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Ministerstwo Energii informuje

Wzrost cen energii od 1 lipca
Ministerstwo energii po-

twierdziło, że od 1 lipca ceny 
prądu mogą wzrosnąć. Nowe-
lizacja zamrażająca ceny prą-
du na rok 2019 została 
uchwalona bez poprawek i 
dotyczyć będzie m.in. gospo-
darstw domowych, małych 
firm, szpitali oraz samorzą-
dów. Od 1 lipca 2019 r. na 
niższe ceny energii nie będą 
mogły natomiast liczyć śred-
nie i duże przedsiębiorstwa. 

 Sejm uchwalił w czwartek 13 
czerwca nowelizację ustawy, do-
tyczącą określenia zakresu bene-
ficjentów oraz mechanizmu sta-
bilizacji cen, a także stawek opłat 
za energię elektryczną. W głoso-
waniu wzięło udział 426 posłów 
– za nowalizacją zagłosowało 
259, przeciw było 145. 22 po-
słów wstrzymało się od głosu. 
Ceny za prąd zostaną zamrożone 
dla odbiorców takich jak gospo-
darstwa domowe, domy letni-
skowe, mikroprzedsiębiorstwa, 
małe firmy, szpitale oraz jed-
nostki sektora finansów publicz-
nych. Zgodnie z nowelizacją, 

przedsiębiostwa energetyczne 
nie będą miały natomiast obo-
wiązku oferowania energii elek-
trycznej na poziomie z 30 czerw-
ca 2018 r. dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw. -Patrząc obiek-
tywnie na sytuację na hurtowym 
rynku energii elektrycznej w ca-
łej Europie, istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że od lipca 
2019 r. przedsiębiorstwa obrotu 
zaoferują podwyżki cen energii 
elektrycznej tym odbiorcom – 
przyznają w uzasadnieniu auto-
rzy projektu ustawy -Należy 
stwierdzić, że średnie i duże 
przedsiębiorstwa nie zostaną bez 
pomocy państwa w związku z tą 
sytuacją. Dla średnich i  dużych 
przedsiębiorstw nowelizacja 
ustawy wprowadza możliwość 
ubiegania się o dopłatę do każdej 
zakupionej i zużytej kilowatogo-
dziny energii elektrycznej w II po-
łowie 2019  r. w  ramach dozwo-
lonej pomocy de minimis – doda-
ją. Średnie i duże przedsiębior-
stwa będą mogły skorzystać za-
tem z obniżonej stawki na akcy-
zę oraz obniżonej opłaty przej-
ściowej w drugim półroczu. Z da-

nych Urzędzu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów wynika, 
że średnie i duże przedsiębior-
stwa jak dotąd w  ograniczonym 
stopniu korzystały z tej pomocy 
- w latach 2017-2018 jedynie 9 
przedsiębiorstw średnich (jest 
ich ponad 15 tys.) oraz 7 du-

żych przedsiębiorstw (jest ich 
ponad 3,5 tys.) otrzymało po-
moc de minimis wyczerpując li-
mit 200 tys. euro. 

– Dodatkowo z  przeprowadzo-
nych obliczeń wynika, biorąc pod 
uwagę wartość udzielonej pomo-
cy de minimis średnim  

i dużym przedsiębiorstwom w ro-
ku 2017 i 2018, że w roku 2019 
niewykorzystany limit przekra-
cza kwotę 10 mld zł – podkreślo-
no w uzasadnieniu. Ustawa 
wchodzi w  życie z dniem nastę-
pującym po dniu ogłoszenia.

Paula Nogaj

Zbigniew Bajkowski, który do tej po-
ry pełnił funkcję zastępcy dyrektora do 
spraw ekonomicznych szpitala, wygrał 
konkurs na stanowisko dyrektora Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Częstochowie. 

Konkurs na to stanowisko został ogło-
szony w kwietniu, a zainteresowani kan-
dydaci mieli czas na składanie swoich 

ofert do 8 maja. Do tej pory funkcję dy-
rektora Wojewódzkiego Szpitala Spejclia-
stycznego w Częstochowie pełniła Bogu-
sława Miłkowska. Przed Zbigniewem Baj-
kowskim trudne zadanie, bowiem szpital 
na parkitce boryka się z zobowiązaniami 
finansowymi, a ponadto trwają obecnie 
rozmowy z lekarzami, którzy niedawno 
odstąpili od umów.

Paula Nogaj

Częstochowa

Nowy dyrektor szpitala 
na Parkitce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad od 17 czerwca 
wprowadziła kolejne zmiany orgzani-
zacji ruchu na DK1 od Lubojenki do 
granicy województw śląskiego i łódz-
kiego. Możemy zatem spodziewać się 
sporych utrudnień i korków. Funk-
cjonująca już organizacja ruchu w 

systemie 2+1 pomiędzy Łochynią do 
Lubojenką zostanie rozszerzona na ca-
łą  długość realizowanego odcinka. Od 
połowy lipca ruch po DK1 odbywał się 
będzie jedną jezdnią w układzie 2+1 na 
całym odcinku budowanej autostrady.

Ciąg dalszy na str. 13 

Utrudnienia na „Gierkówce”

Zmiana organizacji 
ruchu na DK1
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Budowa nowego bloku ko-
munalnego u zbiegu ulic: So-
bieskiego, Pułaskiego i Focha 
dobiega końca. Na inwestycję 
o wartości 8,2 mln zł miastu 
udało się uzyskać 2,6 mln zł 
dofinansowania z Banku Go-
spodarstwa Krajowego.

– Czterokondygnacyjny blok, 
który mieścić będzie 65 miesz-
kań, stanął dłuższą elewacją 
wzdłuż ulicy Pułaskiego, choć je-
go adresem będzie Focha 80. 
-Ma powierzchnię zabudowy 1 
127 m², powierzchnię użytkową 
- 3 449 m², a kubaturę - 14 843 
m³. W trzech klatkach schodo-
wych powstało 65 mieszkań ko-
munalnych (w tym dwa chronio-
ne), z czego 34 to mieszkania ty-
pu M-2, a 31 typu M-3. Wszyst-
kie mieszkania na parterze bu-
dynku będą dostępne dla osób 
niepełnosprawnych – informuje 
Urząd Miasta -W budynku zapla-
nowano też m.in. 3 pomieszcze-
nia dla wózków i rowerów, a tak-
że 3 pomieszczenia techniczne. 
Ogrzewanie i ciepła woda użytko-
wa dla bloku będzie pochodzić z 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Do 

bloku będą prowadzić dwa zjaz-
dy. Powstaje przy nim 61 miejsc 
postojowych, w tym także dla 
kierowców niepełnosprawnych, a 
także oświetlenie uliczne. Pomię-
dzy budynkiem a parkingami, po 
stronie południowej zlokalizowa-
na zostanie pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych. Powstaje też 
plac gospodarczy oraz wiata, któ-
ra pomieści sześć kontenerów na 
odpady. Teren wokół bloku uzy-
ska nową zieleń w postaci krze-
wów liściastych i iglastych, nowe 
trawniki, a także ławki z opar-
ciem oraz betonowe kosze na 
śmieci.

Przetarg na realizację tej inwe-
stycji wygrało Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
z Mińska Mazowieckiego, które 
kompleksowe wykonanie stanu 
surowego i wykończenie budyn-
ku ,,pod klucz” powierzyło firmie 
,,KABIS” z Częstochowy. Pozo-
stałymi podwykonawcy również 
zostały częstochowskie firmy - 
m.in. Mawer, Hydrogaz, Fleur. 
Początek prac nad budową bloku 
rozpoczęły się w lutym ubiegłego 
roku. Wartość inwestycji wynosi 
8,2 mln złotych. 2,6 mln złotych 

dofinansowania miasto Często-
chowa pozyskało z Banku Go-
spodarstwa Krajowego, ze środ-
ków Funduszu Dopłat w ramach 
rządowego programu wsparcia 
budownictwa socjalnego. 

Prezydent Krzysztof Matyja-
szyk wraz z przedstawicielami 
Wydziału Inwetsycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miasta oce-
nił stan zaawansowania prac. 
Zapewniono, że zadanie jest re-
alizowane zgodnie z harmono-
gramem. Pierwszy lokatorzy bę-
dą mogli wprowadzić się do no-
wych mieszkań jeszcze tego lata.

Opr. Paula Nogaj

Sierżant Jacek Głowacki po 
raz kolejny udowodnił, że jest 
jednym z najlepszych poli-
cjantów ruchu drogowego na 
Śląsku. W 32. edycji woje-
wódzki konkursu „Policjant 
roku ruchu drogowego” zdo-
był III miejsce. W konkurencji 
kierowania ruchem drogowym 
na skrzyżowaniu znów okazał 
się najlepszy w województwie.

-Rywalizacja trwała trzy dni.   
W pierwszym dniu konkursu  
policjanci rywalizowali w dwóch 
konkurencjach: jazdy sprawno-
ściowej motocyklem służbowym 
oraz samochodem osobowym.  
Drugiego dnia uczestnicy musie-
li się wykazać umiejętnościami z 
zakresu kierowania ruchem dro-
gowym na skrzyżowaniu oraz z  
udzielania pierwszej pomocy 
ofiarom wypadku.  Natomiast w  
ostatnim dniu uczestnicy musie-
li zmierzyć się z testem wiedzy 
oraz wykazać się na strzelnicy. 
Po podliczeniu punktów, które 
zawodnicy zdobyli w poszczegól-
nych etapach, w auli katowickiej 
szkoły policji odbyło się uroczy-

ste zakończenie konkursu. Naj-
pierw wyróżnieni zostali poli-
cjanci, którzy okazali się mi-
strzami w następujących konku-
rencjach: test wiedzy, strzelanie 
z dobiegiem, kierowanie ruchem, 
jazda sprawnościowa motocy-
klem, jazda sprawnościowa sa-
mochodem oraz pierwsza po-
moc. Następnie wręczono na-
grody dla tych stróżów prawa, 
którzy okazali się zwycięzcami w 
klasyfikacji generalnej – poin-
formowała Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie. Pierwsze 
miejsce w konkursie zajął sierż. 
sztab. Dariusz Nieszporek z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Kato-
wicach, miejsce 2 zajął asp. 
sztab. Kazimierz Wątroba z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Ja-
worznie, miejsce 3 zdobył st. 
sierż. Jacek Głowacki z Ko-
mendy Miejskiej Policji w 
Częstochowie. Na 4 miejscu 
znalazł się natomiast st. sierż. 
Tomasz Mandes z Komendy 
Miejskiej Policji w Zabrzu. -Zwy-
cięzcom klasyfikacji generalnej 
oraz poszczególnych konkuren-
cji wręczono puchary, dyplomy  

i nagrody. Nagrodą główną w 
klasyfikacji generalnej był mo-
torower marki Junak, ufundo-
wany przez Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego oraz Dyrektora 
WORD w Katowicach Mirosława 
Grzywę. Oprócz tego, zwycięzca 
otrzymał od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Katowicach 
nagrodę pieniężną oraz inne po-
darunki, których fundatorami 
byli: Wojewoda Śląski, Prezy-
dent Miasta Katowice oraz Pre-
zes Zarządu Śląskiej Grupy Wo-
jewódzkiej IPA – informuje biu-
ro prasowe KMP w Częstocho-
wie. Zakończenie 32. edycji 
konkursu było uroczyste i wziął 
w nim udział Komendant Woje-
wódzki Policji w Katowicach 
nadinsp. Krzysztof Justyński, 
Komendant Szkoły Policji w Ka-
towicach insp. Rafał Kochań-
czyk, przedstawiciele podmio-
tów i instytucji, które wsparły 
organizację turnieju, policyjni 
związkowcy oraz kierownicy 
ekip i komendanci jednostek 
naszego garnizonu.

 Paula Nogaj

PIĄTEK-NIEDZIELA, 21-23 CZERWCA 2019 3.

Niebawem w Częstochowie

I Międzynarodowa 
Wystawa Psów 

Rasowych

Budowa na finiszu

Nowy blok komunalny

Konkurs wojewódzki 

Częstochowski 
funkcjonariusz na podium

Po raz pierwszy w Często-
chowie odbędzie się Między-
narodowa Wystawa Psów Ra-
sowych. W wydarzeniu we-
zmą udział goście z całego 
kraju i zagranicy. Będzie ono 
połączone z piknikiem dla 
mieszkańców Częstochowy, 
podczas którego organizato-
rzy przewidzieli wiele atrak-
cji. Wystawa będzie miała 
miejsce 7 lipca 2019 r. w Par-
ku Lisiniec (ul. Kordeckiego 
99) i rozpocznie się o godzi-
nie 10:00.

Organizatorami imprezy jest 
Niezależne Stowarzyszenie Miło-
śników i Hodowców Psów i Ko-
tów Rasowych Canis e Catus, 
Stowarzyszenie Hodowców 
Psów Rasowych i Klub Anarex. 
-Podczas wystawy będziemy 
również rozwijać właściwe po-
dejście i stosunek ludzi do zwie-
rząt - dla najmłodszych zorgani-
zowany zostanie konkurs z na-

grodami pod tytułem „Pies Mój 
Najlepszy Przyjaciel” - informu-
ją organizatorzy. Wystawę roz-
pocznie piknik dla mieszkań-
ców miasta. Będzie można m.in. 
skorzystać z porad weterynaryj-
nych i hodowlanych, odwiedzić 
punkt rejestracji zwierząt ozna-
kowanych elektronicznie, a tak-
że stoiska zoologiczne, produ-
centów legowisk dla zwierząt, 
przedstawicieli karm i sklepów z 
artykułami pielęgnacyjnymi dla 
naszych pupili. Jak to na pikni-
ku, nie zabraknie dmuchanych 
zamków, balonów z helem, gril-
la, waty cukrowej i malowania 
twarzy dla najmłodszych. Dzieci 
będą mogły wziąć także udział w 
konkursach. Jedną z atrakcji 
będzie ponadto pokaz wyszkolo-
nego psa. Wystawa jest objęta 
honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka.  

 
 Paula Nogaj

Orkiestry dęte zjadą się do Dąbrowy Zielonej 
23 czerwca, aby wziąć udział w Powiatowym 
Przeglądzie Orkiestr Dętych. To już czwarta 
edycja tego wydarzenia. Weźmie w nim udział 
aż dziesięć zespołów z naszego regionu. 

W tegorocznej edycji wystąpią orkiestry z Kono-
pisk, Kruszyny,  Koniecpola, Lelowa, Rędzin, Kłom-
nic, Mykanowa, Poczesnej, Dąbrowy Zielonej oraz 
Blachowni. Publiczność będzie miała możliwość 
posłuchać największych światowych hitów, muzy-

ki rozrywkowej, a także poważnej. Dąbrowa Zielo-
na zamieni się w prawdziwe centrum muzyczne w 
naszym regionie! Zespołom towarzyszyć będą oczy-
wiście mażoretki, które zaprezentują swój kunszt 
choreograficzny. Wydarzenie rozpocznie się prze-
marszem wszystkich orkiestr o godzinie 14:00. Na-
stępnie zespoły zaprezentują się na scenie, która 
mieścić się będzie na boisku sportowym przy Szko-
le Podstawowej w Dąbrowie Zielonej. Na wydarze-
nie zaprasza Starostwo Częstochowskie oraz Wójt 
Gminy Dąbrowa  Zielona. Paula Nogaj

AKTUALNOŚCI

Dąbrowa Zielona

IV Przegląd Orkiestr Dętych

Urząd Miasta ostrzega

Uważajmy na oszustów
Urząd Miasta Częstochowy 

poinformował, że nie kontak-
tuje się z mieszkankami i 
mieszkańcami w celu uzyska-
nia informacji osobistych lub 
o posiadanych nieruchomo-
ściach za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, telefo-
nu czy też kanałów w me-
diach społecznościowych. W 
związku z sygnałami o pró-
bach takiego wyłudzania in-
formacji lub płatności, urząd 
apeluje o ostrożność. 

-Przypominamy, że Urząd 
Miasta nigdy nie dzwoni, aby 
zażądać natychmiastowej płat-
ności przy użyciu konkretnej 
metody płatności, takiej jak 
karta debetowa i kredytowa, 
strona internetowa, karta poda-
runkowa lub przelew bankowy. 

Najpierw wysyła decyzję podat-
kową a w przypadku upływu 
terminu płatności – upomnie-
nie. Urząd Miasta Częstochowy 
nie pyta przez telefon o numery 
kart kredytowych lub debeto-
wych czy inne poufne dane oso-
bowe oraz nie żąda płacenia po-
datków i opłat lokalnych bez 
możliwości zadawania pytań 
lub odwoływania się od decyzji. 
Każdy podatnik jest zawsze in-
formowany o swoich prawach – 
poinformowano w specjalnym 
komunikacie. Powinniśmy 
zwracać uwagę na fałszywe  
e-maile, udające oficjalne ko-
munikaty, których nadawcy 
stosują różne zachęty do otwie-
rania załączników wysyłanych 
w wiadomościach poczty elek-
tronicznej. 

 Paula Nogaj



ROK

Częstochowianie 
w powstaniach 

śląskich
Do 28 czerwca w Regionalnym Ośrodku 

Kultury w Częstochowie można oglądać 
wystawę „Udział częstochowian w powsta-
niach śląskich w latach 1919-1921”. Zo-
stała ona przygotowana, aby uczcić setną 
rocznicę tych wydarzeń. 

Na wystawie możemy zobaczyć reprodukcje 
oryginalnych eksponatów przechowywanych w 
zbiorach Działu Historii Muzeum Częstochow-
skiego. Wśród zaprezentowanych obiektów ma-
my około 30 dokumentów dotyczących takich 
osób jak: Bronisław Nowakowski, Franciszek 
Czarnecki, Stefan Cudak, Franciszek Cebo, 
Władysław Tyflewski. Historie tych bohaterów 
opowiedziane są za sprawą legitymacji, fotogra-
fii, zaświadczeń i wielu innych dokumentów. 

Podczas uroczystego otwarcia ekspozycji o 
eksponatach opowiadała Małgorzata Szczę-
sna, kierownik Działu Historii Muzeum Czę-
stochowskiego. Wernisaż uświetnił wykład 
Juliusza Sętowskiego oraz występ uczniów 
Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józe-
fa Żebrowskiego w Częstochowie. Zebrani mo-
gli usłyszeć utwory polskich kompozytorów, 
między innymi Stanisława Moniuszki i Kazi-
mierza Wiłkomirskiego. 

Wystawę można oglądać do 28 czerwca. 
Wstęp wolny.

Katarzyna Gwara
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Około 2,6 mln mieszkańców 
województwa śląskiego wkrótce 
otrzyma list z ZUS. W całym 
kraju trafi on natomiast do po-
nad 20,5 mln Polaków. Nawet 
jedna składka emerytalna wy-
starczy bowiem, by znaleźć się 
w gronie odbiorców takiej kore-
spondencji. Znajdziemy tam in-
formację o stanie naszego konta 
ubezpieczeniowego.  To więc 
bardzo ważne, by nie odkładać 
listu do szuflady, ale uważnie 
się z nim zapoznać.

– Informacja o Stanie Konta 
Ubezpieczonego w ZUS odwzoro-
wuje stan naszych finansów na 
koncie w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych na 31 grudnia 2018 r. 
i obejmuje zwaloryzowane kwoty: 
kapitału początkowego i składek 
na ubezpieczenie emerytalne za 
okres od 1999 do 2017 r. - mówi 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS w woje-
wództwie śląskim. - We wskaza-
nych kwotach uwzględniona jest 
już tegoroczna czerwcowa walory-
zacja ze wskaźnikiem 109,2 proc. 
Dodatkowo nasz kapitał z listu z 
ZUS ubogacony jest o wpłacone 
składki z całego 2018 r. - wyjaśnia. 
Miniony rok mamy w IOSKU rozbi-
ty na poszczególne miesiące z przy-
pisanymi do nich kwotami wpłaco-
nych składek. Klienci odkładający 
składki w tzw. II filarze w ZUS do-
wiedzą się również, jak wygląda 
stan ich subkonta. - Obok kwoty 
ogólnej, stan subkonta oraz kwota 
przekazana przez ZUS do Otwarte-
go Funduszu Emerytalnego (jeżeli 
klient odkłada jeszcze środki w 
OFE) przedstawione są z wyróżnie-
niem składek, które należało od-
prowadzić i które zostały rzeczywi-
ście odprowadzone – dodaje Beata 
Kopczyńska. W większości przy-
padków obie kwoty są tożsame. 

– Wszyscy ubezpieczeni, którzy 
ukończyli 35 lat, otrzymają w Infor-
macji o Stanie Konta Ubezpieczo-
nego również symulację hipotetycz-
nej emerytury obliczoną z samego 
tylko konta ubezpieczonego oraz z 
konta i subkonta w ZUS. Zakład 
stosuje dwa warianty tych wyli-
czeń. Jeden uwzględnia naszą dal-
szą pracę, aż do ukończenia wieku 
emerytalnego przy wpływie składek 
w uśrednionej wysokości z dotych-
czasowych lat pracy, a drugi przyj-
muje, że kończymy już aktywność 
zawodową i więcej nie składkujemy. 
Pamiętajmy przy tym, że te wylicze-
nia to tylko pewna prognoza, która 
będzie się zmieniać wraz z podejmo-
wanymi w naszym życiu decyzjami, 
co do dalszej kariery zawodowej – 
tłumaczy  Beata Kopczyńska.

Informacja o Stanie Konta Ubez-
pieczonego w ZUS trafi do ok. 20,5 
mln osób, które mają opłaconą w 
ostatnich 20 latach przynajmniej 
jedną składkę na swoje ubezpie-
czenie emerytalne lub posiadają 
wyliczony już kapitał początkowy, 
który odtwarza składki płacone 
przed 1999 r.  Blisko 2,5 mln z nich 
otrzyma tą korespondencję elektro-
nicznie, na swój profil na Platfor-
mie Usług Elektronicznych ZUS.

– To bardzo ważne, by nie od-
kładać listu do szuflady, ale uważ-
nie się z nim zapoznać. W informa-
cji tej znajdują się dane dotyczące 
naszej przyszłości emerytalnej. 
Równie istotne jest by przy tej oka-
zji zweryfikować, czy wszystkie da-
ne się zgadzają, czy pracodawca od-
prowadza za nas rzetelnie składki. 
List z ZUS-u to nasza przyszłość, 
więc okażmy jej należytą troskę – 
dodaje rzeczniczka.

Co niezwykle istotne: IOSKU 
napisana jest prostym językiem, a 
dodatkowo zawiera instrukcję, jak 
czytać poszczególne pozycje da-
nych.  Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Park Lisiniec

Strefa wypoczynku 
tętni życiem

Jasna Góra

Kolejny etap prac dobiega końca

Koniecznie przeczytaj

List z ZUS-u

Na Jasnej Górze dobiega już końca 
kolejny etap prac remontowych  
i konserwatorskich, realizowanych  
w ramach projektu „Narodowe Perły 
Klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra  
w Częstochowie - ochrona kulturowe-
go dziedzictwa europejskiego”. Ce-
lem działań dofinansowywanych ze 
środków unijnych jest zachowanie  
i odbudowa europejskiego dziedzic-
twa, do którego częstochowski klasz-
tor, się również zalicza.

– Mamy do czynienia z obiektem, któ-
rego nie ma na terenie Polski, więc dba-
łość o jego wygląd i bezpieczeństwo jest 
rzeczą nadrzędną dla paulinów i wszyst-
kich Polaków – podkreśla Jerzy Jóźwik 
odpowiedzialny za realizację projektu. 
Dodaje, że wykonywane są te prace, któ-
re uznaje się za najważniejsze. - Wszyst-
kie remonty robi się sukcesywnie, naj-
pierw to, co trzeba koniecznie zabezpie-
czyć, co za dwa, trzy czy pięć lat może już 
nie dać się zabezpieczyć i ulegnie znisz-
czeniu.

II etap prac konserwatorsko-remonto-
wych na Jasnej Górze obejmował m.in.: 
wymianę nawierzchni kurtyny zachod-
niej, czyli fragmentu traktu spacerowego 
pomiędzy Bastionem św. Barbary i Ba-
stionem św. Rocha, wymianę więźby da-
chowej na budynku „Hospicjum”, na-
wierzchnię drogi i dziedzińca przed Kapli-
cą Matki Bożej oraz bazyliką. Ponadto zo-

stała kompleksowo wyremontowana na-
wierzchnia zachodniej drogi dojazdowej 
do klasztoru.  

Sporym wyzwaniem prowadzonych 
prac remontowych była renowacja tzw. 
rawelinu, czyli dawnego budynku fortyfi-
kacyjnego wzniesionego dla osłony kur-
tyn i wsparcia bastionów. - To okolica 
dzwonów jasnogórskich, budynek tam 
się znajdujący nigdy nie był remontowa-
ny, a ponieważ stoi na wapiennej skale, 
która wciąż pracuje, wymagał już inter-
wencji - wyjaśniał  o. Czesław Brud, ad-
ministrator klasztoru.  

Wyremontowano również tzw. Pokoje 
Królewskie, które pełnią funkcję nowej 
siedziby generała Paulinów i zarządu Za-
konu Świętego Pawła Pierwszego Pustel-
nika. W przygotowaniu jest także Kaplica 
św. Jana Pawła II, która w wyjątkowy 
sposób będzie upamiętniać naszego roda-
ka. Ma mieć przede wszystkim charakter 
sakralny, ale nie tylko. To właśnie w tym 
miejscu mają znaleźć się pamiątki i wota 
pozostawione w sanktuarium przez pa-
pieża. Kaplica ma mieć również charakter 
edukacyjny.  

Paulini mają świadomość licznych 
utrudnień dla pielgrzymów wynikających 
z prowadzonych działań, ale przekonują, 
że czynią wszystko, by było ich jak naj-
mniej.  

- Największą trudnością było wykony-
wanie prac w taki sposób, by ruch piel-
grzymkowy mógł być zachowany - pod-

kreśla  Sławomir Ochman. - Chodziło o 
taką organizację pracy, aby w jak naj-
mniejszym stopniu przeszkadzała ona 
pielgrzymom w poruszaniu się po klasz-
torze, by mogli uczestniczyć we mszach 
św., ale także w ofercie kulturalnej, która 
jest dostępna na Jasnej Górz,e a więc, by 
mogli np. oglądać tak liczne eksponaty, 
które zgromadzone są w muzeach – do-
daje.

Inwestycja jest dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej. Zakończenie 
prac zaplanowano na grudzień tego roku.  

Przy tej okazji warto wspomnieć, że do 
tej pory na Jasnej Górze dzięki unijnym 
dotacjom m.in. gruntownie odrestauro-
wano bazylikę, atrium w Kaplicy Matki 
Bożej, gdzie odnowiono m.in. sklepienia, 
ściany, portale kamienne, a także czter-
naście obrazów Drogi Krzyżowej z XVIII 
w., kopię obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej i cykl „Golgoty” Jerzego Dudy-
Gracza. Przebudowano również wały, a 
od strony Rynku Wieluńskiego przebito 
przez nie nowy wjazd do klasztoru. Wyre-
montowana została także Kaplica Różań-
cowa oraz Sala Jana Pawła II. Przygoto-
wany został też wirtualny spacer, który 
umożliwia zwiedzanie Jasnej Góry z każ-
dego miejsca świata, o każdej porze. 
Obok unijnych środków działania remon-
towo-konserwatorskie wspiera również 
Ministerstwo Kultury. Znaczna część pie-
niędzy to wkład własny Jasnej Góry.

Oprac. Katarzyna Gwara

Strefa wypoczynku w Parku 
Lisiniec została oficjalnie od-
dana do użytku. Podczas in-
auguracji sezonu letniego na 
wszystkich przybyłych czekał 
szereg atrakcji. Od niedzieli 
nad bezpieczeństwem wypo-
czywających czuwają również 
ratownicy.

Mieszkanki i mieszkańców, 
którzy pojawili się na inaugura-
cji strefy wypoczynku mogli 
wziąć udział w treningach jogi i 
zumby, skorzystać z malowania 
twarzy, poszaleć wśród baniek 
mydlanych oraz na dmucha-
nych zamkach, czy sprawdzić 
swoich sił na wodnych torach 
przeszkód. Nie zabrakło też kon-
certów, czy wspólnej zabawy z 
dj-em. Impreza była kontynu-

acją kulturalno-rozrywkowych 
wydarzeń, które przez cały mi-
niony weekend odbywały się w 
Parku Lisiniec – w ramach 9. 
edycji festiwalu Frytka Off-jazd.

Częstochowska strefa wypo-
czynku znajduje się przy zbior-
niku „Adriatyk”. W ramach za-
kończonej niedawno inwestycji  
powstała większa plaża z pia-
skiem przywiezionym z Łeby. 
Jest też nowe nabrzeże, pomo-
sty wodne, kładka nad kanałem 
łączącym zbiornik „Adriatyk” ze 
zbiornikiem „Bałtyk”, wieża ra-
townicza, nowe ciągi piesze, 
ścieżki rowerowe, parking od 
strony ul. Toruńskiej/Wałowej i 
elementy małej architektury. Na 
terenie kompleksu posadzono 
nowe krzewy oraz ponad sto 
drzew, wśród których dominuje 

japońska wiśnia piłkowana „Ki-
kushidare-zakura” – uznawana 
za jedną z najpiękniejszych ro-
ślin ozdobnych. Całość jest 
oświetlona i objęta wewnętrz-
nym monitoringiem. Na terenie 
kompleksu znajduje się też pa-
wilon plażowy z tarasem wido-
kowym, pomieszczeniami higie-
niczno-sanitarnymi oraz zaple-
czem gastronomicznym.

