dziewczyny z drużyny V: Walcz do
końca - komedia, USA 2009
15:30 Johnny English: Reaktywacja komedia, USA/Wielka Brytania/
Francja 2011
17:35 Interkosmos - film komedia,
USA 1987. Porucznik Tuck Pendelton
(Dennis Quaid) decyduje się wziąć udział
w eksperymencie miniaturyzacji. Zostaje
zmniejszony wraz z pojazdem zdolnym
do poruszania się wewnątrz organizmu
królika doświadczalnego. Na skutek
szalonego zbiegu okoliczności
zminiaturyzowany Tuck zostaje
wstrzyknięty do organizmu Jacka
Puttera (Martin Short), młodego,
zakompleksionego sprzedawcy…
20:00 Big Brother (56/65) - program
21:00 Rodzinne rewolucje - komedia,
USA 2014. Po nieudanej randce w
ciemno, samotni rodzice, Lauren i Jim
postanawiają wyjechać ze swoimi
dziećmi. Niespodziewanie spotykają się
w luksusowym kurorcie i zostają skazani
na swoje towarzystwo.
23:25 Big Brother Nocą + (10/13) 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.
00:00 Błękitna fala II - film obyczajowy,
USA/RPA 2011. Sebastion (Chris
Carmack) i Dani (Laura Vandervoort) to
seksowna para, która w zamian za duże
pieniądze podejmuje się poprowadzenia
grupy nurków w głąb otaczającej wyspę
rafy. Podwodna eskapada pośród
bogatej hawajskiej rafy przeradza się
jednak w niebezpieczną wyprawę,
podczas której próbie poddane zostaną
nie tylko umiejętności pary, ale również
ich miłość oraz wola życia.
02:20 Druga strona medalu 2 (2/7) - talk
show – Anna Komorowska
02:50 Druga strona medalu 2 (3/7) - talk
show – Cherie Blair
03:15 Moc Magii (491) - program
(od lat 16)

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 Studio Polsat SuperHit Festiwal
2019; magazyn informacyjny
10:00 Ciągnie świnki do... wilkołaka;
film animowany, USA 2011. W
sąsiedztwie trzech świnek, Heimlicha,
Dietera i Chefa, zamieszkuje zły wilk.
Pierwsza z nich odkrywa, że pod
wpływem księżyca przemienia...
10:15 Ewa gotuje (364); magazyn
kulinarny
10:45 Sekrety rodziny (31) serial
paradokumentalny
11:45 Sekrety rodziny (32) serial
paradokumentalny
12:45 Sekrety rodziny (33) serial
paradokumentalny
13:45 Świat według Kiepskich (211)
serial komediowy
14:30 Świat według Kiepskich (214)
serial komediowy
15:30 Trzej muszkieterowie; film
kostiumowy, Francja/Niemcy/Wielka
Brytania/USA 2011
17:45 Chłopaki do wzięcia (163) serial
dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia (164) serial
dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (458)
serial komediowy
20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2019:
Radiowy Hit Roku (4) koncert
23:20 Polsat SuperHit Festiwal 2019:
Wierzę w miłość. Zenon Martyniuk i
Akcent (5) koncert
0:05 Grand Budapest Hotel; komedia,
Niemcy/Wielka Brytania/USA 2014.
Rok 1968. Młody pisarz przybywa do
podupadłego hotelu położonego w
środkowoeuropejskim państwie
Zubrowka. Poznaje jego właściciela,
Moustafę. Mężczyzna opowiada mu o
tym, w jaki sposób wszedł w
posiadanie tego niegdyś popularnego
i luksusowego miejsca…
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,...

TVN STYLE
05:00 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
5 (8/13) - program lifestylowy
05:45 Zdrowo, czyli jak? (6/10) program lifestylowy
06:20 Wszystko o jedzeniu 4 (3/5) program lifestylowy
06:50 Ostre cięcie 6 (11/12) - program
07:35 Nowa misja ratunkowa (4/7) program rozrywkowy
08:35 Co nas truje 3 (10) - program
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
7 (8/12) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na okazje
(12) - program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka? (3/8) - program
11:35 Tu jest pięknie 3 (2/8) - program
12:05 Subiektywny ranking smaków
12:35 Śluby marzeń (3) - program
13:35 Panny młode ponad miarę 2
(4/10) - program
14:40 Gwiazdy prywatnie 4 (6/8) program lifestylowy
15:10 Pani Gadżet 15 (13/22) - magazyn
15:40 Pani Gadżet 17 (11/12) - magazyn
16:10 Tak powstaje filtr do wody (1/8) program lifestylowy
16:40 Nowa misja ratunkowa (5/7) program rozrywkowy
17:40 Kosmetyczne rewolucje
18:15 Kulisy sławy EXTRA 3 - Agnieszka
Woźniak- Starak (4/8) - program
18:45 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
7 (10/12) - program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
7 (11/12) - program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 9 (8/14) - magazyn
20:45 SOS - Sablewska od stylu (4/10) program rozrywkowy
21:30 SOS - Sablewska od stylu (3/10) program rozrywkowy
22:15 program rozrywkowy
23:15 Miłość w XXI wieku - dokument
(dla małoletnich od lat 16)
00:15 Apetyt na miłość 5 (11/12) program rozrywkowy
01:15 Współczesna dziewczyna
(dozwolone od lat 18)
01:50 W roli głównej - Dorota
Szelągowska (6) - talk show
02:20 Wiem, co jem 6 (3/16) - magazyn
02:50 Wiem, co jem 3 (12/16) magazyn
03:20 W roli głównej - Renata Kaczoruk
(4/8) - talk show
03:50 W roli głównej - Marysia Peszek
(4/9) - talk show
04:20 W roli głównej - Piasek (5/9) talk show

TVN

TV PULS

05:20 Uwaga! (5683) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1162) magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (733) serial obyczajowy
12:50 Avengers: Czas Ultrona - film
przygodowy, USA 2015. Tony Stark
tworzy program - Ultrona, który ma
zapewnić pokój na świecie, Niestety,
Ultron obraca się przeciwko całej
ludzkości. Superbohaterowie stają do
walki.
15:25 Efekt Domina 6 (2/8) - program.
Sumba jest jedną z najbiedniejszych
wysp Indonezji. Dominika Kulczyk
odwiedzi lokalną organizację Sumba
Foundation, która walczy z tym
poważnym problemem…
16:00 Agent - Gwiazdy 4 (13) - program
17:00 Dorota inspiruje 2 (3/8) program.
18:00 Kuchenne rewolucje 19 (13) program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty (7815) - informacje
19:25 Sport (7798) - informacje
19:35 Pogoda (7795) - informacje
19:45 Uwaga! (5684) - program
20:00 Miss agent II: Uzbrojona i urocza
- film komedia, USA 2005. Gracie
Hart, która sprytem, urodą i
umiejętnościami udaremniła zamach
na uczestniczki konkursu miss
piękności, stała się najsławniejszą
twarzą FBI. Piękna agentka szybko
pożałowała, że stała się sławna,
bowiem jej popularność uniemożliwiła
jej wykonywanie upragnionego
zawodu. Jaki może mieć pożytek
agencja z tajniaka, którego rozpoznają
nawet dzieci na ulicy?…
22:20 Dom nad jeziorem - film
obyczajowy, USA/Australia 2006.
Przeczuwając, że w jej życiu przyszedł
czas na zmiany, doktor Kate Forster
(Sandra Bullock) porzuca szpital, w
którym odbyła staż specjalizacyjny na
przedmieściach miasta w stanie
Illinois, by podjąć pracę w tętniącej
życiem klinice w Chicago…
00:25 Kuchenne rewolucje 19 (13) program kulinarno-rozrywkowy
01:30 Uwaga! (5684) - program
01:50 Moc Magii (491) - program
(od lat 16)

05:50 Czynne całą dobę; serial fabularny,
Wielka Brytania 2015
06:25 Czynne całą dobę; serial fabularny,
Wielka Brytania 2015
07:00 Taki jest świat; factual; 2019
07:50 Tajemnice medyczne; serial
fabularny; 2016
08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny;
2000; odc. 28
09:30 13 Posterunek 2; serial fabularny;
2000; odc. 29
10:10 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
102-106
15:00 Rodzinny interes; odc. 43-45
17:55 Garbi: Super bryka; familijny, USA
2005. Maggie – nastolatka marzy o
własnym, aucie. Wybiera skromny
samochód z lat sześćdziesiątych volkswagena „Beetle”. Po pewnym
czasie okazuje się, że auto ma niezwykłe
właściwości…
20:00 16 przecznic; akcja, 2006. Jack
Mosley przepracował już swoje i
szczerze dość ma już pracy. Chętnie
przeszedłby już na emeryturę, ale ma
przed sobą jeszcze jedno zadanie. Musi
przetransportować świadka na zeznania
przeciw skorumpowanym policjantom...
22:05 Mechanik: Prawo zemsty; akcja,
USA 2011. Arthur Bishop jest
wykwalifikowanym mechanikiem –
specem od mokrej roboty. Kiedy
zamordowany zostaje jego mentor,
Arthur sam wyznacza sobie kolejne
zlecenie. Odpowiedzialni za śmierć
przyjaciela muszą zginąć…
23:50 Street Fighter: Legenda Chun-Li;
akcja, Indie, Japonia, Kanada, USA
2009. Chun Li jest piękną, ale i
niebezpieczną kobietą, która postanawia
odbić ojca z rąk okrutnych i
bezwzględnych bandytów. Czy ma
szansę?
01:45 Taki jest świat; factual; 2019
02:25 Na jedwabnym szlaku; factual; 2015
03:05 Na jedwabnym szlaku; factual; 2015
03:50 Menu na miarę; serial fabularny;
2011
04:35 Z archiwum policji; serial fabularny;
2010; odc. 13
05:00 Dyżur; factual, Polska; 2010; odc. 25.
W tym odcinku programu na oddział
trafia nieprzytomny mężczyznę z silnym
krwawieniem do jamy brzusznej. Czy
winne są żylaki przełyku, czy może
wrzody żołądka lub dwunastnicy?
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny;
2010; odc. 12

TVP SPORT

TV4

6:00 101 dalmatyńczyków (7) serial
animowany
6:35 101 dalmatyńczyków (8) serial
7:05 101 dalmatyńczyków (9) serial
7:35 101 dalmatyńczyków (10) serial
7:55 101 dalmatyńczyków (11) serial
8:25 101 dalmatyńczyków (12) serial
8:55 Flintstonowie (45) serial
animowany
9:35 Pradawny ląd: Pierwsza, wielka
przygoda; film animowany, Irlandia/
USA 1998. Ziemię zamieszkują dwa
rodzaje dinozaurów: łagodni
roślinożercy oraz drapieżniki…
10:55 Policjantki i Policjanci (550)
serial obyczajowy
11:55 Policjantki i Policjanci (551)
serial obyczajowy
12:55 Policjantki i Policjanci (552)
serial obyczajowy
13:55 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
14:55 Jaś Fasola; serial komediowy
POLSAT SPORT
15:35 Atlantyda: Powrót Milo; film
animowany, USA 2003
6:00 Koszykówka mężczyzn: Energa
17:05 Wierna jak pies. Policjantki i
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy
policjanci; film sensacyjny, Polska
play-off
2015. Wrocławska policja wpada na
8:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
trop szajki, która organizuje przemyt
Narodów; mecz: Polska - Włochy
kokainy z Ameryki Południowej...
18:45 Domowe rozgrywki (3) serial
10:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
komediowy
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy
19:00 Galileo (750); program
play-off
20:00 Policjantki i Policjanci (553)
12:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
serial obyczajowy
Narodów; mecz: Polska - Niemcy
21:00 Policjantki i Policjanci (554)
15:00 Magazyn sportowy
serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi – Wydział
15:30 Siatkówka mężczyzn; studio
Kryminalny (307) serial kryminalny
17:00 Siatkówka mężczyzn; mecz
23:00 Sprawiedliwi – Wydział
towarzyski: Polska - Niemcy
Kryminalny (308) serial kryminalny
19:00 Siatkówka mężczyzn; studio
0:00 Bestie z morza powracają; thriller,
20:00 Boks: Walka o pas WBO World
RPA/USA 2000. Wybrzeże Afryki.
Siostry Amy (Caroline Bruins) i
Female w Jeleniej Górze; waga
Samantha Peterson (Nikita Ager)
superpiórkowa: Ewa Brodnicka spędzają wakacje, nurkując w pobliżu
Janeth Perez
starego wraku statku…
1:00 Sporty walki: KSW 42; walka:
1:55 Sekrety sąsiadów (25) serial
Mamed Khalidov - Tomasz Narkun. W
obyczajowy
ostatnim pojedynku wieczoru spotkali 2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
się król wagi średniej Mamed
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
Khalidov i najlepszy w kategorii
muzyczny
półśredniej Tomasz Narkun. Różnica
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
wagowa...
muzyczny
3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska
reklamowy
05:30 Sportowy Wieczór
06:05 hokej na lodzie - MŚ Elity: 1/4 finału
10:15 Stan Futbolu, Na żywo
11:25 kajakarstwo - PŚ Poznań, Na żywo
13:40 jeździectwo - PŚ WKKW BAborówko:
cross, Na żywo
15:10 Hokej na lodzie - MŚ Elity- 1/2 finału,
Na żywo
17:50 I poł) piłka nożna - MŚ U20: Francja Arabia Saudyjska, Na żywo
20:05 studio - piłka nożna - MŚ U20
Argentyna - RPA, Na żywo
20:20 piłka nożna - MŚ U20: Argentyna RPA, Na żywo
21:20 studio - piłka nożna - MŚ U20
Argentyna - RPA, Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:25 piłka nożna - MŚ U20: Portugalia Korea Południowa
01:35 Tenis - WTA Strasbourg - finał
02:45 Boks - Gala w Chicago, Na żywo