Miejskie kąpielisko będzie do-
stępne do końca wakacji. Ra-
townicy pełnią dyżury codzien-
nie w godzinach 10.00 – 20.00. 
Nieopoda, przy zbiorniku „Bał-
tyk” znajduje się również wypo-
życzalnia sprzętu pływającego - 
dostępna w godzinach 10.00 – 
20.00 (ostatnie wypożyczenie do 
godz. 19.00). 

Katarzyna Gwara



W maju br. miałam okazję wziąć udział  w mobilności 
zagranicznej zorganizowanej przez Zespół Szkół im. B. 
Prusa w Częstochowie w ramach projektu „ Z doświad-
czeniem w przyszłość II”.  Razem z grupą 28  uczniów,  
kształcących się w zawodach: technik mechatronik, tech-
nik elektronik, 
technik geo-
deta, foto-
technik, tech-
nik fotografii i 
multimediów 
oraz fotograf i 

drukarz,  wy-
jechałam  na 
staż do ma-
lowniczej Bo-
lonii położo-
nej na półno-
cy Włoch. Dla 
wszystk ich 
nas przygoto-
wano stanowiska pracy zgodne z nauczanym zawodem 
w wybranych włoskich przedsiębiorstwach, przy czym 
niektórzy musieli  zmierzyć z urządzeniami i programami, 

z których do tej 
pory nie korzy-
stali. Jestem 
pewna, że było 
to dla nich nie 
tylko nowe, ale 
przede wszyst-
kim pouczające 
doświadczenie.    

A zajęć było co nie miara. Geodeci asystowali przy 
budowie drogi, badali  - za pomocą sondy - struktury 
geofizyczne Ziemi oraz dokonywali pomiarów dla firmy 
architektonicznej, mechatronicy składali maszyny, czy-
ścili, pakowali i dopasowywali części mniej lub bardziej 
skomplikowanych urządzeń,  dokonywali obróbki części 
metalowych oraz  instalowali  układy elektryczne i elek-
tromagnetyczne w oprzyrządowaniach, tworzyli modele 
w programie 3D na podstawie rysunków technicznych. 
Fotografowie wykonywali zdjęcia studyjne i poddawali je 
obróbce, elektronicy instalowali nowe urządzenia oraz  
dokonywali konserwacji urządzeń, zaś drukarze kopio-
wali dokumenty za pomocą urządzeń cyfrowych. 

Ja -  przyszły technik fotografii i multimediów – praco-
wałam, w gronie rówieśników,  na greenscreenie, kręci-
łam filmiki, obrabiałam zdjęcia, tworzyłam projekty gra-
ficzne, korzystałam  z technologii AR, fotografowałam w 
plenerze i studio. Niektórzy z nas przygotowywali  rów-

nież kampanię reklamową dla europosłów.
Wyjazd na staż umożliwił każdemu z nas nie tylko do-

skonalenie umiejętności zawodowych, ale stworzył rów-
nież  okazję do zwiedzenia zabytków Bolonii, Rawenny, 
Florencji i Werony. Nie obyło się też bez pobytu nad mo-
rzem i kąpieli „najodważniejszych” w lodowatej wodzie.  
Przez cztery tygodnie szlifowaliśmy język angielski i wło-
ski robiąc  zakupy, samodzielne poruszając się po mie-
ście czy kontaktując z opiekunami. Poznaliśmy również 
smaki włoskiej kuchni: pizzę i pastę. Jedynym rozczaro-
waniem była pogoda. Maj we Włoszech dawno nie był 
tak zimny i deszczowy, jak podczas naszego pobytu. 

Czas spę-
dzony we 
Włoszech  na 
długo pozo-
stanie w mojej 
pamięci.  Mia-
łam  okazję 
odwiedzić no-
we miejsca, 
poznać ciekawych ludzi,  podszkolić swój angielski, a 
przede wszystkim wiele się nauczyć. Zachęcam swoich  
młodszych kolegów, aby w przyszłym roku zawalczyli o 
staż i wzięli udział w kolejnej edycji projektu „Z doświad-
czeniem w przyszłość”. 

Beata Pleszyniak, IIcT

MEN podsumowuje

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty
Centralna Komisja Egzami-

nacyjna przedstawiła wstępne 
wyniki egzaminu gimnazjalne-
go i egzaminu ósmoklasisty, 
które przeprowadzone były 
w kwietniu. Przystąpiło do 
nich ogółem ponad 727 tys. 
uczniów z całego kraju – po-
nad 350 tys. gimnazjalistów 
i ponad 377 tys. ósmoklasi-
stów.

Egzamin gimnazjalny został 
przeprowadzony w ponad 7 300 
szkołach, a egzamin po ósmej 
klasie w ponad 12 700 szkołach. 
Uczniowie rozwiązali zadania 
z ponad 3 190 000 arkuszy.

Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny składał 

się z trzech części. W części 
pierwszej – humanistycznej – 
gimnazjaliści rozwiązywali zada-
nia z historii i wiedzy o społe-
czeństwie oraz z języka polskiego 
(w dwóch odrębnych arkuszach), 
a w części drugiej – matematycz-
no-przyrodniczej – zadania 
z przedmiotów przyrodniczych: 
biologii, chemii, fizyki i geografii 
oraz z matematyki (również 
w dwóch odrębnych arkuszach). 
W trzeciej części egzaminu 
uczniowie rozwiązywali zadania 

z wybranego języka obcego nowo-
żytnego na poziomie podstawo-
wym albo na poziomie podstawo-
wym i rozszerzonym. - Wyniki te-
gorocznego egzaminu pokazują, 
że uczniowie dobrze poradzili so-
bie z zadaniem z języka polskie-
go, które sprawdzało umiejętność 
analizy i interpretacji tekstów 
kultury. Większości gimnazjali-
stów nie przysporzyło również 
problemów zadanie z historii 
sprawdzające umiejętność anali-
zy i interpretacji źródła kartogra-
ficznego – informuje CKE. Z ma-
tematyki z kolei uczniowie wyka-
zali się umiejętnością odczytywa-
nia i interpretowania informacji 
przedstawionych za pomocą wy-
kresu funkcji, a z biologii – umie-
jętnością planowania i przepro-
wadzania doświadczeń.  Egzamin 
wskazał również umiejętności, 
które gimnazjaliści opanowali 
słabiej. W części humanistycznej 
z języka polskiego trudność spra-
wiło między innymi zadanie 
sprawdzające funkcjonalne wy-
korzystanie wiadomości z zakre-
su świadomości językowej, a z hi-
storii – zadanie dotyczące chro-
nologii historycznej. Z matematy-
ki najtrudniejsze okazało się za-
danie „na dowodzenie”, którego 
rozwiązanie wymagało znajomo-

ści własności stycznej do okręgu, 
cech przystawania trójkątów, 
a także samodzielnej analizy pro-
blemu i przedstawienia argu-
mentacji matematycznej, nato-
miast z chemii – zadanie wyma-
gające prostych obliczeń związa-
nych z zastosowaniem prawa sta-
łości składu. Szczegółowe infor-
macje dotyczące wyników tego-
rocznego egzaminu gimnazjalne-
go będą dostępne w sprawozda-
niu, które zostanie opublikowane 
na stronie internetowej Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej 26 
sierpnia. 

Egzamin ósmoklasisty
Każdy ósmoklasista przystąpił 

do egzaminu z trzech przedmio-
tów obowiązkowych - języka pol-
skiego, matematyki i języka obce-
go nowożytnego. Zadania we 
wszystkich arkuszach sprawdza-
ły, w jakim stopniu ósmoklasiści 
opanowali wymagania ogólne 
i szczegółowe – z zakresu trzech 
przedmiotów egzaminacyjnych – 
określone w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego dla II 
etapu edukacyjnego. Co się oka-
zało? Że uczniowie dobrze pora-
dzili sobie z zadaniem z języka 
polskiego, które sprawdzało 
umiejętność odbioru tekstu kul-

tury i wykorzystania zawartych 
w nim informacji. Z matematyki 
wykazali się sprawnością rachun-
kową – umiejętnością wykonywa-
nia prostych obliczeń oraz ich wy-
korzystania w sytuacjach prak-
tycznych. Z kolei na egzaminie 
z języka obcego nowożytnego 
ósmoklasiści rozwiązujący zada-
nia z języka angielskiego najlepiej 
poradzili sobie z zadaniami 
sprawdzającymi znajdowanie 
określonych informacji w tek-
stach pisanych. Egzamin wskazał 
również umiejętności, które 
ósmoklasiści opanowali słabiej. 
Z języka polskiego trudność spra-
wiło między innymi zadanie 
sprawdzające umiejętności wy-
szukiwania potrzebnych informa-
cji w tekście nieliterackim oraz 
wnioskowania. Z matematyki na-
tomiast zadanie otwarte, w któ-
rym zdający musieli opracować 
strategię rozwiązania przedsta-
wionego w nim problemu z wyko-
rzystaniem odczytanej z rysunku 
zależności między długościami 
odpowiednich odcinków. 

Podsumowanie
Warto podkreślić, że do obu 

egzaminów przystępowali 
uczniowie ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, m.in. z au-

tyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, słabowidzący i niewi-
domi, słabosłyszący i niesłyszą-
cy, z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim, 
dziecięcym porażeniem mózgo-
wym, niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, a także cudzoziem-
cy. Łącznie do przeprowadzenia 
obu egzaminów CKE we współ-
pracy z OKE opracowały 335 
różnego rodzaju arkuszy i 62 
różnego rodzaju płyty.

Podczas obu w zespołach nad-
zorujących pracowały osoby 
z przygotowaniem pedagogicz-
nym. Do kuratoriów oświaty 
w całym kraju zgłosiło się ponad 
10 tys. takich wolontariuszy.  

Przeprowadzenie egzaminów 
to duże przedsięwzięcia logi-
styczne i organizacyjne. Druk 
i dystrybucja materiałów egza-
minacyjnych do obu egzaminów 
kosztowały ok. 12 700 000 zł.

Zarówno przystąpienie do eg-
zaminu ósmoklasisty, jak i egza-
minu gimnazjalnego jest warun-
kiem koniecznym do ukończenia 
gimnazjum i szkoły podstawo-
wej. Rezultaty uzyskane na eg-
zaminach będą uwzględnianie 
podczas rekrutacji na kolejny 
poziom edukacyjny.

Katarzyna Gwara

(dla uczniów po III klasie gimnazjum)
Lp. Nazwa kierunku Przedmioty brane pod uwagę w 

rekrutacji
Przedmioty rozszerzone

Nauczane języki obce
obowiązkowe do wyboru

1.
Technik usług  
fryzjerskich

Innowacja pedagogiczna – 
elementy kosmetologii

j. polski; matematyka;  
j. angielski; biologia

biologia;  
j. angielski

chemia 
fizyka

j.angielski
j.nie/j.fra/ j.hisz/ 

j.wło

2. Technik reklamy j. polski; matematyka
j. angielski; informatyka

j. polski;  
informatyka

j.angielski
geografia; chemia

j.angielski; j.nie 
/j.fra/j.hisz/ j.wło/j.ros*

3. Technik programista j. polski; matematyka
informatyka;zajęcia techniczne

informatyka;  
matematyka

j. angielski
fizyka

j.ang.; j.nie/j.fra 
/j.hisz/ j.wło/j.ros*

4. Technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej

j. polski; matematyka
informatyka; zajęcia techniczne

informatyka;  
matematyka

fizyka
chemia

j.ang; j.nie/j.fra/  
j.hisz/ j.wło*

5. Technik informatyk 
(dwie klasy)

j. polski; matematyka
j. angielski; informatyka j. angielski chemia

biologia; fizyka
j.angielski; j.nie 

/j.fra/ j.hisz/ j.wło*

j. polski; matematyka;
fizyka; informatyka fizyka matematyka

chemia; biologia
j.angielski j.nie/j.fra/ 

j.hisz/ j.wło*

*j. angielski obowiązkowo, drugi język do wyboru

TECHNIKUM SPSK
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

(dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej)
Lp. Nazwa kierunku Przedmioty brane pod 

uwagę w rekrutacji
Przedmioty rozszerzone

Nauczane języki obceobowiązkowe do wyboru

1.
Technik usług 
fryzjerskich

innowacja pedagogiczna 
– elementy kosmetologii

j. polski; matematyka
j. angielski; biologia

biologia 
j. angielski chemia; fizyka

j.angielski
j.nie/j.fra/ j.hisz/ 

j.wło

2. Technik reklamy j. polski; matematyka
j. angielski; informatyka

j. polski; 
informatyka

j.angielski
geografia; chemia

j.angielski; j.nie/j.fra/ 
j.hisz/ j.wło/j.ros*

3. Technik programista j. polski; matematyka
informatyka; technika

informatyka
matematyka

j. angielski
fizyka

j.angielski; j.nie /j.fra/j.
hisz/ j.wło/j.ros*

4. Technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej

j. polski; matematyka
informatyka; technika

informatyka
matematyka

fizyka
chemia

j.angielski
j.nie/j.fra/ j.hisz/j.wło*

5. Technik informatyk 
(dwie klasy)

j. polski; matematyka
j. angielski; informatyka j. angielski chemia; biologia

fizyka
j.angielski

j.nie/j.fra/ j.hisz/j.wło*

j. polski; matematyka
fizyka; informatyka fizyka matematyka

chemia; biologia
j.angielski

j.nie/j.fra/ j.hisz/j.wło*

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
ul. Okrzei 41, 42-200 Częstochowa; tel.: 34 3236663; tel. kom.: 504 219 542

e-mail: techokrzei@wp.pl   technikumczestochowa.spsk.pl  

PROWADZIMY NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ!!!
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Przeżyjmy to jeszcze raz…

Staż we Włoszech w ramach projektu 
„Z doświadczeniem w przyszłość II”
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Przedstawiciele powiatu 
częstochowskiego, gmin oraz 
GDDKiA i Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego rozmawali o 
nowych inwestycjach drogo-
wych w regionie. Jednym z 
tematów było nagromadzenie 
inwestycji drogowych w Czę-
stochowie i powiecie często-
chowskim oraz utrudnienia z 
tym związane.

 
-Wicestarosta Jan Miarzyński 
przedstawił najważniejsze dane 
dotyczące zniszczenia dróg 
gminnych i powiatowych w kon-
tekście budowy autostrady A1. 
Po stronie południowej należą do 
nich: przerwane autostradą dro-
gi gminne i powiatowe, np.: DP-
-1076S w Łojkach i DP-1053S w 
Starczy. Potrzeba budowy no-
wych połączeń drogowych, np.: 
Młynek-Mazury do węzła Wygo-
da. Zatory na DK1 od Poczesnej 
w związku z niewydolnym jedno-
poziomowym skrzyżowaniem 
DK1/DK46 przy skręcie na Olsz-
tyn/Szczekociny. W samej Czę-
stochowie możliwy jest ogromny 
paraliż w związku z przebudową 
DK-1 i DK-46. Po północnej stro-
nie Częstochowy, gdzie A1 jest 
budowana po starym śladzie 
DK-1 najbardziej uciążliwy jest 
wzmożony ruch na alternatyw-
nej DK-91, drogi samorządowe 
niedostosowane są do dużego to-
nażu, brak jest ścieżek pieszo-
-rowerowych, jest duży problem 
z włączeniem się do ruchu, sa-
morządy nie mają środków fi-
nansowych na odbudowę dróg 
lokalnych – poinformowało Sta-

rostwo Częstochowskie. -Jak za-
deklarował Zastępca Dyrektora 
Oddziału GDDKiA w Katowicach 
Zbigniew Szwed –  odcinek od 
Pyrzowic do Zawodzia zostanie 
oddany w lipcu/sierpniu 2019 
r. Będziemy się starali wprowa-
dzić na nim ograniczenie do 12 
ton. Samochody ciężarowe po-
wyżej tej masy będziemy chcieli 
skierować na DK-1. W związku 
z odstąpieniem od umowy z fir-
mą Salini, będziemy się starali 
jak najszybciej wybrać nową fir-

mę, która zabezpieczy obecny 
odcinek. Mamy ambitny plan, 
aby ruch był skierowany przez 
całą obwodnicę na przełomie lat 
2019/2020.   Być może będzie 
to tylko tranzyt bez oddanych 
do użytku węzłów Blachownia 
czy Lgota.

Dyrektor Wydziału Rozwoju 
i Współpracy Terytorialnej Wo-
jewództwa Śląskiego Dorota 
Wójtowicz zaprezentowała in-
formacje na temat Funduszy 
Dróg Samorządowych. Poin-

formowano, że przepisy zakła-
dają, że wartość dofinansowa-
nia pojedynczego projektu bę-
dzie mogła wynieść  maksy-
malnie 30 mln zł.  Maksymal-
ny poziom dofinansowania nie 
może przekroczyć 80% wydat-
ków kwalifikowanych zadania. 
Zadania mogą mieć również  
charakter wieloletni (trwające 
dłużej niż 12 miesięcy)  oraz 
obejmować wykonanie robót 
budowlanych na skrzyżowa-
niach, które nie są w zarządzie 

wnioskodawcy.  
Jak zadeklarował starosta, 

władze powiatu wraz z gmina-
mi i powiatami, które odczu-
wają skutki budowy autostra-
dy A1 opracują wspólne stano-
wisko w sprawie odbudowy 
dróg lokalnych zniszczonych 
wskutek budowy A1 od Czę-
stochowy do Piotrkowa Trybu-
nalskiego i przedstawią je Pre-
zesowi Rady Ministrów, GDD-
KiA oraz posłom i senatorom.

Po odstąpieniu od umowy z 
dtychczasowym wykonawcą 
21-kilometrowej obwodnicy 
Częstochowy w ciągu A1, Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad rozpoczęła 
procedurę wyłonienia nowego 
wykonawcy. Okazuje się jed-
nak, że dokończenie prac mo-
że być o wiele droższe. Oferty 
złożone przez fimry przekra-
czają założony budżet.

- Oferty (netto) w postępowaniu 

na #A1 (obwodnica Częstochowy) 
na dokończenie prac: STRABAG + 
BUDIMEX + BUDPOL - 353 mln 
172 tys. 269,55 zł LEMAR - 418 
mln 005 tys. 879,72 zł INTERCOR 
- 550 mln 401 tys. 365,38 zł. Bu-
dżet netto zamawiającego wynosi 
natomiast 186 mln 921 tys. 460.  
– podał informację na Twitterze 
Michał Wrzosek, rzecznik prasowy 
Budimex SA. GDDKiA nie jest za-
tem w najlepszej sytuacji. Nie wia-
domo jeszcze, jakie kroki zostaną 
podjęte wobec ofert. 

Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii poinfor-
mowało, że Centrum Pomocy 
Przedsiębiorcy obsłużyło już 
1,5 mln zapytań i zgłoszeń z 
serwisów Biznes.gov.pl i ce-
idg.gov.pl. Najczęściej przed-
siębiorcy pytali o ułatwienia 
dla przedsiębiorców, przepisy 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej czy 
wnioski na CEIDG.

To pierwsza tego typu usłu-
ga stosowana w polskiej ad-
ministracji przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technolo-
gii. Charakteryzuje się nowo-
czesnym podejściem proak-
tywnym, co oznacza, że kon-
sultanci sami kontaktują się z 
przedsiębiorcami, by informo-
wać o ważnych wydarzeniach, 
zmianach w przepisach pra-
wa, konieczności dostarczenia 
dokumentów lub nowych 
usługach. -Przygotowane 
przez polskich inżynierów in-
nowacyjne rozwiązania 
sztucznej inteligencji (AI) ak-
tywnie wspierają obsługę za-
pytań, dzięki czemu osiągamy 

wysoką jakość, dorównując 
komercyjnym rozwiązaniom. 
Dzięki AI 40% wszystkich za-
pytań w pierwszej kolejności 
obsługiwane jest przez bot, co 
umożliwia nam szybką reak-
cję na zgłoszenia. Centrum 
Pomocy Przedsiębiorcy to roz-
wiązanie unikalne w polskiej 
e-administracji również ze 
względu na multikanałowość. 
Przedsiębiorcy mogą się z na-
mi kontaktować na kilka spo-
sobów: infolinią, livechatem 
lub videochatem, zarówno w 
języku polskim, jak i angiel-
skim. Centrum Pomocy jest 
dostosowane również do ob-
sługi osób niesłyszących – in-
formuje MPiT. Niezależne ba-
dania, mające na celu ocenić 
CPP wykazały, że ponad 90% 
ankietowanych zgodnie 
stwierdziło, że informacje z 
Centrum Pomocy Przedsię-
biorcy są przydatne. Minister-
stwo zachęca do korzystania z 
niego – w dni powszednie z 
wyjątkiem świąt, CPP jest 
czynne od 7:00 do 17:00 pod 
numerem 801 055 088 lub 22 
765 67 32.

Terminy na dzień 21-06-2019
Wpłata na PFRON za maj 2019 r.
Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2019 r.
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy za maj 2019 r.
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2019 r.
Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 updof pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń)  
lub zryczałtowanego podatku dochodowego za maj 2019 r.

Terminy na dzień 25-06-2019
Wpłata podatku VAT za maj 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.
Wpłata zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2019 r. przez podatników składających VAT-7D.
Złożenie krajowej informacji podsumowującej VAT-27 za maj 2019 r.
Wpłata podatku akcyzowego za maj 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj 2019 r. w wersji elektronicznej.
Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji z tytułu wyrobów węglowych (AKC-WW).

Kalendarz przedsiębiorcy

Stronę opracowała: Paula Nogaj

Częstochowa

Dokończenie  
obwodnicy A1 

Starostwo Częstochowskie

Co z drogrami w naszym 
regionie?

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy

1,5 mln zgłoszeń  
i zapytań

W sytuacji, w której jeste-
śmy administratorem lub pod-
miotem przetwarzającym da-
ne i zmienił się na przykład 
nasz adres, powinniśmy za-
wiadomić o tym fakcie Urząd 
Ochrony Danych Osobowych. 
Załatwienie tej sprawy jest 
niezwykle proste. 

Zawiadomienie możemy zło-
żyć elektronicznie, podpisując 
wniosek kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub Profi-

lem Zaufanym. Powinniśmy 
wiedzieć, że administratorem 
lub podmiotem przetwarzają-
cym dane, który wyznacza in-
spektora ochrony danych może 
być na przykład osoba fizyczna 
lub prawna, organ publiczny 
lub inny podmiot, który prze-
twarza dane osobowe – np. 
przychodnia lekarska, firma 
ubezpieczeniowa. 

W zawiadomieniu o wyzna-
czeniu inspektora ochrony da-
nych wskazuje się m. in. adres. 

Jeżeli te dane ulegną zmianie, 
jesteśmy zobowiązani poinfor-
mować o tym fakcie Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Mamy na to 14 dni od dnia, w 
którym nastąpiły zmiany. Po za-
wiadomieniu, prezes UODO 
przyjmuje nasz wniosek, a my 
otrzymujemy potwierdzenie zło-
żenia. Usługa jest całkowicie 
bezpłatna. Dodatkowe opłaty 
ponosimy wyłącznie wtedy, gdy 
realizujemy tę sprawę przez peł-
nomocnika. 

Zmiana danych

Jaki zawiadomić urząd?

 Fot. Starostwo Powiatowe
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Idealna figura

Idealny czas oczyszczania organizmu

3 podstawowe zasady

Zadbaj o siebie 
latem

DETOKS NA L ATO

Lato to najlepszy czas na 
detoks naszego organizmu  
z wszelkich toksyn, którymi 
jesteśmy atakowani – pesty-
cydów, hormonów, antybio-
tyków, konserwantów czy  
innych dodatków z przetwo-
rzonej żywności. Wysokie 
temperatury sprawiają, że 
nie ciągnie nas do kalorycz-
nych, tłustych potraw i chęt-
niej sięgamy po świeże soki  
i owoce, w których tkwi se-
kret detoksykacji. 

Korzyści z detoksykacji 

Nasz system oczyszczający 
może zostać przeciążony – wte-
dy zaczynamy czuć zmęczenie, 
bóle głowy, czy stawów, pode-
nerwowanie, a także problemy 
pokarmowe oraz obrzęki. Rów-
nież nasz wygląd ulega wtedy 
zmianie – nasza skóra jest sza-
ra i wygląda niezdrowo, często 
możemy borykać się z różnego 
rodzaju wypryskami lub zmia-
nami na twarzy. Ponadto nie-
rzadko pojawia się zmora wielu 
kobiet, czyli cellulit. Aby zapo-
biec tym objawom, powinni-
śmy pomóc naszemu organi-
zmowi oczyścić się z toksyn. 
Wtedy najlepiej zaprzyjaźnić 
się z owocami i warzywami. La-
tem nie brakuje świeżych na-
turalnych owoców i warzyw, 
dlatego to świetny czas na de-
toks, który pomoże nam oczy-
ścić organizm z toksyn, które 
nagromadziły się w nas w okre-
sie zimowym i wczesnowiosen-
nym. W upalne dni to natural-

ne, że więcej pijemy i nie mamy 
zbyt wielkiej ochoty na jedze-
nie. Jeżeli zdecydujemy się na 
oczyszczanie organizmu, pro-
ces ten wpłynie na nas pozy-
tywnie – pomoże w zapobiega-
niu powstawania chorób prze-
wlekłych i nowotworowych, po-
zbawi nasz organizm toksyn 
i zbędnych produktów prze-
miany materii, przywróci ho-
meostazę ustroju oraz wital-
ność, będziemy mieć więcej sił 
i energii, nasze ciśnienie krwi 
zostanie obniżone, a poziom 
cholesterolu LDL oraz trójglice-
rydów spadnie. Lepiej będą się 
wchłaniać ponadto witaminy  
i minerały. Detoks jest także 
ważną kwestią w utrzymaniu 
integralności flory jelitowej. Po-
za tym zwiększa odporność na 
infekcje, alergie, a także choro-
by skóry. Poprawie ulegnie 
również nasze samopoczucie. 
Należy jednak pamiętać, że 
przeprowadzenie detoksu nie 
powinno odbywać się podczas 
specjalistycznego leczenia,  
w czasie różnego rodzaju infek-
cji, przeziębienia czy grypy. 

Jak się przygotować?

Do detoksu należy się odpo-
wiednio przygotować. Na ty-
dzień przed wdrożeniem tego 
procesu, należy ograniczyć 
spożywanie mięsa, pszenicy, 
nabiału, alkoholu, kawy, soli i 
cukru. Dzięki temu łatwiej bę-
dzie nam wejść w dietę, a jej 
przebieg będzie łagodniejszy. 
Choć dla większości proces 
oczyszczania może być przy-

jemny, znajdą się takie osoby, 
które nie będą znosić tego naj-
lepiej ze względu na występo-
wanie bólu i zawrotów głosy, 
mdłości czy bólu mięśni. Ich 
natężenie jest proporcjonalne 
do ilości toksyn nagromadzo-
nych w organizmie. Powinny 
one stawać się coraz słabsze  
z każdym kolejnym dniem. De-
toksykacja powinna się nie tyl-
ko rozpoczynać stopniowo, ale 
również kończyć – nie można 
wyjść z niej nagle. Po zakoń-
czonym procesie oczyszczania, 
należy trzymać się zasad racjo-
nalnego i różnorodnego odży-
wiania się.  W trakcie detoksu 
należy wzbogacić dietę o duże 
ilości warzyw i owoców, natu-
ralne soki i ziołowe herbatki. 
Produkty takie jak rukola, gra-
nat, żurawina czy algi wykazu-
ją wyjątkowe właściwości de-
toksykacyjne. Najważniejszą 
kwestią jest jednak picie wody. 
Powinniśmy wypijać jej 2 litry 
dziennie, a w okresach upałów 
jeszcze więcej. Często o tym za-
pominamy, więc nasz metabo-
lizm zwalnia. Picie odpowied-
niej ilości wody pomoże nam w 
szybszym i prawidłowym wy-
dalaniu toksyn. 

Dieta sokowa

Jak sama nazwa wskazuje, 
polega ona na piciu wyciska-
nych soków, które zastępują 
normalne posiłki. Zasada jest 
prosta - jeden sok równa się 
jednemu spożywanemu posił-
kowi. Choć może nam się wy-
dawać to drastyczne, kalorycz-
ność jest podobna. Oznacza to, 
że pięć wypitych soków w ciągu 
dnia, dostarcza nam ok. 1500 
kalorii. Największą zaletą diety 
sokowej jest to, że nasz orga-
nizm szybko przyswaja dostar-
czane witaminy i minerały. Je-
żeli chcecie się na nią zdecydo-
wać, możecie być pewni, że 
możliwości jest wiele. Wystar-
czy trochę kreatywności, a przy 
pomocy wyciskarki wyczaruje-
my świetne, zdrowe napoje z 
warzyw i owoców. Oczywiście 
jeśli nie mamy na to czasu, 
możemy skorzystać z gotowych 
soków, które oferuje obecnie 
wiele firm na rynku – można 
śmiało poszukać.

Dieta owocowo-warzywna  
dr Dąbrowskiej

To dieta, o której staje się co-
raz głośniej. Polega ona przede 
wszystkim na oczyszczaniu or-
ganizmu z toksyn i odkwasza-
niu go, a utrata zbędnych kilo-

gramów jest poniekąd efektem 
ubocznym. Pierwszy etap  tej 
diety polega na detoksie. Pod-
czas tego procesu usuwane są 
toksyny z organizmu. Podczas 
drugiego etapu przywracamy 
natomiast równowagę w orga-
nizmie. Dieta Dąbrowskiej, 
inaczej nazywana także Po-
stem, opiera się na tzw. gło-
dówce owocowo-warzywnej. 
Ma ona poprawić trawienie we-
wnętrzne i ułatwić organizmo-
wi pozbycie się toksyn. 

Aloesowy detoks

Nie ma w tym przypadku 
większej filozofii. Detoks polega 
bowiem na wypijaniu codzien-
nie ok. 50 ml rozcieńczonego z 
wodą soku aloesowego. Ma on 
wiele cennych właściwości i po-
maga w wydaleniu toksyn z or-
ganizmu. Ponadto wspomaga 
pracę wątroby. Oczywiście na-
leży pamiętać o prowadzeniu 
odpowiedniej i zbilansowanej 
diety. Tylko wtedy możemy 
spodziewać się efektów. 

Najważniejsze jest rozsądne 
podejście

Detoksykacja może zdziałać 
cuda i pomóc nam w dolegliwo-
ściach, które od dłuższego cza-
su nam doskwierają. Jednak 
musimy pamiętać, aby zacho-
wać rozsądek. Najlepiej przed 
rozpoczęciem oczyszczania or-
ganizmu, skontaktujmy się z 
lekarzem pierwszego kontaktu 
bądź dietetykiem, który pomo-
że nam ustalić, czy w ogóle mo-
żemy przejść tego typu proces. 
Aby detoks nie zaszkodził, po-
winniśmy być w pełni zdrowi. 
Zatem jeżeli mamy wątpliwości, 
koniecznie skorzystajmy z po-
mocy specjalistów.   
 

 Paula Nogaj

Pielęgnacja ciała jest ważna 
o każdej porze roku, jednak 
latem nasza skóra jest szcze-
gólnie narażona na działanie 
intensywnych promieni sło-
necznych, słonej morskiej wo-
dy i wiatru. Mogą się one 
przyczynić do szybszego sta-
rzenia się naszej skóry, po-
wstawania zmarszczek czy 
przebarwień. Jak temu zapo-
biegać i beztrosko spędzać 
czas na dworze? 

Pij dużo wody

Nawadnianie organizmu jest 
szczególnie ważne w okresie 
upałów, ponieważ jesteśmt 
wtedy narażeni na odwodnienie. 
Powinniśmy pić wodę małymi 
łykami i dość powoli. Wypicie 
zbyt dużej ilości wody w krótkim 
czasie wcale nam nie pomoże, a 
nawet zaszkodzi. Nadmiar wody 
w organizmie może przysporzyć 
wiele zaburzeń elektrolitowych. 
Dlatego oprócz tego, ile wody 
przyswajamy, ważne jest także 
to, w jaki sposób to robimy. 2 
litry dziennie to minimum tego, 
co powinniśmy wypić, jednak 
musimy robić to z głową. 
Odpowiednia ilość wody pomoże 
w zachowaniu ładnej sylwetki, 
zmniejszy uczucie głodu, 
zapobiegnie suchości skóry. 

Jedz dużo owoców i warzyw

Lato obfituje w świeże warzy-
wa i owoce – wykorzystajmy to i 
zdecydujmy się na zdrową dietę, 
która pomoże nam oczyścić or-
ganizm i wzbogacić się o wita-
miny i minerały. Możemy na 
przykład przygotowywać soki z 
warzyw i owoców w zależności 
od naszych upodobań i kre-
atywności. Tym bardziej, że lato 
nie sprzyja jedzeniu gorących i 
tłustych potraw, które tak na-
prawdę nie są najlepszym wy-
borem dla naszego organizmu. 

Nawilżaj całe ciało

Bardzo ważną kwestią jest 
nawilżanie naszego ciała, dlate-
go nie zapominajmy o stosowa-
niu kremów i balsamów, które 
zapobiegną powstawaniu nie-
korzystnych skutków wystawia-
nia skóry na słońce, słoną wo-
dę, wiatr i piasek. Codziennie 
rano i wieczorem starajmy się 
używać kremów – szczególnie 
na twarz, która jest narażona 
na różnego rodzaju przebarwie-
nia. Nie zapominajmy także o 
stosowaniu produktów z filtrem 
UV, które uchronią nas przed 
poparzeniami słonecznymi. 

Paula Nogaj

Przepis I

l Jeden średni grejpfrut
l Dwa średnie jabłka
l Pietruszka/korzeń
l Pęczek natki pietruszki
l Garść winogron

Przepis II

l Cztery średnie marchewki
l Dwie łodygi selera
l Pęczek natki pietruszki
l Pęczek szpinaku 
l Tabasco 

Przepis III

l Dwie duże pomarańcze
l Jeden średni grejpfrut
l Sześć truskawek
l Pół banana 

Przepis IV

l Dwie filiżanki arbuza pokro-
jone w kostkę

l jabłko
l świeży imbir     
l Pół szklanki truskawek 
l Jedna szklanka soku z po-

marańczy
l Pół cytryny  

Przepis V

l Cztery duże marchewki
l Dwie łodygi selera nacio-

we go
l Zielone jabłko
l Pęczek szpinaku
l Pęczek natki pietruszki
l Cytryna
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. Rocha. 
Dojazd z dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

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

— 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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

klucze, krzyżyki i medaliki, stare monety, 
eurocenty. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ srebro, może być złom. 
Tel. 667 499 164

SPRZEDAM
n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliwską, 

skóra, żółta, z frędzlami; 2) Garnek kamienny, 
wys. 25 cm, średnica 23 cm; 3) Warsztat tkacki 
mały – zabytek; 4) Buciki dziecięce 14 i 15 cm 
(długość podeszwy); 5) Magnetofon szpulowy 
ZK 140 (licencja grundig). Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. Cena 20 zł. 
Tel. 667 499 164

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 

PRACA
— DAM PRACĘ —

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

n RENCISTA 57 lat, bez nałogów, spokojny, 
zaopiekuje się samotnie mieszkającą osobą, 
chętnie bezdzietną. Tel. 536 315 866

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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SP 13 zdj. arch

Igrzyska dzieci zdj. arch

 Wszyscy wyróżnieni zdj. arch
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Rok szkolny 2018/2019

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego 
szkół miasta Częstochowy 

W reprezentacyjnej sali 
Ratusza w Częstochowie 
miało miejsce uroczyste 
podsumowanie współza-
wodnictwa sportowego 
szkół miasta Częstochowy 
za rok szkolny 2018/19. 

Urząd Miasta reprezento-
wali: z-ca prezydenta An-
drzej Szewiński oraz przed-
stawiciel Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu, główny 
specjalista - Janusz So-
śniak. Zaproszonych zostało 
6 najlepszych szkół w trzech 
kategoriach: 
I – Igrzyska Dzieci. Kate-

goria ta obejmuje młodzież 
rocznika 2006 i młodsi, 
czyli klasy I – VI.

II – Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej – rocznik 2003 – 
2005, czyli klasy siódme, 
ósme i trzecie gimnazjum.

III – młodzież szkół po-
nadgimnzajnych. 
Grupa najmłodsza, czyli 

klasy I – VI miała możliwość 
uczestnictwa w 19 konku-
rencja, w grach zespoło-
wych, lekkiej atletyce i dys-
cyplinach do wyboru jak: te-
nis stołowy, szachy, gry i za-
bawy, badminton, unihokej, 
rugby, pływanie, łyżwiar-
stwo szybkie, jurajska liga 
rowerowa, zawody halowe 
la. Drużyny zajmujące czoło-
we miejsca w zawodach w 
danej konkurencji, otrzymy-
wały punkty do współzawod-
nictwa:za I miejsce 11 pkt, 
drugie miejsce 9, trzecie 8, a 
dziewiąty zespół 2 pkty. Po-
zostałe drużyny uczestniczą-
ce w zawodach otrzymywały 
1 pkt za udział (wszyscy 
uczestniczący w zawodach 
byli punktowani).

Młodzież w kategorii Igrzy-

ska Młodzieży Szkolnej mia-
ła do dyspozycji 16 konku-
rencji, a licealiści 14.

Drużyna, która zajmowała 
pierwsze miejsce w danej 
konkurencji na terenie mia-
sta Częstochowy /czyli 
mistrz/, awansowała do 
drugiego etapu rywalizacji 
zwanej zawodami rejonowy-
mi spotykając się z najlep-
szymi drużynami powiatu 
kłobuckiego i  powiatu ziem-
skiego.  W powiecie kłobuc-
kim zazwyczaj rywalizowały 
szkoły z gmin: Kłobuck, Wrę-
czyca Wielka, Krzepice, 
Miedźno, Węglowice.

Z kolei w powiecie często-
chowskim: Mykanów, Bo-
rowno, Kamienica Polska, 
Konopiska, Lelów, Kłomnice, 
Blachownia, Poczesna, 
Mstów, Koniecpol, Olsztyn.

Drużyna, która zwyciężała 
w zawodach rejonowych, 
awansowała do następnego 
etapu rozgrywek, czyli półfi-
nału Mistrzostw Śląska.  
W tym przypadku reprezen-
tanci naszego miasta rywali-
zowali najczęściej z drużyna-
mi z Zawiercia, Dąbrowy 
Górniczej i Sosnowca.

Drużna, która zajmowała 
pierwsze miejsce w tym pół-
finale awansowała do finału 
wojewódzkiego.

W Ratuszu nagrodzonych  
zostało sześć pierwszych 
szkół. Otrzymały one pucha-
ry i dyplomy. Współzawod-
nictwo sportowe szkół mogło 
być zrealizowane dzięki życz-
liwości władz miasta Często-
chowy, które pokryły koszty 
związane z organizacją za-
wodów w całym roku szkol-
nym oraz zasponsorowały 
puchary i dyplomy.

ts

Licealiada dziewcząt zdj. arch

Licealiada chłopców zdj. arch

igrzyska młodzieży chłopcy zdj. arch  igrzyska młodzieży zdj. arch

Igrzyska dzieci chłopcy zdj. arch

Igrzyska Dzieci 
  dziewczęta:  chłopcy 
I miejsce – SP 13 51 pkt I miejsce SP 13 49 pkt 
II miejsce – SP 36 49  II miejsce SP 38 47 
III miejsce- SP 50 44 III miejsce SP 48 46 
IV miejsce – SP 7 43 IV miejsce SP 31 42 
V miejsce - SP 31 43  V miejsce SP 36 42 
VI miejsce - SP 52 39 VI miejsce SP 29 42 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
  dziewczęta:  chłopcy 
I miejsce – SP 36 49 pkt I miejsce – SP 29 50 pkt 
II miejsce – SP 48 48  II miejsce – SP 48 49 
III miejsce – SP 7 47  III miejsce – SP 41 48 
IV miejsce – SP 29 46  IV miejsce – SP 9 45 
V miejsce – SP 13 38  V miejsce – SP 13 43 
VI miejsce – SP 53 34 VI miejsce – SP 7 41

Licealiada
  dziewczęta:  chłopcy 
I miejsce – IV LO Sienkiewicza  53 pkt  I miejsce – TZN 51 pkt 
II miejsce – IX LO Norwida   51 II miejsce – III LO Biegańskiego 48 
III miejsce – VII LO Kopernika 39  III miejsce – IX LO Norwida  47 
IV miejsce – V LO Mickiewicza   38 IV miejsce – IV LO Sienkiewicza 43 
V miejsce - III LO Biegańskiego  38  V miejsce - ZS Żeromskiego 36,5 
VI miejsce – ZS Żeromskiego 36 VI miejsce – ZS Kochanowskiego 36,5



Akcja częstochowskiej drogówki

„Tata najlepszym kierowcą 
świata”
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Częstochowska drogówka 
zorganizowała akcję pn. 
„Tata najlepszym kierowcą 
świata” z okazji zbliżające-
go się Dnia Ojca. W ramach 
tego przedsięwzięcia sierż. 
Małgorzata Makles wraz  
z uczniami Szkoły Podsta-
wowej nr 54 i Szkoły Pod-
stawowej nr 9 w Częstocho-
wie czuwała nad przestrze-
ganiem przepisów przez kie-
rujących. Kierowcy, którzy 
jeździli zgodnie z przepisa-
mi, otrzymywali specjalne 
laurki-niespodzianki, wyko-
nane własnoręcznie przez 
uczniów.

–Uczniowie najmłodszych 
klas dziękowali wczoraj kie-
rowcom, przestrzegającym 
przepisów w rejonie szkół. Dla 
tych, którzy jechali zgodnie z 
obowiązującymi zasadami, 
dzieci przygotowały laurki z 
napisem „W imieniu mojego 
taty dziękuję za ostrożna jaz-
dę”. Natomiast dla kierowców, 
łamiących przepisy, wręczały 
żółte kartki z napisem „W 
imieniu moim i mojego taty 
proszę zwolnij”. Akcja z okazji 
zbliżającego się Dnia Ojca 
miała na celu przypomnienie 
wszystkim użytkownikom 
dróg, jak ważny jest rozsądek 
na drodze, zwłaszcza tam, 

gdzie uczestnikami ruchu  
są najmłodsi – poinformowało 
biuro prasowe Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie. 

- Jadąc drogą, w pobliżu 
której znajduje się szkoła oraz 
przed przejściem dla pieszych 
zwolnij i rozejrzyj się. Stosuj 
zasadę szczególnej ostrożno-
ści i kieruj się przede wszyst-
kim wyobraźnią. Dostosuj 
prędkość do warunków i nie 
wyprzedzaj w miejscach, gdzie 
jest to niebezpieczne. Na dro-
dze zrób wszystko, byś był 
bezpieczny, ale też dbaj o bez-
pieczeństwo innych – apelują 
mundurowi. 

Paula Nogaj

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

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 21 czerwca 2019 r.

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

49.900 zł

MAZDA 6 2.0 E, rok 
prod. 2018, kraj.,  
I – wł., gwarancja,  
F-ra VAT

 
 86.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,  
rok prod. 2009, kraj. 
 

 
18.900 zł  

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

 42.800 zł  

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

  18.900 zł

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

 47.900 zł  

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

 35.900 zł  

VW TIGUAN  
2.0 D, , rok prod. 2014, 
kraj., I – wł.

  
 55.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4 19.900 zł
n BMW X5 3.0 D, rok prod. 2014, kraj., I - wł. 169.900 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  

rok prod. 2001   6.900 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013   28.500 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009  14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  

serwis, F-ra VAT  29.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008  16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002  5.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

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

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

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

serwis, F. VAT 31.900 zł
n KIA CEED 1.4 D, rok prod. 2017, kraj., I – wł., 

serwis., gwarancja, F-ra VAT  44.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2012, 

 kraj., I – wł.  27.900 zł

n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 
 kraj., F. VAT  34.900 zł

n	 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n	 OPEL ASTRA 1.6 E+LPG, rok prod. 2005  11.800 zł
n	 OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 1999  4.900 zł
n	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n	 OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł
n	 OPEL CORSA 1.2 E,  rok prod. 2008 14.800 zł
n	 OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n	 OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n	 OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n	 RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n	 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.  35.900 zł
n	 SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n	 SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n	 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006 	 16.900 zł
n	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 zł
n	 TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016, kraj.,  

I – wł.,serwis. 33.900 zł
n	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002 6.900 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n	 VW POLO 1.2 E+LPG, rok prod. 2009, kraj. 18.900 zł
n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł



Utrudnienia na „Gierkówce”

Zmiana ruchu na DK1
Kierowco 

 Zapamiętaj 
ten numer: 

19 111

Dokończenie ze str.1
– Od granicy województw ślą-

skiego i łódzkiego do Kruszyny, 
na odcinku około 6,5 km, w 
kierunku Łodzi, dostępny bę-
dzie 1 pas ruchu, a w kierunku 
Katowic 2 pasy ruchu. Na pozo-
stałym odcinku, od Kruszyny 
do Rząsawy, w kierunku Łodzi, 
dostępne będą 2 pasy ruchu, a 
w kierunku Katowic 1 pas ru-
chu – poinformowała General-
na Dyrekcja Dróg i Autostrad - 
Taka organizacja ruchu będzie 
obowiązywała w czasie budowy 
nowej nawierzchni zachodniej 
jezdni autostrady i potrwa do-
połowy 2021 roku. Wtedy do-
tychczasowy ruch zostanie 
przełożony na nowo wybudowa-
ną jezdnię autostrady, a prace 
budowlane zostaną przeniesio-
ne na jezdnię drogi krajowej, po 

której obecnie odbywa się ru-
chu drogowy.

GDDiA poinformowało, że 
obecnie na budowie realizowa-
ne są roboty ziemne związane 
z odhumusowaniem, wykony-
waniem wykopów, budową na-
sypów. Docelowo, budowana w 
śladzie istniejącej drogi krajo-
wej autostrada A1, będzie mia-
ła nawierzchnię z betonu ce-
mentowego, będzie to auto-
strada dwujezdniowa o trzech 
pasach ruchu w każdym kie-
runku. Planowany, umowny 
termin zakończania inwesty-
cji przypada na czerwiec 2022 
roku.

Zachowaj szczególną 
ostrożność

– Przypominamy o zasadach 
bezpiecznej jazdy w rejonie re-

montowanych odcinków dróg 
– apeluje GDDiA - Stosuj się 
do wprowadzonej organizacji 
ruchu i ograniczeń prędkości. 
Uważaj na ruch pojazdów budo-
wy, które będą wjeżdżały i wy-
jeżdżały z zamkniętego odcinka, 
stosuj się do sygnałów i poleceń 
osób kierujących ruchem. Za-
chowaj bezpieczną odległość od 
innych pojazdów oraz naciskaj 
pedał hamulca odpowiednio 
wcześnie. Pamiętaj, że w zależ-
ności od masy całkowitej pojaz-
du, podczas szybkiej jazdy dro-
ga hamowania wydłuża się na-
wet o kilkadziesiąt metrów. Pa-
miętaj, że pomimo starań i po-
dejmowanych działań przez 
Służby Drogowe w celu zmini-
malizowania  uciążliwości robót, 
remont wiąże się z utrudnienia-
mi w postaci opóźnień w prze-

-jeździe, nowej organizacji ru-
chu, limitów prędkości. 

Wjeżdżając na remontowany 
odcinek drogi pamiętaj, aby za-
chować szczególną ostrożność i 
dostosować się do nowych wa-
runków oraz zasad ruchu drogo-
wego. Jeżeli mamy możliwość, po-
winniśmy wcześniej sprawdzić 
warunki przejazdu w Serwisie dla 
kierowców na tronie  www.gdd-
kia.gov.pl  lub telefonicznie pod 
nr 32 25 96 706 w Punkcie In-
formacji Drogowej GDDKiA Od-
działu w Katowicach oraz cało-
dobowej infolinii drogowej 19 
111. Zaplanuj dłuższy czas 
przejazdu tym odcinkiem drogi, 
weź pod uwagę, że jazda w kor-
ku przyspieszy odczucie zmę-
czenia i może wpływać na czas 
Twojej reakcji.  

 Paula Nogaj
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*Maksymalna wartoœæ rabatu w ofercie dla przedsiêbiorców dotyczy Opla Grandland X Ultimate 2.0 Diesel 177 KM A8 S/S. Liczba aut w promocji 
ograniczona.

GRANDLAND X z rabatem do

25 000
 

z³*

 

GRANDRABATY
 Dla przedsiêbiorców i klientów indywidualnych   

OPEL. STWORZONY W NIEMCZECH. DLA WSZYSTKICH.

Zaprezentowane modele samochodów s¹ jedynie ilustracj¹ i mog¹ zawieraæ elementy wyposa¿enia dostêpne za dop³at¹. Szczegó³y 
dostêpne s¹ u Dealerów bior¹cych udzia³ w promocji. Czas trwania promocji: do 30 czerwca 2019 r. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zu¿ycie paliwa i emisja CO  dla Opla Grandlanda X w zale¿noœci od wersji: 7,8-5,1 l/100 km; 177-135 g/km. Wartoœci zu¿ycia 2

paliwa i emisji CO2 okreœlone zosta³y na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (œwiatowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w 
zale¿noœci od wersji, zgodnie z Rozporz¹dzeniami WE nr 2007/715, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Wartoœci mog¹ odbiegaæ od rzeczywistych, poniewa¿ 
nie uwzglêdniaj¹ zró¿nicowanego stylu i wa-runków jazdy. Informacje dotycz¹ce wyników pomiarów zu¿ycia paliwa i emisji spalin nowych pojazdach 
osobowych, z³omowania samochodu,  przydatnoœci do odzysku oraz recyklingu dostêpne s¹ u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl.

OPEL POLACZEK
Czêstochowa, ul. Œw. Jana 31, tel. 34 361 52 25       www.polaczek.com.pl

Zbliżają się wakacyjne wy-
jazdy. Co zrobić, gdy na auto-
stradzie lub drodze ekspreso-
wej zepsuje się samochód? 
Radzimy, jak postąpić.

l włącz światła awaryjne, załóż 
kamizelkę odblaskową i wy-
staw trójkąt ostrzegawczy 100 
m od pojazdu,

l przestaw, o ile to możliwe sa-
mochód na pas awaryjnego 
postoju, jeżeli nie jest to możli-
we ustaw trójkąt ostrzegawczy 
i oddal się od pojazdu,

l szybko zorganizuj pomoc 
dzwoniąc pod jeden z nume-
rów: 112, 19 111 lub udając 
się do najbliższej kolumny 
alarmowej i powiadamiając o 
zajściu dyżurnego w Centrum 
Zarządzania Ruchem,

l na pomoc czekaj po prawej 
stronie drogi poza jezdnią i pa-
sem awaryjnym,

l gdy ponownie włączasz się do 
ruchu najpierw rozwiń pręd-
kość na pasie awaryjnym, do-
stosowując ją do prędkości po-
ruszania się innych pojazdów 
na tym pasie ruchu, odczekaj 
na bezpieczną lukę pomiędzy 
pojazdami zanim włączysz się 
do ruchu.

Poza powyższymi przypadkami 
pasem awaryjnym nie wolno 
się poruszać.
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POZIOMO: 1) w mitologii greckiej muza tragedii; 2) Gerard, 
francuski aktor „Ostatnie metro”; 3) drapieżny ssak morski, 
otaria; 4) kaczka jarzębata inaczej; 5) szlachetne i otoczaki; 6) 
rzeka w Toskanii, płynie przez Grosseto; 7) ustawodawczy 
zbiorowy akt łaski; 8) bada język, kulturę i dzieje Arabów; 9) 
słynny francuski autor proroctw i astrolog; 10) Jolie, aktorka, 
filmowa Lara Croft; 11) nadgniły, spleśniały; 12) gwatemalski 
wulkan nad jeziorem Atitlan; 13) nadawany niektórym listom; 
14) wyborcy; 15) specjalista od ptaków; 16) choroba 
oznaczana symbolem AD; 17) francuskie terytorium zamorskie 
z Numeą; 18) Butlogłów, wal północny; 19) Wielka w Europie; 
20) spodnie do jazdy konnej; 21) przecenianie własnej 
wartości, zasług; 22) zwycięzcy konkursu; 23) bandyta 
posługujący się nożem; 24) kraina historyczna w miejscu 
Toskanii; 25) biuro hotelowe zawiadujące pokojami; 26) film 
Milosza Formana o Mozarcie; 27) Gopło lub Mamry; 28) 
graniczy z Salwadorem i Hondurasem; 29) do mierzenia 
poziomu cukru we krwi
PIONOWO: 2) Stig, pisarz szwedzki „Weselne kłopoty”; 5) 
baśniowy karzeł; 13) Zadora, amerykańska aktorka; 14) Werner, 
kompozytor niemiecki „Peer Gynt”; 18) jedlica, zimozielone 
drzewo iglaste; 19) słynny utwór Maurice’a Ravela; 30) nocna w 
fabryce; 31) podwójne, neutronowe lub spadające; 32) francuscy 
bracia pionierzy kinematografii; 33) pocisk podwodny; 34) 
jednostka floty wojennej; 35) dramat Krasińskiego z akcją w 
starożytnym Rzymie; 36) do kupienia na giełdzie; 37) dochody 
rodziny królewskiej; 38) bawełniana tkanina o splocie 
płóciennym; 39) saneczkowy lub żużlowy; 40) sekcja zwłok; 41) 
argentyński taniec; 42) modrak, niebieski kwiat polny; 43) cecha 
poezji; 44) Dries van, były premier Holandii; 45) lew po łacinie; 
46) Margaret, kanadyjska pisarka „Opowieść podręcznej”; 47) 
„Królowa ...” powieść Dumasa; 48) imię lwa z Narnii; 49) znawca 
historii rodów; 50) państwo z Tiraną; 51) ludowy taniec z Kuby; 
52) prezydenckie ustawy; 53) z werwą, z zapałem; 54) pies 
Obeliksa; 55) w parze z zamieciami zimą; 56) kombinezon lub 
garnitur; 57) blaszki zdobiące stroje ludowe; 58) angielska 
herbata; 59) japońska mafia

Krzyżówka klasyczna z hasłem nr 1

Rozwiąż krzyżówkę i ułóż hasło. Wyślij je na adres e-mail:  
redakcja@zycieczestochowy.pl

w tytule wpisz: krzyżówka nr 1 z 21-06-2019 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.

POZIOMO: 1) zbiór akt lub dramat Różewicza; 2) ciastko 
wyrabiane z okruchów cukierniczych; 3) Oscar lub Nobel; 4) obieg 
krwi w organizmie; 5) drzewo w sadzie; 6) rola Carrie-Anne Moss 
w filmie „Matrix”; 7) ojciec Kazimierza III Wielkiego; 8) Adrian, 
współzałożyciel Partii Razem; 9) włoska marka samochodów 
sportowych i traktorów; 10) jej stolica to Reykjavik; 11) achlojka, 
krętactwo, kant; 12) Meryl Streep lub Marlena Dietrich; 13) niższa 
izba niemieckiego parlamentu; 14) upominek, prezent; 15) 
kanterberyjskie lub z Narnii; 16) zaćma, choroba oczu; 17) dawny 
budynek do przechowywania zboża; 18) znak interpunkcyjny; 19) 
rodzinny stan Billa Clintona; 20) pomniki w formie wysokiego, 
smukłego słupa; 21) węgierski tor wyścigowy F1 pod 
Budapesztem; 22) Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji; 23) 
wypieki na policzkach; 24) Julie, tytułowa rola w filmie „Mary 
Poppins”; 25) baskijskie miasto w tytule obrazu Pabla Picassa; 26) 
naprawi samochód; 27) Igor ...-Newerly, autor „Pamiątki z 
Celulozy”; 28) kłębowisko, kłąb węży; 29) grzałka, grzejnik
PIONOWO: 2) wielonawowy kościół chrześcijański na planie 
prostokąta; 5) Bajkał lub Mamry; 13) pojemnik na paliwo; 14) 
partia Jarosława Kaczyńskiego; 18) druga co do wielkości wyspa 
Filipin; 19) Stéphane, były selekcjoner polskich siatkarzy; 30) na 
nich ćwiczy alpinista; 31) chodzi we śnie; 32) wynik odejmowania; 
33) wartość natężenia prądu; 34) szata liturgiczna zakładana 
przez kapłana do mszy; 35) odległość; 36) domena chóru; 37) 
San Marino lub Watykan; 38) swiatowa japońska firma 
elektroniczna z Tokio; 39) indyjski stan z Panaji; 40) dział biologii 
badający budowę organizmów; 41) rzucane pod nogi; 42) 
element łańcucha; 43) miasto urodzenia Demokryta; 44) ... de 
Janeiro, miasto w Brazylii; 45) przed Euro we Włoszech; 46) 
zatrzymuje się na stacji; 47) obręcz wokół beczki; 48) tworzą 
szkielet; 49) Liechtenstein lub Monako; 50) telewizyjny lub 
wyborczy; 51) gliniane naczynie z uchem na wino albo wodę; 52) 
spięcie w instalacji elektrycznej; 53) spotkania piłkarskie; 54) 
napar ziołowy z liści czerwonokrzewu; 55) japońskie 
bukieciarstwo; 56) jedna z funkcji trygonometrycznych; 57) mały 
dostawczak Renault zwany Kangurem; 58) jedna z maskotek 
Mundialu 2002; 59) mała Irena

Krzyżówka klasyczna z hasłem nr 2

Rozwiąż krzyżówkę i ułóż hasło. Wyślij je na adres e-mail:  
redakcja@zycieczestochowy.pl

w tytule wpisz: krzyżówka nr 2 z 21-06-2019 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.