TVP SERIALE
06:20 Na sygnale; odc. 230 „Maszyna do
zabijania”; serial fabularyzowany TVP
06:55 Janosik; odc. 3/13 - W obcej skórze;
serial TVP
07:50 Janosik; odc. 4/13 - Porwanie;
serial TVP
08:50 Bulionerzy; odc. 41 - Zastój; serial
komediowy TVP
09:20 Bulionerzy; odc. 42 - Stały związek;
serial komediowy TVP
09:50 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 202 Lotnisko; serial kryminalny TVP
10:45 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 203 Antyk; serial kryminalny TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 89 „Wiecznie
młodzi”; serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 90 „To
miłość”; serial komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 91 „Kobiety
górą”; serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 Kometa; serial kryminalny TVP
14:20 Janosik; odc. 1/13 - Pierwsze nauki;
serial TVP
15:20 Janosik; odc. 2/13 - Zbójnickie
prawa; serial TVP
16:15 Janosik; odc. 3/13 - W obcej skórze;
serial TVP
17:15 Czterdziestolatek; odc. 20/21 - W
obronie własnej, czyli polowanie; serial
TVP
18:20 Ja to mam szczęście!; odc. 18;
serial TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 19;
serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 Gang; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 206 Konferencja; serial kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 207 Dębowa Górka; serial kryminalny TVP
22:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 208 Porzeczki; serial kryminalny TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 Reggae; serial kryminalny TVP
00:05 Stulecie Winnych; odc. 12; serial
TVP
00:55 Echo serca; odc. 12; serial TVP
01:50 Paradoks; odc. 5 Miłość; serial
kryminalny TVP
02:45 Mrok; odc. 5/8 - Pamiętnik; serial
kryminalny TVP; od lat 16
03:45 Rodzinka.pl; odc. 261 „Jest i będzie
dobrze” sezon 14; serial komediowy TVP
04:15 Rodzinka.pl; odc. 262; sezon 14;
serial komediowy TVP
04:50 Ja to mam szczęście!; odc. 22;
serial TVP

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 25 maja; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny – 25.05.1989
06:55 Wszystkie kolory świata –
Nikaragua. Naturalne piękno; serial
dokumentalny; Francja (2008)
08:00 Koło się kręci – Sprawca nieznany...
(09.09.2018); reportaż
08:20 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 39
Reszel; magazyn
08:45 Rycerze i rabusie; odc. 4/7 - Uczeń
mistrza Rumianka; serial TVP
09:45 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
rowerowa; magazyn kulinarny
10:20 Plemienna sztuka przetrwania
2; odc. 5/6. Ofiara w puszczy; cykl
dokumentalny; USA (2016)
11:20 Dziewicza Nowa Zelandia; odc. 4/6.
Park Narodowy Zatoki Hauraki; serial
dokumentalny; USA (2013)
12:15 Lodowa planeta; cz. 6. Ostatnia
granica; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2011)
13:10 Całym życiem Ryszarda
Kaczorowskiego prezydencki
testament; film dokumentalny
13:50 Szerokie tory – Jeden dzień z życia
astrologa w Kijowie
14:20 Podróże z historią; s.I; odc. 3 Na
straży Gdańska; cykl dokumentalny
14:50 Zaginiona flota Kolumba; film
dokumentalny; USA (2010)
15:55 Spór o historię – Kościół kresowy w
szponach sowieckich; debata
16:35 Plemienna sztuka przetrwania
– Zabójczy mróz; odc. 3/8; serial
dokumentalny; USA (2015)
17:25 Marzyciele – Ojciec złotówki;
program publicystyczny
17:55 Drogi wolności; odc. 5 - Oberwanie
chmury; serial TVP
19:00 Z życia regionu – Akcja Pensjonat;
reportaż
19:50 Japonia. Tajemnicze Imperium –
Wola sioguna; 2/3; film dokumentalny;
USA (2003)
20:55 Rozbite marzenia 1918 - 1939; odc.
2; dokument fabularyzowany; Austria,
Niemcy (2017); od lat 16
22:00 Słynne jednostki specjalne; odc.
3/10; serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2017); od lat 16
22:55 Józef Czapski - świadek wieku 1896
- 1993; film dokumentalny; Francja,
Polska (2014)
00:05 Telewizja – Historia telewizji. Polak
potrafi; cykl dokumentalny
01:20 Dzieje grzechu; dramat; Polska
(1975)
03:40 Dziennik telewizyjny – 25.05.1989

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 2 6 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:15 Klan; odc. 3496; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3497; telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski - talk - show
prof. Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl; odc. 54;
reportaż
07:00 Transmisja Mszy Świętej z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 124
Kwidzyn; magazyn
09:05 Ziarno – Nasza Mama; magazyn
09:40 Zwierciadło życia; dramat; USA
(1959); reż.:Douglas Sirk; wyk.:Lana
Turner, John Gavin, Sandra Dee
11:55 Między ziemią a niebem; magazyn,
Bez ograniczeń wiekowych, Na żywo
12:00 Regina Coeli (Anioł Pański);
Watykan (2019)
12:15 Między ziemią a niebem; magazyn,
Bez ograniczeń wiekowych
12:55 Spotkanie ze Świętym
13:10 Z pamięci – Jan Dürr–Durski;
felieton
13:20 BBC w Jedynce – Dynastie. Likaony;
film dokumentalny; Wielka Brytania
(2018)
14:30 Weterynarze z sercem; /68/
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem; odc.
9; serial TVP
16:00 Nie ma jak u Mamy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz; serial kryminalny
TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Stulecie Winnych; odc. 13; serial
TVP
20:55 Wieczór wyborczy
21:30 To był rok!; /10/
22:45 Zakochana Jedynka – Za głosem
serca; film obyczajowy; USA (2016);
reż.:Bradley Walsh; wyk.:William
Baldwin
00:25 Przyrzeczenie; dramat; USA,
Hiszpania (2016); reż.:Terry George;
wyk.:Oscar Isaac, Charlotte Le Bon,
Christian Bale
02:45 Jaka to melodia?
03:40 Grabieżcy skarbów; film
dokumentalny; USA (2016); reż.:Tony
Gerber
04:30 Z pamięci – Hotel Bristol; felieton

TVP ROZRYWKA
05:55 Rozrywka Retro – Helena i
mężczyźni; program rozrywkowy
06:55 Zakochaj się w Polsce; odc.
89 Kraina Wygasłych Wulkanów;
magazyn
07:35 L jak Laskowik, T jak TEY – Z
tyłu sklepu
08:30 Koło fortuny; odc. 495 ed. 6;
teleturniej
09:05 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Grzegorz Ciechowski; reportaż
09:40 The Wall. Wygraj marzenia; /50/;
teleturniej
10:30 Muzeum Polskiej Piosenki; /56/ „Cicha woda” - Zbigniew Kurtycz
10:45 To był rok!; /8/
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka –
Grzegorz Ciechowski; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy – Smaki
Suwalszczyzny; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.II; odc.
21 Tarcza ukryta w górach; cykl
dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt; sezon 2 Leniuchy i pracusie; reportaż
14:15 Wszystkie stworzenia duże i małe
– Pieskie życie; odc. 13 sezon II;
serial; Wielka Brytania (1978)
15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /99/
- „A ja wolę moją mamę” - Majka
Jeżowska
15:25 Z Andrusem po Galicji – Mielec
15:55 Big Music Quiz (24); teleturniej
muzyczny
16:55 Postaw na milion; odc. 155;
teleturniej
17:55 Wielki Test. Polskie aktorki i
aktorzy
19:35 Paranienormalni Tonight (8)
Patrycja Markowska; program
rozrywkowy
20:35 Dr Jekyll i Mr Hyde wg Wytwórni
A’YoY; program rozrywkowy
21:40 Szansa na sukces. Opole 2019
(7); widowisko muzyczne
22:45 Dwoje i ich boje (2); program
rozrywkowy
23:50 Koło fortuny; odc. 494 ed. 6;
teleturniej
00:30 Kabaretowa Mapa Polski –
Lidzbarskie Wieczory Humoru
i Satyry - Noc pod gwiazdami;
widowisko rozrywkowe
01:30 Kabaretowa Mapa Polski –
Kabaretowe wakacje z duchami
(1-2); widowisko
03:45 Rozrywka Retro – Helena i
mężczyźni; program rozrywkowy

TVP2
05:10 Słowo na niedzielę
05:20 Barwy szczęścia; odc. 2070; serial
obyczajowy TVP
05:55 Barwy szczęścia; odc. 2071; serial
obyczajowy TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc. 2072; serial
obyczajowy TVP
07:00 M jak miłość; odc. 1447; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Pogoda
10:35 Rodzinne oglądanie – Nasze
Galapagos. Część druga; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2018)
11:35 Gwiazdy w południe – Ostatni
pociąg z Haserabadu; film przygodowy;
Wielka Brytania (1959); reż.:J. Lee
Thompson; wyk.:Kenneth More, Lauren
Bacall, Ian Hunter
14:00 Familiada; odc. 2554; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 519 ed. 6;
teleturniej
15:20 Program rozrywkowy
16:20 Na dobre i na złe; odc. 744; serial
TVP
17:25 Program rozrywkowy
17:55 Zainwestuj w marzenia; odc. 11;
serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:30 Kroniki F1; felieton
18:35 Za marzenia; s.II; odc. 11/13; serial
TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 263; sezon 14;
serial komediowy TVP
20:05 Piłka nożna (studio), Na żywo
20:20 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata
U20: Polska - Tahiti, Na żywo
22:45 Z podniesionym czołem 2: Odwet;
film akcji; USA (2007); reż.:Tripp Reed;
wyk.:Kevin Sorbo, Haley Ramm, Yvette
Nipar; od lat 16
00:25 Ptaki śpiewają w Kigali; dramat;
Polska (2017); reż.:Joanna Kos - Krauze,
Krzysztof Krauze; wyk.:Jowita Budnik,
Eliane Umuhire, Witold Wieliński,
Ciza Remy Muhirwa, Herve Kimenyi
Rutaremara, Didacienne Nibagwire,
Anna Ilczuk, Aleksander Mikołajczak,
Jerzy Gudejko, Maciej Tomaszewski;
od lat 16
02:30 Ostatni pociąg z Haserabadu; film
przygodowy; Wielka Brytania (1959);
reż.:J. Lee Thompson; wyk.:Kenneth
More, Lauren Bacall, Ian Hunter

TVN7
05:50 Ukryta prawda (582) - program
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (54/74) - program
09:55 Big Brother (55/74) - program
10:55 Zakochani po uszy (70/120) program
11:30 Zakochani po uszy (71/120) program
12:05 Zakochani po uszy (72/120) program
12:35 Zakochani po uszy (73/120) program
13:10 Dziewczyna z marzeniami - film
obyczajowy, USA 2009 . Młoda,
utalentowana i zbuntowana Bliss
(Ellen Page) ma dosyć życia w
prowincjonalnym teksańskim
miasteczku. Nudzą ją jedyne
miejscowe atrakcje: mecze
futbolowe organizowane na zmianę z
konkursami piękności…
15:25 Heca w zoo - komedia, USA 2011.
Pracownik zoo zakochuje się w
pięknej. W zdobyciu ukochanej
pomagają mu jego podopieczni dzikie zwierzęta…
17:40 Listy do M. - komedia,
Polska 2011. Okres Świąt Bożego
Narodzenia to czas magiczny. W
jedną, najbardziej wyjątkową noc
roku, pięć samotnych kobiet i pięciu
zagubionych mężczyzna przekona się,
że przed prawdziwym uczuciem nie
da się uciec.
20:00 Big Brother Arena (11/14) program; (od lat 16)
21:40 300 - film przygodowy, USA 2006
(od lat 16). Bohaterski król Leonidas,
wraz z najwierniejszymi towarzyszami
broni, wyrusza na wyprawę, aby
powstrzymać najazd perskich
wojowników
00:05 To już jest koniec - komedia,
Wielka Brytania/USA/Japonia 2013
(od lat 16). Dwadzieścia lat po
podjęciu heroicznej próby przejścia
przez rekordową ilość pubów w
ciągu jednej nocy pięciu przyjaciół z
dzieciństwa spotyka się ponownie…
02:20 Druga strona medalu 2 (1/7) - talk
show – Aneta Krawczyk
02:50 Moc Magii (TVN7 noc) (492) program; (od lat 16)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Studio Polsat SuperHit Festiwal
2019; magazyn informacyjny
10:00 Kung Fu Panda: Sekrety
mistrzów; film animowany, USA
2011. Po i Potężna Piątka - Tygrysica,
Małpa, Żmija, Żuraw i Modliszka odkrywają legendę związaną z trzema
mistrzami kung-fu: Latającym...
10:30 Wall-E; film animowany, USA
2008
12:35 Mama na obcasach;
komediodramat, USA 2004
15:10 Dzień Matki; komedia, USA 2016.
Splecione losy kilku rodzin. Sandy
rywalizuje z nową partnerką eksmęża
o miano lepszej matki. Rodzice
składają wizytę Jesse i jej...
17:35 Nasz nowy dom (142) reality
show
18:40 Domowe rozgrywki (4) serial
komediowy. Dzisiejszy dzień pełen
jest prezentów i niespodzianek. Marek
i Helenka bardzo się starają, by
wszystko wypadło jak najlepiej.
Agnieszka spotyka...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; program
publicystyczny
20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2019:
Sopocki Hit Kabaretowy (6) koncert
22:00 Polsat SuperHit Festiwal 2019:
Sopocki Hit Kabaretowy (7) koncert
0:05 Czy leci z nami pilot?; komedia,
USA 1980. Los Angeles. Ted Striker
(Robert Hays) jest byłym pilotem
wojskowym. Podczas wojny przeżył
tragedię i stracił kilku kolegów. Od
tamtej pory panicznie boi się latać i
zarabia na życie jako taksówkarz.
Pewnego dnia pojawia się na lotnisku,
by przeprosić swoją byłą narzeczoną,
stewardesę Elaine Dickinson (Julie
Hagerty). Ta jednak nie chce z nim
rozmawiać. Wobec tego mężczyzna
kupuje bilet na samolot, którym Elaine
ma lecieć…
1:55 Transformers: Ostatni rycerz; film
SF, Kanada/Chiny/USA 2017. Ludzie
toczą wojnę z rasą gigantycznych
robotów. Los Ziemian spoczywa w
rękach sojuszników: Cade’a Yeagera,
lorda Burtona oraz oksfordzkiej
profesor...