Playarena Częstochowa 

Turniej piłkarskich szóstek
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Druga edycja

Wielkie przygotowania do 
częstochowskiego triathlonu

PGE Ekstraliga

Włókniarz jedzie 
do Wrocławia

Przed nami druga edycja czę-
stochowskiego triathlonu. Wy-
darzenie skierowane do wszyst-
kich miłośników sportu, aktyw-
ności fizycznej lub po prostu 
zdrowego stylu życia zaplano-
wano na 21 lipca. Ciekawa tra-
sa, kluczowi polscy zawodni 
oraz atrakcyjne nagrody – cze-
go chcieć więcej? W tym roku 
organizatorzy przygotowali 
możliwość startu na 2 dystan-
sach 1/4/M oraz 1/8IM (no-
wość!). Będzie można również 
spróbować swoich sił w sztafe-
tach na obu dystansach. Zgło-
szenia przyjmowane są do 30 
czerwca. 

Trasa częstochowskich zawo-
dów jest jedną z najciekawszych w 
Polsce. Pływanie (950m/475m) 
odbędzie się w zbiorniku „Pacyfik” 
w parku wypoczynkowym Lisiniec, 
do tego trasa rowerowa 
(45km/22,5km) poprowadzona 
przez piękne tereny. - Zawodnicy 
przejadą między innymi ulicą 
świętej Jadwigi, przez aleje do Le-
gionów tam uczestników krótszego 
dystansu czeka “agrafka”, czyli 
nawrót i powrót tą samą trasą, a 
zawodnicy 1/4IM przejadą wyjąt-
kowymi trasami Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej na terenie gminy 
Mstów. Ostatnia konkurencja 
składowa, czyli bieg to crossowy 
bieg wokół parku Lisiniec, na pętli 
długości 5.25km. W zależności od 
dystansu będzie trzeba pokonać 1 
lub 2 pętle - mówi Kajetan Lesz-
czyński, inicjator wydarzenia.  

– Zdecydowaliśmy się na krótszy 
dystans, bo to doskonała propozy-
cja dla debiutujących, a także dla 
osób, które chcą ścigać się na dy-
stansie sprinterskim. Krótszy dy-
stans jest w stanie pokonać każdy, 
kto posiada podstawowe umiejęt-
ności pływackie i odrobinę moty-
wacji do pokonania trasy kolar-
skiej i biegowej - dodaje. Ci, którzy 
i nie czują się na siłach, mogą sta-
nąć do rywalizacji w sztafecie.

Częstochowski triathlon ma ko-
jarzyć się nie tylko z wynikami, 
wysiłkiem i hektolitrami potu, ale 
przede wszystkim z dużą ilością 
pozytywnej energii oraz możliwo-
ścią zmierzenia się nie tylko z sa-
mym sobą, ale i gwiazdami pol-
skiego triathlonu. W rywalizacji 
bowiem wezmą udział zarówno 
profesjonaliści, jak i amatorzy. 
Wśród tych pierwszych swój udział 
zapowiedzieli Łukasz Kalaszczyń-
ski (zwycięzca zeszłorocznej edy-
cji), Maciej Bodnar, czy Ewa Bug-
doł.

Poza tym podczas całej imprezy 
prężnie będzie działać również 
strefa expo, gdzie zawodnicy i kibi-
ce będą mogli zapoznać się z naj-
nowszymi trendami w świecie 
triathlonu, a także coś przekąsić, 
czy czegoś się napić. Nie zabraknie 
też atrakcji dla dzieci – z myślą o 

nich zostanie między innymi zor-
ganizowany specjalny bieg. 

A co z nagrodami? - Zawodnicy 
z licencjami otrzymają nagrody 
pieniężne, a amatorzy nagrody 
rzeczowe. Poza tym wyłonimy naj-
lepszą częstochowiankę i najlep-
szego częstochowianina. Łączna 
pula nagród to ponad 30 tysięcy zł 
– podkreśla Kajetan Leszczyński. 
Triathlon, który cieszy się coraz 
większą popularnością, łączy w so-
bie trzy dyscypliny. Ogromne zna-
czenie ma więc tu wytrzymałość i 
umiejętne rozłożenie sił. - Oczywi-
ście udział w rywalizacji wymaga 
poświęceń i odpowiedniego przy-
gotowania, dlatego też zapraszamy 
na wspólne treningi i poznanie 
przygotowanych tras. Szczegółowe 
informacje na ten temat można 
znaleźć na naszym wydarzeniu na 
facebooku – zachęcają Kajetan 
Leszczyński i Jakub Goliniewski 
organizatorzy Częstochowa 
Triathlon 2019 i trenerzy triathlo-
nu w klubie Triathlon Training 
Center. Chęć udziału należy zgło-
sić za pośrednictwem strony www.
czestochowatriathlon.pl Nie ma 
górnej granicy wieku – w ubiegło-
rocznej edycji najstarszy zawodnik 
miał 82 lata i bez problemu zmie-
ścił się w narzuconym limicie cza-
sowym.  Katarzyna Gwara

W najbliższą niedzielę 
23 czerwca Lwy wznowią 
rywalizację w PGE Ekstra-
lidze. Udadzą się do Wro-
cławia, aby w ramach IX 
kolejki zmierzyć się z eki-
pą Betardu Sparty. 

– Informujemy, iż wszy-
scy Kibice naszej drużyny, 
którzy wybierają się na to 
spotkanie mogą już zakupić 
na nie bilety. Ich sprzedaż 
prowadzona jest wyłącznie 
w siedzibie klubu w dni ro-
bocze (od poniedziałku do 
piątku) w godzinach od 8:00 
do 15:00 – przypomina klub 

na swojej stronie interneto-
wej i dodaje, że cena biletu 
na sektor gości niezależnie 
od wieku wynosi 35 złotych. 
Należy pamiętać, że podczas 
zakupu, koniecznie jest po-
danie swoich danych – 
imienia, nazwiska oraz nu-
meru PESEL. W poprzedniej 
kolejce, drużyna forBET 
Włókniarza bez problemu 
pokonała na swoim torze 
Stelmet Falubaz Zieloną 
Górę 51:39. Takiego wyniku 
oczekiwali kibice po wcze-
śniejszych, przykrych po-
rażkach „Biało-Zielonych”. 

Paula Nogaj
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Raków Częstochowa

Mecze będą rozgrywane 
w Bełchatowie

Początkowo Raków Czę-
stochowa miał rozgrywać 
mecze w roli gospodarza 
w Sosnowcu, jednak klub 
poinformował o zmianie 
i otrzymaniu licencji. 
Spotkania będą rozgrywa-
ne w Bełchatowie – umo-
wa została już podpisana.

Zarząd „Czerwono-Niebie-
skich” poinformował, że de-
cyzją Komisji Licencyjnej 
PZPN z dnia 14 czerwca 
2019 roku, Raków Często-
chowa uzyskał zgodę na roz-
grywanie swoich meczów 
w sezonie 2019/2020 LOT-
TO Ekstraklasy w charakte-
rze gospodarza na stadionie 
przy ul. Sportowej w Bełcha-
towie. - Nasze rozmowy 
z miastem Bełchatów i GKS-
-em trwały do ostatniej chwi-
li. Umowa została podpisana 

tak naprawdę kilka godzin 
temu. Dlaczego postawili-
śmy przenieść się właśnie 
tam? To bardziej kameralny 
i lepiej przystosowany do po-
trzeb Rakowa obiekt. Nie bę-
dę ukrywał, że wpływ na tę 
decyzję miały również niższe 
koszty wynajmu. Z tego 
miejsca chciałbym podzięko-
wać przedstawicielom mia-
sta Sosnowiec i władzom Za-
głębia za udzielone nam 
wsparcie oraz chęć udostęp-
nienia nam swojego stadio-
nu - powiedział prezes Klu-
bu, Wojciech Cygan. Klub 
podziękował miastu Sosno-
wiec i Zagłębiu za udzielone 
wsparcie, a także chęć udo-
stępnienia Stadionu Ludo-
wego na rozgrywanie domo-
wych spotkań w zbliżającym 
się sezonie. 

Paula Nogaj

SPORT

Exact Systems Norwid

Kolejny nowy 
zawodnik w klubie

Do drużyny Exact Sys-
tems Norwid trafił nowy, 
ambitny zawodnik – Kamil 
Kosiba, grający na pozycji 
przyjmującego. Wcześniej 
zarząd klubu poinformował 
o przedłużeniu konrtaktu z 
trzema zawodnikami, re-
prezentującymi barwy Nor-
wida na pierwszoligowym 
parkiecie. 

Kamil Kosiba ma dwadzie-
ścia lat i jest wychowankiem 
UKS Jedynki Biecz, a także 
absolwentem Siatkarskiego 
Ośrodka Szkolnego w Gimna-
zjum nr 1 w Bieczu. W 2015 
roku ropoczął naukę w I NLO 
SMS PZPS Spała, był związa-
ny także z AKS Resovią Rze-
szów. Ostatni sezon spędził w 
Buskowiance Kielce. Rozegrał 
28 meczów w minionym sezo-
nie i zdobył łącznie 268 punk-

tów. 
„Kosi” ma na swoim koncie 

m.in. powołania i występy w 
Reprezentacji Polski Mini – 
Kadetów, złoto w Mistrzo-
stwach Wschodnioeuropej-
skiego Związku Piłki Siatko-
wej w kategorii mężczyzn do 
lat 17, w 2016r Kamil wywal-
czył z drużyna srebro MP i 
otrzymał statuetkę Najlepsze-
go Przyjmującego Mistrzostw 
Polski Kadetów, w 2018 wy-
walczył w barwach AKS V LO 
Rzeszów brązowy medal Mi-
strzostw Polski Juniorów. Ka-
mil obecnie przebywa w Klesz-
czowie na zgrupowaniu kadry 
juniorów, która przygotowuje 
się do mistrzostw świata U21 
w Bahrajnie, które zostaną 
rozegrane w dniach 18- 27 
lipca – poinformował klub. 

Paula Nogaj

Ponad 600 młodych piłkarzy 
rywalizowało w ramach rozgry-
wek Playarena Częstochowa. 
Teraz przyszedł czas na finało-
we rozgrywki turnieju piłkar-
skich szóstek o puchar. Wyda-
rzenie zaplanowano na 23 
czerwca. Piłkarze wybiegną na 
boisko przy Szkole Podstawowej 
nr 9 w Częstochowie.

Playarena.pl nie jest grą online, 
ani virtual managerem. - To ogól-
nopolski serwis, którzy zrzesza lu-
dzi chcących pograć w piłkę nożną. 
Umawiają się na mecze przez inter-
net, ale grają w rzeczywistości. 
W ten sposób chcemy wciągnąć do 
gry ludzi z całej Polski – mówi Da-
niel Borkowski, ambasador wolon-
tariusz. Inicjatywa w naszym mie-
ście spotkała się z ogromnym zain-

teresowaniem. W tegorocznych roz-
grywkach ligowych rywalizowało 
49 sześcioosobowych drużyn. 
A skąd wziął się pomysł na tego ro-
dzaju serwis? – Z miłości to futbo-
lu oczywiście. Inicjatorzy napotkali 
na ten sam problem, co każdy 
amator piłki nożnej - nie mieli 
z kim grać. Kilka lat temu uznali 
więc, że fajnie by było, gdyby ludzie 
mogli umawiać się na mecze w in-
ternecie i grać między sobą w rze-
czywistości - dzisiaj jest to już moż-
liwe. To znakomita inicjatywa 
i Częstochowy nie mogło zabraknąć 

na mapie rozgrywek – opowiada 
Mateusz Skibiński, częstochowski 
lider team, Ambasador Rozrywek 
Playarena, który odpowiada za or-
ganizację rozgrywek w naszym mie-
ście. Rozgrywki podzielone są na li-
gowe i pucharowe. Finał tych ostat-
nich w naszym mieście zaplanowa-
no na 23 czerwca. Zawodnicy wy-
biegną na boisko przy Szkole Pod-
stawowej nr 9 w Częstochowie. Naj-
lepsze drużyny z ligi i zwycięzcy pu-
charowej rywalizacji awansują do 
kolejnego etapu – rozgrywek ogól-
nopolskich.  Katarzyna Gwara

Aby dołączyć do rozgrywek ligowych należy:
1) Założyć konto na Playarena;
2) Uzupełnić profil i kartę zawodnika;
3) Założyć drużynę i zebrać skład, lub dołączyć do istniejącej drużyny;
4) Dopisać się do jednej z lig Playarena (najlepiej w Twoim mieście).

Chcesz pomóc przy organizacji częstochowskiego triathlonu? Zgłoś 
się! Wolontariusze będą mieć zagwarantowane jedzenie i picie. Otrzy-
mają również certyfikaty i specjalne pakiety. Możliwość wolontariatu 
powinni szczególnie rozważyć uczniowie szkół średnich – to doskonała 
okazja do zdobycia dodatkowych punktów w szkole.
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PROGRAM TV – PIĄTEK 21 CZERWCA 2019 r.

04:45 Natura w Jedynce – Dzika 
Holandia; cz. 1 (Wild Holland); serial 
dokumentalny; Holandia (2017)

05:50 Dyl Sowizdrzał; film kostiumowy; 
Niemcy (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 41 

Frombork; magazyn
09:15 Czterdziestolatek; odc. 11/21; serial 

TVP
10:15 Komisarz Alex; s.XI; odc. 142; serial 

kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 117; serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – Dzika 

Holandia; cz. 2 (Wild Holland); serial 
dokumentalny; Holandia (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 509; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:45 Wieczna miłość; s.II; odc. 199 (seria 

2.; odc. 85); serial; Turcja (2015)
16:45 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
16:50 Siatkówka mężczyzn – Liga 

Narodów: Polska - Argentyna
19:25 Sport
19:30 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 

żywo
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn; STEREO, 16:9, 

Na żywo
20:35 The Wall. Wygraj marzenia - /62/; 

teleturniej
21:30 Echo serca; odc. 1; serial TVP
22:30 Kalejdoskop; film obyczajowy; USA 

(1990); reż.:Jud Taylor; wyk.:Jaclyn 
Smith, Parry King, Patricia Kalember, 
Erica Flores

00:10 Groźny błękit; film fabularny; 
Hiszpania (2013); reż.:Gonzalo Lopez 
Gallego; wyk.:Miguel Angel Munoz, 
Alejandro Albarracin, Manuela Velles, 
Marta Milans; Od lat 16

02:00 El Principe – dzielnica zła; odc. 44 
(El Principe, ep. 44); serial; Hiszpania 
(2014); Od lat 16

02:50 Ocaleni; reality show; Od lat 16
03:55 Magazyn kryminalny 997; magazyn
04:40 Notacje – Aleksander Doba. 

Kajakiem przez Ocean; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 395 ed. 6; 
teleturniej

05:55 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 11 Ojcowie; serial; Niemcy 
(2008)

06:50 Podróże z historią; s.V; odc. 52 
Polskie cuda natury; cykl dokumentalny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2198; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 198 

„Śpiwór dla czworga” sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2042; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 396 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 5; Turcja (2018)
14:05 Coś dla Ciebie; magazyn
14:30 Operacja Zdrowie!; magazyn 

medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 119 Inna kobieta, część 1; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 397 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2200; teleturniej
17:15 Więzień miłości; odc. 83 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016)
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:40 Na dobre i na złe; odc. 697 To chyba 

miłość; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 98 „Ludwik 

żelazne ramię”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks - Wielki podryw 

(Heartbreakers) 118’; komedia; 
USA (2001); reż.:David Mirkin; 
wyk.:Sigourney Weaver, Jennifer Love 
Hewitt, Ray Liotta, Gene Hackman

22:20 Europejski Stadion Kultury - 
Rzeszów 2019

00:05 Mordercze starcie (One in the 
Chamber) 87’; film sensacyjny; USA 
(2012); reż.:William Kaufman; wyk.:Cuba 
Gooding Jr, Dolph Lundgren, Claudia 
Bassols, Billy Murray; Od lat 16

01:45 Skazany na miłość (Bezva zenska 
na krku); komedia; Czechy (2016); 
reż.:Tomas Hoffman; wyk.:Petra 
Hrebickova, Ondrej Vetchy, Miroslav 
Taborsky, Jiri Langmajer, Tereza 
Kostkova

03:35 Kontakt; odc. 2/8 (Contact); serial 
kryminalny; Francja (2016)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (793) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (794) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(12) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (645) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (206) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (527) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (68) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (398) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (245) serial 

paradokumentalny. Zostaje porwana 
córka znanej prokurator. Sprawcy 
domagają się uwolnienia członków 
gangu obcinaczy palców, których 
kobieta posłała do więzienia. Ojciec 
Krystiana...

17:40 Sekrety rodziny (69) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (480) 

serial komediowy
20:05 Kochaj albo rzuć; komedia, Polska 

1977
22:40 Ewolucja planety małp; film SF, 

Kanada/Wielka Brytania/USA 2014. 
Mija dziesięć lat odkąd epidemia 
wirusa uśmiercił niemal całą rasę 
ludzką. W ruinach San Francisco 
funkcjonuje kolonia odpornych na 
wirusa ludzi. Ich liderem jest były 
policjant Dreyfus (Gary Oldman).  
W czasie jednego z patroli dochodzi 
do spotkania ludzi z małpami…

1:10 Trans; thriller, Francja/Wielka 
Brytania 2013. Hipnotyzerka ma 
pomóc cierpiącemu na amnezję 
mężczyźnie odzyskać pamięć.

3:10 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5710) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 7 (9/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Orientalny 

bulion z krewetkami (22/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2482) - 
magazyn; live

11:00 Ukryta prawda (678) - program 
obyczajowy

12:00 SOS Ekipy w akcji (13/60) 
- program. Lekarz oddziału 
pediatrycznego wzywa policję 
do szpitala, gdzie po zażyciu 
narkotyków trafił 9-latek. Pierwszymi 
podejrzanymi są rodzice chłopca, 
narkomani na odwyku… 

13:00 Szkoła (421) - program
14:00 Agent - Gwiazdy 4 (13) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (5/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (422) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (14/60) 

- program. Policjanci dostają 
zgłoszenie, które brzmi jak żart – 
starsza pani twierdzi, że znalazła w 
toalecie węża… 

18:00 Ukryta prawda (679) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7842) - informacje; live
19:35 Sport (7825) - informacje, live
19:45 Pogoda (7822) - informacje 
19:50 Uwaga! (5711) - program
20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 

- film przygodowy, USA/Nowa 
Zelandia 2013. Hobbit Bilbo Baggins 
(Martin Freeman), Czarodziej 
Gandalf (Ian McKellen) i Trzynastu 
Krasnoludów pod wodzą Thorina 
Dębowej Tarczy (Richard Armitage), 
kontynuują wyprawę, której celem 
jest odzyskanie Ereboru - Królestwa 
Krasnoludów…

23:20 Blade, Wieczny Łowca II - horror, 
USA/Niemcy 2002 (dozwolone od 
lat 18),. Blade (Wesley Snipes) - 
półczłowiek, półwampir, powraca, 
aby kolejny raz zmierzyć się ze swymi 
wrogami, żarłocznymi, spragnionymi 
ciągle świeżej krwi wampirami…

01:45 Kuba Wojewódzki 12 (10/13) 
- talk show; (od lat 16). Król TVN 
powraca w świetnej formie… Goście: 
Jerzy Owsiak i Sebastian Stankiewicz

02:45 Uwaga! (5711) - program
03:00 Moc Magii (TVN noc) (518) - 

program; (od lat 16)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 247

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 20

07:30 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 21

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 102

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 25
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 90
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 91
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 309

13:00 112: na każde wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 14-15
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 103
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 25
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 261
7:55 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 125
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 126
20:00 Krwawa zemsta; akcja, USA 

2019. Cain Burgess (Scott Adkins) 
przez swojego brata i jego znajomych 
wplątuje się w szemrane interesy. 
Pewnego dnia trafia nawet przez nich 
do więzienia i zostaje skazany na 
kilka lat odsiadki. Nie jest to dla niego 
łatwy czas. Praktycznie każdego dnia 
musi walczyć o przetrwanie. Wkrótce 
dowiaduje się dlaczego. Okazuje się, 
że jego brat wyznaczył sporą sumę za 
jego głowę…

21:50 Wilk wojny; akcja, Chiny 2015. 
Chiński żołnierz sił specjalnych 
posiadający niesamowite umiejętności 
strzeleckie zostaje zmuszony do walki 
z grupą uzbrojonych, zagranicznych 
najemników, wynajętych przez bossa 
narkotykowego.

23:40 Everly; akcja, USA 2014
01:20 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 

program rozrywkowy; odc. 10
02:05 Na jedwabnym szlaku; factual
02:45 Na jedwabnym szlaku; factual
03:15 Na jedwabnym szlaku; factual
03:55 Menu na miarę; serial fabularny
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 8
05:00 Dyżur; factual, Polska; 2010; odc. 
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05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 7

05:35 Korona królów; odc. 206; telenowela 
historyczna TVP

06:05 Na sygnale; odc. 86 „Od nowa”; 
serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 87 „Wyścig z 
czasem”; serial fabularyzowany TVP

07:05 W labiryncie - Przerwane badania; 
serial obyczajowy TVP

07:40 W labiryncie - Spotkanie po latach; 
serial obyczajowy TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 1075; serial 
09:15 Ja to mam szczęście!; odc. 9; serial 
09:45 Ja to mam szczęście!; odc. 10; 

serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 115 

„Rywalizacja ojciec - syn”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 116 „Dzieci 
nas wyprzedzają”; serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.VII; odc. 87 - Ciężka ręka 
prawa; serial obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.VII; odc. 88 - Koniec świata 
w Wilkowyjach; serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 231 - 
Dobry mąż; serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 313 Pożar w 
klinice; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 87 „Wyścig z 
czasem”; serial fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.VII; odc. 89 - Czas 
konspiry; serial obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.VII; odc. 90 - Trudne 
powroty; serial obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; odc. 11; 
serial TVP

19:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 232 - 
15:10 do Skarżyska; serial kryminalny 
TVP

20:10 Wkręceni 2; komedia
21:55 Ranczo; s.VIII; odc. 92 - Radio 

Mamrot; serial obyczajowy TVP
22:55 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 233 

(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 8) - Zdrada; 
serial kryminalny TVP

23:55 Piłkarski poker; komedia sensacyjna; 
Od lat 16

01:45 Ekstradycja 2; odc. 4/9; serial TVP; 
Od lat 16

02:45 W labiryncie - Przerwane badania; 
serial obyczajowy TVP

03:20 W labiryncie - Spotkanie po latach; 
serial obyczajowy TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 1075; serial 
TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 115 
„Rywalizacja ojciec - syn”; serial 
komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:25 Makłowicz w podróży - Makłowicz w 
podróży. Ukraina - Kolebka Rusi.

07:00 Okrasa łamie przepisy - Świeże 
mazurskie ryby; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany (24)
08:35 Zakochaj się w Polsce; odc. 80 

Złotów; magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 522 ed. 6
09:45 Rolnik szuka żony seria V; odc. 2; 

reality show
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /127/ 

- „Pamiętasz była jesień” - Sława 
Przybylska

10:50 Podróże z historią; s.IV; odc. 37 
Atomowa tajemnica; cykl dokumentalny

11:25 Święta wojna - Nieszczęścia Ernesta 
(242); serial komediowy TVP

12:05 Życie to Kabaret - Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia: TRASASASA 
(1-2)

14:10 Śpiewające fortepiany (25)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski - 32. 

Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark - 
koncert galowy - Miłosz ci wszystko 
wybaczy; widowisko rozrywkowe; 

16:25 Kabaretowa Mapa Polski - 
Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - 
33. Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (1-2); widowisko 

18:20 Okrasa łamie przepisy - Kaczka z 
octem i musztardą; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat; odc. 36 - U brzegów Sahary; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Makłowicz 
w podróży. Ukraina - Kijów do syta.; 
magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - Hanys Boss (243); 
serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany (26)
21:40 Postaw na milion; odc. 189; 

teleturniej
22:40 The Wall. Wygraj marzenia - /54/; 

teleturniej
23:40 Dzięki Bogu już weekend; s.III (27); 

program rozrywkowy
00:50 Koło fortuny; odc. 521 ed. 6; 

teleturniej
01:35 Kabaretowa Mapa Polski - XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (1); program rozrywkowy

02:40 Kabaretowa Mapa Polski - XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (2); program rozrywkowy

03:40 Kabaretowa Mapa Polski - XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (3); program rozrywkowy

04:35 Rozrywka Retro - Na festiwalowej 
scenie - 2 plus 1; widowisko rozrywkowe

05:05 Szkoła (7) - program
06:05 Ukryta prawda (608) - program 
07:05 Sąd rodzinny (98) - program 
08:05 Szpital (296) - program 
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(135/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (146/165) - program 
12:15 Kryminalni (13) - serial 
13:20 Ukryta prawda (360) - magazyn 
14:20 Sąd rodzinny (99) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(136/176) - program sądowy
16:20 Szpital (297) - program 
17:20 Milionerzy (8/113) - program 
17:55 Żony Hollywood 2 (6/11) - 

program 
18:55 Kryminalni 2 (1/13) - serial 

kryminalny
20:00 Od wesela do wesela - komedia, 

USA 1998. Robbie Hart (Adam 
Sandler) ma bardzo romantyczny 
zawód, jest muzykiem, który 
występuje wyłącznie podczas przyjęć 
weselnych. Niestety Robbie, który 
często bywa świadkiem szczęśliwych 
chwil w życiu innych, sam nie ma 
szczęścia w miłości…

22:05 Mumia - film przygodowy, 
USA 1999. Egipt, rok 1925. Evelyn 
(Rachel Weisz) poszukuje skarbów 
starożytności. Chce odnaleźć 
legendarne miasto zmarłych. W 
poszukiwaniach pomaga jej Rick 
O’Connell (Brendan Fraser), były 
oficer Legii Cudzoziemskiej. Kiedy 
poszukiwaczom udaje się wreszcie 
trafić do pełnej skarbów nekropolii, 
muszą zmierzyć się z Imhotepem 
(Arnold Vosloo), potępionym 
egipskim kapłanem, którego mumia 
od trzech tysięcy lat nie może zaznać 
spokoju.

00:40 Zagubieni (4/25) - serial, USA 
01:35 Druga strona medalu (4/8) - talk 

show – Otylia Jędrzejczak
02:05 Druga strona medalu (6/8) - talk 

show – Jacek Olszewski
02:35 Druga strona medalu 4 (3/8) - talk 

show – Tomasz Gollob
03:05 Moc Magii (TVN7 noc) (518) - 

program; (od lat 16)

05:05 Wiem, co jem na diecie (6/12) - 
program lifestylowy

05:35 Zakup pod kontrolą (3/6) - program 
rozrywkowy

06:20 Beauty ekspert (5/10) - magazyn 
lifestylowy

06:50 W dobrym stylu 2 (11/12) - program 
lifestylowy

07:35 Sablewskiej sposób na modę 3 
(5/6) - program rozrywkowy

08:20 Apetyt na miłość 5 (7/12) - program 
rozrywkowy

09:20 W czym do ślubu 4 (6/12) - reality 
show 

09:50 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 
(1/6) - reality show 

10:35 Perfekcyjna Pani Domu 4 (10/13) - 
program rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 11 (1/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:35 No to lecę! (4) - program 
13:35 Warsztaty świata - Orska w Meksyku 

- dokument 
14:35 W czym do ślubu 4 (2/12) - reality 

show 
15:10 W czym do ślubu 4 (6/12) - reality 

show 
15:40 Śluby marzeń (4/5) - program 

rozrywkowy
16:45 Kosmetyczne rewolucje (5/8) - 

program rozrywkowy
17:30 Tak powstaje eko kominek (3/8) - 

program lifestylowy
18:00 Kuchenne rewolucje 6 (3/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
19:00 W czym do ślubu 4 (3/12) - reality 

show 
19:35 Ugotowani 7 (35) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:10 Ugotowani 7 (36) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:45 Narzeczone z Ukrainy wg Jodie 

Marsh - dokument 
21:50 Hotele marzeń 2 (3) - program 
22:25 Miłość od kuchni (6/10) - program 

rozrywkowy
23:25 Kto tu mieszka? (7/8) - program 

rozrywkowy
00:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(4/12) - program rozrywkowy
00:55 Zakupy dla nieznajomego (19/26) - 

program rozrywkowy
02:00 W dobrym stylu 2 (11/12) - program 

lifestylowy
02:45 W roli głównej – Monika Richardson 

(1/8) - talk show
03:15 W roli głównej – Jan Englert (5/8) - 

talk show
03:45 W roli głównej – Marcin Meller 

(13/16) - talk show
04:15 W roli głównej – Bożena Dykiel 

(14/16) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna - MŚ kobiet
08:10 Nations Series, Na żywo
08:45 Lekkoatletyka - IAAF World 

Challenge - Ostrava 
11:00 Siatkówka kobiet - Liga Narodów 

kobiet: Podsumowanie występu Polek
12:30 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Birmingham: 1/4F 
16:30 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Argentyna (studio)
16:50 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Argentyna 
18:50 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Argentyna (studio)
20:40 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Francja - Chorwacja 
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 Lekkoatletyka - EAA Premium 

Meeting - Huelva 
01:35 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Anglia - Rumunia 
03:45 Esport - ESL Pro League - Finały dz. 