TVN STYLE
05:05 Wiem, co jem na diecie (5/12) program lifestylowy
05:35 Gwiazdy od kuchni 2 (5/8) program lifestylowy
06:10 Rodzice pod ostrzałem (10/20) program rozrywkowy
07:15 Apetyt na miłość 5 (11/12) program rozrywkowy
08:15 Patenciary (4/8) - program
08:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler
(5/9) - program
09:20 Subiektywny ranking smaków
09:55 Tu jest pięknie 3 (3/8) - program
10:25 Śluby marzeń (1/5) - program
rozrywkowy
11:30 Co nas truje 2 (12) - program
lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje
(1/12) - program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad miarę 2
(5/10) - program
14:05 Eks-tra zmiana 2 (8) - program
lifestylowy
15:05 Kto tu mieszka? (3/8) - program
15:50 program rozrywkowy
16:50 Kobieta na krańcu świata 9 (4/9)
- program
17:25 Subiektywny ranking naj… (5/6)
- program
18:00 Zdrowo, czyli jak? (7/10) program lifestylowy
18:35 Co nas truje (9/12) - program
19:20 Co nas truje 2 (12) - program
20:05 Pani Gadżet 17 (11/12) - magazyn
20:40 Tak powstaje filtr do wody (1/8) program lifestylowy
21:15 Miłość od kuchni (2/10) program rozrywkowy
22:15 Tu jest pięknie 3 (3/8) - program
22:45 Kosmetyczne rewolucje
23:15 Jedno ciało, wiele osobowości dokument
00:20 Kulisy sławy EXTRA 3 - Agnieszka
Woźniak- Starak (4/8) - program
00:50 W dobrym stylu 2 (7/12) program lifestylowy
01:35 Wiem, co jem na diecie (12) program lifestylowy
02:05 W roli głównej - Borys Szyc (6/8)
- talk show
02:35 Wiem, co jem 4 (2/15) - magazyn
03:05 Wiem, co jem 3 (13/16) magazyn
03:35 W roli głównej - Robert Biedroń
(5/8) - talk show
04:05 W roli głównej - Kasia Skrzynecka
(6/9) - talk show
04:35 Wiem, co jem 2 (13/15) magazyn

TVN

TV PULS

05:20 Uwaga! (5684) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1163) magazyn
11:00 Co za tydzień (902) - magazyn
11:35 Diagnoza 4 (13) - serial
12:35 Projekt Lady 4 (1/12) - program
13:35 Footloose - film obyczajowy,
USA 2011. Ren MacCormack (Kenny
Wormald) przeprowadza się z
Bostonu do konserwatywnej
miejscowości Bomont na południu
Stanów Zjednoczonych. Miejscowy
radny i pastor Shaw Moore (Dennis
Quaid) zakazuje głośnej muzyki i
tańców. Ren, który nie wyobraża
sobie życia bez muzyki, przeciwstawia
się temu zarządzeniu…
15:55 Maska - film komedia, USA 1994.
Stanley Ipkiss (Jim Carrey) jest
nudnym i zakompleksionym
urzędnikiem bankowym, którego
przesadnej uprzejmości mają już
dosyć nawet jego najlepsi przyjaciele.
Gdy pewnego dnia przypadkiem
znajduje starą maskę, jego życie
bardzo się zmienia…
18:00 Big Brother Tydzień (10/13) program
19:00 Fakty (7816) - informacje
19:25 Sport (7799) - informacje
19:35 Pogoda (7796) - informacje
19:45 Uwaga! (5685) - program
20:00 Sherlock Holmes: Gra cieni - film
sensacyjny, USA 2011 (od lat 16).
Detektyw Sherlock Holmes (Robert
Downey Jr.) i jego przyjaciel dr
Watson (Jude Law) powracają.
Genialny Holmes nigdy nie miał sobie
równych... aż do tej pory. Przestępca,
wybitny umysł, profesor James
Moriarty (Jared Harris), dorównuje
Holmesowi bystrością umysłu a jego
niezwykłe okrucieństwo i determinacja
w dążeniu do zła dają mu olbrzymią
przewagę.
22:45 Red Eye - film sensacyjny,
USA 2005. Lisa Reisert (Rachel
McAdams) nienawidzi latania, ale
horror, który czeka ją podczas
nocnego lotu do Miami nie ma nic
wspólnego z lękiem przed lataniem.
Po wejściu na pokład, Lisa dostała
miejsce obok Jacksona (Cillian
Murphy).…
00:25 Big Brother Tydzień (10/13) program
01:35 Uwaga! (5685) - program
01:55 Moc Magii (492) - program

05:45 Flash; serial fabularny, USA 2015;
odc. 5-6
07:20 Przygody Merlina; serial fabularny,
Wielka Brytania 2012; odc. 5
08:15 Przygody Merlina; serial fabularny,
Wielka Brytania 2012; odc. 6
09:10 Jankes i Dama; serial fabularny,
Wielka Brytania 2016; odc. 4
10:10 Dirty Dancing; obyczajowy, USA
1987. Rok 1963, Frances – spędza
wakacje z rodziną w luksusowym
pensjonacie. Nastolatka strasznie się
tam nudzi. Pewnego dnia natrafia
przypadkiem na popis taneczny
instruktorów – Penny i Johnny’ego.
Dziewczyna jest zachwycona tym co
widzi. Na dodatek młody mężczyzna od
razu wpada jej w oko…
12:10 K-9; komedia, USA 1989. Do policji
trafia specjalnie wyszkolony pies
tropiący narkotyki…
14:15 Najpiękniejsze baśnie: Następca
tronu; baśń, Czechy 2015
16:10 Powiedz tak; komedia, Niemcy, USA
2001
18:25 Taxi 3; akcja, Francja 2003.
Taksówkarz Daniel jeździ super
wyposażonym samochodem, który
umożliwia mu błyskawiczne przewożenie
pasażerów…
20:00 Transporter 3; akcja, Francja 2008.
Kolejny raz Frank Martin stara się
podołać powierzonemu zadaniu. Zmierzy
się z wieloma przeszkodami i
niebezpiecznymi sytuacjami. Czy uda
mu się i osiągnie cel?
22:00 Patrol; akcja, USA 2006. Ben Randall
(Kevin Costner) to doświadczony
ratownik. Po tragicznym wypadku, w
którym giną jego koledzy z ekipy
przeżywa poważne 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)
00:50 Skorpion; serial fabularny, USA 2016
01:45 Na jedwabnym szlaku; factual; 2015
02:10 Dyżur; factual; 2010; odc. 32
02:50 Taki jest świat; factual; 2019
03:25 Na jedwabnym szlaku; factual; 2015
04:05 Menu na miarę; serial fabularny
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny;
2010; odc. 1
05:00 Dyżur; factual, Polska; 2010; odc. 26
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny;
2010; odc. 13

TVP SPORT

TV4

6:00 101 dalmatyńczyków (11) serial
animowany
6:35 101 dalmatyńczyków (12) serial
animowany
7:05 101 dalmatyńczyków (13) serial
animowany
7:35 101 dalmatyńczyków (14) serial
animowany
7:55 Dzielna mysz; serial animowany
8:10 Atlantyda: Powrót Milo; film
animowany, USA 2003
9:50 Galileo (749); program
popularnonaukowy. Zostaną podane
wyniki badań reporterów, z których
jeden wyeliminował cukier z diety, a
drugi jadł go bez...
10:50 Galileo (750); program
11:50 Gwiezdne wrota; film SF, Francja/
USA 1994
14:30 Twister; film katastroficzny, USA
1996
16:45 Reakcja łańcuchowa; thriller, USA
1996
19:00 Galileo (751); program
popularnonaukowy
20:00 Braven; film sensacyjny, Kanada
2018. Drwal Joe wiedzie spokojne
życie z żoną i dziećmi. Ich spokój
POLSAT SPORT
burzy bezwzględny gang.
6:00 Siatkówka mężczyzn; mecz
21:55 Kill Bill 2; film sensacyjny, USA
towarzyski: Polska - Niemcy
2004. Czarna Mamba kontynuuje
8:30 Boks: Walka o pas WBO World
krwawą zemstę na ludziach, którzy
Female w Jeleniej Górze; waga
próbowali ją zamordować w dniu
superpiórkowa: Ewa Brodnicka ślubu. Teraz Mamba zamierza
Janeth Perez
rozprawić się z kolejnym członkiem
11:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski.
gangu Billa - jego bratem Buddem.
Mateusz Borek rozmawia przy kawie
Sprytnemu mężczyźnie udaje się
ze swoimi gośćmi na tematy związane
jednak obezwładnić zabójczynię.
z piłką nożną.
Pozbawiony skrupułów Budd
12:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
zakopuje kobietę, gdy ona jeszcze
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska
żyje. Czarna Mamba cudem wydostaje
14:45 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
się spod ziemi. Tymczasem Budd
Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów
zaprasza do siebie jednooką Elle
Wielkopolski - PGG ROW Rybnik
Driver. Ma zamiar sprzedać jej
17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
bezcenny samurajski miecz należący
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy
do Mamby. Elle zabija Budda. Mambie
play-off: Arka Gdynia - Anwil
udaje jej się pokonać Elle. Teraz
Włocławek
przychodzi kolej na szefa całego
20:30 Siatkówka mężczyzn; mecz
gangu - samego Billa...
towarzyski: Polska - Niemcy
0:40 Śmierć na talerzu 2 (11) serial
23:00 Boks: Gala MB Boxing Night:
dokumentalny
Ostatni Taniec; waga superśrednia:
1:40 Śmierć na talerzu 2 (12) serial
Robert Parzęczewski - Dmitrij
dokumentalny
Czudinow
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
1:00 Sporty walki: KSW 44: The Game; 3:40 Top 10 - lista przebojów; program
walka: Karol Bedorf - Mariusz
muzyczny
Pudzianowski
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
muzyczny
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
05:30 Sportowy Wieczór
06:05 hokej na lodzie - MŚ Elity- 1/2 finału
10:15 piłka nożna - MŚ U20 Podsumowanie
11:25 kajakarstwo - PŚ, Poznań, Na żywo
13:40 jeźeziectwo - PS WKKW Baborówko,
skoki, Na żywo
15:00 wyścigi samochodowe - Formuła 1,
Grand Prix Monaco, Na żywo
16:55 studio - wyścigi samochodowe Formuła 1, Grand Prix Monaco, Na żywo
17:35 studio piłka nożna - MŚ U20:
Senegal - Kolumbia, Na żywo
17:50 piłka nożna - MŚ U20: Senegal Kolumbia, Na żywo
20:10 hokej na lodzie - MŚ Elity: finał,
Na żywo
22:55 Sportowy Wieczór
23:40 piłka nożna - MŚ U20: Polska - Tahiti
01:55 wyścigi samochodowe - Formuła
1 - GP Manoco
03:10 piłka nożna - MŚ U20: Ekwador Włochy

TVP SERIALE
05:45 Na sygnale; odc. 231 „Bestia”; serial
fabularyzowany TVP
06:20 Czterdziestolatek; odc. 19/21 - Z dala
od ludzi, czyli coś swojego; serial TVP
07:30 Czterdziestolatek; odc. 20/21; serial
TVP
08:40 O mnie się nie martw; s. X; odc.
12/13; serial komediowy TVP
09:40 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 Kometa; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 Gang; serial kryminalny TVP
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 92 „Razem
czy osobno”; serial komediowy TVP
11:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 93; serial
komediowy TVP
12:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94; serial
komediowy TVP
13:05 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 95 „Strachy
na lachy”; serial komediowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 206 Konferencja; serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 207 Dębowa Górka; serial kryminalny TVP
15:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 208 Porzeczki; serial kryminalny TVP
16:25 Janosik; odc. 4/13; serial TVP
17:25 Janosik; odc. 5/13 - Tańcowali
zbójnicy; serial TVP
18:20 Na sygnale; odc. 232; serial
fabularyzowany TVP
18:50 Na sygnale; odc. 233 „Podróż
poślubna”; serial fabularyzowany TVP
19:20 Rodzinka.pl; odc. 262; sezon 14;
serial komediowy TVP
19:55 Rodzinka.pl; odc. 263; sezon 14;
serial komediowy TVP
20:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 Reggae; serial kryminalny TVP
21:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 211 Napad doskonały; serial kryminalny TVP
22:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 212 Wahadełko; serial kryminalny TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 213 Odkupienie; serial kryminalny TVP
00:25 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 11/13;
serial TVP
01:15 Korona królów; odc. 120; telenowela
historyczna TVP
01:45 Korona królów; odc. 121; telenowela
historyczna TVP
02:25 Londyńczycy II; odc. 6/16; serial
obyczajowy TVP
03:20 Ekstradycja I; odc. 6/6; serial
kryminalny TVP; od lat 16
04:20 Bulionerzy; odc. 41 - Zastój; serial
komediowy TVP
04:50 Bulionerzy; odc. 42 - Stały związek;
serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 26 maja; felieton
06:15 Dziennik telewizyjny – 26.05.1985
06:55 Życie; cz. 10. Naczelne; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
08:00 Droga od Chrystusa do Konstantyna;
odc. 4/6; serial dokumentalny; USA
(2014)
09:05 Rycerze i rabusie; odc. 5/7 Człowiek w kajdanach; serial TVP
10:15 Okrasa łamie przepisy – Na
huculskim szlaku; magazyn kulinarny
10:50 Afryka; cz. 3. Kongo; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
11:50 Jedwabny szlak; 2/3; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)
12:55 Świat z lotu ptaka; odc. 2. Afryka;
film dokumentalny; Wielka Brytania
(2012)
14:00 Archiwum zimnej wojny; magazyn
14:40 Wojna i pokój; odc. 2/8; serial
kostiumowy; Wielka Brytania (2016)
15:30 Poszukiwacze skarbów –
Hatfieldowie i McCoyowie; odc. 8/16;
cykl dokumentalny; USA (2014)
16:15 Wielka Gra; teleturniej
17:10 Wojownicy czasu – Napoleon z
nami, czyli Lidzbark Warmiński 1807;
cykl reportaży
17:45 Drogi wolności; odc. 6 - Kobieta
idealna; serial TVP
18:50 Józef Czapski – świadek wieku 1896
- 1993; film dokumentalny; Francja,
Polska (2014)
20:00 Historia na sprzedaż; 3/6; serial
dokumentalny; USA (2016)
21:05 Znachor; dramat; Polska (1981);
reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Jerzy Bińczycki,
Anna Dymna, Tomasz Stockinger,
Bernard Ładysz, Bożena Dykiel, Artur
Barciś, Andrzej Kopiczyński, Piotr
Fronczewski, Piotr Grabowski, Jerzy
Trela
23:25 Wielki test – Sportowiec Stulecia
01:00 Rozbite marzenia. 1918 - 1939; odc.
2; dokument fabularyzowany; Austria,
Niemcy (2017); od lat 16
02:10 Ponary. Nóż w serce; reż.:Bronisław
Bubiak
03:20 Wygrać z przeznaczeniem; film
dokumentalny; reż.:Marek Lechowicz
04:25 Dziennik telewizyjny – 26.05.1985