4; relacja

6:00 Buffy, postrach wampirów 6 (11) 
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 
(34) serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (56) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (49) reality show. 

Pani Grażyna mieszka wraz z czwórką 
swoich dzieci w starym domu, w 
którym nie ma łazienki, bieżącej wody 
ani toalety....

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

Kuchnia 6 (59) reality show. 
Pasjonaci gotowania mają ostatnią 
szansę, aby zdobyć uznanie Michała 
Brysia. Czeka ich pełna emocji walka o 
występ w półfinałowym starciu....

11:30 Sekrety sąsiadów (42) serial 
obyczajowy

12:00 9. miesiąc (8) serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (60) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (507) serial 
obyczajowy

16:00 Policjantki i Policjanci (508) serial 
obyczajowy

17:00 Joker (27) teleturniej
18:00 Septagon (1) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (509) serial 

obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (15); program 
21:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (269) serial kryminalny
22:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (270) serial kryminalny
23:00 Radiowóz; komedia kryminalna, 

USA 2015. Dwóch dziesięciolatków 
znajduje na pustkowiu opuszczony 
radiowóz. Postanawiają urządzić sobie 
przejażdżkę. Nie wiedzą jednak, że w 
bagażniku auta kryje się...

0:55 Zagadkowe zgony (6) serial 
dokumentalny

1:25 Zagadkowe zgony (7) serial 
dokumentalny

1:55 Sekrety sąsiadów (40) serial
2:25 Interwencja; magazyn reporterów 
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień - 21 czerwca; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny - 21.06.1989
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 17/24; 

serial TVP
08:50 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 

10; program historyczny
09:25 Historia Polski - Miasto z wyrokiem - 

Skaza; cykl dokumentalny
10:20 Sensacje XX wieku - Tajemnica 

Barbarossy; cz. 2; cykl dokumentalny
10:50 Plemienna sztuka przetrwania; 

odc. 7/8 (7); serial dokumentalny; USA 
(2015)

11:40 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 20; cykl dokumentalny

12:00 Czas honoru; odc. 56 „Szczęśliwe 
miejsce”; serial TVP

12:55 Olbrzymy epoki lodowcowej; odc. 
2/3 (Ice Age Giants); film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

14:00 Dzieje archeologii według Richarda 
Milesa; odc. 3/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

15:05 Konwój: Bitwa o Atlantyk; odc. 
4/4 Powiew śmierci (Convoy); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

16:20 Historia Polski - W dzień targowy; 
film dokumentalny

17:25 Poszukiwacze skarbów - Zniewolony; 
odc. 12/16; cykl dokumentalny; USA 
(2014)

17:50 Sztab Generalny; odc. 2/3; cykl 
dokumentalny

18:25 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 20; cykl dokumentalny

18:40 Pogranicze w ogniu; odc. 18/24; 
serial TVP

19:55 Nieznana Białoruś. - Bieżeńcy 1915 - 
1922 (wersja polska); cykl dokumentalny

20:55 Helikoptery w akcji; odc. 
1/4 Wietnam (odc. 1/4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2008)

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV; 
odc. 80; magazyn

22:35 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
uchodźców czeczeńskich w Gruzji

23:15 Wojna wietnamska; odc. 7/10; serial 
dokumentalny; USA (2017)

00:20 Słynne jednostki specjalne; odc. 
7/10 (odc. 7); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); Od lat 16

01:15 Sensacje XX wieku - Tajemnica 
Barbarossy; cz. 2; cykl dokumentalny

01:45 Encyklopedia II wojny światowej 
- Cena zwycięstwa; cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:15 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Bez śladu

02:45 Dziennik telewizyjny - 21.06.1989

6:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz fazy grupowej: 
Urugwaj - Japonia

8:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Koszykówka 3x3; preeliminacje

12:00 Tenis: Turniej ATP w Halle; mecz 
ćwierćfinałowy gry pojedynczej

16:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

16:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Argentyna

19:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

19:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - Serbia

22:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

22:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Niemcy - Rosja

0:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Koszykówka 3x3; preeliminacje

0:55 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz fazy grupowej: 
Ekwador - Chile

3:00 Boks: Walka o pas WBA World w 
Indio; waga superpiórkowa: Alberto 
Machado - Andrew Cancio

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; telenowela TVP
05:35 Klan; telenowela TVP
06:00 Klan; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 306; magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:25 wojsko – polskie.pl; odc. 58; 

reportaż
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn
09:50 Sekundy, które zmieniły życie /2/
10:15 Korona królów; odc. 240; telenowela 

historyczna TVP
10:50 Korona królów; odc. 241
11:20 Korona królów; odc. 242
11:50 Korona królów; odc. 243
12:30 Fascynujący świat – Fabryka mózgu 

(Brain Factory); film dokumentalny; 
Francja (2017)

13:30 Z pamięci; felieton
13:40 Okrasa łamie przepisy – Ser, wino i 

to coś; magazyn kulinarny
14:10 Jak to działa; odc. 164 Konserwacja 

znalezisk archeologicznych; magazyn
14:45 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 227 

(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 2) - Feralny 
powrót; serial kryminalny TVP

15:45 Dziewczyny ze Lwowa; s.I; odc. 1 
„Raz kozie śmierć”; serial obyczajowy 
TVP

16:45 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
16:50 Siatkówka mężczyzn – Liga 

Narodów: Polska - Serbia; STEREO, 
16:9, Na żywo

19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 

żywo
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn; STEREO, 16:9, 

Na żywo
20:30 Piłka nożna – Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Hiszpania (studio) 
20:50 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Hiszpania 
23:15 Millenium: Mężczyźni, którzy 

nienawidzą kobiet; dramat; Niemcy, 
Norwegia, Dania, Szwecja (2009)

01:55 Kalejdoskop ; film obyczajowy; USA 
(1990); reż.:Jud Taylor; wyk.:Jaclyn 
Smith, Parry King, Patricia Kalember, 
Erica Flores

03:35 Groźny błękit; film fabularny; 
Hiszpania (2013); reż.:Gonzalo Lopez 
Gallego; wyk.:Miguel Angel Munoz, 
Alejandro Albarracin, Manuela Velles, 
Marta Milans; Od lat 16

05:20 Z pamięci; felieton

05:30 Koło fortuny; odc. 398 ed. 6; 
teleturniej

06:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 12 Stan zagrożenia 
(MOUNTAIN MEDIC - DER 
BERGDOKTOR ep. Zuspitzungen); serial; 
Niemcy (2008)

07:00 M jak miłość; odc. 1430; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie; STEREO, 16:9, 

Na żywo
10:40 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
10:45 Pytanie na śniadanie Extra
11:20 Gwiazdy w południe - Sayonara 

(Sayonara) 141’; film obyczajowy; USA 
(1957); reż.:Joshua Logan; wyk.:Marlon 
Brando, Patricia Owens, Miiko Taka

14:00 Familiada; s.I; odc. 2203; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 399 ed. 6; 

teleturniej
15:10 Rodzinka.pl; odc. 241 „Marek do 

domu” sezon 13; serial komediowy TVP
15:45 Festiwal Zaczarowanej Piosenki - 

Koncert Finałowy; cz. 1 Dzieci
17:00 U Pana Boga w ogródku; odc. 2/12; 

serial komediowy TVP
17:45 Dla niesłyszących - Słowo na 

niedzielę - Kim jestem?
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:20 Pogoda; STEREO, 16:9
18:25 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:32 Kroniki F1; felieton; STEREO, 16:9
18:35 Postaw na milion; odc. 195; 

teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 195
19:35 Lajk!
20:05 Agentka specjalnej troski (Raid 

dingue); Francja (2016)
22:00 Kabaretowe Lato Dwójki
23:00 Kabaretowe Lato Dwójki
24:00 La La Poland; s.II; odc. (7); program 

rozrywkowy
00:35 Jumpin’Jack Flash (Jumpin’Jack 

Flash) 100’; USA (1986); reż.:Penny 
Marshall; wyk.:Whoopie Goldberg, Carol 
Cane, Stephen Colli8ns, James Belushi

02:30 Wielki podryw (Heartbreakers) 118’; 
komedia; USA (2001); reż.:David Mirkin; 
wyk.:Sigourney Weaver, Jennifer Love 
Hewitt, Ray Liotta, Gene Hackman

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Scooby-Doo: Wielka draka 

wilkołaka; film animowany, USA 2012
10:35 Ewa gotuje (326); magazyn 

kulinarny
11:05 Jak rozpętałem II wojnę 

światową: Za bronią (2/3); komedia, 
Polska 1969

12:35 Sekrety rodziny (36) serial 
paradokumentalny

13:45 Świat według Kiepskich (207) 
serial komediowy

14:30 Świat według Kiepskich (208) 
serial komediowy

15:15 Świat według Kiepskich (223) 
serial komediowy

16:00 Kabaret na żywo (34); program 
rozrywkowy. Jako gospodarze 
odcinka wystąpią satyrycy z Kabaretu 
Moralnego Niepokoju. Gośćmi 
specjalnymi będą autor przeboju 
‚Miłość w Zakopanem’ Sławomir...

17:45 Chłopaki do wzięcia (171) serial 
dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia (172) serial 
dokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (481) 

serial komediowy
20:10 Kapitan Majtas: Pierwszy wielki 

film; film animowany, Kanada/
Indie/Francja/USA/Wielka Brytania 
2017. George i Harold podpadają 
dyrektorowi szkoły, więc postanawiają 
go zahipnotyzować. Wmawiają mu, 
że jest superbohaterem, Kapitanem 
Majtasem. Wkrótce dyrektor musi...

21:55 Jeździec znikąd; western, USA 
2013

1:00 Nasz nowy dom (82) reality show. 
Nowakowie z Łochowa opiekują się 
dwuletnią wnuczką Mają. Mieszkają 
w starym domu, który wymaga 
remontu. Panują w nim wilgoć i...

1:45 Nasz nowy dom (83) reality show. 
Edyta samotnie wychowuje Kacpra 
i Nikolę. Jej mąż alkoholik znęcał się 
nad rodziną. Pilną potrzebą matki i 
dzieci jest remont...

2:30 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:15 Uwaga! (5711) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu świata 10 (1/5) 

- program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (1/20) - 

magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (737) - 

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

program. Przygotowanie śniadania, 
które zasmakuje Magdzie Gessler, 
to nie lada wyzwanie. Właśnie z 
nim będą musieli poradzić sobie 
zawodnicy „MasterChefa Juniora”…

14:25 Top Model 7 (3/13) - program 
rozrywkowy. Uczestnicy programu, 
którzy przeszli etap castingów, 
wyjeżdżają na tzw. bootcamp…

15:25 Efekt Domina 6 (6/8) - program
16:00 Kuchenne rewolucje 17 (6/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje 2 (7/8) - 

program. Alicja, Jacek i ich dwójka 
dzieci tworzą zwariowaną rodzinkę, 
która uwielbia wspólnie spędzać czas. 
Obecnie całe ich życie skupia się w 
salonie…

18:00 Weekendowa metamorfoza (2/8) 
- program

19:00 Fakty (7843) - informacje; live
19:25 Sport (7826) - informacje, live
19:35 Pogoda (7823) - informacje 
19:45 Uwaga! (5712) - program
20:00 Dwa tygodnie na miłość - 

komedia, USA 2002. Lucy Kelson 
(Sandra Bullock) jest prawnikiem 
i prowadzi prywatną wojnę z 
korporacjami, które z chęci zysku 
wyburzają zabytkowe budynki. 
Szczególnie często ataki mecenas 
Kelson wymierzone są w firmę 
należącą do George’a Wade’a 
(Hugh Grant), potentata na rynku 
nieruchomości…

22:05 Ted II - komedia, USA 2015 (od 
lat 16). Nowożeńcy Ted i Tami-Lynn 
chcą mieć dziecko, ale aby uzyskać 
zgodę na opiekę nad potomkiem, Ted 
będzie musiał udowodnić w sądzie, że 
jest osobą.

00:35 Zostań żywy - horror, USA 2006 
(od lat 16). Świat realny i wirtualny 
zaczynają się niebezpiecznie 
przenikać, gdy grupa przyjaciół 
rozpoczyna grę w Stay Alive…

02:20 Uwaga! (5712) - program
02:40 Moc Magii (TVN noc) (519) - 

program; (od lat 16)

05:50 Czynne całą dobę; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2017

06:25 Czynne całą dobę; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2017

07:00 Taki jest świat; factual; 2019
07:50 Lekarze na start; 2017; odc. 13
08:35 Lekarze na start; 2017; odc. 14
09:20 Lekarze na start; 2017; odc. 15
10:05 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 122
11:05 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 123
12:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 124
13:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 125
14:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 126
15:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 6
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 7
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 8
18:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 9
19:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 10
20:00 Patriota; akcja, USA 1998. Doktor 

Wesley McClaren przed laty pracował 
jako immunolog dla rządu Stanów 
Zjednoczonych. Pewnego dnia 
postanawia jednak wieść spokojne 
życie i przenosi się do Montany. 
Niespodziewanie w miasteczku, 
w którym teraz mieszka zaczyna 
rozprzestrzeniać się niebezpieczny 
wirus, a mieszkańcy zaczynają 
umierać…

22:00 Skaza; akcja, USA, Kanada 2009. 
W rolę Johna Bricknera wciela 
się Steve Austin. Brickner zostaje 
zwolniony warunkowo po siedmiu 
latach spędzonych w areszcie po 
spowodowaniu nieumyślnego 
zabójstwa. Po opuszczeniu więziennych 
murów wkracza w świat jeszcze bardziej 
niebezpieczny niż areszt…

00:05 Człowiek mafii; akcja, USA 2015. 
Vaughn (Jeffrey Dean Morgan) 
wszelkimi sposobami stara się zdobyć 
pieniądze na leczenie śmiertelnie 
chorej córki. Gdy szef (Robert De 
Niro) odmawia mu pożyczki, w akcie 
rozpaczy decyduje się obrabować 
prowadzone przez niego kasyno…

01:55 Taki jest świat; factual; 2019
02:30 Na jedwabnym szlaku; factua
03:15 Menu na miarę; serial fabularny
04:00 Menu na miarę; serial fabularny
04:35 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 9
05:00 Dyżur; factual, Polska; 2010; 

odc. 20

05:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 108 
„Zazdrość”; serial komediowy TVP

06:25 Janosik; odc. 9/13 - Pobór; serial 
07:20 Janosik; odc. 10/13 - Wszyscy za 

jednego; serial TVP
08:10 Na sygnale; odc. 205 „Rodzinka”; 

serial fabularyzowany TVP
08:40 Na sygnale; odc. 206 „Bez odbioru”; 

serial fabularyzowany TVP
09:10 Na sygnale; odc. 207 „Nieprawda”; 

serial fabularyzowany TVP
09:40 Ranczo; s.VII; odc. 82 - Tchnienie 

antyklerykalizmu; serial obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.VII; odc. 83 - Model życia 

artysty; serial obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 109 „Pierwsze 

mieszkanie”; serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.V; odc. 110 

„Przeprowadzka”; serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 111 

„Oświecenie”; serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 226 

(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 1) - Złote 
jabłko; serial kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.VII; odc. 84 (seria VII,; odc. 
6) - Słowa senatora; serial obyczajowy 
TVP

15:15 Ranczo; s.VII; odc. 85 (seria VII,; 
odc. 7) - Pojedynek czarownic; serial 
obyczajowy TVP

16:05 Ranczo; s.VII; odc. 86 (seria VII,; odc. 
8) - Droga na szczyt; serial obyczajowy 
TVP

16:55 Znachor; dramat
19:15 Janosik; odc. 11/13 - Trudno - 

miłość!; serial TVP
20:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 227 

(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 2) - Feralny 
powrót; serial kryminalny TVP

21:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 
228 (Ojciec Mateusz XVIII; odc. 3) - 
Pożegnanie; serial kryminalny TVP

21:55 Ranczo; s.VII; odc. 87 (seria VII,; odc. 
9) - Ciężka ręka prawa; serial obyczajowy 
TVP

22:55 Ranczo; s.VII; odc. 88 (seria VII,; 
odc. 10) - Koniec świata w Wilkowyjach; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Wkręceni 2; komedia
01:40 Oficer; odc. 1/13 - Zaręczyny; serial 

TVP; Od lat 16
02:45 Paradoks; odc. 10 Animalia; serial 

kryminalny TVP
03:40 Paradoks; odc. 11 Tata; serial 

kryminalny TVP
04:35 Rodzinka.pl; odc. 241 „Marek do 

domu” sezon 13; serial komediowy TVP
05:05 Rodzinka.pl; odc. 242 „Rodzinna 

kolacja” sezon 13; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:10 Rozrywka Retro - Krajowy 
Festiwal Polskiej Piosenki Opole 1984 
- kabareton „Ostry dyżur”; cz. 1

07:05 Zakochaj się w Polsce; odc. 92 
Jelenia Góra; magazyn

07:35 Śpiewające fortepiany (25)
08:40 Koło fortuny; odc. 523 ed. 6; 

teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Anna German; reportaż
09:50 Kraj się śmieje - Fantastyczna 

publiczność (1)
10:55 Życie to Kabaret - Kabaretowa 

Scena Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1

11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 
Anna German; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy - 
Żołnierskie dzieje ziemniaka (JM); 
magazyn kulinarny

13:05 Podróże z historią; s.III; 
odc. 24 W świecie Łemków; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 6) - Wędrówki; reportaż

14:15 Postaw na milion; odc. 189; 
teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki - /128/ 
- „Czas relaksu” - Andrzej i Eliza

15:20 Z Andrusem po Galicji - Stary 
Sącz

15:50 Śpiewające fortepiany (26)
17:00 Wszystkie stworzenia duże i 

małe - Psie figle; odc. 3 sezon III (All 
Creatures Great and Small - Every 
Dog Has His Day; odc. 3 sezon III); 
serial; Wielka Brytania (1978)

18:05 Wielki Test. Giganci ducha
19:30 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (2) - Lekarz; cz. 2; 
program rozrywkowy

20:35 Śpiewające fortepiany (27)
21:40 Dwoje i ich boje (7); program 

rozrywkowy
22:40 Kabaretowa Mapa Polski - 

Kabaretowe wakacje z duchami. 
Czego boją się Polacy? (1); 
widowisko

23:45 Kabaretowa Mapa Polski - 
Kabaretowe wakacje z duchami. Jak 
oni straszą? (2); widowisko

00:50 Kabaretowa Mapa Polski - 
Kabaretowe Przeboje Lata (3); 
program rozrywkowy

01:50 Koło fortuny; odc. 522 ed. 6; 
teleturniej

02:30 Rozrywka Retro - Krajowy 
Festiwal Polskiej Piosenki Opole 1984 
- kabareton „Ostry dyżur”; cz. 1

05:50 Ukryta prawda (609) - program 
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (23/25) - serial, USA 
09:25 Ukryta prawda (357) - magazyn
10:25 Ukryta prawda (358) - magazyn 
11:30 Beethoven IV - film rodzinny, 

USA 2001
13:30 Weronika Mars - film sensacyjny, 

USA 2014
15:45 Gremliny II - film S-F, USA 1990. 

Billy (Zach Galligan) i Kate (Phoebe 
Cates) przeprowadzają się do Nowego 
Jorku,. Seria przypadkowych zdarzeń 
sprawia, że na świecie pojawia się 
nowa generacja Gremlinów…

17:55 Smoking - komedia, USA 2002. 
Jimmy Tong (Jackie Chan), były 
taksówkarz, otrzymuje nowe, bardzo 
ważne zadanie. Musi zastąpić w pracy 
tajnego agenta i ma mu w tym pomóc 
niezwykły smoking…

20:00 Jak ukraść księżyc - komedia, 
USA/Francja 2010. W spokojnej, 
podmiejskiej okolicy róż stoi 
czarny dom z trawnikiem, którego 
praktycznie nie ma. Poza zasięgiem 
wzroku sąsiadów, głęboko pod 
domem znajduje się tajna baza. 
W tym miejscu poznajemy Gru 
otoczonego armią małych, psotnych 
sługusów i snującego plany na temat 
największego skoku wszechczasów…

22:00 Zróbmy sobie wnuka - komedia, 
Polska 2003. Maniek Kosela (Andrzej 
Grabowski) posiada 2 morgi ziemi 
w samym centrum Warszawy. 
Wierzy, że jego dorosłe już dzieci 
- Zosia (Małgorzata Kożuchowska) 
i Janek (Paweł Deląg) - dadzą mu 
kiedyś upragnione wnuki i wraz 
z nim poprowadzą dochodowe 
gospodarstwo ogrodnicze. Niestety…

23:50 Od wesela do wesela - komedia, 
USA 1998. Robbie Hart (Adam 
Sandler) ma bardzo romantyczny 
zawód, jest muzykiem, który 
występuje wyłącznie podczas przyjęć 
weselnych…

01:55 Zagubieni (5/25) - serial, USA 
02:55 Moc Magii (TVN7 noc) (519) - 

program; (od lat 16)
05:05 Druga strona medalu (1/8) - talk 

show – Jolanta Szczypińska

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(2/12) - program lifestylowy

06:00 Zdrowo, czyli jak? (10) - program 
lifestylowy

06:35 Wszystko o jedzeniu 3 (6/13) - 
program lifestylowy

07:05 Ostre cięcie 4 (2/12) - program 
07:50 Misja ratunkowa 2 (3/10) - program 

rozrywkowy
08:35 Co nas truje 3 (4/10) - program 

lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 8 

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

(4/12) - program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka? (7/8) - program 

rozrywkowy
11:35 Tu jest pięknie 3 (6/8) - program 
12:05 Subiektywny ranking smaków (8) - 

program rozrywkowy
12:35 Śluby marzeń (4/5) - program 

rozrywkowy
13:35 Panny młode ponad miarę 2 (8/10) - 

program 
14:40 Gwiazdy prywatnie –Radosław 

Liszewski (4/8) - program lifestylowy
15:10 Pani Gadżet 16 (4/22) - magazyn 
15:45 Pani Gadżet 16 (22) - magazyn 
16:15 Tak powstaje czekolada (4/8) - 

program lifestylowy
16:45 Misja ratunkowa 2 (8/10) - program 

rozrywkowy
17:35 Kosmetyczne rewolucje (6/8) - 

program rozrywkowy
18:20 Kulisy sławy EXTRA 3 - Kasia 

Kowalska (8) - program lifestylowy
18:55 Wiem, co jem 6 (6/16) - magazyn 
19:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 8 

(8/12) - program lifestylowy
20:10 Pani Gadżet 9 (14) - magazyn 
20:45 SOS – Sablewska od stylu 2 (2/12) - 

program rozrywkowy
21:30 SOS – Sablewska od stylu 2 (1/12) - 

program rozrywkowy
22:15 Zachcianki bogaczy
23:25 Starsze od swoich partnerów - 

dokument (od lat 16)
00:35 Apetyt na miłość 4 (3/12) - program 

rozrywkowy
01:35 Współczesna dziewczyna 

(dozwolone od lat 18)
02:10 Wiem, co jem 5 (9/10) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 6 (14/16) - magazyn 
03:10 W roli głównej – Szymon Majewski 

(6/8) - talk show
03:40 W roli głównej – Ewa Chodakowska 

(6) - talk show
04:10 W roli głównej – Katarzyna Figura 

(12/16) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Lekkoatletyka - EAA Premium 

Meeting - Huelva 
07:45 Strongmen
08:45 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Argentyna
10:30 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Podsumowanie 2.kolejki fazy 
grupowej 

11:30 Stan Futbolu, Na żywo
12:30 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Birmingham: 1/2F 
16:30 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Serbia
19:25 Piłka nożna - STUDIO ME U21 - 

Włochy 2019 
20:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Hiszpania 
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Serbia
01:45 Piłka nożna - MŚ kobiet: 1/8F 
03:55 Esport - ESL Pro League - Finały dz. 

5; relacja

6:00 101 dalmatyńczyków (34) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (35) serial 
animowany

6:55 101 dalmatyńczyków (36) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (37) serial 
animowany

7:55 Flintstonowie (50) serial 
animowany

8:35 Flintstonowie (51) serial 
animowany

9:00 Dzielna mysz; serial animowany
9:15 Atlantyda: Zaginiony ląd; film 

animowany, USA 2001
11:20 Policjantki i Policjanci (505) serial 

obyczajowy
12:20 Policjantki i Policjanci (506) serial 

obyczajowy
13:20 Policjantki i Policjanci (507) 
14:20 STOP Drogówka; magazyn
15:25 Flintstonowie: Niech żyje Rock 

Vegas!; komedia, USA 2000
17:20 Tajniak; komedia sensacyjna, 

USA 2002. zarnoskóry Anton Jackson 
(Eddie Griffin) vel Brat Tajniak jest 
członkiem nielegalnej organizacji 
Bractwo zwalczającej rasizm. 
Najgroźniejszym przeciwnikiem 
stowarzyszenia jest Man, którego 
celem jest zmarginalizowanie czarnej 
rasy…

19:00 Galileo (726); program 
popularnonaukowy. Reporterzy jadą 
do amerykańskiej szkoły, w której 
indywidualne podejście do ucznia 
sprawia, że nikt nie myśli wagarach. 
Odwiedzą również 24-piętrowy...

20:00 Policjantki i Policjanci (508) serial 
obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (509) serial 
obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (271) serial kryminalny

23:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (272) serial kryminalny

0:00 W podziemnym kręgu
2:05 Interwencja; magazyn reporterów 

ukazujący ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest pomoc.

2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:15 Był taki dzień - 22 czerwca; felieton
06:20 Dwadzieścia lat minęło... - 1989; 

cykl dokumentalny
07:00 Wszystkie kolory świata - 

Kazachstan. Serce Azji Środkowej. ; 
serial dokumentalny; Francja (2008)

08:00 Koło się kręci - Na łów, na łów... 
(04.11.2018); reportaż

08:20 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 43 
Olsztyn; magazyn

08:50 Zmiennicy; odc. 5/15 - Safari; serial 
TVP

10:00 Okrasa łamie przepisy - Bio warzywa 
na stół; magazyn kulinarny

10:40 Transsyberyjska wyprawa Joanny 
Lumley; odc. 3/3 (odc. 3/3); esej 
dokumentalny; Wielka Brytania (2017)

11:45 Mustang. Himalajska podróż; film 
dokumentalny; Francja (2016)

12:50 Life - Życie. cz 3. Ssaki; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

13:50 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
fryzjera w Tibilisi

14:20 Podróże z historią; s.I; odc. 7 Winne 
tajemnice; cykl dokumentalny

14:55 Genialne wynalazki; odc. 4/4; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)

15:55 Spór o historię - Słowianie zachodni; 
debata

16:40 Plemienna sztuka przetrwania; 
odc. 7/8 (7); serial dokumentalny; USA 
(2015)

17:35 Marzyciele - Fabryka 
Zieleniewskich; program publicystyczny

18:05 Drogi wolności; odc. 13 - 
Dziewczynka z zapałkami; serial TVP

19:10 Ponary. Nóż w serce
20:20 Tajne akta III Rzeszy; odc. 3/6 

Aryjska rasa panów (odc. 3/6); Wielka 
Brytania (2015); Od lat 16

21:20 Rozbite marzenia 1918 - 1939; odc. 
6; dokument fabularyzowany; Niemcy 
(2017); Od lat 16

22:25 Słynne jednostki specjalne; odc. 
7/10 (odc. 7); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); Od lat 16

23:20 Dwie strony barykady radomskiego 
czerwca; film dokumentalny

00:20 Historia w postaciach zapisana - 
Arcyksiążę Franciszek Ferdynand; cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

02:20 Hydrozagadka; film TVP; Polska 
(1970); reż.:Andrzej Kondratiuk; 
wyk.:Roman Kłosowski, Zdzisław 
Maklakiewicz, Wiesław Michnikowski, 
Józef Nowak, Wiesław Gołas, Jerzy 
Duszyński, Franciszek Pieczka

03:40 Dwadzieścia lat minęło... - 1989; 
cykl dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Argentyna

8:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Łucznictwo; ćwierćfinały

10:40 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

12:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Francja - 
Portugalia

15:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Koszykówka 3x3; mecz: 1. 
rundy: Polska - Serbia

16:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

16:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - Serbia

19:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

19:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - 
Argentyna

22:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

22:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Bułgaria - Rosja

2:00 Sporty walki: UFC Fight Night: 
Moicano vs. Korean Zombie; waga 
piórkowa: Renato Moicano - Chan 
Sung Jung

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – NIEDZIELA 23 CZERWCA 2019 r.

05:35 Klan; telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 wojsko – polskie.pl; odc. 58; 

reportaż
07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 134 

Rzeszów - Święto Paniagi; magazyn
09:05 Ziarno – Ojciec, Tata, Tatuś - Dzień 

Ojca; magazyn
09:40 Prywatne życie zwierząt (odc. 4) - 

Władza; reportaż
10:10 Flicka 3: Najlepsi przyjaciele (Flicka: 

Country Pride); USA (2012)
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Spotkanie ze Świętym
13:05 BBC w Jedynce – Błękitna Planeta. 

Seria II; cz. 1. Jeden ocean  
(Blue Planet II. ONE OCEAN);  
film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2017)

14:15 Komisarz Alex; s.XI; odc. 143 (seria 
XI.; odc. 13) - Bracia; serial kryminalny 
TVP

15:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 
228 (Ojciec Mateusz XVIII; odc. 3) - 
Pożegnanie; serial kryminalny TVP

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

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3895; 

teleturniej muzyczny
18:30 Opole na bis; koncert
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 

żywo
19:50 Siatkówka mężczyzn – Liga 

Narodów: Włochy - Polska
22:10 Zakochana Jedynka – Smak miłości 

(CUP OF LOVE); komedia; USA (2016)
23:50 Biegnij, chłopcze, biegnij (Lauf 

Junge, Lauf (Run Boy Run)) 102’; 
dramat; Niemcy, Polska, Francja (2013); 
reż.:Pepe Danquart; wyk.:Andrzej Tkacz, 
Janette Hain, Rainer Bock, Zbigniew 
Zamachowski, Grażyna Szapołowska, 
Elizabeth Duda, Olgierd Łukaszewicz, 
Przemysław Sadowski

01:50 Millenium: Mężczyźni, którzy 
nienawidzą kobiet; dramat; Niemcy, 
Norwegia, Dania, Szwecja (2009); Od 
lat 16

05:20 Dla niesłyszących - Słowo na 
niedzielę - Kim jestem?

05:30 Koło fortuny; odc. 400 ed. 6; 
teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 13 Ból rozstania 
(MOUNTAIN MEDIC - DER 
BERGDOKTOR ep. Trennungsschmerz); 
serial; Niemcy (2008)

07:00 M jak miłość; odc. 1431; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie; STEREO, 16:9, 

Na żywo
11:00 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Rodzinne oglądanie - Afryka 

Południowa 2. Królestwo kolorów 
(Southern Africa); serial dokumentalny; 
Francja (2017)

12:15 Gwiazdy w południe - Zaproszenie 
dla rewolwerowca (Invitation to a 
Gunfighter) 88’; western; USA (1964); 
reż.:Richard Wilson; wyk.:Yul Brynner, 
Janice Rule, Brad Dexer, Alfred Ryder, 
George Segal

14:00 Familiada; s.I; odc. 2204; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 401 ed. 6; 

teleturniej
15:15 Festiwal Zaczarowanej Piosenki -- 

Koncert Finałowy; cz. 2 Dorośli
16:25 Kocham Cię, Polsko!; odc. (3); 

zabawa quizowa
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:32 Kroniki F1; felieton; STEREO, 16:9
18:35 Postaw na milion; odc. 196; 

teleturniej
19:30 Na sygnale; odc. 226 „Nigdy nie 

wiesz”; serial fabularyzowany TVP
20:05 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna 

Trasa Dwójki 2019
21:05 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna 

Trasa Dwójki 2019
22:10 Wpływ księżyca (Moonstruck) 97’; 

film fabularny; USA (1987); reż.:Norman 
Jewison; wyk.:Nicolas Cage, Vincent 
Gardenia, Olympia Dukakis

23:55 Koncert Schoenbrunn
01:30 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 5 

(Americans, The ep. COMINT); serial; 
USA (2013); Od lat 16

02:15 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 6 
(Americans, The ep. Trust Me); serial; 
USA (2013); Od lat 16

03:15 Agentka specjalnej troski (Raid 
dingue) 102’; Francja (2016); reż.:Dany 
Boon; wyk.:Dany Boon, Alice Pol, Michel 
Blanc

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:10 Na fali; film animowany, USA 2007
10:55 Gwiezdne wojny: Część 5 - 

Imperium kontratakuje; film SF, USA 
1980

13:40 Kapitan Majtas: Pierwszy wielki 
film; film animowany, Kanada/
Indie/Francja/USA/Wielka Brytania 
2017. George i Harold podpadają 
dyrektorowi szkoły, więc postanawiają 
go zahipnotyzować. Wmawiają mu, 
że jest superbohaterem, Kapitanem 
Majtasem. Wkrótce dyrektor musi...

15:30 Kochaj albo rzuć; komedia, 
Polska 1977

17:50 Nasz nowy dom (121) reality 
show. Mąż Agnieszki zginął 
w wypadku samochodowym, 
zostawiając ją z dwójką dzieci. Śmierć 
męża pokrzyżowała plany o remoncie 
domu, w którym...

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Państwo w państwie; program 

publicystyczny
20:05 Zielona Góra – Stolica Polskiego 

Kabaretu; program rozrywkowy
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

Jorku (193) serial kryminalny. 
Detektyw Mac Taylor zajmuje się 
badaniem okoliczności zbrodni, 
do których dochodzi na terenie 
nowojorskiej metropolii...

0:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku (194) serial kryminalny

0:50 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku (195) serial kryminalny

1:40 Świat w płomieniach; film 
sensacyjny, USA 2013. John Cale 
(Channing Tatum) pracuje obecnie 
w Straży Kapitolu. Postanawia 
zgłosić się do Secret Service, 
agencji odpowiadającej za ochronę 
prezydenta Sawyera (Jamie Foxx). 
Tymczasem grupa uzbrojonych, 
świetnie wyszkolonych terrorystów, 
dowodzonych przez bezwzględnego 
Stenza (Jason Clarke), przejmuje 
kontrolę nad budynkiem i bierze 
zakładników. John wkracza do akcji, 
musi zapewnić bezpieczeństwo głowie 
państwa, a także uwolnić uwięzionych 
ludzi, przebywających w budynku

05:15 Uwaga! (5712) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 3 (16/39) 

- program
08:25 Akademia ogrodnika (16/39) - 

program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (2/20) - 

magazyn
11:00 Weekendowa metamorfoza (3/8) 

- program
12:00 Co za tydzień (906) - magazyn
12:40 Projekt Lady 4 (5/12) - program. 

W XIX-wiecznym Pałacu w Rozalinie 
pojawi się trzynaście nowych 
uczennic. Eksperymentalna szkoła ma 
pomóc im odmienić dotychczasowe 
życie…

13:40 Wehikuł czasu - film S-F, 
USA 2002. Nowy Jork końca XIX 
wieku. Młody naukowiec, Alexander 
Hartdegen (Guy Pearce) konstruuje 
pojazd, który pozwala podróżować w 
czasie. Alexander pragnie znaleźć się 
w przeszłości, aby zapobiec osobistej 
tragedii, śmierci ukochanej kobiety. 
Niestety…

15:40 Hobbit: Pustkowie Smauga 
- film przygodowy, USA/Nowa 
Zelandia 2013. Bilbo Baggins (Martin 
Freeman), Czarodziej Gandalf (Ian 
McKellen) i Trzynastu Krasnoludów 
pod wodzą Thorina Dębowej Tarczy 
(Richard Armitage), kontynuują 
wyprawę, której celem jest odzyskanie 
Ereboru - Królestwa Krasnoludów…

19:00 Fakty (7844) - informacje; live
19:25 Sport (7827) - informacje, live
19:35 Pogoda (7824) - informacje 
19:45 Uwaga! (5713) - program
20:00 Ocean’s Twelve: Dogrywka - film 

sensacyjny, USA/Australia 2004. 
Słynna jedenastka Danny’ego Ocean 
(George Clooney) znikła bez śladu. 
Okradziony Terry Benedict (Andy 
Garcia) odnalazł złodziei i zażądał 
zwrotu utraconej kwoty wraz z 
odsetkami…

22:30 Rambo II - film sensacyjny, 
USA 1985 (od lat 16). John Rambo 
(Sylvester Stalone), były komandos 
i odsiaduje wyrok w więzieniu. Jego 
dawny dowódca, pułkownik Trautman 
(Richard Crenna), pomaga mu wyjść 
na wolność. Pułkownik nie robi tego 
bezinteresownie…

00:40 Kuchenne rewolucje 17 (6/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

01:45 Uwaga! (5713) - program
02:05 Moc Magii (TVN noc) (520)

05:40 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 13

06:25 Jankes i Dama; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2016; odc. 8

07:20 Przygody Merlina; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2012; odc. 13

08:20 Przygody Merlina; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2011; odc. 1

09:20 Jeszcze dalej niż Północ; komedia, 
Francja 2008

11:45 Nawiedzony dwór; komedia, USA 
2003

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Błękitny ognik; baśń, Niemcy 
2010

14:45 Zakonnica w przebraniu 2; 
komedia, USA 1993

16:55 Armageddon; katastroficzny, USA 
1998. NASA odkrywa, że w kierunku 
Ziemi zmierza ogromna asteroida. Do 
zderzenia ma dojść za 18 dni, więc 
czasu na jakąkolwiek reakcję jest 
naprawdę niewiele…

20:00 Olimp w ogniu; akcja, USA 2013. 
Mike Banning to agent Secret Service. 
Mężczyzna odpowiada za ochronę 
prezydenta USA. Po wypadku, w 
którym ginie żona głowy państwa, 
Banning zostaje wydalony. Półtora 
roku później Biały Dom zostaje 
zaatakowany przez koreańskich 
terrorystów…

22:15 Na linii ognia; akcja, USA 1993. 
Frank Horrigan agentem Secret 
Service. Niedługo ma przejść na 
emeryturę. Niestety, cały czas nęka 
go wspomnienie o niepowodzeniu 
w ochronie prezydenta Johna F. 
Kennedy’ego w Dallas w 1963 roku, 
kiedy to otrzymał swoje pierwsze 
zadanie prezydenckie…

00:55 Człowiek prezydenta 2; akcja, 
USA 2002. Główny bohater filmu 
„Człowiek prezydenta 2” profesor 
- Joshua McCord jest ekspertem 
od spraw Dalekiego Wschodu na 
Uniwersytecie w Dallas. Ma jednak 
także drugą tożsamość - jest  tajnym 
agentem, któremu władze zlecają 
najbardziej niebezpieczne misje. Grupa 
islamskich terrorystów dopuszcza się 
serii krwawych zamachów na terenie 
USA…

02:30 Uwikłana; serial akcji, USA 2016
03:40 Taki jest świat; factual; 2019
04:35 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 11
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 71

05:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 110 
„Przeprowadzka”; serial komediowy TVP

06:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 111 
„Oświecenie”; serial komediowy TVP

07:00 Dom; odc. 1/25 - Co ty tu robisz, 
człowieku?; serial TVP

08:40 W labiryncie - Gdzie jest lancet?; 
serial obyczajowy TVP

09:10 W labiryncie - Powrót; serial 
obyczajowy TVP

09:45 Ranczo; s.VII; odc. 85 - Pojedynek 
czarownic; serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.VII; odc. 86  - Droga na 
szczyt; serial obyczajowy TVP

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

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

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

13:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 228 - 
Pożegnanie; serial kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.VII; odc. 87 - Ciężka ręka 
prawa; serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.VII; odc. 88 (seria VII,; 
odc. 10) - Koniec świata w Wilkowyjach; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.VII; odc. 89 (seria VII,; odc. 
11) - Czas konspiry; serial obyczajowy 
TVP

17:15 Dom; odc. 2/25 - Zapomnij o mnie; 
serial TVP

18:50 Janosik; odc. 12/13 - Pobili się dwaj 
górale; serial TVP

19:50 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 229 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 4) - Pasja; 
serial kryminalny TVP

20:45 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 230 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 5) - Randka; 
serial kryminalny TVP

21:45 Ranczo; s.VII; odc. 90 (seria VII,; odc. 
12) - Trudne powroty; serial obyczajowy 
TVP

22:45 Ranczo; s.VII; odc. 91 (seria VII,; 
odc. 13) - Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

23:40 Pluton (Platoon); dramat wojenny; 
USA (1986); Od lat 16

01:50 Korona królów; odc. 128; telenowela 
historyczna TVP

02:20 Korona królów; odc. 129; telenowela 
historyczna TVP

02:50 Londyńczycy II; odc. 10/16; serial 
obyczajowy TVP

03:45 Ekstradycja 2; odc. 4/9; serial TVP; 
Od lat 16

04:50 Rodzinka.pl; odc. 243 „Kruche szkło” 
sezon 13; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

05:45 Rozrywka Retro - Kabaret POTEM 
przedstawia - Dzikie muzy

07:05 Zakochaj się w Polsce; odc. 93 Żywe 
Muzeum Piernika w Toruniu; magazyn

07:35 Śpiewające fortepiany (26)
08:40 Koło fortuny; odc. 524 ed. 6; 

teleturniej
09:15 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Helena Majdaniec; reportaż
09:50 Kraj się śmieje - Niech żyje 

publiczność (2)
10:55 Życie to Kabaret - Kabaretowa Scena 

Dwójki - Kabaret Ani Mru Mru - 2
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Helena Majdaniec; reportaż
12:30 Okrasa łamie przepisy - Kuchnia 

żydowska czyli dawna kuchnia polska 
(JM); magazyn kulinarny

13:00 Podróże z historią; s.III; odc. 
25 Bursztynowym szlakiem; cykl 
dokumentalny

13:35 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 7) - Rodzina ach rodzina; reportaż

14:10 Wszystkie stworzenia duże i małe - 
Psie figle; odc. 3 sezon III (All Creatures 
Great and Small - Every Dog Has His 
Day; odc. 3 sezon III); serial; Wielka 
Brytania (1978)

15:05 Muzeum Polskiej Piosenki - /125/ - 
„Walc Embarras” - Irena Santor

15:20 Z Andrusem po Galicji - Sucha 
Beskidzka

15:50 Śpiewające fortepiany (27)
17:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 2; 

reality show
18:00 Wielki Test. Polacy, którzy zmienili 

świat
19:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (3) - Policjant; cz. 1; 
program rozrywkowy

20:40 Śpiewające fortepiany (28)
21:50 Dwoje i ich boje (8); program 

rozrywkowy
22:50 Kabaretowa Mapa Polski - XV 

Mazurska Noc Kabaretowa. KABARET 
według ARTURA ANDRUSA; widowisko 
rozrywkowe

23:55 Kabaretowa Mapa Polski - XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARCINA DAŃCA; 
widowisko rozrywkowe

00:55 Kabaretowa Mapa Polski - XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARYJUSZA 
KAŁAMAGI; widowisko rozrywkowe

01:55 Koło fortuny; odc. 523 ed. 6; 
teleturniej

02:40 Rozrywka Retro - Kabaret POTEM 
przedstawia - Dzikie muzy

05:50 Ukryta prawda (610) - program
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Ukryta prawda (359) - magazyn
09:55 Ukryta prawda (360) - magazyn 

obyczajowy
10:55 Poszukiwacze - western, 

USA 1956. Poszukując porwanej 
przez Komanczów bratanicy, Ethan 
Edwards, były żołnierz Konfederacji, 
bez litości zabija napotkanych Indian. 
Co więcej, jego towarzysz obawia się, 
że ogarnięty manią prześladowczą 
Edwards może ujrzeć w odnalezionej 
dziewczynie symbol hańby…

13:25 Sknerus - komedia, USA 1994. 
Wujek Joe (Kirk Douglas) jest coraz 
starszy. Jest także milionerem. 
Dlatego armia jego siostrzeńców 
i siostrzenic robi wszystko, by 
zaskarbić sobie jego sympatię oraz, 
z czego starszy pan doskonale zdaje 
sobie sprawę, spadek. Ale wujek 
Joe nie przez przypadek dorobił się 
milionów i wie jak oceniać ludzi…

15:45 Szkoła rocka - komedia, 
USA 2003. Dewey Finn (Jack 
Black) kocha rock’n’roll. Uwielbia 
dwudziestominutowe solówki i 
rzucanie się ze sceny w objęcia fanów. 
Marzy o zwycięstwie w lokalnym 
konkursie rockowym. Nie przewidział 
tylko, że koledzy wyrzucą go z 
zespołu…

18:00 Jak ukraść księżyc - komedia, 
USA/Francja 2010.

20:00 Mumia powraca - film 
przygodowy, USA 2001. Po kilku 
latach spokoju mumia egipskiego 
kapłana Imhotepa powraca, 
aby kolejny raz podjąć walkę o 
nieśmiertelność. Na ziemi pojawia się 
też inne, potężniejsze od niej źródło 
zła. Gdy te dwie siły stają do walki, 
kapitan Rick O’Connell (Brendan 
Fraser) znów wyrusza do Egiptu…

22:45 Szkoła życia - komedia, USA 2013 
(od lat 16). Dorosły bierze udział w 
turnieju literowania dla dzieci…

01:00 Zagubieni (6/25) - serial, USA 
02:00 Druga strona medalu (8) - talk 

show – Alicja Tysiąc
02:40 Moc Magii (TVN7 noc) (520) - 

program; (od lat 16)

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(3/12) - program lifestylowy

06:05 Co za tydzień (906) - magazyn
06:35 Nowa Maja w ogrodzie 3 (17/39) 

- program 
07:05 Ostre cięcie 4 (3/12) - program 
07:50 Sablewskiej sposób na modę 3 

(6) - program rozrywkowy
08:35 Apetyt na miłość 5 (8/12) - 

program rozrywkowy
09:35 W czym do ślubu 4 (7/12) - reality 

show 
10:10 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 

(2/6) - reality show 
10:55 Perfekcyjna Pani Domu 4 (11/13) - 

program rozrywkowy
11:55 Kuchenne rewolucje 11 (2/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:55 Miłość od kuchni (6/10) - program 
13:55 W czym do ślubu 4 (3/12) - reality 

show 
14:25 Tak powstaje czekolada (4/8) - 

program lifestylowy
15:00 Pani Gadżet EXTRA 3 - magazyn 
15:45 Ugotowani 7 (33) - program 16:20 

Ugotowani 7 (34) - program 
16:55 Ugotowani 7 (35) - program 
17:30 Ugotowani 7 (36) - program 
18:05 Kuchenne rewolucje 6 (4/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
19:05 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(8/10) - reality show 
19:50 Kosmetyczne rewolucje (6/8) - 

program rozrywkowy
20:35 Tu jest pięknie 3 (7/8) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(5/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 16 (22) - magazyn 
22:25 Jak zostać pilotem - magazyn; 
23:25 Gwiazdy prywatnie - Radosław 

Liszewski (4/8) - program lifestylowy
23:55 Spotkanie po eks-tra zmianie - 

program lifestylowy
00:25 Afera fryzjera 7 (6/8) - program 
01:10 W sidłach psychozy - dokument, 

Wielka Brytania
02:25 Wiem, co jem 5 (8/10) - magazyn 
02:55 W roli głównej - Małgorzata 

Kożuchowska (5/6) - talk show 
03:25 W roli głównej - Katarzyna 

Niezgoda (8) - talk show 
03:55 W roli głównej - Dorota Wellman 

(2/16) - talk show 
04:25 W roli głównej - Sebastian Karpiel 

Bułecka (9/16) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:10 Piłka nożna - MŚ kobiet: 1/8F 
07:05 Piłka nożna - MŚ kobiet: 1/8F 
08:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Hiszpania 
10:25 Wioślarstwo - Puchar Świata - 

Poznań dz. 1
15:00 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Francji
16:55 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Francji
17:25 Piłka nożna - MŚ kobiet: 1/8F 
19:35 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Włochy - Polska
22:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Austria - Niemcy 
23:00 Sportowy Wieczór
23:40 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Francji
00:50 Piłka nożna - MŚ kobiet: 1/8F 
03:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: skróty meczów dnia 
03:55 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Birmingham: Finał

6:00 101 dalmatyńczyków (36) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (37) serial
6:55 101 dalmatyńczyków (38) serial
7:35 101 dalmatyńczyków (39) serial
7:55 Flintstonowie (51) serial anim.
8:25 Dzielna mysz; serial animowany
8:45 Dwaj bracia; film familijny, Francja/

Wielka Brytania 2004
10:55 Galileo (757); program 

popularnonaukowy. Serowy 
sommelier podpowiada, jak rozpoznać 
oryginalny francuski ser z białą 
pleśnią. Amsterdam to idealne miejsce 
na tzw. city break. Reporter...

11:55 Galileo (726); program 
popularnonaukowy. Reporterzy jadą 
do amerykańskiej szkoły, w której 
indywidualne podejście do ucznia 
sprawia, że nikt nie myśli wagarach. 
Odwiedzą również 24-piętrowy...

13:00 Ona to on; komedia romantyczna, 
USA 2006. Z miłości do sportu - 
nastolatka udaje chłopaka.

15:20 Tajniak; komedia sensacyjna, USA 
2002. Anton jest członkiem organizacji 
Braterstwo walczącej z rasizmem. A 
rasiści chcą właśnie wyeliminować z 
wyborów czarnoskórego kandydata...

17:00 Bibliotekarz 3: Przeklęty kielich 
Judasza; film przygodowy, USA 2008

19:00 Galileo (727); program 
popularnonaukowy. W Kanadzie 
policjanci nie kojarzą się tylko 
z karami. W Richmond dobre 
zachowanie mieszkańców jest przez 
nich nagradzane. Okaże się,...

20:00 xXx; film sensacyjny, USA 2002
22:40 Radiowóz; komedia kryminalna, 

USA 2015. Dwóch dziesięciolatków 
znajduje na pustkowiu opuszczony 
radiowóz. Postanawiają urządzić sobie 
przejażdżkę. Nie wiedzą jednak, że w 
bagażniku auta kryje się...

0:25 Kobiety i mafia (6) serial 
dokumentalny

1:25 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
promu Columbia (1) serial 
dokumentalny. Rekonstrukcja 
wydarzeń, które poprzedziły 
największe katastrofy współczesnego 
świata. W serialu wykorzystywano 
nagrania archiwalne.

2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:15 Był taki dzień - 23 czerwca; felieton
06:20 Dwadzieścia lat minęło... - 1990; 

cykl dokumentalny
07:00 Wszystkie kolory świata - Armenia 

- kraina Noego (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008)

08:15 Święty Augustyn; odc. 2/5 - Khalida 
(Sant’Agostino ep. 2); serial; Włochy, 
Niemcy, Polska (2010)

09:10 Zmiennicy; odc. 6/15 - Prasa 
szczególnej troski; serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy - Chwasty na 
talerzu; magazyn kulinarny

10:40 Olbrzymy epoki lodowcowej; odc. 
2/3 (Ice Age Giants); film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

11:45 Dzieje archeologii według Richarda 
Milesa; odc. 3/3 (Archaeology A Secret 
History); serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

12:50 Świat z lotu ptaka; odc. 6. Wysokie 
loty (Earthflight); film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

14:25 Z naturą na co dzień; odc. 2/6 woj. 
lubuskie; cykl dokumentalny

15:00 Wojna i pokój; odc. 6/8 (War and 
Peace); serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

15:50 Poszukiwacze skarbów - Zniewolony; 
odc. 12/16 (odc. 12/16 12 Years a 
Slave); cykl dokumentalny; USA (2014)

16:25 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Wojownicy czasu - Szwedzi w 

Czersku czyli Potop raz jeszcze; cykl 
reportaży

17:55 Noce i dnie; odc. 1/12 - Bogumił i 
Barbara; serial TVP

19:00 Dwie strony barykady radomskiego 
czerwca 44’; film dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Sławomir Koehler

19:55 Helikoptery w akcji; odc. 
1/4 Wietnam (odc. 1/4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2008)

21:00 Chopin. Pragnienie miłości 116’; 
dramat; Polska (2002); reż.:Jerzy 
Antczak; wyk.:Danuta Stenka, Adam 
Woronowicz, Bożena Stachura, Andrzej 
Zieliński, Marian Opania,

23:05 Wielki Test. Polacy Stulecia
00:40 Rozbite marzenia 1918 - 1939; odc. 

6 (18 Clash of Futures. TYLKO OBSZAR 
RP); dokument fabularyzowany; Niemcy 
(2017); Od lat 16

01:45 Podsłuchane życie; film 
dokumentalny

02:55 Z wyciągniętymi rękami; cz. 2; film 
dokumentalny

03:55 Dwadzieścia lat minęło... - 1990; 
cykl dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - Serbia

8:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Łucznictwo; ćwierćfinały i półfinały

10:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

13:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Łucznictwo; finały

14:25 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Unia Tarnów - PGG ROW Rybnik

17:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Argentyna - 
Serbia

19:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

19:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - Polska

22:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

22:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Niemcy - 
Bułgaria

1:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Brazylia - Rosja

4:30 Sporty walki: KSW 48; walka: 
Roman Szymański - Salahdine 
Parnasseo tymczasowy pas 
mistrzowski w kategorii piórkowej

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 24 CZERWCA 2019 r.

05:05 BBC w Jedynce – Błękitna Planeta. 
Seria II; cz. 1. Jeden ocean; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 199 (seria 
2.; odc. 85); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 509; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:00 Czterdziestolatek; odc. 12/21 - Nowy 

zastępca, czyli meteor; serial TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 1; serial obyczajowy 

TVP; Polska (2006)
11:05 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 118; serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 

świat; odc. 1; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 510; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Kulinarne 

wspomnienia z dzieciństwa w PGR; 
magazyn kulinarny

16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 200 (seria 
2.; odc. 86); serial; Turcja (2015)

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3896; 

teleturniej muzyczny
18:30 Korona królów; odc. 244; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 10/107; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 132
21:00 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 5; 

reality show
23:00 Ekstradycja 2; odc. 6/9; serial TVP
24:00 Uwięzione; odc. 5 (Vis a vis, ep. 5); 

serial; Hiszpania (2015); Od lat 16
00:50 Uwięzione; odc. 6 (Vis a vis, ep. 6); 

serial; Hiszpania (2015); Od lat 16
01:50 Smak miłości (CUP OF LOVE); 

komedia; USA (2016)
03:30 Cuda z odzysku – urządź mieszkanie 

za darmo; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.: nie dotyczy

04:25 Notacje – Olgierd Łukaszewicz. 
Rozmowy z duchami; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 402 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 14 Tylko dom; od lat 12

06:50 Coś dla Ciebie:  204; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2204; teleturniej; 

Bez ograniczeń wiekowych
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 199 „Albo 

ona, albo ja” sezon 10; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:50 Festiwal Zaczarowanej Piosenki - 
Teledysk - Klip

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2043; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 403 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 6 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 141; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 120 Inna kobieta, część 2; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 404 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2205; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 84 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9
18:40 Na dobre i na złe; odc. 698 Mistrz 

czy uczeń?; serial TVP; od lat 12
19:30 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 99 „Święty 

Walenty”; serial komediowy TVP
20:00 Program rozrywkowy - mini audycja
20:10 Zemsta o jasnych oczach; s.I; odc. 

3/4; serial obyczajowy; Francja (2016)
22:10 Prywatne śledztwo; film sensacyjny; 

Polska (1987); reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Roman Wilhelmi, Janusz Bukowski, 
Jan Jankowski, Andrzej Pieczyński, 
Jan Peszek, Piotr Dejmek, Mirosława 
Marcheluk, Jerzy Trela, Artur Barciś, 
Jacek Dębski; od lat 16

24:00 Violetta - cz. 1 (Violetta)  96’; serial 
kostiumowy; Niemcy, Włochy (2012); 
reż.:Antonio Frazzi; wyk.:Vittoria Puccini

01:50 Fałszerze. Powrót sfory; odc. 14/14; 
serial sensacyjny TVP; od lat 12

02:45 Wpływ księżyca’; film fabularny; 
USA (1987); reż.:Norman Jewison; 
wyk.:Nicolas Cage, Vincent Gardenia, 
Olympia Dukakis; od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień z Polsat News; 

program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (795) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (796) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(13) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (646) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (207) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (528) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (69) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (399) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (246) serial 

paradokumentalny. Zamożna 
kobieta zostaje pobita i zgwałcona w 
swojej willi. Natalia i Kuba ustalają, 
że umawiała się z mężczyznami 
poznanymi przez...

17:40 Sekrety rodziny (70) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (482) 

serial komediowy
20:05 Megahit: Świat w płomieniach; 

film sensacyjny, USA 2013. Śmiałek 
musi stawić czoło grupie terrorystów, 
którzy opanowali Biały Dom.

22:45 Life; horror SF, USA 2017. Na 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
trwają badania prowadzone przez 
kosmonautów. Załoga dokonuje 
przełomowego odkrycia - udaje się 
zaobserwować pierwsze w historii 
dowody na istnienie życia na Marsie. 
Astronauci przekonują się jednak, że 
odnaleziona przez nich forma życia 
jest nadspodziewanie inteligentna…

0:45 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci, zajmujący się między innymi 
tarotem,...