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 2 7 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu - 12/113;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 180;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 491; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 84 (seria VII, odc.
6) - Miłość mi wszystko wybaczy;
serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.XI; odc. 136;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 100;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka historia...;
odc. 36; telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 BBC w Jedynce – Dynastie.
Likaony; film dokumentalny; Wielka
Brytania (2018)
14:00 Elif; s.III; odc. 492; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 181;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3498; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 229;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 13/113;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 123
21:00 Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry
2019 22:35 Ekstradycja 2; odc. 3/9; serial TVP
23:40 Gala Festiwalu „Dwa Teatry”
- skrót
01:05 Za głosem serca; film obyczajowy;
USA (2016)
02:45 Głębia ostrości; cykl reportaży
03:20 Cała prawda o nasionach; Wielka
Brytania (2016)
04:25 Notacje – Edmund Brzozowski To
był straszny zawód, który się ciągnie
przez lata; cykl dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2491; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – Pieprzno
i szafranno; magazyn kulinarny
07:50 Big Music Quiz (23); teleturniej
muzyczny
08:55 Zakochaj się w Polsce; odc. 65
Przemyśl; magazyn
09:25 Koło fortuny; odc. 497 ed. 6;
teleturniej
10:00 To był rok!; /8/
11:10 Familiada; odc. 2491; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /42/;
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – M jak majówka
(1)
13:15 Życie to Kabaret – M jak majówka
(2)
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /25/;
teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII
Festiwal Kabaretu Koszalin. „SPA
KOSZALIN”
18:20 Okrasa łamie przepisy –
Grillowanie na trzy sposoby;
magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat; odc. 19 - dżungla; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Sycylia Wokół Palermo; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /43/;
teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 174;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - sezon II - (5)
22:25 Europa da się lubić - 15 lat później
- (4); program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 495 ed. 6;
teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę; odc. 22;
program rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Rock
Opole 1991; /2/; koncert
02:20 Dzięki Bogu już weekend; s.II (13); program rozrywkowy
03:30 Rozrywka Retro – Telepeerele (11); widowisko rozrywkowe

TVP2
05:05 Koło fortuny; odc. 338 ed. 5
05:45 O mnie się nie martw; s. X odc.
12/13; serial komediowy TVP
06:40 Coś dla Ciebie; magazyn
07:05 Na sygnale; odc. 66 „Za późno”;
serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (27); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 180
„Boskie życie” sezon 8; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2071; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 339 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 89; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 O mnie się nie martw; s. X odc.
12/13; serial komediowy TVP
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział; odc. 101 Pożegnania, część
1; serial; Niemcy (2008)
15:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 12;
serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 520 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2176;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 65; Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 79; serial
komediowy TVP
19:10 Na sygnale; odc. 67; serial TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2071; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2072; serial
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia;
odc. 110; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1448; serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”;
odc. 1181
21:55 Za marzenia; s. II odc. 12/13;
serial TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 12;
serial TVP
23:00 Trzynaście lat; odc. 3; serial;
Wielka Brytania (2016); od lat 16
00:05 Fałszerze. Powrót sfory; odc.
8/14; serial sensacyjny TVP
00:55 Z podniesionym czołem 2: Odwet;
film akcji; USA (2007)
02:40 Goryle we mgle; USA (1988)

TVN7
05:00 Prawo Agaty 3 (2) - serial
06:00 Ukryta prawda (583) - program
07:00 Sąd rodzinny (80) - program
07:55 Szpital (278) - program
08:50 Big Brother Tydzień (10/13) program
09:50 Big Brother Pobudka (51/65) program
09:55 Przyjaciele (18/25) - serial, USA
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (117/165) - program
12:45 19 + (118/165) - program
13:15 Ukryta prawda (342) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (51/65)
- program
14:20 Sąd rodzinny (81) - program
sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(118/176) - program sądowy
16:20 Szpital (279) - program
obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (51/65)
- program
17:25 Prawo Agaty 3 (3) - serial
obyczajowy;
18:25 Ugotowani 13 (5/10) - magazyn
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (74/120) program
20:00 Big Brother (57/74) - program
21:00 Listy do M. 2 - komedia,
Polska 2015. „Kilka wyjątkowych
historii o zwykłych ludziach, którym
w świąteczny, magiczny dzień
przydarzają się małe cuda. Igraszki
losu sprawią, że zabiegani w
codzienności bohaterowie zatrzymają
się na chwilę by sprawdzić czy to
właśnie miłość jest najlepszym
prezentem na święta…
23:15 Big Brother Nocą (41/52) program; (dozwolone od lat 18)
23:50 Noc oczyszczenia: Anarchia - film
sensacyjny, USA/Francja 2014 (od lat
16). Leo, Eva, i jej córka, Cali, Shane
i Liz, młoda para, która pada ofiarą
kradzieży samochodu. Cała piątka
spotyka się w samochodzie Leo…
02:00 Druga strona medalu 2 (4/7) - talk
show – Jan Mela
02:30 Moc Magii (TVN7 noc) (493) program; (od lat 16)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (757) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (758) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(144) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (627) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (188) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (509) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2890) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (380) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (357) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (347) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2891) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (460)
serial komediowy
20:10 Megahit: Transformers: Ostatni
rycerz; film SF, Kanada/Chiny/USA
2017
22:30 Ślad (79) serial kryminalny
0:40 Plan ucieczki; thriller, USA 2013.
Ray Breslin (Sylvester Stallone),
wybitny specjalista w dziedzinie
konstrukcji zabezpieczeń więziennych,
pracuje w firmie Lestera Clarka
(Vincent D’Onofrio). Zajmuje się
wykrywaniem luk w systemach
bezpieczeństwa zakładów karnych. Za
każdym razem spędza w placówce
pewien okres czasu, udając więźnia, a
następnie organizuje ucieczkę z
pomocą Husha (Curtis „50 Cent”
Jackson) i Abigail (Amy Ryan). Na
zlecenie CIA Breslin ma przetestować
zabezpieczenia tajnego i świetnie
ufortyfikowanego więzienia high-tech,
zwanego „Grobem”.…
3:00 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają porad
widzom

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
5 (9/13) - program lifestylowy
05:55 Co za tydzień (902) - magazyn
06:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (13/39)
- program
06:55 Ostre cięcie 6 (11/12) - program
07:40 Sablewskiej sposób na modę
(11/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (11/12) program rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (9/10) reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6
(4/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (4/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (10/13) program kulinarno-rozrywkowy
12:50 Miłość od kuchni (2/10) program rozrywkowy
13:50 W czym do ślubu? (8/10) - reality
show
14:25 Tak powstaje filtr do wody (1/8) program lifestylowy
15:00 Pani Gadżet 9 (8/14) - magazyn
15:35 Ugotowani 7 (17) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:10 Ugotowani 7 (18) - program
16:45 Ugotowani 7 (19) - program
17:20 Ugotowani 7 (20) - program
kulinarno-rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (10/13) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4
(5/8) - reality show
19:40 Subiektywny ranking smaków
20:10 Kosmetyczne rewolucje
20:40 Tu jest pięknie 3 (3/8) - program
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje
(1/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17 (11/12) - magazyn
22:25 No to lecę! (1/4) - program
23:25 Gwiazdy prywatnie 4 (6/8) program lifestylowy
23:55 Afera fryzjera 7 (2/8) - program
rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2 (12) - program
dokumentalny
01:40 Dzieci bez twarzy - dokument (dla
małoletnich od lat 16)
03:00 Wiem, co jem 3 (14/16) magazyn
03:30 W roli głównej - Ewa Drzyzga
(7/8) - talk show
04:00 W roli głównej - Dariusz
Michalczewski (7/9) - talk show
04:30 W roli głównej - Shazza (8/9) talk show

TVN
05:50 Uwaga! (5685) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (13/39)
- program
07:55 Akademia ogrodnika (13/39) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2463) magazyn
11:00 Ukryta prawda (1052) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (941) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (704) - program
14:00 19 + (405) - program
14:30 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…
15:30 Szkoła (705) - program
16:30 19 + (406) - program
17:00 Szpital (942) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1053) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7817) - informacje
19:35 Sport (7800) - informacje
19:45 Pogoda (7797) - informacje
19:50 Uwaga! (5686) - program
20:10 Doradca smaku 10-Pierś z kaczki
z karmelizowanym ananasem (6/40) program
20:15 Na Wspólnej17 (2881) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (279) teleturniej
21:30 Projekt Lady 4 (2/12) - program
22:35 Miasto złodziei - film sensacyjny,
USA 2010 (od lat 16). Doug MacRay
(Ben Affleck) jest niereformowalnym
kryminalistą i przywódcą szajki
bezwzględnych złodziei okradających
banki. Podczas jednego z napadów
zakładniczką zostaje dyrektor banku,
Claire Keesey (Rebecca Hall), którą
przestępcy puszczają wolno. Kobieta
żyje w ciągłym strachu, wiedząc, że
złodzieje znają jej adres i nazwisko…
01:05 Co za tydzień (902) - magazyn
01:35 Kuchenne rewolucje 5 (12/14) program kulinarno-rozrywkowy
02:35 Uwaga! (5686) - program
02:55 Moc Magii (493) - program
(od lat 16)

TVP SPORT
05:30 Sportowy Wieczór
06:00 Hokej na lodzie - Mistrzostwa
Świata Elity: 3 miejsce
08:05 Hokej na lodzie - Mistrzostwa
Świata Elity: Finał
10:20 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata
U20: Meksyk - Japonia
12:30 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata
U20: Polska - Tahiti
14:45 Wyścigi samochodowe Formuła 1 - Grand Prix Monako Podsumowanie
16:00 4–4–2
17:00 studio MŚ U20, Na żywo
17:35 piłka nożna - Studio MŚ U20
17:50 1. połowa piłka nożna - MŚ U20:
Katar - Ukraina, Na żywo
20:10 studio piłka nożna - MŚ U20: USA
- Nigeria, Na żywo
20:20 1. połowa piłka nożna - MŚ U20:
USA - Nigeria, Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:25 piłka nożna - MŚ U20: Honduras
- Urugwaj
01:30 hokej na lodzie - NHL - finał
Pucharu Stanleya, Na żywo

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska
8:30 Cafe Futbol; magazyn piłkarski
10:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz:
Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów
Wielkopolski - PGG ROW Rybnik
12:00 Koszykówka mężczyzn: Energa
Basket Liga; mecz półfinałowy
14:00 Siatkówka mężczyzn; mecz
towarzyski: Polska - Niemcy
16:30 KOTV Classics; magazyn
bokserski
17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy
play-off: Polski Cukier Toruń - Stelmet
Enea BC Zielona Góra
20:30 Formuła 1: Grand Prix Monako;
magazyn
21:30 Boks: Walka o pas WBO World
Female w Jeleniej Górze; waga
superpiórkowa: Ewa Brodnicka Janeth Perez
0:00 Boks: Gala w Legionowie; waga
półciężka: Michał Cieślak - Youri
Kalenga
2:30 Sporty walki: KSW 45: The Return
to Wembley; walka: Philip De Fries Karol Bedorf

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 51. Marcos i
Victoria zmuszeni są zostać na noc w
hotelu, ku ich ogromnemu zdziwieniu,
dostają pokój z jednym łóżkiem. Natacha
wyznaje matce, że zakochała się w
Julianie. Elena nie kryje niezadowolenia.
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 228. Ivo próbuje
przekonać Mili o swojej niewinności.
Lina i Bobby pobierają się. Mili i Gloria
cieszą się z tego powodu. Po ceremony
w kościele, Ivo zaskakuje Mili.
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
106
09:00 Rodzinny interes; odc. 7
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 22
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 23
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 85
16:00 Rodzinny interes; odc. 7
17:00 Rodzinny interes; odc. 8
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
106-107
20:00 Karmazynowy przypływ; akcja, USA
1995. W Rosji wybucha bunt wojskowy.
Wojskowi 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…
22:35 Uciekinier; akcja, USA 1987. Ben
Richards (Arnold Schwarzenegger)
zostaje oskarżony o masakrę na ulicach
Los Angeles Richards. Mężczyzna
zostaje skazany na długoletnie więzienie.
Świat zmienia się w zastraszającym
tempie. Ludzie pochłonięci są show o
nazwie „Uciekinier”…
00:40 Naznaczony; horror, USA, Wielka
Brytania 2010
02:45 Taki jest świat; factual, 2019
03:20 Rodzinny interes; odc. 7
04:20 Biesiada na cztery pory roku;
factual, 2015
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 28
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 13

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (15)
serial przygodowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(42) serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (38) serial
anime
8:00 Nasz nowy dom (24) reality show.
Domuratowie i ich sześcioro dzieci,
wnuczka i 80-letnia babcia mieszkają
w dwóch pokojach. Przed Katarzyną i
jej ekipą nie lada...
9:00 Septagon (50) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna
Kuchnia 5 (41) reality show
11:30 Sekrety sąsiadów (26) serial
obyczajowy
12:00 Galileo (749); program
popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (42) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (554)
serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (87) serial
kryminalny
17:00 Joker (9) teleturniej
18:00 Septagon (51) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (555)
serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
Kryminalny (309) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (24); program
rozrywkowy
22:00 Galileo (750); program
popularnonaukowy
23:00 Ślady zbrodni; thriller, USA 2007.
Owdowiały policjant na emeryturze,
Tom Cutler (Samuel L. Jackson),
samotnie wychowuje nastoletnią
córkę Rose (Keke Palmer). Prowadzi
też firmę „Steri-Clean” specjalizującą
się w przeciwdziałaniu zagrożeniom
biomedycznym i biologicznym. Do
jego zadań należy m.in. sprzątanie
miejsc, w których popełniono
morderstwo…
0:55 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
1:55 Interwencja; magazyn reporterów
2:15 Graffiti; program publicystyczny
2:35 Cafe Futbol; magazyn piłkarski
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc. 187;
telenowela historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 67; serial TVP
06:45 Na sygnale; odc. 68 „Nowe życie”;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Stawka większa niż życie; odc.
8/18 - Wielka wsypa; serial TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1056;
serial TVP
09:25 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 275;
serial kryminalny TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 96 „Kuzyn
Artur”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 97; serial
komediowy TVP
11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze; odc. 8
11:40 Ranczo; s.VI; odc. 68; serial
obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.VI; odc. 69; serial
obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 211
(Ojciec Mateusz XVI odc. 12) - Napad
doskonały; serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 212;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 295
Odurzeni; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 68 „Nowe życie”;
serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 70; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VI; odc. 71; serial
obyczajowy TVP
18:45 Ja to mam szczęście!; odc. 18;
serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 213 Odkupienie; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 11 Zemsta; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 72; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VI; odc. 73; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 214;
serial kryminalny TVP
00:05 O mnie się nie martw; s. X odc.
12/13; serial komediowy TVP
00:55 Paradoks; odc. 5 Miłość; serial
kryminalny TVP
01:55 Paradoks; odc. 6 Lęk; serial
kryminalny TVP
02:50 Stawka większa niż życie; odc.
8/18 - Wielka wsypa; serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc. 1056;
serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 96 „Kuzyn
Artur”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 27 maja; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny –
27.05.1989
07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
11/13; serial sensacyjny TVP
08:40 Ex Libris; odc. 385; magazyn
09:15 Historia Polski – Zwłoki nieznane;
film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Bomba
Hitlera; cykl dokumentalny
11:00 Lodowa planeta;; cz. 6. Ostatnia
granica; cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2011)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1994 Wydanie 16; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 50 „Ostatnia
podróż”; serial TVP
13:25 300 mil do nieba; dramat; Polska,
Francja, Dania (1989); reż.:Maciej
Dejczer; wyk.:Wojciech Klata, Rafał
Zimowski, Kama Kowalewska
15:05 Świat z lotu ptaka; odc. 2. Afryka;
film dokumentalny; Wielka Brytania
(2012)
16:05 Spór o historię – Kryzys
przywództwa 1935 - 1939; debata
16:45 Historia Polski – Odkryć prawdę
44’; film dokum.; Polska (2007)
17:45 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii.; odc. 168
18:10 Flesz historii; odc. 444; cykl
reportaży
18:35 Polska Kronika Filmowa 1990 Wydanie 33; cykl dokumentalny
18:50 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
12/13; serial sensacyjny TVP
19:45 Historia w postaciach zapisana –
Mikołaj II; cykl dokumentalny; Francja
(2013); reż.:Laure Delalex
22:00 Archiwum zimnej wojny; odc. 22;
magazyn
22:40 Wojna i pokój; odc. 2/8; serial
kostiumowy; Wielka Brytania (2016)
23:35 Odtajnione akcje szpiegowskie;
odc. 6/8; film dokum.; USA (2016)
00:30 Przerwana Misja; film
dokumentalny; Polska (2017)
01:35 Sensacje XX wieku – Tajemnica
berlińskiego bunkra;; cz. 3; cykl
dokumentalny
02:05 Encyklopedia II wojny światowej
– Daleko na Wschodzie; cz. 2; cykl
dokumentalny
02:40 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii.; odc. 168
03:10 Dziennik telewizyjny –
27.05.1989

P RO G R A M T V – W TO R E K 2 8 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu - 13/113;
teleturniej
05:40 Jaka to melodia?
06:20 Wieczna miłość; s.II; odc. 181
(seria 2. odc. 67); serial; Turcja
(2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 492; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 85 (seria VII, odc.
7) - Casting na rycerza; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.XI; odc. 137;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 101;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 229;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – Wyspy
Kanaryjskie. Życie na krawędzi; cykl
dokumentalny; Austria (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 493; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 123
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 182;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3499; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 230;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 14/113;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 124
21:00 Głębia ostrości; cykl reportaży
21:40 Wakat
22:35 Zaginiona; odc. 4 (Disparue, La
ep. 4); Francja (2015); od lat 16
23:35 Miasto Gniewu; s.II; /13/ Dom;
serial TVP; Polska (2019)
00:20 Akta Odessy; film sensacyjny;
Niemcy, Wielka Brytania (1974)
02:35 Świnka – Proces stulecia; serial
TVP; Polska, Niemcy (1991)
03:40 Chicago Girl. Facebookowa
rewolucja; film dokumentalny; USA
(2013); reż.:Joe Piscatella

TVP ROZRYWKA
06:35 Familiada - odcinek specjalny
2492; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy –
Grillowanie na trzy sposoby;
magazyn kulinarny
07:40 Big Music Quiz - (24); teleturniej
muzyczny
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 66
Golub - Dobrzyń; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 498 ed. 6;
teleturniej
09:55 Hity kabaretu - (8) Suszymy i inne
hity Kabaretu Młodych Panów (2);
program rozrywkowy
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/
- „Niepokonani” - Perfect
11:00 Muzeum Polskiej Piosenki;
/35/ - „Dmuchawce, latawce, wiatr”
- Urszula
11:15 Familiada - odcinek specjalny
2492; teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej; /43/;
teleturniej
12:20 Życie to Kabaret – Kabaret
Moralnego Niepokoju przedstawia:
TRASASASA (1 -2); program
rozrywkowy
14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /26/;
teleturniej
15:35 Kabaretowa Mapa Polski –
Kabaretowe wakacje z duchami (1
-2); widowisko
17:50 Kabaretowa Mapa Polski – Opole
na bis - Marcin Daniec; koncert
18:20 Okrasa łamie przepisy –
Wieprzowa uczta; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat; odc. 20 - zupa z małpy; cykl
reportaży
19:20 Makłowicz w podróży. Sycylia Cukier, sól i wino; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /44/;
teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 175;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - sezon II - (6)
22:30 To był rok!; /9/
23:40 Koło fortuny; odc. 497 ed. 6;
teleturniej
00:25 Sierocki na sobotę; odc. 21;
program rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Sopot
na bis – Maryla Rodowicz, Kayah;
koncert
02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.II (15); program rozrywkowy
03:30 Rozrywka Retro – Telepeerele (15); widowisko rozrywkowe

TVP2
05:10 Koło fortuny; odc. 340 ed. 5
05:45 M jak miłość; odc. 1448; serial
06:40 Być jak Lewandowski; reportaż
07:05 Na sygnale; odc. 67 serial TVP
07:35 Ogrodowi - (28); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc.
181 „Sprzedane” sezon 8; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2072; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 341 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 90; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Dla niesłyszących – M jak miłość;
odc. 1448; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział; odc. 102 Pożegnania, część
2; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 521 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2177;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 66; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 80
„Zachcianki’; serial komediowy TVP
19:10 Na sygnale; odc. 68 „Nowe życie”;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2072; serial
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2073; serial
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia;
odc. 111; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1449; serial
TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”;
odc. 1182
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Świat bez fikcji – Kulisy Tureckich
Linii Lotniczych; film dokumentalny;
USA (2014); reż.:Bob Connelly
23:55 Za marzenia; s.II; odc. 12/13;
serial TVP
00:50 Rodzinka.pl; odc. 263; sezon 14;
serial komediowy TVP
01:25 Trzynaście lat; odc. 3; serial;
Wielka Brytania (2016); od lat 16
02:35 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:35 Biało–Czerwoni z Chrząstawy;
film dokumentalny; Polska (2014);
reż.:Krystian Kamiński

TVN7
05:00 Prawo Agaty 3 (3) - serial
06:00 Ukryta prawda (584) - program
07:00 Sąd rodzinny (81) - program
07:55 Szpital (279) - program
08:50 Big Brother (57/74) - program
09:50 Big Brother Pobudka (52/65) program
09:55 Zakochani po uszy (74/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (119/165) - program
12:45 19 + (120/165) - program
13:15 Ukryta prawda (343) - program
14:15 Big Brother Popołudnie (52/65)
- program
14:20 Sąd rodzinny (82) - program
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(119/176) - program sądowy
16:20 Szpital (280) - program
obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (52/65)
- program
17:25 Prawo Agaty 3 (4) - serial
obyczajowy;
18:25 Ugotowani 13 (6/10) - magazyn
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (75/120) program
20:00 Big Brother (58/74) - program
21:00 Podwójne ryzyko - film
sensacyjny, USA/Niemcy/
Kanada 1999. Libby Parsons (Ashley
Judd) miała kiedyś udane życie,
kochającą rodzinę i wspaniały dom.
Gdy jej mąż zaginął, Libby oskarżono
o zamordowanie go. Po kilku latach
spędzonych w więzieniu Libby
postanowiła dowiedziała się, że jej
mąż żyje. Nowe życie zbudował jej
kosztem…
23:15 Big Brother Nocą (42/52) program; (dozwolone od lat 18)
23:50 Sicario - film sensacyjny,
USA 2015 (od lat 16). Młoda
agentka FBI Kate Macer przyłącza
się do supertajnej akcji CIA
mającej na celu pojmanie szefa
wielkiego meksykańskiego kartelu
narkotykowego…
02:25 Druga strona medalu 2 (6/7) - talk
show – Ewa Kopacz
02:50 Moc Magii (TVN7 noc) (494) program; (od lat 16)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (759) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (760) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(145) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (628) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (189) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (510) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2891) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (381) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (358) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (348) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2892) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (461)
serial komediowy
20:10 Plan ucieczki; thriller, USA 2013.
Specjalista od systemów zabezpieczeń
usiłuje wydostać się z pułapki.
22:35 Ślad (80) serial kryminalny.
Przestępca gwałci i zabija trzecią z
kolei kobietę. Śledczy docierają do
Adrianny Wysockiej, której mężczyzna
darował życie. Ofiara zaszła w ciążę,
ale postanowiła zatrzymać dziecko…
23:40 W imię zasad; thriller, USA 2014.
Przeniesiony w stan spoczynku
Alexander, pracuje w
apartamentowcach w Rumunii. Gdy
dwie mieszkanki znikają, chce je
odnaleźć.
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 Tajemnice losu; program
rozrywkowy emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają porad
widzom dzwoniącym do studia…

TVN STYLE
05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
5 (10/13) - program lifestylowy
06:05 Subiektywny ranking naj… (5/6)
- program
06:35 Śluby marzeń (1/5) - program
rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę
(12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (10) - reality
show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6
(5/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (5/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (11/13) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Pani Gadżet 17 (11/12) - magazyn
13:20 Tak powstaje filtr do wody (1/8) program lifestylowy
13:55 Sablewska od stylu. Na okazje
(1/12) - program rozrywkowy
14:40 Tu jest pięknie 3 (3/8) - program
15:10 Subiektywny ranking smaków
15:40 Gwiazdy prywatnie 4 (6/8) program lifestylowy
16:10 Afera fryzjera 7 (2/8) - program
rozrywkowy
16:55 No to lecę! (1/4) - program
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (11/13) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4
(6/8) - reality show
19:40 program rozrywkowy
20:40 Nowa misja ratunkowa (5/7) program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 2 (12) - program
lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka? (4/8) - program
rozrywkowy
23:10 Panny młode ponad miarę 2
(5/10) - program
00:15 Miłość od kuchni (2/10) program rozrywkowy
01:15 Wiem, co jem na diecie (7/12) program lifestylowy
01:45 Wiem, co jem na diecie (8/12) program lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (5/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 4 (3/15) - magazyn
03:15 Wiem, co jem 3 (15/16) magazyn
03:45 W roli głównej - Natalia Kukulska
(8) - talk show
04:15 W roli głównej - Piotr Rubik (9) talk show

TVN

TV PULS

05:10 Uwaga! (5686) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (6/13) program kulinarno-rozrywkowy. W
Gnieźnie, w otoczeniu bloków i firm
przemysłowych znajduje się lokal
„LeoLibra”. Jego właścicielką jest
Barbara, która od zawsze marzyła o
własnej restauracji…
07:50 Doradca smaku 10-Pierś z kaczki
z karmelizowanym ananasem (6/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN (2464) magazyn
11:00 Ukryta prawda (1053) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (942) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (705) - program
14:00 19 + (406) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (14) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (706) - program
16:30 19 + (407) - program
17:00 Szpital (943) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1054) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7818) - informacje
19:35 Sport (7801) - informacje
19:45 Pogoda (7798) - informacje
19:50 Uwaga! (5687) - program
20:10 Doradca smaku 10-Sledź pod
pierzynką (12/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2882) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (280) teleturniej
21:35 Strzelec - film sensacyjny,
USA 2007 (od lat 16). Świetny
strzelec zostaje wrobiony w zabójstwo
prezydenta. Wmanewrowany w splot
wydarzeń, musi udowodnić swoją
niewinność mając przeciwko sobie
wszystkie agencje rządowe kraju oraz
tajemniczą organizację, której
głównym celem jest zniszczenie
dowodów, które odkrył.
00:05 Kuba Wojewódzki 12 (7/13) - talk
show (od lat 16)
01:05 W garniturach (2/12) - serial,
USA. Harvey odkrywa, że sędzia w
sprawie patentowej, którą się zajmuje,
prowadzi przeciwko niemu prywatną
wendettę. Tymczasem Louis próbuje
zaszantażować Mike’a, aby ten
pomógł mu pozyskać cennego
klienta.
02:05 Uwaga! (5687) - program
02:30 Moc Magii (494) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 52
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 229
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
107
09:00 Rodzinny interes; odc. 8
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odcinek: Ogień
na autostradzie
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odcinek:
Obrona konieczna
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 23-24
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 86
16:00 Rodzinny interes; odc. 8-9
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
107-108
20:00 13 Dzielnica; akcja, Francja 2004. 13
Dzielnica to specjalna strefa Paryża roku
2013 otoczona murem. Gangi są tu
jedyną władzą, żadnych praw, żadnych
reguł, żadnych zasad... Damien,
znakomicie wyszkolony agent oddziału
prewencji, w ciągu 24 godzin musi
odzyskać bombę masowego rażenia
skradzioną przez gang Tahy. Wraz z
sojusznikiem Leito rozpoczynają
śledztwo, by poznać prawdziwych
sprawców i rozbroić bombę.
21:30 Nikita; akcja, Francja, Włochy 1990.
Nikita – złodziejka i narkomanka zostaje
skazana na dożywocie za zabicie
policjanta. Ku wielkiemu zdziwieniu,
otrzymuje propozycję nie do odrzucenia:
może spędzić resztę życia w więzieniu,
albo zostać zawodowym zabójcą
pracującym na zlecenie tajnej agencji
rządowej…
23:55 Elektra; akcja, Kanada, USA 2005,
reż. Rob Bowman, wys. Goran Visnjic,
Jennifer Garner, Kirsten Prout.
Przywrócona do życia płatna zabójczyni
Elektra otrzymuje kolejne zlecenie: ma
zabić pewnego mężczyznę i jego
13-letnią córkę. Jednak misja
niespodziewanie wymyka się spod
kontroli…
01:50 Rodzinny interes; odc. 8
02:50 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 2
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 29
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 1