05:25 Uwaga! (5713) - program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Szkoła (422) - program
08:00 19 + (311) - program
08:30 19 + (312) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (10/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 Złodzieje 2 (7/8) - program 

poradnikowy. „Fryzjer” i „Elvis” 
przestrzegą przed popularnymi 
metodami kradzieży w mieszkaniach - 
podszyją się pod dwóch hydraulików, 
dzięki czemu potencjalna ofiara sama 
otworzy im drzwi…

10:45 Złodzieje 2 (8) - program 
poradnikowy

11:30 SOS Ekipy w akcji (14/60) - 
program

12:30 Ukryta prawda (679) - program 
obyczajowy

13:30 W–11 Wydział Śledczy (1112) - 
program kryminalny

14:15 W–11 Wydział Śledczy (1114) - 
program kryminalny

15:00 Kuchenne rewolucje 7 (6/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (423) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (15/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (680) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7845) - informacje; live
19:35 Sport (7828) - informacje, live
19:45 Pogoda (7825) - informacje 
19:50 Uwaga! (5714) - program
20:10 Doradca smaku 10-Sandacz z 

sosem paprykowo-pieczarkowym 
(24/40) - program

20:15 Na Wspólnej 17 (2897) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (164) - program
21:30 Projekt Lady 4 (6/12) - program
22:30 Szokujące potrawy (4/6) - 

program
23:30 40-letni prawiczek - 

komedia, USA 2005 (od lat 16). 
Czterdziestoletni Andy prowadzi 
bardzo uregulowane i spokojne życie, 
ma dobrą pracę i ładny dom. Jest 
tylko jeden kłopot - Andy jest bardzo 
nieśmiały i nigdy nie umiał rozmawiać 
z kobietami, dlatego nigdy z żadną się 
nie związał. Kiedy dowiadują się o tym 
jego współpracownicy, postanawiają 
mu pomóc…

02:00 Co za tydzień (906) - magazyn
02:40 Uwaga! (5714) - program
03:00 Moc Magii (TVN noc) (521)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 248

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 21-22

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 126

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 26
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 91-92
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 310

13:00 112: na każde wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 15-16
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 104
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 26
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 27
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 126-127
20:00 Skaza; akcja, USA, Kanada 2009. 

W rolę Johna Bricknera wciela 
się Steve Austin. Brickner zostaje 
zwolniony warunkowo po siedmiu 
latach spędzonych w areszcie po 
spowodowaniu nieumyślnego 
zabójstwa. Po opuszczeniu 
więziennych murów wkracza w świat 
jeszcze bardziej niebezpieczny niż 
areszt…

22:05 Patriota; akcja, USA 1998. Doktor 
Wesley McClaren przed laty pracował 
jako immunolog dla rządu Stanów 
Zjednoczonych. Pewnego dnia 
postanawia jednak wieść spokojne 
życie i przenosi się do Montany. 
Niespodziewanie w miasteczku, 
w którym teraz mieszka zaczyna 
rozprzestrzeniać się niebezpieczny 
wirus, a mieszkańcy zaczynają 
umierać…

00:05 Everly; akcja, USA 2014. Salma 
Hayek wcieli się w postać porwanej 
kobiety, która z ogromną determinacją 
będzie zmuszona walczyć o wolność 
i powrót do ukochanej córki. Dzień, 
który miał rozpocząć nowy etap w jej 
życiu, zmienia się w koszmar. Drobna 
kobieta musi sięgnąć po broń, aby 
zabijać i walczyć o przetrwanie.

02:00 Taki jest świat; factual; 2019
03:05 Rodzinny interes; 2019; odc. 26
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual; 

2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 12
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 72

05:35 Bulionerzy; odc. 1/75 - Losowanie; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:05 Na sygnale; odc. 87 „Wyścig z 
czasem”; serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 88 „Godzina W”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 Zmiennicy; odc. 9/15 - Podróż 
sentymentalna; serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1076; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 10; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 11; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 116 „Dzieci 

nas wyprzedzają”; serial komediowy 
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 117 „Powrót 

do szkoły”; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.VII; odc. 88; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:35 Ranczo; s.VII; odc. 89 (seria VII, odc. 

11) - Czas konspiry; serial obyczajowy 
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 231; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 232 

(Ojciec Mateusz XVIII odc. 7) - 15:10 do 
Skarżyska; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 314 Psia 
mama; serial TVP; od lat 12

16:20 Na sygnale; odc. 88 „Godzina W”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 90; serial 
obyczajowy 

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 91; serial 
18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 118 

„Walentynki”; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 233 

(Ojciec Mateusz XVIII odc. 8) - Zdrada; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.II; odc. 29 (Ojciec 
Mateusz II odc. 16) - Egzamin; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 92 (seria VIII, 
odc. 1) - Radio Mamrot; serial 

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 93 (seria VIII, 
odc. 2) - Wykapany ojciec; serial 

23:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 234 
(Ojciec Mateusz XVIII odc. 9) - Mamusia; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

23:55 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII 
odc. 1/13; serial komediowy TVP

00:55 Paradoks; odc. 12 Kokaina; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

01:50 Paradoks; odc. 13 Paradoks; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

02:45 Zmiennicy; odc. 9/15 - Podróż 
sentymentalna; serial TVP; od lat 7

03:55 Grzech Fatmagül; odc. 1); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

05:00 Rodzinka.pl; s.V; odc. 116 „Dzieci 
nas wyprzedzają”; serial komediowy 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:30 Makłowicz w podróży. Ukraina - 
Kijów do syta.; magazyn kulinarny

07:00 Okrasa łamie przepisy – Kaczka z 
octem i musztardą; magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany (27)
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 81 

Niemodlin; magazyn; od lat 7
09:10 Koło fortuny; odc. 525 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:45 XVI Marzenia Marcina Dańca; 

program rozrywkowy; od lat 12
10:55 Podróże z historią; s.IV; odc. 38 Łódź 

filmowa; cykl dokumentalny
11:30 Święta wojna – Hanys Boss (243); 

serial komediowy TVP; od lat 12
12:05 Życie to Kabaret – Kabaret 

Moralnego Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (1); program rozrywkowy

13:10 Życie to Kabaret – Kabaret 
Moralnego Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (2); program rozrywkowy

14:10 Śpiewające fortepiany (28)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowe wakacje z duchami. Czego 
boją się Polacy? (1); widowisko

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami. Jak 
oni straszą? (2); widowisko

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe Przeboje Lata (3); program 

18:25 Okrasa łamie przepisy – Karp czy 
jesiotr; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (95) - Halik u Łowców Głów; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 
1. Trentino - Alto Adige. Skarby 
Południowego Tyrolu (1); magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

19:55 Święta wojna – Kapitan Ochłap 
(244); serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (29); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:45 Kabaretowy Klub Dwójki (47) - 
Grecja; widowisko rozrywkowe; od lat 12

22:40 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów (2) - Lekarz cz. 2; 
program rozrywkowy; od lat 12

23:45 Koło fortuny; odc. 524 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:30 Niezapomniane Koncerty – 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019

01:30 Niezapomniane Koncerty – 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019

02:35 Dzięki Bogu już weekend; s.III (25); 
program rozrywkowy; od lat 12

03:45 Rozrywka Retro – Telepeerele (15); 
widowisko rozrywkowe; Bez ograniczeń 
wiekowych

05:05 Szkoła (8) - program
06:05 Ukryta prawda (611) - program 
07:05 Sąd rodzinny (99) - program 
08:05 Szpital (297) - program 
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(136/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (147/165) - program 
12:15 Kryminalni 2 (1/13) - serial 
13:20 Ukryta prawda (361) - magazyn 
14:20 Sąd rodzinny (100) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(137/176) - program sądowy
16:20 Szpital (298) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (9/113) - program 
17:55 Kryminalni 2 (2/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 2 (7/11) - 

program . Helena zamierza namówić 
Pana Stanleya do zakupu nowego 
domu. Użyje podstępu…

20:00 Odwróceni (1/14) - serial 
sensacyjny, (od lat 16); odc. 1. 
Komisarz Paweł Sikora (Artur 
Żmijewski) i jego partner, Robert 
Gazda (Krzysztof Globisz) próbują 
pozyskać informatora wśród członków 
gangu pruszkowskiego…

21:05 Odwróceni (2/14) - serial 
sensacyjny, (od lat 16); odc. 2 

22:10 Władcy ognia - film przygodowy, 
USA/Wielka Brytania/Irlandia 2002 
(od lat 16). Londyn, rok 2084. 12-letni 
Quinn nieświadomie budzi ze snu 
smoka. W ciągu 20 lat bestia i jej 
potomstwo niszczą niemal cały świat. 
Dorosły Quinn jest szefem straży 
pożarnej, odpowiedzialnym za walkę 
ze skutkami smoczego ataku…

00:15 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. 
Gary King jest zdeterminowany 
by przeżyć jeszcze raz alkoholowy 
maraton. 

02:35 Moc Magii (TVN7 noc) (521) - 
program; (od lat 16)

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(3/12) - program lifestylowy

06:05 Co za tydzień (906) - magazyn
06:35 Nowa Maja w ogrodzie 3 (17/39) 

- program 
07:05 Ostre cięcie 4 (3/12) - program 
07:50 Sablewskiej sposób na modę 3 

(6) - program rozrywkowy
08:35 Apetyt na miłość 5 (8/12) - 

program rozrywkowy
09:35 W czym do ślubu 4 (7/12) - reality 

show 
10:10 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 

(2/6) - reality show 
10:55 Perfekcyjna Pani Domu 4 (11/13) - 

program rozrywkowy
11:55 Kuchenne rewolucje 11 (2/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:55 Miłość od kuchni (6/10) - program 
13:55 W czym do ślubu 4 (3/12) - reality 

show 
14:25 Tak powstaje czekolada (4/8) - 

program lifestylowy
15:00 Pani Gadżet EXTRA 3 - magazyn 
15:45 Ugotowani 7 (33) - program 

kulinarno-rozrywkowy
16:20 Ugotowani 7 (34) - program 

kulinarno-rozrywkowy
16:55 Ugotowani 7 (35) - program 

kulinarno-rozrywkowy
17:30 Ugotowani 7 (36) - program 
18:05 Kuchenne rewolucje 6 (4/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
19:05 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(8/10) - reality show 
19:50 Kosmetyczne rewolucje (6/8) - 

program rozrywkowy
20:35 Tu jest pięknie 3 (7/8) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(5/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 16 (22) - magazyn 
22:25 Jak zostać pilotem - magazyn; 
23:25 Gwiazdy prywatnie - Radosław 

Liszewski (4/8) - program lifestylowy
23:55 Spotkanie po eks-tra zmianie - 

program lifestylowy
00:25 Afera fryzjera 7 (6/8) - program 

rozrywkowy
01:10 W sidłach psychozy - dokument, 

Wielka Brytania
02:25 Wiem, co jem 5 (8/10) - magazyn 
02:55 W roli głównej - Małgorzata 

Kożuchowska (5/6) - talk show 
03:25 W roli głównej - Katarzyna 

Niezgoda (8) - talk show 
03:55 W roli głównej - Dorota Wellman 

(2/16) - talk show 
04:25 W roli głównej - Sebastian Karpiel 

Bułecka (9/16) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Austria - Niemcy 
08:15 Wioślarstwo - Puchar Świata - 

Poznań dz. 1; STEREO, 16:9
10:05 Siatkówka mężczyzn - Liga 

Narodów: Włochy - Polska; STEREO, 
16:9

12:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Eastbourne: 1 runda 

15:50 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 
U21: skróty meczów dnia 

16:40 Wyścigi samochodowe 
- Formuła 1 - Grand Prix Francji - 
Podsumowanie

17:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/8F (5) 
20:10 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Chorwacja - Anglia 
23:15 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9, 

Na żywo
23:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/8F 
02:00 Esport - ESL Pro League - Finały
04:10 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 1 runda

6:00 Buffy, postrach wampirów (12) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (57) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (50) reality show. 

We wsi Stare Hołowczyce nad Bugiem 
mieszka pani Ula. Po tragicznej 
śmierci męża sama wychowuje trójkę 
dzieci. Kobieta rozpoczęła remont...

9:00 Septagon (1) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna 

Kuchnia 6 (60) reality show
12:00 Galileo (757); program 

popularnonaukowy. Serowy 
sommelier podpowiada, jak rozpoznać 
oryginalny francuski ser z białą 
pleśnią. Amsterdam to idealne miejsce 
na tzw. city break. Reporter...

13:00 Detektywi w akcji (61) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (509) serial 
obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator (1) serial 
kryminalny

17:00 Joker (28) teleturniej
18:00 Septagon (2) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (510) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (273) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (15); program 

rozrywkowy realizowany z udziałem 
publiczności. Widzowie zobaczą m.in. 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani 
Mru-Mru, grupę Nowaki i Kabaret pod 
Wyrwigroszem. W...

22:00 Galileo (726); program 
popularnonaukowy. Reporterzy jadą 
do amerykańskiej szkoły, w której 
indywidualne podejście do ucznia 
sprawia, że nikt nie myśli wagarach. 
Odwiedzą również 24-piętrowy...

23:00 Robocop 3; film SF, USA 1993. 
Cyborg staje w obronie mieszkańców 
wysiedlanych przez korporację.

1:10 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:10 Interwencja; magazyn reporterów 

ukazujący ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest pomoc.

2:35 Cafe Futbol; magazyn piłkarski
4:05 Atleci; magazyn 
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 25 czerwca odc. 604; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

06:55 Dziennik telewizyjny – 25.06.1989; 
Bez ograniczeń wiekowych

07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 19/24; 
serial TVP; od lat 12

08:55 Flesz historii; cykl reportaży
09:15 Historia Polski – Czas transformacji; 

odc. 3; cykl dokumentalny; od lat 7
09:55 Historia Polski – Czas transformacji; 

odc. 4; cykl dokumentalny; od lat 7
10:30 Sensacje XX wieku – Jak umierali 

bogowie cz. 1; cykl dokumentalny
11:00 Spór o historię – Roztańczony 

kongres; debata; od lat 12
11:45 Anus mundi; reportaż; od lat 12
12:10 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 37; cykl dokumentalny; od lat 7
12:25 Czas honoru; odc. 58 „Pamiątka z 

Powstania”; serial TVP; od lat 12
13:25 Wszystkie kolory świata – Armenia 

– kraina Noego (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008); od lat 7

14:30 Historia w postaciach zapisana – 
Talleyrand. Dyplomata bez skrupułów 
(Talleyrand); cykl dokumentalny; Francja 
(2013); od lat 12

16:10 Marzyciele – Fabryka 
Zieleniewskich; program publicyst.

16:35 Historia Polski – Gdzie najpierw 
była Polska; program dokumentalny

17:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Modzele - 
odsłona druga; od lat 7

18:10 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 
11; program historyczny; od lat 12

18:35 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 21; od lat 7

18:50 Pogranicze w ogniu; odc. 20/24; 
serial TVP; od lat 12

20:00 Głową mur przebijesz – O 
Solidarności Walczącej; film 
dokumentalny; od lat 12

20:55 Wojna generałów; odc. 4/6 Bitwa 
Stalingradzka (The Battle of Stalingrad); 
cykl dokumentalny; Wielka Brytania 
(2009); od lat 12

22:00 Śmierć jak kromka chleba 116’; 
dramat; Polska (1994); reż.:Kazimierz 
Kutz; wyk.:Janusz Gajos, Jerzy Trela, 
Jerzy Radziwiłowicz, Mariusz Benoit

00:05 Sensacje XX wieku – Jak umierali 
bogowie cz. 1; cykl dokumentalny

00:35 Encyklopedia II wojny światowej – 
Eben Emael cz 1; cykl dokumentalny

01:10 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Modzele - 
odsłona druga; od lat 7

01:45 Dziennik telewizyjny – 25.06.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - Polska

8:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Łucznictwo

10:15 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

17:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Koszykówka 3x3; mecze 
półfinałowe

19:50 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Koszykówka 3x3; mecz finałowy

21:00 Formuła 1: Grand Prix Francji; 
magazyn

22:10 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - Polska

0:30 Boks: Polsat Boxing Night: Noc 
Zemsty; waga ciężka: Tomasz 
Adamek - Joey Abell. Przypomnienie 
walki z 21 kwietnia 2018 roku. 
Pojedynkiem wieczoru podczas gali 
w Częstochowie było starcie Tomasza 
Adamka z Joey’em Abellem....

4:30 Sporty walki: Gala FEN 24 
w Warszawie; walka: Arkadiusz 
Wrzosek - Patrick Schmid. Podczas 
zawodów w Torwarze kibice zobaczą 
dziesięć walk. W K-1 w kategorii 
poniżej 85 kg zmierzą się Radosław 
Paczuski i...

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – WTOREK 25 CZERWCA 2019 r.

05:10 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 
świat; odc. 1; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 200; 
serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 510; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:05 Czterdziestolatek; odc. 13/21 - Kozioł 

ofiarny, czyli rotacja; serial TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 2 - Goście z 

zaświatów; serial obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 119  

Laweciarze; serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes; 
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 

świat; odc. 2; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 511; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 132
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 201 (seria 

2.; odc. 87); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3902; 

teleturniej muzyczny
18:30 Korona królów; odc. 245; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 11/107; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 133; Polska 
21:00 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 6; 

reality show
23:00 Okupowani; odc. 1; serial; Szwecja, 

Norwegia (2015); reż.:John Andreas 
Andersen; wyk.:Jesper Berg, Hans 
Martin Djupvik, Ane Dahl Torp

23:55 Pielgrzym; film dokumentalny; 
Polska (2015); reż.:Paweł Jóźwiak - 
Rodan; Od lat 16

01:10 Wichry wojny; odc. 3 (The Winds of 
War ep. 3); serial; USA (1983)

03:00 Cuda z odzysku – urządź mieszkanie 
za darmo; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

03:50 Notacje – Andrzej Korzyński. 
Tajemnice sztuki; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny - odc 405 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział - odc. 15 Życie wewnętrzne; 
serial; Niemcy (2008);

06:55 Szlak szkocki; reportaż
07:20 Familiada s.I - odc. 2205; teleturniej; 

Bez ograniczeń wiekowych
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz; Dla 
małoletnich od lat 12, Na żywo

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl s.X - odc. 200 

„Zapisałaś w chmurze?” sezon 10; serial
11:50 Festiwal Zaczarowanej Piosenki - 

Teledysk - Klip
11:55 Barwy szczęścia - odc. 2044; serial 
12:30 Koło fortuny - odc 406 ed. 6; 

teleturniej
13:15 Marzę o Tobie - odc. 7; Turcja 

(2018); Dla małoletnich od lat 12
14:10 Postaw na milion s.II - odc. 142; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział - odc. 121 Trudna miłość, część 
1; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny - odc 407 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada s.I - odc. 2206; teleturniej
17:10 Więzień miłości - odc 85; Turcja 

(2016); Dla małoletnich od lat 12
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe - odc. 699 

Najgorszy dzień w roku; serial TVP
19:25 Rodzinka.pl s.IV - odc. 100 „Razem i 

osobno”; serial komediowy TVP
20:00 Młody Tancerz Roku 2019 - Finał; 

widowisko artystyczne
21:40 Ja wam pokażę!; komedia; Polska 

(2006); reż.:Denis Delic; wyk.:Grażyna 
Wolszczak, Maria Niklińska, Marta 
Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Hanka 
Bielicka, Cezary Pazura, Paweł Delag, 
Agnieszka Pilaszewska

23:45 Zemsta o jasnych oczach s.I - odc 
3/4; serial obyczajowy kraj prod.Francja 
(2016); Dla małoletnich od lat 12

01:45 Świat bez fikcji - Elektrosonda; 
koncert; Polska (2016)

02:35 Glina; odc. 1/25; serial kryminalny 
TVP; Polska (2004); reż.:Władysław 
Pasikowski; Dla małoletnich od lat 16

03:35 Violetta; cz. 1 (Violetta) 96’; serial 
kostiumowy; Niemcy, Włochy (2012); 
od lat 16

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień z Polsat News; 

program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (797) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (798) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(14) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (647) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (208) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (529) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (70) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (400) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (247) serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (71) serial 

paradokumentalny
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (483) 

serial komediowy
20:05 Life; horror SF, USA 2017. 

Odkrycie jednokomórkowych 
organizmów w próbce pochodzącej 
z Marsa wywołuje ekscytację 
naukowców. Przynajmniej do czasu, 
kiedy zaczynają one wykazywać się 
inteligencją.

22:20 Joker; dramat sensacyjny, USA
0:00 Nasz nowy dom (84) reality show. 

Dzieci Renaty wymagają kosztownej 
kuracji hormonalnej. Rodzina żyje w 
niewielkim pokoju u rodziców kobiety. 
Kilka lat temu brat podarował jej...

0:50 Nasz nowy dom (85) reality 
show. Agnieszka cierpi na dziecięce 
porażenie mózgowe. Mimo choroby 
udało jej się założyć rodzinę - ma 
męża i syna. Chłopiec ma...

1:40 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci, zajmujący się między innymi 
tarotem,...

05:10 Uwaga! (5714) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Szkoła (423) - program
07:50 Doradca smaku 10-Sandacz z 

sosem paprykowo-pieczarkowym 
(24/40) - program

08:00 19 + (313) - program
08:30 19 + (314) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1112) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1114) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (15/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (680) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1116) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1118) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (7/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (424) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (16/60) - 

program. Ratownicy medyczni 
udzielają pomocy nastolatce, która 
spadła z konia. Policja ustala, czy 
udział w spłoszeniu zwierzęcia miały 
osoby trzecie… 

18:00 Ukryta prawda (681) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7846) - informacje; live
19:35 Sport (7829) - informacje, live
19:45 Pogoda (7826) - informacje 
19:50 Uwaga! (5715) - program
20:10 Doradca smaku 10-Pielmieni 

(25/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2898) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (165) - program
21:30 Nico: Ponad prawem - film 

sensacyjny, USA 1988 (od lat 16). 
Policjant Nico Toscani (Steven 
Seagal) jest byłym agentem CIA i 
weteranem wojny w Wietnamie. 
Przypadkiem trafia na ślad 
międzynarodowej organizacji 
prowadzącej nielegalny handel bronią. 
W sprawę zamieszani są wpływowi 
politycy i biznesmeni…

23:30 Kuba Wojewódzki 12 (11/13) - 
talk show; (od lat 16)

00:35 W garniturach (6/12) - serial, USA
01:35 Szokujące potrawy (4/6) - 

program
02:35 Uwaga! (5715) - program
03:00 Moc Magii (TVN noc) (522) 

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 249

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 22-23

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 127

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 27
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 92-93
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 311

13:00 112: na każde wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 16-17
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 105
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 27
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 28
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 127-128
20:00 Arena; akcja, USA 2011. Słynny 

biznesmen (Samuel L. Jackson) 
zbudował swoje imperium na brutalnej 
stronie internetowej, gdzie gladiatorzy 
walczą na śmierć i życie. Jego 
najnowszy wojownik to strażak - David 
Lord (Kellan Lutz)…

21:55 1408; horror, USA 2007. Historia 
amerykańskiego pisarza (John 
Cusack), autora przewodników po 
nawiedzonych hotelach. Mężczyzna 
nie wierzy w życie po śmierci i 
próbuje podważyć występowanie 
paranormalnych zjawisk. Pewnego 
dnia trafia do pokoju 1408 
mieszczącego się w jednym z 
nowojorskich hoteli…

23:55 Szczęki 4: Zemsta; katastroficzny, 
USA 1987. Ellen Brody oraz jej 
synowie na nowo układają sobie 
życie po stracie ukochanego męża i 
ojca. Rodzina próbuje znaleźć swoje 
miejsce w niewielkiej społeczności, a 
najstarszy z braci, Sean, przejmuje rolę 
szeryfa po zmarłym ojcu. Pewnego 
dnia wybiera się łódką na rutynowy 
obchód, kiedy nagle z fal występuje 
biała bestia…

01:50 Rodzinny interes; 2019; odc. 27
02:50 Na jedwabnym szlaku; factual
03:10 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:00 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 13
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 73

05:45 Bulionerzy; odc. 2/75 - 
Przeprowadzka; serial komediowy TVP

06:15 Na sygnale; odc. 88 „Godzina W”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:45 Na sygnale; odc. 89; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

07:20 Zmiennicy; odc. 10/15 - Krzyk ciszy; 
serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1077; serial 
TVP; od lat 12

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 11; serial 
TVP; od lat 7

09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 12; serial 
TVP; od lat 7

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 117 „Powrót 
do szkoły”; serial komediowy TVP; od 
lat 12

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 118 
„Walentynki”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 89; serial 
12:30 Ranczo; s.VII; odc. 90; serial 
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 232; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 233; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 315 Paweł i 

Gaweł; serial TVP; od lat 12
16:20 Na sygnale; odc. 89 „Duma i 

uprzedzenie”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 91; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 92; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 119 
„Komunia”; serial komediowy TVP; od 
lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 234; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.II; odc. 30; serial
21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 93; serial 
22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 94; serial 
23:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 235; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
00:05 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII 

odc. 2/13; serial komediowy TVP; od 
lat 12

00:55 Czas honoru; odc. 59 „Kuzyn z 
Murmańska”; serial TVP; od lat 12

01:55 Czas honoru; odc. 60 „Kanał”; serial 
TVP; od lat 12

02:50 Zmiennicy; odc. 10/15 - Krzyk ciszy; 
serial TVP; od lat 7

04:00 Grzech Fatmagül; odc. 2; serial; 
Turcja (2011); od lat 12

05:00 Rodzinka.pl; s.V; odc. 117 „Powrót 
do szkoły”; serial komediowy TVP; od 
lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Makłowicz w podróży - Podróż 
1. Trentino - Alto Adige. Skarby 
Południowego Tyrolu (1); magazyn 

06:50 Okrasa łamie przepisy – Karp czy 
jesiotr; magazyn kulinarny

07:25 Śpiewające fortepiany (28)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 82 

Biecz; magazyn; od lat 7
09:00 Koło fortuny; odc. 526 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (2) - Lekarz cz. 2
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; 

/126/ - „Znamy się tylko z widzenia” - 
Trubadurzy; Bez ograniczeń wiekowych

10:55 Podróże z historią; s.IV; odc. 39 
Reguły Templariuszy; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – Kapitan Ochłap 
(244); serial komediowy TVP; od lat 12

12:05 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+; /
cz. 1-2/; program rozrywkowy; od lat 12

14:10 Śpiewające fortepiany (29)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XV 

Mazurska Noc Kabaretowa. KABARET 
według ARTURA ANDRUSA; widowisko 

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARCINA DAŃCA

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARYJUSZA 
KAŁAMAGI

18:20 Okrasa łamie przepisy – Rybne 
kanapki; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 37 - Wielbłąd; cykl reportaży; 
Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Alpejska Górna 
Adyga (2); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna – Piraci (245); serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (30)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki (48) - z 

NEO - NÓWKĄ; widowisko rozrywkowe
22:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (3) - Policjant cz. 1
23:45 Koło fortuny; odc. 525 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
00:25 Niezapomniane Koncerty – Gramy 

dla Europy - widowisko z okazji 15 - 
lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej; 
/skrót 2/; koncert; od lat 12

01:25 Niezapomniane Koncerty – Rock 
Opole 1991; /4/; koncert; od lat 12

02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.III (27)
03:40 Rozrywka Retro – Krajowy Festiwal 

Polskiej Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur” cz. 1; od lat 12

05:05 Szkoła (9) - program
06:05 Ukryta prawda (612) - program
07:05 Sąd rodzinny (100) - program 
08:05 Szpital (298) - program 
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(137/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (148/165) - program 
12:15 Kryminalni 2 (2/13) - serial 
13:20 Ukryta prawda (362) - magazyn 
14:20 Sąd rodzinny (101) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(138/176) - program sądowy
16:20 Szpital (299) - program 
17:20 Milionerzy (10/113) - program 
17:55 Kryminalni 2 (3/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 2 (8/11) - 

program . Przed Iwoną bardzo 
poważne zadanie. Jeden z jej pupili 
– Toby, jest już uznanym celebrytą, 
który świetnie potrafi odnaleźć się 
na dużych imprezach, zapozować na 
ściance fotoreporterom i wzbudzić 
zachwyt wszystkich gwiazd obecnych 
na ważnych eventach. A co z drugim 
słodkim stworzeniem Iwony?…

20:00 Labirynt - film sensacyjny, 
USA 2013 (od lat 16). Keller Dover 
(Hugh Jackman) staje twarzą w twarz 
z najgorszym koszmarem, który może 
przytrafić się każdemu rodzicowi: jego 
sześcioletnia córka, Anna, zostaje 
porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. 
Minuty mijają jak godziny, powstaje 
panika. Pierwszy trop prowadzi do 
samochodu, który zaparkowano na 
ulicy. Detektyw Loki (Jake Gyllenhaal) 
aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa 
(Paul Dano), wkrótce musi go 
wypuścić z braku dowodów…

23:10 Ostatni bastion - film sensacyjny, 
USA 2001. Generał Irwin (Robert 
Redford) popełnia fatalny błąd, za 
który sąd wojskowy skazuje go na 
karę więzienia. Wkrótce po przybyciu 
do zamienionej w wojskowe więzienie 
twierdzy, generał staje na czele buntu 
więźniów.