TVP SPORT

TV4

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 hokej na lodzie - NHL: finał
Pucharu Stanleya
08:10 piłka nożna - U20: Polska - Tahiti
10:25 piłka nożna - U20: Norwegia Nowa Zelandia
12:25 Nations Stories - film FIFA
12:55 Boks - Gala w Chicago
14:50 wyścig samochodowe - Formuła
1 - GP Maroco - podsumowanie
16:05 studio - siatkówka kobiet - Liga
Narodów: Bułgaria - Polska, Na żywo
18:40 studio - piłka nożna - MŚ U20
19:00 2. połowa - piłka nożna - MŚ U20:
Portugalia - Argentyna, Na żywo
20:10 studio piłka nożna - MŚ U20: RPA
- Korea Południowa, Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:25 piłka nożna - MŚ U20: Panama
- Francja
01:30 wyścigi samochodowe Formuła 1 - Grand Prix Monaco podsumowanie
02:45 boks
03:45 MMA

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (16)
serial przygodowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata
(43) serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (39) serial
anime
8:00 Nasz nowy dom (25) reality show
9:00 Septagon (51) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna
Kuchnia 5 (42) reality show. W
apartamencie kucharzy pojawi się
Anna Lewandowska. Po porannym
treningu z żoną najlepszego polskiego
piłkarza pasjonaci gotowania będą
musieli przygotować...
11:30 Sekrety sąsiadów (27) serial
obyczajowy
12:00 Galileo (750); program
popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (43) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn
policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (555)
serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (88) serial
kryminalny
17:00 Joker (10) teleturniej
POLSAT SPORT
18:00 Septagon (52) serial kryminalny
6:00 Koszykówka mężczyzn: Energa
19:00 Policjantki i Policjanci (556)
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy
serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział
play-off
Kryminalny (310) serial kryminalny
8:30 Atleci; magazyn
9:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 21:00 Selekcja: Odwrócony (2-ost.) film
kryminalny, Polska 2018. Z Odry
Narodów; mecz: Belgia - Korea
zostają wyłowione zwłoki mężczyzny.
Południowa
Zginął od strzału w głowę, co
13:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
wskazuje na mafijne porachunki.
Okazuje się, że zamordowany...
Narodów; mecz: Chiny - Tajlandia
21:55 Reakcja łańcuchowa; thriller, USA
15:30 Magazyn lekkoatletyczny
1996
16:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
0:10 Zagadkowe zgony (6) serial
Narodów; mecz: Bułgaria - Polska
dokumentalny
19:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 0:40 Zagadkowe zgony (1) serial
Narodów; mecz: Holandia - Brazylia
dokumentalny
1:05 STOP Drogówka; magazyn
22:00 Boks: Walka o pas WBO World
policyjny
Female w Jeleniej Górze; waga
2:10 Interwencja; magazyn reporterów
superpiórkowa: Ewa Brodnicka 2:30 Interwencja; magazyn reporterów
Janeth Perez
2:50 Graffiti; program publicystyczny
0:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 3:00 Atleci; magazyn sportowy
Europy; mecz: Austria - Polska
3:40 Trans World Sport; magazyn
sportowy
2:30 Boks: Gala MB Boxing Night:
4:35 SuperLudzie (28) serial
Ostatni Taniec; waga superśrednia:
dokumentalny
Robert Parzęczewski - Dmitrij
5:10 SuperLudzie (29) serial
Czudinow. Naprzeciw siebie staną m.
dokumentalny
in. Mariusz Wach i Martin Bakole
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
Ilunga
reklamowy

TVP SERIALE
05:40 Korona królów; odc. 188;
telenowela historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 68 „Nowe życie”;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 69 „Kibole”;
serial fabularyzowany TVP
07:20 Stawka większa niż życie; odc.
9/18 - Genialny plan pułkownika
Krafta; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1057;
serial TVP
09:25 O mnie się nie martw; s. X odc.
12/13; serial komediowy TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 97; serial
komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 98; serial
komediowy TVP
11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze; odc. 9
11:35 Ranczo; s.VI; odc. 69; serial
obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.VI; odc. 70; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 212;
serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 213;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 296 Żółta
koszulka; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 69 „Kibole”;
serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 71; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VI; odc. 72; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 19;
serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 214;
serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 12 Aniołek; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 73 (seria VI,
odc. 8) - Świadek koronny; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VI; odc. 74; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 215;
serial kryminalny TVP
00:15 Na dobre i na złe; odc. 744; serial
TVP
01:15 Czas honoru; odc. 55 „Kartka na
murze”; serial TVP
02:15 Czas honoru; odc. 56 „Szczęśliwe
miejsce”; serial TVP
03:10 Stawka większa niż życie; odc.
9/18 - Genialny plan pułkownika
Krafta; serial TVP
04:20 M jak miłość; s.I; odc. 1057;
serial TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 28 maja. Odc.
576; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
28.05.1989
07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
12/13; serial sensacyjny TVP
08:55 Flesz historii; odc. 444; cykl
reportaży
09:20 Historia Polski – Odkryć prawdę
44’; film dokumentalny; Polska
(2007); reż.:Alina Czerniakowska
10:15 Sensacje XX wieku – Wojna
cesarzy; cykl dokumentalny
10:45 Spór o historię – Związku
Sowieckiego walka z Kościołem;
debata
12:00 Polska Kronika Filmowa 1990 Wydanie 33; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 51 „Dziewczyna
z perłą”; serial TVP
13:15 Życie.; cz. 10. Naczelne; serial
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
14:20 Angielscy chłopcy z bombowców;
film dokumentalny; Wielka Brytania
(2012); reż.:Harvey Lilley
16:00 Marzyciele – Ojciec złotówki;
program publicystyczny
16:30 Historia Polski – Jeden z
czarnej listy 93; Polska (1993);
reż.:Aleksandra Ciechanowicz Sarata
17:50 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. - Kuryłówka
6. V. 1945
18:20 Rodziny Wyklętych mają głos;
odc. 7; program historyczny
18:50 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 17
19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
13/13; serial sensacyjny TVP
20:05 Ślązacy z bombowców; film
dokumentalny; Polska (2011);
reż.:Zbigniew Kowalewski
21:05 Powrót Czarnej Śmierci; film
dokumentalny; Wielka Brytania
(2014); reż.:Kenny Scott
22:00 Po PRLu; odc. 13
22:35 Dzieje grzechu; dramat; Polska
(1975); reż.:Walerian Borowczyk;
wyk.:Grażyna Długołęcka, Jerzy Zelnik
00:55 Sensacje XX wieku – Bomba
Hitlera; cykl dokumentalny
01:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Przerwana wojna; cykl
dokumentalny
01:55 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. – Kuryłówka
6. V. 1945
02:30 Dziennik telewizyjny –
28.05.1989

P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 9 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:05 Jeden z dziesięciu - 14/113;
teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 182;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 493; serial; Turcja
(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 86 (seria VII, odc.
8) - List z przeszłości; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.XI; odc. 138;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 102;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 230;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Wyspy
Kanaryjskie. Góry ognia; cykl
dokumentalny; Niemcy (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 494; serial; Turcja
(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 124
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 183;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3500; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 231;
telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 15/113;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Piłka nożna (studio), Na żywo
20:20 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata
U20: Senegal - Polska, Na żywo
22:45 Na własne oczy – Zakładnicy
Putina; film dokum.; Polska (2019)
23:40 Bez tożsamości; odc. 34 (25, seria
2); serial; Hiszpania (2016); od lat 16
00:30 Warto rozmawiać; program
01:25 wojsko – polskie.pl; odc. 54;
reportaż
01:50 Terytorialsi
02:15 Spring Breakers; film obyczajowy;
USA (2012);
03:55 Notacje – Włodzimierz Lubański.
Prosta gra; cykl dokumentalny

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2493; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy –
Wieprzowa uczta; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 174;
teleturniej
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 67
Ciechanów; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 499 ed. 6;
teleturniej
09:50 Hity kabaretu – (20) - Mirek i
Lucyna i inne hity Kabaretu Jurki;
program rozrywkowy
10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /119/ „Krakowski spleen” - Maanam
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki;
/23/ - „Psalm stojących w kolejce” Krystyna Prońko
11:10 Familiada; odc. 2493; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /44/;
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – 10
Paranienormalnych historii (1 -2);
reportaż
14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /27/;
teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski
– Kabaretowy Klub Dwójki na
wakacjach (1 -3); widowisko
18:20 Okrasa łamie przepisy – Nogi
drobiowe w kwiatach; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat; odc. 21 - Korek; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Sycylia
- Od antyku do baroku; magazyn
kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /45/;
teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 176;
teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - sezon II - (3)
22:30 Dwoje i ich boje - (3); program
rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 498 ed. 6;
teleturniej
00:15 Sierocki na sobotę; odc. 12;
program rozrywkowy
01:15 Niezapomniane Koncerty - Rock
Opole 1991; /1/; koncert
02:10 Tylko jeden skecz – „Porodówka”
– Kabaret Ani Mru Mru; /2/; program
rozrywkowy
02:25 Olga Lipińska zaprasza - (6); talk
-show
03:20 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM
przedstawia - 15 sztuk

TVP2
05:05 Koło fortuny; odc. 342 ed. 5;
teleturniej
05:45 M jak miłość; odc. 1449; serial
TVP
06:35 Pożyteczni.pl; magazyn
07:05 Na sygnale; odc. 68 „Nowe życie”;
serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - (29); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 182
„Przeprowadzka” sezon 8; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2073; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 343 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 91; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Dla niesłyszących – M jak miłość;
odc. 1449; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział; odc. 103 Dwie matki, część
1; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 522 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2178;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 67; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 81; serial
komediowy TVP
19:10 „Dwa Teatry” - Sopot 2019
(reportaż)
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2073; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2074; serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i
Na sygnale; odc. 49; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc. 745; serial
TVP
21:55 Na sygnale; odc. 234 „Hejt!”;
serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Alfie; Wielka
Brytania, USA (2004)
00:30 O mnie się nie martw; s. X odc.
12/13; serial komediowy TVP
01:30 Świat bez tajemnic – Sonita; film
dokumentalny; Szwajcaria, Niemcy
(2015)
02:35 Fałszywy mąż; thriller; Kanada
(2013)

TVN7
05:00 Prawo Agaty 3 (4) - serial
obyczajowy
06:00 Ukryta prawda (585) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny (Młodociany bokser)
(82) - program sądowy
07:55 Szpital (280) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (52/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (53/64) program
09:55 Zakochani po uszy (75/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (121/165) - program
12:45 19 + (122/165) - program
13:15 Ukryta prawda (344) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (53/64) program
14:20 Sąd rodzinny (Miła zdzira) (83) program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(Bilet do Malagi) (120/176) - program
sądowy
16:20 Szpital (281) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (53/64) program
17:25 Prawo Agaty 3 (5) - serial
obyczajowy
18:25 Ugotowani 13 (7/10) - magazyn
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (76/120) program
20:00 Big Brother (53/65) - program
21:00 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). Obie wybierają się na
przejażdżkę - jak zakończy się ta podróż?
23:10 Big Brother Nocą (43/52) - program
(dozwolone od lat 18)
23:45 Jump Street 21 - komedia,
USA 2012. Byli wrogami w szkole, teraz
są partnerami w policji, których nie
sposób rozdzielić. Otrzymują zadanie, by
wcielić się w studentów i rozbić gang
narkotykowy na swojej dawnej uczelni.
Gdy jednak muszą znowu wieść żywot
nastolatków, do głosu dochodzi ich
młodzieńcza niedojrzałość, która może
zagrozić powodzeniu misji…
02:00 Moc Magii (495) - program
04:10 Druga strona medalu 2 (7) - talk
show – Izabela Małysz

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (761) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (762) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(146) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (629) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (190) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (511) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2892) serial
14:45 Dlaczego ja? (382) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (359) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (349) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2893) serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (462) serial
komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (266) serial
komediowy
20:40 Jeszcze większe dzieci; komedia,
USA 2013
22:50 Ślad (81) serial kryminalny. Jakub
Toruński popełnia samobójstwo.
Przed śmiercią mężczyzna próbował
skontaktować się z niejaką Aleksandrą
Sarecką, którą uważał za swoją dawną
miłość....
23:50 Adrenalina 2. Pod napięciem; film
sensacyjny, USA 2009
1:50 Nasz nowy dom (75) reality show.
Pani Ania i pan Waldemar wychowują
nastoletnią Ewę i chorego na autyzm
10-letniego Marcina. Kobieta zajmuje się
synem, podczas gdy...
2:50 Nasz nowy dom (76) reality show. Pani
Halina mieszka z niepełnosprawnym
synem w bieszczadzkiej wsi. Ich
drewniany dom nie posiada kanalizacji
ani łazienki, podłogi są zniszczone...
3:50 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym
do studia

TVN STYLE
05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
5 (11/13) - program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3 (13/39)
- program
06:30 Ugotowani 7 (17) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (18) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę 2
(1/13) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4 (1/12) program rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 3 (1/12) reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6
(6/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (6/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (12/13) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Kto tu mieszka? (4/8) - program
rozrywkowy
13:30 Panny młode ponad miarę 2
(5/10) - program
14:35 Śluby marzeń (1/5) - program
rozrywkowy
15:40 Kosmetyczne rewolucje
16:10 Ostre cięcie 6 (12) - program
16:55 Nowa misja ratunkowa (5/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (12/13) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4
(7/8) - reality show
19:40 Afera fryzjera 7 (3/8) - program
rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni (2/10) program rozrywkowy (dla małoletnich
od lat 16)
21:25 No to lecę! (1/4) - program
22:25 Gwiazdy prywatnie 4 (7/8) program lifestylowy
23:00 Tu jest pięknie 3 (3/8) - program
23:30 Subiektywny ranking smaków
00:00 Upragnione ciało w miesiąc
01:05 Rodzice pod ostrzałem (10/20) program rozrywkowy
02:10 Wiem, co jem 6 (4/16) - magazyn
02:40 Wiem, co jem 4 (4/15) - magazyn
03:10 Wiem, co jem 3 (16) - magazyn
03:40 W roli głównej - Zygmunt Chajzer
(1/7) - talk show
04:10 W roli głównej - Katarzyna
Dowbor (1/8) - talk show
04:40 W roli głównej - Weronika Rosati
(2/8) - talk show

TVN
05:10 Uwaga! (5687) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (7/13) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Sledź pod
pierzynką (12/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2465) magazyn
11:00 Ukryta prawda (1054) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (943) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (706) - program
14:00 19 + (407) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 6 (1/13) program kulinarno-rozrywkowy. W
Chodzieży, zielonym zakątku
Wielkopolski, znajduje się restauracja
Kameralna. Siedem lat temu lokal
przejęło małżeństwo, Anna z
Leszkiem. Ona zamarzyła o
restauracji. Niestety, o ile książki
cieszą się sporym zainteresowaniem,
na obiad do Anny rzadko kto
zagląda…
15:30 Szkoła (707) - program
16:30 19 + (408) - program
17:00 Szpital (944) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1055) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7819) - informacje
19:35 Sport (7802) - informacje
19:45 Pogoda (7799) - informacje
19:50 Uwaga! (5688) - program
20:10 Doradca smaku 10-Racuszki z
cukinii i twarogu (9/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2883) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (281) – ulubiony
program milionów Polaków – to pełna
wrażeń i emocji gra, w której wiek,
zawód oraz zainteresowania nie mają
większego znaczenia…
21:30 R.I.P.D.: Agenci z zaświatów film sensacyjny, USA 2013. Jeff
Bridges i Ryan Reynolds wcielają się
w role dwóch policjantów z
zaświatów, których głównym
zadaniem jest obrona żywych przed
duszami, które odmawiają „przejścia
na drugą stronę”.
23:40 Tron: Dziedzictwo - film
przygodowy, USA 2010
02:10 American Horror Story: Asylum
(5/13) - serial, USA (od lat 16)
03:10 Uwaga! (5688) - program
03:35 Moc Magii (495) - program
(od lat 16)

TVP SPORT
05:30 Sportowy Wieczór
06:00 hokej na lodzie - MŚ Elity - finał
08:20 piłka nożna - MŚ U20: Arabia
Saudyjska - Mali
10:30 piłka nożna - MŚ U20
podsumowanie 2.kolejki fazy grup.
11:40 Pełnosprawni
12:05 siatkówka kobiet - Liga Narodów:
Bułgaria - Polska
13:45 la, Na żywo
16:05 studio - siatkówka kobiet - Liga
Narodów: Polska - Brazylia, Na żywo
18:40 Studio piłka nożna - MŚ U20,
Na żywo
19:00 2. połowa - piłka nożna - Włochy Japonia, Na żywo
20:20 studio piłka nożna - Liga Europy:
finał, Na żywo
23:15 Sportowy Wieczór
23:45 piłka nożna - MŚ U20: Senegal
- Polska
01:50 studio hokej na lodzie - NHL: Finał
Pucharu Stanleya, Na żywo

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Holandia - Brazylia
8:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Bułgaria - Polska
10:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Korea Południowa Tajlandia
13:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Chiny - Belgia
15:30 Atleci; magazyn dla wszystkich,
którzy kochają sport. W programie
relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami,
a także praktyczne porady,...
16:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Polska - Brazylia
19:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Holandia - Bułgaria
22:00 Boks: Gala w Londynie; waga
ciężka: Dave Allen - Lucas Browne.
Najważniejsza walka gali w O2 Arenie.
Dla Lucasa Browne’’a to 30 pojedynek w
karierze. Do tej pory Australijczyk doznał
jednej...
0:00 Boks: Gala Tymex Boxing Night w
Dzierżoniowie; waga półśrednia: Łukasz
Wierzbicki - Mikołaj Wowk
2:30 Sporty walki: KSW 46: Narkun vs.
Khalidov 2; walka: Mamed Khalidov Tomasz Narkun

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 53
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 230
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
108
09:00 Rodzinny interes; odc. 9
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odcinek:
Obrona konieczna
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odcinek:
Odwaga cywilna
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2014; odc. 24
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2015; odc. 1
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 87
16:00 Rodzinny interes; odc. 9
17:00 Rodzinny interes; odc. 10
18:00 Lombard. Życie pod zastaw;
odc. 108-109
20:00 Naznaczony; horror, USA, Wielka
Brytania 2010. Josh (Patrick Wilson) i
Renai (Rose Byrne) to młode
małżeństwo. Razem z trójką swoich
dzieci przeprowadzają się do nowego
domu. Ich radość zostaje jednak szybko
przerwana – w ich domu zaczynają dziać
się dziwne zjawiska. Wkrótce ich syn
Dalton (Ty Simpkins) upada z drabiny i
zapada w śpiączkę. Kiedy przerażeni
dotychczasowymi zjawiskami
postanawiają zmienić miejsce
zamieszkania, okazuje się, że to nie
rozwiązuje ich problemów…
22:00 I stanie się koniec; horror, 1999. Na
ziemię przybywa Szatan, który chce aby
pewna kobieta, o imieniu Christine,
urodziła mu potomka. Z opresji ratuje ją
były policjant - Jericho Cane. Okazuje
się, że od tego momentu losy świata
leżą w jego rękach...
00:20 Bez Litości; serial akcji, Kanada, USA
2012; odc. 6
02:15 Rodzinny interes; odc. 9
03:05 Taki jest świat; factual, 2019
03:55 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 4
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2009; odc. 14.
Na oddział ratunkowy trafiła ranna,
pijana... niania oraz mężczyzna - ofiara
wypadku samochodowego…
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny,
2010; odc. 2

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów (17) serial
przygodowy. Przyjaciele Buffy używają
potężnego zaklęcia, by ją wskrzesić.
Magia działa i dziewczyna powraca do
świata żywych. Zatrudnia się barze.
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata (44)
serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (40) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (26) reality show.
Grodzisk Mazowiecki. W dwóch
pokojach mieszkają Weronika, jej
mama oraz babcia, która jest prawnym
opiekunem wnuczki. Ich dom jest w...
9:00 Septagon (52) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 5
(43) reality show. Apartament kucharzy
w kilka minut wypełnia się dymem. Na
ratunek przybywają strażacy, którzy
w ramach podziękowania otrzymują
zaproszenie na pożywny...
11:30 Sekrety sąsiadów (28) serial
obyczajowy
12:00 Galileo (751); program
popularnonaukowy. Ekipa testuje
urządzenie czyszczące ultradźwiękami.
Znajduje też zalety kalafiora i prezentuje
przepisy…
13:00 Detektywi w akcji (44) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (556) serial
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (89) serial
kryminalny
17:00 Joker (11) teleturniej
18:00 Septagon (53) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (557) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(311) serial kryminalny
21:00 Krwawe igrzyska; film kryminalny,
Hongkong 2016. Jane podczas wyprawy
do Hongkongu pokonuje trzech
bandytów. Zwraca na siebie uwagę
mistrzyni sztuk walki. Kobieta proponuje
jej udział w...
23:05 Łzy słońca; dramat wojenny, USA
2003
1:40 Transakcje za milion dolarów - Los
Angeles 5 (8) 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
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc. 189;
telenowela historyczna TVP
06:10 Na sygnale; odc. 69 „Kibole”;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 70 „Sława”;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Stawka większa niż życie; odc.
10/18 - W imieniu Rzeczypospolitej;
serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc. 1058;
serial TVP
09:20 Na dobre i na złe; odc. 744; serial
TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 98; serial
10:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 99, serial
11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze; odc. 10
11:35 Ranczo; s.VI; odc. 70; serial TVP
12:35 Ranczo; s.VI; odc. 71; serial TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 213;
serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 214;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 297
Otwarty konflikt; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 70 „Sława”;
serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 72; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VI; odc. 73; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 20;
serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 215;
serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 13 Wypadek; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 74; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VI; odc. 75; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 216;
serial kryminalny TVP
00:05 Rodzinka.pl; odc. 263; sezon 14;
serial komediowy TVP
00:40 Na sygnale; odc. 233 „Podróż
poślubna”; serial fabularyzowany TVP
01:15 Londyńczycy II; odc. 7/16; serial
obyczajowy TVP
02:05 Londyńczycy II; odc. 8/16; serial
obyczajowy TVP
02:55 Stawka większa niż życie; odc.
10/18 - W imieniu Rzeczypospolitej;
serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1058;
serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 98 „Ludwik
żelazne ramię”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 29 maja; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny –
29.05.1984
07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc.
13/13; serial sensacyjny TVP
08:35 Archiwum zimnej wojny; odc. 22;
magazyn
09:10 Historia Polski – Jeden z czarnej
listy 93; Polska (1993)
10:35 Sensacje XX wieku – Tajemnica
telegramu Zimmermana; cykl dokum.
11:10 Ślązacy z bombowców; film
dokumentalny; Polska (2011)
12:05 Polska Kronika Filmowa 1991 Wydanie 17
12:20 Czas honoru; odc. 52 „Złoty
konwój”; serial TVP
13:20 Wszystkie kolory świata –
Sycylia. Wulkaniczna piękność; serial
dokumentalny; Francja (2008)
14:25 Józef Czapski – świadek wieku
1896 – 1993; film dokumentalny;
Francja, Polska (2014)
15:35 Odtajnione akcje szpiegowskie;
odc. 6/8; film dokum.; USA (2016)
16:30 Historia Polski – W pogardzie
i chwale – Wojciech Korfanty;
dokument fabulary.; Polska (2009)
17:30 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. –
Rzeczpospolita podchorążacka
18:00 Niecała nieprawda czyli PRL w
DTV; odc. 76; magazyn
18:30 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 17; cykl dokumentalny
18:45 Pogranicze w ogniu; odc. 1/24;
serial TVP; Polska (1988); reż.:Andrzej
Konic; wyk.:Cezary Pazura, Olaf
Lubaszenko
19:55 Konwój: Bitwa o Atlantyk; odc.
1/4 Wilcze stada; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2016)
21:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc.
3/6; serial dokumentalny; USA (2013)
22:00 Marzyciele – Ojciec złotówki;
program publicystyczny; Polska
(2019); reż.:Sylwester Szefer
22:35 Wszystko co kocham; film
obyczajowy; Polska (2009)
00:15 Sensacje XX wieku – Wojna
cesarzy; cykl dokumentalny
00:45 Encyklopedia II wojny światowej
– Kursk; cz. 1; cykl dokumentalny
01:25 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. –
Rzeczpospolita podchorążacka
01:55 Dziennik telewizyjny –
29.05.1984

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 3 0 M A JA 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 Jeden z dziesięciu - 15/113
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 183;
serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 494; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 87; serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.XI; odc. 139;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 103;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 231;
telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce – Atlantyckie
olbrzymy. Azory; film dokumentalny;
Austria (2016); reż.:Erich Proell
14:00 Elif; s.III; odc. 495; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 184;
serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3501; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 232
18:55 Jeden z dziesięciu - 16/113;
teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 276;
serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/114/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 997;
magazyn; od lat 16
23:50 Ocaleni; reality show; od lat 16
00:55 Tanie Dranie – Moroz i
Kłopotowski komentują świat; talk
-show
01:40 Bez tożsamości; odc. 34 (25, seria
2); serial; Hiszpania (2016); od lat 16
02:30 Zaginiona; odc. 4 (Disparue, La
ep. 4); Francja (2015); od lat 16
03:30 Sprawa dla reportera
04:30 Magazyn śledczy Anity Gargas;
/114/; magazyn

TVP ROZRYWKA
06:35 Familiada; odc. 2494; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Nogi
drobiowe w kwiatach; magazyn
kulinarny
07:40 Postaw na milion; odc. 175;
teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon
2 - (odc. 1) - Być piękną; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 500 ed. 6;
teleturniej
09:45 Dwoje i ich boje - (2); program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /41/ „Czarny blues o czwartej nad ranem”
- Stare Dobre Małżeństwo
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /120/ „Tolerancja” - Stanisław Soyka
11:10 Familiada; odc. 2494; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /45/;
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa
Scena Młodych (1 -2); program
rozrywkowy
14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /28/;
teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – VIII
Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe
Igrzyska (1 -2); program rozrywkowy
17:20 Kabaretowa Mapa Polski –
Kabaretowe Przeboje Lata (1);
program rozrywkowy
18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia
pachnąca ziołami; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez
świat; odc. 22 - Na południe; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży. Sycylia –
Pod Etną; magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej; /46/;
teleturniej
20:30 Big Music Quiz - (25); teleturniej
muzyczny
21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - sezon II - (4)
22:30 Kabaret za kulisami - 2 - Festiwale
komediowe; program rozrywkowy
23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.II (16); program rozrywkowy
00:40 Koło fortuny; odc. 499 ed. 6;
teleturniej
01:20 Kabaretowa Mapa Polski
– Kabaretowy Klub Dwójki na
wakacjach; widowisko
04:25 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie – Halina
Frąckowiak; widowisko rozrywkowe

TVP2
05:00 Koło fortuny; odc. 344 ed. 5;
teleturniej
05:40 Na dobre i na złe; odc. 745; serial
TVP
06:35 Operacja Zdrowie!; magazyn
medyczny
07:05 Na sygnale; odc. 69 „Kibole”;
serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - (30); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym:
Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 183
„Życiowy błąd” sezon 9; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2074; serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 345 ed. 5;
teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 92; serial
obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 745; serial
TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy
rozdział; odc. 104 Dwie matki, część
2; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 523 ed. 6;
teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2179;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 68; Turcja
(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 82 „Idzie
lato”; serial komediowy TVP
19:10 Na sygnale; odc. 70 „Sława”;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2074; serial
obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2075; serial
obyczajowy TVP
20:45 Europa da się lubić - 15 lat później
- (5); program rozrywkowy
22:05 Big Music Quiz - (11); teleturniej
muzyczny
23:10 Na sygnale; odc. 234 „Hejt!”;
serial fabularyzowany TVP
23:35 Alfie; Wielka Brytania, USA (2004)
01:30 La La Poland; s.II; odc. (4);
program rozrywkowy
02:05 Riviera; odc. 10; serial; Wielka
Brytania (2017); od lat 16
03:00 Art Noc – „Zapatrzeni w siebie” –
piosenki Marka Grechuty

TVN7
05:00 Prawo Agaty 3 (5) - serial
06:00 Ukryta prawda (586) - program
07:00 Sąd rodzinny (83) - program
07:55 Szpital (281) - program
08:50 Big Brother (59/74) - program
09:50 Big Brother Pobudka (54/65) program
09:55 Zakochani po uszy (76/120) program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (123/165) - program
12:45 19 + (124/165) - program
13:15 Ukryta prawda (345) - program
obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (54/65)
- program
14:20 Sąd rodzinny (84) - program
sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(121/176) - program sądowy
16:20 Szpital (282) - program
17:20 Big Brother Podwieczorek (54/65)
- program
17:25 Prawo Agaty 3 (6) - serial
obyczajowy;
18:25 Ugotowani 13 (8/10) - magazyn
kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (77/120) program
20:00 Big Brother (60/74) - program
21:00 Błękitna fala II - film obyczajowy,
USA/RPA 2011. Historia dwojga
lubiących ryzyko nurków. Sebastion
(Chris Carmack) i Dani (Laura
Vandervoort) to seksowna para,
która w zamian za duże pieniądze
podejmuje się poprowadzenia grupy
nurków w głąb otaczającej wyspę rafy.
Podwodna eskapada pośród bogatej
hawajskiej rafy przeradza się jednak
w niebezpieczną wyprawę, podczas
której próbie poddane zostaną nie
tylko umiejętności pary, ale również
ich miłość oraz wola życia.
23:20 Big Brother Nocą (44/52) program; (dozwolone od lat 18)
23:55 Psy - film sensacyjny, Polska 1992
(od lat 16)
02:20 Druga strona medalu 3 (1/8) - talk
show – Mariola Gołota
02:45 Moc Magii (TVN7 noc) (496) program; (od lat 16)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (763) serial
fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (764) serial
fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(147) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (630) serial
paradokumentalny
12:00 Gliniarze (191) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (512) serial
paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2893) serial
obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (383) serial
paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (360) serial
paradokumentalny
17:00 Gliniarze (350) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2894) serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (463) serial
komediowy
20:10 7 rzeczy, których nie wiecie o
facetach; komedia, Polska 2016.
Żyjący z dnia na dzień Filip traci kolejną
pracę. Wiadomość o tym, że wkrótce
zostanie ojcem, oznacza koniec jego
beztroski. Najlepszy przyjaciel Filipa,
Tomasz, planuje ślub z Basią - swoją
pierwszą miłością. Przytłaczają go
wątpliwości, czy właśnie takiego życia
pragnie. Gdy spotyka seksowną Monikę,
musi zdecydować, co jest dla niego
najważniejsze…
22:35 Ślad (82) serial kryminalny. W
jednym z prywatnych sanatoriów w
trakcie zabiegu w kriokomorze zamarza
pacjent, Leon Kowalski. Lekarka Barbara
Zemska przyznaje się do...
23:40 Dziewczyny z kalendarza; komedia,
USA 2003
2:00 Chirurdzy (163) serial obyczajowy
3:00 Chirurdzy (164) serial obyczajowy
4:00 Tajemnice losu; program rozrywkowy
emitowany na żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom dzwoniącym
do studia

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
5 (12/13) - program lifestylowy
05:55 Co za tydzień (902) - magazyn
06:30 Ugotowani 7 (19) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (20) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę 2
(2/13) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4 (2/12) program rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 3 (2/12) reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6
(7/8) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (7/13) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (13) program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler
(5/9) - program
13:20 Sztuka mięsa (9/12) - program
13:50 Patenciary (4/8) - program
14:25 program rozrywkowy
15:25 Miłość od kuchni (2/10) program rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję
7 (11/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 2 (12) - program
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (13) program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4
(8) - reality show
19:40 Ugotowani 7 (21) - program
20:15 Ugotowani 7 (22) - program
20:50 W czym do ślubu? (9/10) - reality
show
21:20 Panny młode ponad miarę 2
(5/10) - program
22:25 Pani Gadżet EXTRA 6
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje
(1/12) - program rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 4 (7/8) program lifestylowy
00:15 program rozrywkowy
00:45 Subiektywny ranking naj… (5/6)
- program
01:15 Wiem, co kupuję (12) - program
lifestylowy
01:45 Wiem, co jem 6 (6/16) - magazyn
02:15 Wiem, co jem 4 (6/15) - magazyn
02:45 W roli głównej - Grażyna Torbicka
(2/7) - talk show
03:15 W roli głównej - Olivier Janiak
(3/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Anna Mucha
(4/8) - talk show
04:15 Wiem, co jem 2 (11/15) magazyn

TVN
05:10 Uwaga! (5688) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (8/13) program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Racuszki z
cukinii i twarogu (9/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2466) magazyn
11:00 Ukryta prawda (1055) - program
obyczajowy
12:00 Szpital (944) - program
obyczajowy
13:00 Szkoła (707) - program
14:00 19 + (408) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 6 (2/13) program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (708) - program
16:30 19 + (409) - program
17:00 Szpital (945) - program
obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1056) - program
obyczajowy
19:00 Fakty (7820) - informacje
19:35 Sport (7803) - informacje
19:45 Pogoda (7800) - informacje
19:50 Uwaga! (5689) - program
20:10 Doradca smaku 10-Kurczak coq
au vin (10/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2884) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (282) – 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…
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (3/14) program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Testosteron - komedia 2007 (od
lat 16). Ślub Kornela (Piotr
Adamczyk) z rozchwytywaną
piosenkarką Alicją (Magda Boczarska)
ma być atrakcją towarzyską sezonu.
Ale - zamiast krojenia tortu i rzucania
bukietu przydarzy się porwanie, a
zamiast sakramentalnego „tak” zdumiewające „nie”... „
01:05 R.I.P.D.: Agenci z zaświatów film sensacyjny, USA 2013. Jeff
Bridges i Ryan Reynolds wcielają się
w role dwóch policjantów z
zaświatów, których głównym
zadaniem jest obrona żywych przed
duszami, które odmawiają „przejścia
na drugą stronę”.
03:10 Uwaga! (5689) - program
03:30 Moc Magii (496) - program

TVP SPORT
05:30 Sportowy Wieczór
06:00 hokej na lodzie - NHL: Finał
Pucharu Stanleya
08:05 piłka nożna - MŚ U20: Senegal
- Polska
10:20 piłka nożna - MŚ U20:Ekwador
- Meksyk
12:30 piłka nożna - MŚ U20
- podsumowanie
14:10 siatkówka kobiet - Liga Narodów:
Polska - Brazylia
16:05 studio - siatkówka kobiet - Liga
Narodów: Polska - Holandia, Na żywo
19:00 2. połowa - piłka nożna - MŚ U20:
Norwegia - Honduras, Na żywo
20:10 piłka nożna - Nigeria - Ukraina,
Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:25 piłka nożna - MŚ U20: USA - Katar
01:35 piłka nożna - MŚ U20:
Reprezentacja Polski w fazie grupowej
- podsumowanie
03:15 DSF Kickboxing Challenge - Gala
sportów walki, Nowy Sącz

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Holandia - Bułgaria
8:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Polska - Brazylia
10:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Belgia - Tajlandia
13:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska
Liga Narodów; mecz: Chiny - Korea
Południowa
15:30 Atleci; magazyn
16:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Polska - Holandia
19:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga
Narodów; mecz: Brazylia - Bułgaria
22:00 Boks: Walka o pas WBA w
Nottingham; waga piórkowa: Jordan Gill
- Enrique Tinoco
0:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw
Europy; mecz: Polska - Łotwa. Drugie
spotkanie Biało-Czerwonych w
kwalifikacjach do Euro 2020. Na PGE
Narodowym w Warszawie podejmują
reprezentację Łotwy. Brak zwycięstwa
podopiecznych Jerzego...
2:30 Boks: POLSAT Boxing Night: Adamek
vs Molina; waga ciężka: Tomasz Adamek
- Eric Molina. Podczas gali w TAURON
Arenie Kraków zostało rozegranych
sześć pojedynków. W walce wieczoru
o pas federacji IBF Intercontinental w
wadze...

TV PULS
06:00 Słodka miłość; telenowela,
Argentyna 2012; odc. 54
07:00 Zbuntowany anioł; telenowela,
Argentyna 1998; odc. 231
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc.
109
09:00 Rodzinny interes; odc. 10
10:00 Zaklinaczka duchów; serial
fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 11
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004; odc. 12
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2015; odc. 1
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial
fabularny, USA 2015; odc. 2
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 88
16:00 Rodzinny interes; ; 2019; odc. 10
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 11
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018;
odc. 109
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018;
odc. 110
20:00 Taxi 3; akcja, Francja 2003
21:45 Boski żigolo w Europie; komedia,
USA 2005. Deuce Bigalow zapisuje się
do szkoły dla żigolaków w Wielkiej
Brytanii, gdzie rozwinie swoje
nieprzeciętne umiejętności. Nie obędzie
się bez zabawnych sytuacji!
23:15 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019;
odc. 7
23:50 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 7.
W domu Pani Brown dochodzi do kłótni
pomiędzy Rorym i Dino, a Mark i Betty
ogłaszają swój wyjazd do Australii.
Tymczasem ojciec Quinn powraca z
leczenia.
00:25 Chłopcy pani Brown; serial fabularny,
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 8.
Rodzina przygotowuje się na wielki dzień
Rory’ego i Dina. Agnes nie może się
doczekać ślubu, dopóki nie spotyka
organizatora ślubu – La Li Doggy’ego.
01:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 10
02:00 Taki jest świat; factual; 2019
02:50 Menu na miarę; serial fabularny;
2011
03:25 Menu na miarę; serial fabularny;
2011
04:05 Menu na miarę; serial fabularny;
2011
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny;
2010; odc. 5
05:00 Dyżur; factual, Polska; 2009; odc. 14
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny;
2010; odc. 5

TV4
6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (18)
serial przygodowy
7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata (45)
serial animowany
7:35 Dragon Ball Super (41) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (27) reality show.
Nowogród. W jednym z domów
mieszkają 23-letni Adrian i jego dwie
młodsze siostry. Po śmierci rodziców
chłopak został opiekunem sióstr....
9:00 Septagon (53) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 5
(44) reality show. W programie pojawi
się Joanna Jędrzejczyk, mistrzyni świata
w MMA. Wspólnie z szefem kuchni
Wojciechem Modestem Amaro będzie
oceniała dania...
11:30 Sekrety sąsiadów (29) serial
obyczajowy
12:00 9. miesiąc (3) serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (45) serial
fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (557) serial
obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (90) serial
kryminalny
17:00 Joker (12) teleturniej
18:00 Septagon (54) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (558) serial
obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
(312) serial kryminalny
21:00 Stalingrad; dramat wojenny, Niemcy/
Szwecja 1993. Wierna faktom opowieść
o wielkiej bitwie II wojny światowej.
23:55 Śmierć na talerzu 2 (11) serial
dokumentalny. Twórcy serialu próbują
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie
nadal spożywają potrawy, które mogą
zaszkodzić ich zdrowiu lub zabić.
0:55 Śmierć na talerzu 2 (12) serial
dokumentalny
1:55 Sekrety sąsiadów (29) serial
obyczajowy. Policjant Marek zamieszkuje
u swojej przyjaciółki z dawnych
lat, Renaty, gdy w jego mieszkaniu
trwa remont. Mężczyzna od dawna
podkochuje się w koleżance. Tymczasem
w sąsiedztwie zamieszkuje przystojny
Jan…
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

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc. 190;
telenowela historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 70 „Sława”;
serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 71 „Zabójczy
pocałunek”; serial fabularyzowany
TVP
07:20 Stawka większa niż życie; odc.
11/18 - Hasło; serial TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1059;
serial TVP
09:25 Stulecie Winnych; odc. 12; serial
TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 99 „Święty
Walenty”; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 100
„Razem i osobno”; serial komediowy
TVP
11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze; odc. 1; Polska (2012)
11:40 Ranczo; s.VI; odc. 71; serial
obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.VI; odc. 72; serial
obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 214;
serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 215;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc. 298 Różne
priorytety; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 71; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 73; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VI; odc. 74; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 21;
serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 216;
serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.II; odc. 14;
serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.VI; odc. 75; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VI; odc. 76; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 217;
serial kryminalny TVP
00:10 Echo serca; odc. 13; serial TVP
00:55 Mrok; odc. 5/8 - Pamiętnik; serial
kryminalny TVP; od lat 16
01:55 Mrok; odc. 6/8 - Doskonały plan;
serial kryminalny TVP; od lat 16
02:55 Stawka większa niż życie; odc.
11/18 - Hasło; serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc. 1059;
serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 99 „Święty
Walenty”; serial komediowy TVP

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 30 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
30.05.1989
07:55 Pogranicze w ogniu; odc. 1/24;
serial TVP; Polska (1988)
09:10 Historia Polski – W pogardzie
i chwale – Wojciech Korfanty;
dokument fabularyzowany; Polska
(2009)
10:10 Po PRLu; odc. 13
10:40 Sensacje XX wieku – Zabójstwo
Roberta Kennedy’ego; cykl
dokumentalny
11:10 Genialne wynalazki; odc. 1/4; film
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)
12:05 Polska Kronika Filmowa 1992 Wydanie 17; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru – Powstanie; odc. 1;
serial TVP; Polska (2014)
13:25 Plemienna sztuka przetrwania 2;
odc. 6/6. Śmiercionośna zamieć; cykl
dokumentalny; USA (2016)
14:25 Dziewicza Nowa Zelandia; odc.
5/6; serial dokumentalny; USA (2013)
15:20 Powrót Czarnej Śmierci; film
dokum.; Wielka Brytania (2014)
16:20 Historia Polski – Kapłan z
Suchedniowa; film dokumentalny;
Polska (2003)
17:15 Rodziny Wyklętych mają głos;
odc. 7; program historyczny
17:45 Taśmy bezpieki – Bezpieka
wobec sportu
18:20 Polska Kronika Filmowa 1993 Wydanie 17; cykl dokumentalny
18:35 Pogranicze w ogniu; odc. 2/24;
serial TVP
19:45 Wojna wietnamska; odc. 4/10;
serial dokumentalny; USA (2017)
20:55 Japonia. Tajemnicze Imperium
– Powrót barbarzyńców; 3/3; film
dokumentalny; USA (2003)
22:00 Spór o historię – Władcy polscy:
August III; debata
22:40 Szerokie tory – Jeden dzień z
życia żebraczki w Moskwie
23:20 Sekrety amerykańskiej mafii; odc.
3/6; serial dokumentalny; USA (2013)
00:15 Sekrety wykute w kamieniu; odc.
4/8; serial dokum.; Francja (2005)
01:15 Sensacje XX wieku – Tajemnica
telegramu Zimmermana; cykl
dokumentalny
01:50 Encyklopedia II wojny światowej
– Kursk; cz. 2; cykl dokumentalny
02:20 Było, nie minęło – kronika
zwiadowców historii. - Na styku
dwóch żywiołów
02:50 Dziennik telewizyjny – 30.05.1989