01:45 Zagubieni (7/25) - serial, USA 
02:50 Moc Magii (TVN7 noc) (522) - 

program; (od lat 16)

05:00 Wiem, co jem na diecie (9/12) - 
program lifestylowy

05:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(4/12) - program lifestylowy

06:15 Subiektywny ranking naj… 2 (3/6) 
- program 

06:50 Śluby marzeń (8) - program
07:50 Sablewskiej sposób na modę 4 

(1/13) - program rozrywkowy
08:35 Apetyt na miłość 5 (9/12) - 

program rozrywkowy
09:35 W czym do ślubu 4 (8/12) - reality 

show 
10:10 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 

(3/6) - reality show 
10:55 Perfekcyjna Pani Domu 4 (12/13) - 

program rozrywkowy
11:55 Kuchenne rewolucje 11 (3/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:55 Pani Gadżet 16 (22) - magazyn 
13:30 Tak powstaje czekolada (4/8) - 

program lifestylowy
14:05 Spotkanie po eks-tra zmianie - 

program lifestylowy
14:35 Tu jest pięknie 3 (7/8) - program 
15:10 Subiektywny ranking smaków 

(1/8) - program rozrywkowy
15:40 Gwiazdy prywatnie - Radosław 

Liszewski (4/8) - program lifestylowy
16:15 Afera fryzjera 7 (6/8) - program
17:00 Jak zostać pilotem - magazyn; 
18:00 Kuchenne rewolucje 6 (5/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(9/10) - reality show 
19:45 Misja ratunkowa 2 (8/10) - 

program rozrywkowy
20:30 Zachcianki bogaczy
21:40 Co nas truje 3 (5/10) - program
22:25 Kto tu mieszka? (8) - program
23:10 Panny młode ponad miarę 2 

(9/10) - program 
00:10 Miłość od kuchni (6/10) - program 

rozrywkowy
01:10 Wiem, co kupuję (8/12) - program 

lifestylowy
01:40 Wiem, co jem na diecie (9/12) - 

program lifestylowy
02:10 Wiem, co jem 6 (1/16) - magazyn 
02:40 W roli głównej - Anita Werner (2/8) 

- talk show 
03:10 W roli głównej - Katarzyna 

Montgomery (3/8) - talk show 
03:40 W roli głównej - Urszula (4/8) - talk 

show 
04:10 W roli głównej - Kayah (3/16) - talk 

show 
04:40 Wiem, co jem na diecie (8/12) - 

program lifestylowy

05:35 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:10 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/8F 
08:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Chorwacja - Anglia 
10:10 Mundialowe historie - Belgia na 

mundialu w Rosji 
10:45 Wyścigi samochodowe - Formuła 1 - 

Grand Prix Francji; STEREO, 16:9
12:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 1 runda 
17:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/8F (7) 
20:05 Oko w oko - Maciej Sulęcki
20:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/8F (8) 
22:55 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9, 

Na żywo
23:35 Wyścigi samochodowe - Formuła 1 - 

Grand Prix Francji - Podsumowanie
00:50 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 1 runda 
02:30 Boks - Gala kobiet w Nowym Jorku: 

Katie Taylor - Delfine Persoon 
03:30 Boks - Gala w Nowym Jorku: Callum 

Smith - Hassan N’Dam N’Jikam 
04:35 Boks - Gala w Nowym Jorku: Anthony 

Joshua - Andy Ruiz

6:00 Buffy, postrach wampirów (13) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (58) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (51) reality show. 
Kąty, niedaleko Siedlec. Pani Aneta, 
córka alkoholika, z mężem Adamem 
stworzyła rodzinę zastępczą dla 
swoich sióstr. Para wychowuje też 
trójkę...

9:00 Septagon (2) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (1) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (2) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (41) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (43) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (726); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (62) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (510) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (2) serial 

kryminalny
17:00 Joker (29) teleturniej
18:00 Septagon (3) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (511) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (274) serial kryminalny
21:00 Wiking; dramat historyczny, 

Rosja 2016. X wiek n.e. Młody wiking 
Włodzimierz ucieka przed zemstą 
swojego brata Jaropełka. Sweneld, 
możny wojownik, przekonuje 
Włodzimierza, by odbił Nowogród...

23:55 Paragraf 78; thriller SF, Rosja 
2006

2:45 Interwencja; magazyn reporterów
3:00 Atleci; magazyn dla wszystkich, 

którzy kochają sport. W programie 
relacje z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, praktyczne porady,...

3:40 Trans World Sport; magazyn 
poświęcony najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. Co tydzień 
poznajemy wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

4:35 SuperLudzie (5) serial dokum.
5:10 SuperLudzie (6) serial dokum.
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 26 czerwca odc. 605; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

07:00 Dziennik telewizyjny – 26.06.1989; 
Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pogranicze w ogniu; odc. 20/24; 
serial TVP; od lat 12

09:00 Podróże z historią; s.V; odc. 44 
Czarne złoto; cykl dokumentalny; Bez 
ograniczeń wiekowych

09:30 Historia Polski – Gdzie najpierw 
była Polska; program dokumentalny

10:35 Sensacje XX wieku – Jak umierali 
bogowie cz. 2; cykl dokumentalny

11:15 Głową mur przebijesz – O 
Solidarności Walczącej; film dokum.

12:05 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 21; od lat 7

12:20 Czas honoru; odc. 59 „Kuzyn z 
Murmańska”; serial TVP; od lat 12

13:20 Wszystkie kolory świata – Liban. 
Ulubieniec Bliskiego Wschodu; serial 
dokumentalny; Francja (2008); od lat 7

14:25 Dwie strony barykady radomskiego 
czerwca; film dokumentalny; od lat 12

15:25 Ramzes II. Wielka podróż; film 
dokumentalny; Francja (2011); od lat 12

16:30 Historia Polski – Narodziny polskich 
skrzydeł; film dokumentalny; od lat 12

17:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Z odmętów 
Pilicy; od lat 7

18:00 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV; 
odc. 80; magazyn; od lat 7

18:30 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7

18:45 Pogranicze w ogniu; odc. 21/24; 
serial TVP; od lat 12

19:55 Bomba; 1/2 (1/2); film dokumentalny; 
USA (2015); od lat 12

21:00 Cicha wojna – Poznaj swojego 
wroga; odc. 1; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); od lat 12

22:00 Marzyciele – Fabryka 
Zieleniewskich; program publicystyczny

22:30 Poznań 56; dramat; Polska (1996); 
reż.:Filip Bajon; wyk.:Daniel Olbrychski, 
Jerzy Radziwiłowicz, Piotr Prońko, Marta 
Stanisławska, Mariusz Puchlowski, 
Bogdan Kupisiewicz, Jan Nowicki, Maciej 
Talaga, Stefan Sendecki, Robert Siwak; 
od lat 12

00:25 Sensacje XX wieku – Jak umierali 
bogowie cz. 2; cykl dokumentalny

00:55 Encyklopedia II wojny światowej – 
Eben Emael cz 2; cykl dokumentalny

01:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Z odmętów 
Pilicy; od lat 7

02:05 Dziennik telewizyjny – 26.06.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - Serbia

8:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Łucznictwo

9:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Kolarstwo; finały

11:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

12:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Kolarstwo; finały

15:30 Formuła 1: Grand Prix Francji; 
magazyn

16:40 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Lekkoatletyka; ćwierćfinały 
zawodów w formule Dynamic New 
Athletics

20:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

20:55 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz fazy grupowej: 
Chile - Urugwaj

23:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo

0:30 Boks: Polsat Boxing Night: Nowe 
rozdanie; waga ciężka: Tomasz 
Adamek - Solomon Haumo

4:30 Boks: Gala MB Boxing Night: 
Ostatni Taniec; waga superśrednia: 
Robert Parzęczewski - Dmitrij 
Czudinow

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 
świat; odc. 2; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 201 (seria 
2.; odc. 87); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 511; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:10 Czterdziestolatek; odc. 14/21; serial 

TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 3; serial TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 120; serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 

świat; odc. 3; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 512; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 133
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 202 (seria 

2.; odc. 88); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3903; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu; 12/107; 

teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 13/107
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 134
21:00 Wielki Test o Lesie, Na żywo
22:30 Rolnik szuka żony seria V; odc. 7; 

reality show
23:25 Lampedusa. Za horyzontem - Część 

1 (Lampedusa, Dall’orizzonte in poi) 
47’; serial; Włochy (2016); reż.:Marco 
Pontecorvo; wyk.:Claudio Amendola, 
Carolina Crescentini, Venji Liam, 
Allessandro Servina

00:30 Byliśmy pierwsi. Poznań 56 43’; film 
dokumentalny; Polska (2016)

01:20 wojsko – polskie.pl; odc. 58; 
reportaż

01:40 Terytorialsi
01:55 Luisa Spagnoli; odc. 2 (Luisa 

Spagnoli); serial; Włochy (2016)
04:00 Cuda z odzysku - urządź mieszkanie 

za darmo; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

05:25 Koło fortuny; odc. 408 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 16 Fatalny błąd; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2206; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz; od lat 
12, Na żywo

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 201 „Upiorne 

urodziny” sezon 10; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:50 Festiwal Zaczarowanej Piosenki - 
Teledysk - Klip

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2045; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 409 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 8 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 143; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 122 Trudna miłość, część 
2; serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 410 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2207; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 86 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 700 Słabość; 

serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 101 „Bez 

mieszkania”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks - Męska rzecz; komedia; 

USA (2003); reż.:Chris Koch; wyk.:Jason 
Lee, Julia Stiles, Selma Blair, James 
Brolin; od lat 16

22:00 Mocne Kino - Żądza śmierci; thriller; 
USA (2008); reż.:Jeff King; wyk.:Steven 
Seagal; od lat 16

23:45 Prywatne śledztwo; film sensacyjny; 
Polska (1987); reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Roman Wilhelmi, Janusz Bukowski; 
od lat 16

01:35 Sztuka zbrodni; odc. 3/6 Śmierć 
uwodziciela. Cz. 1; serial; Francja (2016); 
od lat 12

02:40 Świat bez tajemnic - W 
poszukiwaniu Boga z Morganem 
Freemanem - Stworzenie; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (799) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (800) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(15) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (648) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (209) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (530) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (71) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (401) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (248) serial 

paradokumentalny. Dwie młode 
kobiety giną w podobny sposób. 
Policjanci wracają do starej, 
nierozwiązanej sprawy seryjnego 
mordercy, który używał nietypowego 
narzędzia zbrodni....

17:40 Sekrety rodziny (72) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (484) 

serial komediowy
20:05 A więc wojna; komedia 

romantyczna, USA 2012. Przyjaciele 
FDR Foster (Chris Pine) i Tuck 
Hansen (Tom Hardy) są agentami 
CIA. Pewnego dnia rozwiedziony 
Tuck postanawia skorzystać z 
serwisu randkowego. W ten sposób 
poznaje uroczą Lauren Scott (Reese 
Witherspoon). Atrakcyjna dziewczyna 
wpada w oko także Fosterowi…

22:20 Nagi peryskop; komedia, USA 
1996. Grupa nieudaczników wyrusza 
w morze z tajną misją.

0:00 Czego pragną kobiety; komedia, 
USA 2000. Pracownik firmy 
reklamowej słyszy myśli płci 
przeciwnej. Chce to wykorzystać.

2:20 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy, w którym wróżki 
udzielają porad widzom

05:10 Uwaga! (5715) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Szkoła (424) - program
07:50 Doradca smaku 10-Pielmieni 

(25/40) - program
08:00 19 + (315) - program
08:30 19 + (316) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1116) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1118) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (16/60) - 

program. Ratownicy medyczni 
udzielają pomocy nastolatce, która 
spadła z konia. Policja ustala, czy 
udział w spłoszeniu zwierzęcia miały 
osoby trzecie… 

12:30 Ukryta prawda (681) - program 
obyczajowy

13:30 W–11 Wydział Śledczy (1121) - 
program kryminalny

14:15 W–11 Wydział Śledczy (1122) - 
program kryminalny

15:00 Kuchenne rewolucje 7 (8/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (425) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (17/60) 

- program. Pracownik stacji 
benzynowej zgłasza policji znalezienie 
błąkającej się po okolicy 6-latki… 

18:00 Ukryta prawda (682) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7847) - informacje; live
19:35 Sport (7830) - informacje, live
19:45 Pogoda (7827) - informacje 
19:50 Uwaga! (5716) - program
20:10 Doradca smaku 10-Zupa rybna z 

papryka (27/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2899) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (166) - program
21:35 Dziedzictwo Bourne’a - film 

sensacyjny, USA/Japonia 2012 (od 
lat 16). 

00:15 Vinci - komedia;  2004,. Cuma - 
specjalista od kradzieży dzieł sztuki 
- wychodzi z więzienia ze względu 
na zły stan zdrowia. Jego wyjście 
zaaranżował Gruby, paser, który zleca 
Cumie kradzież krakowskiego skarbu: 
„Damy z łasiczką”…

02:35 American Horror Story: Asylum 
(9/13) - serial, USA (od lat 16)

03:30 Uwaga! (5716) - program
03:55 Moc Magii (TVN noc) (523) - 

program; (od lat 16)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 250

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 23-24

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 128

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 28
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 93-94
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 312

13:00 112: na każde wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 17-18
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 106
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 28
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 29
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 128-129
20:00 Wilk wojny; akcja, Chiny 2015. 

Chiński żołnierz sił specjalnych 
posiadający niesamowite umiejętności 
strzeleckie zostaje zmuszony do walki 
z grupą uzbrojonych, zagranicznych 
najemników, wynajętych przez bossa 
narkotykowego.

21:50 Krwawa zemsta; akcja, USA 
2019. Cain Burgess (Scott Adkins) 
przez swojego brata i jego znajomych 
wplątuje się w szemrane interesy. 
Pewnego dnia trafia nawet przez nich 
do więzienia i zostaje skazany na kilka 
lat odsiadki. Wkrótce dowiaduje się 
dlaczego. Okazuje się, że jego brat 
wyznaczył sporą sumę za jego głowę. 
Jednak dzięki odsiadce w więzieniu 
jest znacznie silniejszy fizycznie i 
psychicznie. Kiedy pewnego dnia Cain 
dostaje informację, że jego matka 
jest w ciężkim stanie, postanawia ją 
odwiedzić. W asyście policji udaje 
się do szpitala, jednak okazuje się, że 
kobieta niedawno zmarła. Wściekły 
Burgess obezwładnia funkcjonariuszy i 
wykorzystuje okazję do ucieczki…

23:25 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2011; odc. 4

01:15 Rodzinny interes; 2019; odc. 28
02:25 Taki jest świat; factual; 2019
03:20 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:00 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 1
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 74

05:45 Bulionerzy; odc. 3/75 - Zebranie
06:15 Na sygnale; odc. 89 „Duma i 

uprzedzenie”; serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 90 „Tajemnica 

lekarska”; serial fabularyzowany TVP
07:20 Zmiennicy; odc. 11/15 - Antycypacja; 

serial TVP; od lat 7
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1078; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 12; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 13; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 118 

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

„Komunia”; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.VII; odc. 90; serial 
12:35 Ranczo; s.VII; odc. 91; serial 
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 233; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 234; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:30 Na dobre i na złe; odc. 316 Dobre 

chęci; serial TVP; od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 90 „Tajemnica 

lekarska”; serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 92; serial 
17:55 Ranczo; s.VIII; odc. 93; serial 
18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 120 

„Dorastanie”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 235; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 31 
(Ojciec Mateusz III odc. 1) - Spa; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 94 (seria 
VIII, odc. 3) - Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII, 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 
236 (Ojciec Mateusz XVIII odc. 11) - 
Smażalnia; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII 
odc. 3/13; serial komediowy TVP; od 
lat 12

01:05 Londyńczycy II; odc. 11/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

01:55 Londyńczycy II; odc. 12/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

02:50 Zmiennicy; odc. 11/15 - Antycypacja; 
serial TVP; od lat 7

04:00 Grzech Fatmagül; odc. 3 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 3); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 118 
„Walentynki”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Alpejska Górna 
Adyga (2); magazyn kulinarny

06:45 Okrasa łamie przepisy – Rybne 
kanapki; magazyn kulinarny

07:25 Śpiewające fortepiany (29)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 83 

Rawicz; magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 527 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (3) - Policjant cz. 1; 
program rozrywkowy; od lat 12

10:35 Muzeum Polskiej Piosenki; /127/ 
- „Pamiętasz była jesień” - Sława 
Przybylska; Bez ograniczeń wiekowych

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /100/ - 
„Meluzyna” - Małgorzata Ostrowska

11:00 Podróże z historią; s.IV; odc. 40 
Żuławska depresja; cykl dokumentalny

11:35 Święta wojna – Piraci (245); serial 
12:10 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki - Kabaret Ani Mru Mru - 
1-2; od lat 12

14:10 Śpiewające fortepiany (30)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach 
- Szczecin

18:20 Okrasa łamie przepisy – Brytyjska 
jagnięcina po polsku; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 38 - Wśród berberów; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Alpejska kraina 
Ladynów (3); magazyn kulinarny; Bez 
ograniczeń wiekowych

19:55 Święta wojna – The Kurczaks (246); 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (31); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:40 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy - sezon II (11); od lat 12

22:40 Kabaret za kulisami - 6 - Kobieta w 
komedii; program rozrywkowy; od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 526 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:25 Niezapomniane Koncerty – A niech 
gadają - koncert zespołu Ich Troje; 
koncert; od lat 12

01:25 Niezapomniane Koncerty – Od 
wschodu do zachodu słońca - 50 lat 
Skaldów (1); koncert; Bez ograniczeń 
wiekowych

02:30 Olga Lipińska zaprasza (10); talk-
show; Bez ograniczeń wiekowych

03:25 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Dzikie muzy; od lat 12

05:05 Szkoła (10) - program
06:05 Ukryta prawda (613) - program
07:05 Sąd rodzinny (101) - program
08:05 Szpital (299) - program 
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(138/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (149/165) - program 
12:15 Kryminalni 2 (3/13) - serial 
13:20 Ukryta prawda (363) - magazyn 
14:20 Sąd rodzinny (102) - program 
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(139/176) - program sądowy
16:20 Szpital (300) - program 
17:20 Milionerzy (11/113) - program 
17:55 Kryminalni 2 (4/13) - serial 

kryminalny. Komisarz Zawada 
otrzymuje zawiadomienie o kolejnym 
przestępstwie. W budynku nocnego 
klubu Hades w bestialski sposób 
zostaje zamordowany właściciel. 
Pierwsze ekspertyzy wykazują, 
że mężczyzna przed śmiercią był 
torturowany…

19:00 Żony Hollywood 2 (9/11) - 
program . Kinga i Chet przechodzą 
od planowania do działania. Liczenie 
dni płodnych, wyszukane pozycje, 
aplikacje w telefonie, dieta… 
Przygotowania idą pełną parą, a 
napięcie rośnie…

20:00 Wierny ogrodnik - film sensacyjny, 
Niemcy/Wielka Brytania/USA 2005 
(od lat 16). Żona brytyjskiego 
dyplomaty zostaje zamordowana w 
Kenii. Mąż zamordowanej nie wierzy 
w oficjalną wersję wydarzeń i próbuje 
sam ustalić okoliczności zabójstwa…

22:45 Chłopaki z Jersey - film 
obyczajowy, USA 2014. Historia 
czterech młodych mężczyzn, którzy 
stworzyli legendarną grupę rockową 
lat sześćdziesiątych - The Four 
Seasons. 

01:25 Zagubieni (8/25) - serial, USA 
02:25 Druga strona medalu 2 (1/7) - talk 

show – Aneta Krawczyk. Bohaterka 
głośnej seksafery w Samoobronie. 
Kobieta, która pogrążyła polityczną 
karierę Andrzeja Leppera

02:55 Moc Magii (TVN7 noc) (523) - 
program; (od lat 16)

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(5/12) - program lifestylowy

06:10 Nowa Maja w ogrodzie 3 (17/39) 
- program 

06:40 Ugotowani 7 (33) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:15 Ugotowani 7 (34) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Sablewskiej sposób na modę 4 
(2/13) - program rozrywkowy

08:35 Apetyt na miłość 5 (10/12) - 
program rozrywkowy

09:35 W czym do ślubu 4 (9/12) - reality 
show 

10:10 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 
(4/6) - reality show 

10:55 Perfekcyjna Pani Domu 4 (13) - 
program rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 11 (4/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:55 Kto tu mieszka? (8) - program 
rozrywkowy

13:40 Panny młode ponad miarę 2 
(9/10) - program 

14:40 Śluby marzeń (8) - program 
rozrywkowy

15:45 Kosmetyczne rewolucje (6/8) - 
program rozrywkowy

16:30 Kulisy sławy EXTRA 3 - Kasia 
Kowalska (8) - program lifestylowy

17:00 Londyńska rewolucja Magdy 
Gessler - program 

18:00 Kuchenne rewolucje 6 (6/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 
(10) - reality show 

19:45 Afera fryzjera 7 (7/8) - program 
rozrywkowy

20:30 Miłość od kuchni (6/10) - program 
rozrywkowy

21:30 Jak zostać pilotem - magazyn; 
22:25 Gwiazdy prywatnie - Beata 

Kozidrak (3/8) - program lifestylowy
22:55 Tu jest pięknie 3 (7/8) - program 
23:25 Subiektywny ranking smaków 

(1/8) - program rozrywkowy
23:55 Etnosurvival
01:05 Rodzice pod ostrzałem (14/20) - 

program rozrywkowy,Niemcy
02:10 Wiem, co jem 6 (2/16) - magazyn 
02:40 W roli głównej - Aleksandra 

Kwaśniewska (1/7) - talk show 
03:10 W roli głównej - Bogusław Linda 

(5/8) - talk show 
03:40 W roli głównej - Natalia Kukulska 

(6/8) - talk show 
04:10 W roli głównej - Trinny & 

Susannah (8) - talk show. Program 
prowadzony przez Magdę Mołek

05:40 Sportowy Wieczór
06:15 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/8F 
10:25 Mundialowe historie - Anglia na 

mundialu w Rosji 
10:55 Mundialowe historie - Francja na 

mundialu w Rosji 
11:30 Pełnosprawni; odc. 306; magazyn dla 

niepełnosprawnych
12:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 2 runda 
19:35 Kamerą TVP Sport
20:05 Piłka nożna - ME U21 - 

Podsumowanie fazy grupowej i MŚ 
kobiet: Podsumowanie 1/8 finału 

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Boks - Gala w Filadelfii: Maciej Sulęcki 

- Gabriel Rosado 
23:45 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 2 runda 
02:25 Piłka nożna - ME U21 - 

Podsumowanie fazy grupowej i MŚ 
kobiet: Podsumowanie 1/8 finału 

04:25 Strongman - Mistrzostwa Europy 
Białystok; reportaż

6:00 Buffy, postrach wampirów (14) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (59) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (52) reality show. 
Katarzyna Dowbor odwiedza Świdry 
na Lubelszczyźnie. Mieszka tam pani 
Ewa z trzema synami. Kilka miesięcy 
temu rodzina przeżyła tragedię -...

9:00 Septagon (3) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (2) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (3) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (42) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (44) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (727); program 

popularnonaukowy. W Kanadzie 
policjanci nie kojarzą się tylko 
z karami. W Richmond dobre 
zachowanie mieszkańców jest przez 
nich nagradzane. Okaże się,...

13:00 Detektywi w akcji (63) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (511) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator (3) serial 
kryminalny

17:00 Joker (30) teleturniej
18:00 Septagon (4) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (512) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (275) serial kryminalny
21:00 Hellboy; horror SF, USA 2004. 

Rok 1944. Naziści przegrywają wojnę. 
Zdesperowani z pomocą okrutnego 
szaleńca Rasputina (Karel Roden) 
chcą sprowadzić z piekieł na ziemię 
niezwykłego wojownika - Hellboya. 
Mają nadzieję, że pomoże on im w 
walce. Otwierają więc specjalne wrota 
do innego wymiaru…

23:35 Maruderzy; thriller, Kanada 2016
1:50 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 27 czerwca odc. 606; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

06:55 Dziennik telewizyjny – 27.06.1988; 
Bez ograniczeń wiekowych

07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 21/24; 
serial TVP; od lat 12

09:00 Zakochaj się w Polsce; odc. 78 
Klasztory Krakowa; magazyn; od lat 7

09:35 Historia Polski – Narodziny polskich 
skrzydeł; film dokumentalny; od lat 12

10:30 Sensacje XX wieku – Jak umierali 
bogowie cz. 3; cykl dokumentalny

11:00 Ziemia: świat zwierząt; odc. 1/5; esej 
dokumentalny; USA (2013); od lat 12

11:50 Czas honoru; odc. 60 „Kanał”; serial
12:50 Ramzes II. Wielka podróż; film 

dokumentalny; Francja (2011); od lat 12
14:00 Dzikie konie kanadyjskich Gór 

Skalistych; film dokumentalny; Francja 
(2008); od lat 12

14:55 Wojna generałów; odc. 4/6 Bitwa 
Stalingradzka; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009); od lat 12

16:00 Historia Polski – Morskie Oko nasze; 
reportaż; od lat 12

16:50 13 lat, 13 minut; film dokumentalny
17:50 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 

11; program historyczny; od lat 12
18:20 . - Kościół i Polska Karola Wojtyły; 

cykl dokumentalny; od lat 7
18:55 Polska Kronika Filmowa 1993 - 

Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7
19:05 Pogranicze w ogniu; odc. 22/24; 

serial TVP; od lat 12
20:20 Wojna wietnamska; odc. 8/10 (The 

Vietnam War); serial dokumentalny; USA 
(2017); od lat 12

21:30 Tajne akta III Rzeszy - Biologiczna 
broń nazistów. Odc. 4/6 (odc. 4/6); 
Wielka Brytania (2015); od lat 16

22:25 Spór o historię – Mity polskie; 
debata; od lat 12

23:00 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
lekarza ginekologa w Kijowie; reportaż; 
od lat 12

23:35 Bomba – Bomba 1/2 (1/2); film 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

00:45 Sekrety wykute w kamieniu; odc. 
8/8 Strażnicy Lewantu (The levantine 
guardians); serial dokumentalny; Francja 
(2005); od lat 12

01:45 Sensacje XX wieku – Jak umierali 
bogowie cz. 3; cykl dokumentalny

02:15 Encyklopedia II wojny światowej – 
Armia Czerwona cz. 1; cykl dokum.

02:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Reduta nad 
Wartą; od lat 7

03:20 Dziennik telewizyjny – 27.06.1988\

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Argentyna

9:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Kajakarstwo; finały

10:45 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

12:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

14:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

16:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Lekkoatletyka; półfinał 
zawodów w formule Dynamic New 
Athletics

19:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Lekkoatletyka; półfinał 
zawodów w formule Dynamic New 
Athletics

21:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - Polska

23:30 Boks: Rocky Boxing Night w 
Kościerzynie: Turniej wagi ciężkiej. 
Gala inaugurująca turniej wagi 
ciężkiej. W Kościerzynie odbędą się 
walki ćwierćfinałowe...

4:30 Sporty walki: KSW 48; walka: 
Roman Szymański - Salahdine 
Parnasse o tymczasowy pas 
mistrzowski w kategorii piórkowej

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:10 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 
świat; odc. 3; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 202 (seria 
2.; odc. 88); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 512; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:00 Czterdziestolatek; odc. 15/21; serial 

TVP
10:15 Ranczo; s.I; odc. 4 (seria I,; odc. 4) - 

Otrzeźwienie; serial obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 121; serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 

świat; odc. 4; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 513; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 134
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 203 (seria 

2.; odc. 89); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3909; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu; 14/107; 

teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 15/107
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 229; 

serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie /3/
22:50 Magazyn kryminalny 997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show; Od lat 16
00:50 Gdziekolwiek jesteś ; dramat; 

Włochy, Niemcy (2008); reż.:Ambrogio 
Lo Giudice; wyk.:Fabio Sartor,, 
Emanuele Bosi; Od lat 16

02:40 Okupowani; odc. 1 (odc. 1) 45’; 
serial; Szwecja, Norwegia (2015); 
reż.:John Andreas Andersen; 
wyk.:Jesper Berg, Hans Martin Djupvik, 
Ane Dahl Torp, Ingeborga Dapkunaite

03:40 Sprawa dla reportera
04:35 Notacje – Lidia Zonn. Wierna 

dokumentowi; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 411 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

05:55 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 17 Instynkt matki; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2207; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 202 „Suknia 

teściowej?” sezon 10; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:50 Festiwal Zaczarowanej Piosenki - 
Teledysk - Klip

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 412 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 9 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 144; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 123 Czas, który mamy, 
część 1; serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 413 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2208; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 87 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9
18:40 Na dobre i na złe; odc. 701 Gorzej 

być nie może; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 102 

„Nawarzyłeś piwa, to teraz je pij”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:10 Dance Dance Dance (3); od lat 12
21:15 Dance Dance Dance (4); od lat 12
22:30 Różowa Pantera; komedia 

kryminalna; USA (2006); reż.:Shawn 
Levy; wyk.:Steve Martin, Kevin Kline, 
Beyonce Knowles, Jean Reno; od lat 12

00:10 Ja wam pokażę!; komedia; Polska 
(2006); reż.:Denis Delic; wyk.:Grażyna 
Wolszczak, Maria Niklińska, Marta 
Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Hanka 
Bielicka, Cezary Pazura, Paweł Delag

02:15 O mnie się nie martw; s. X odc. 3/13; 
serial komediowy TVP; od lat 12

03:05 Męska rzecz (Guy Thing, A) 97’; 
komedia; USA (2003); reż.:Chris Koch; 
wyk.:Jason Lee, Julia Stiles, Selma Blair, 
James Brolin; od lat 16

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (801) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (802) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(16) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (649) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (210) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (531) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (72) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (402) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (249) serial 

paradokumentalny. Na strzeżonym 
osiedlu pobito kobietę. Początkowo 
policjanci podejrzewają jej męża 
alkoholika, wkrótce jednak dochodzi 
do podobnych ataków, w których 
sprawca...

17:40 Sekrety rodziny (73) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (485) 

serial komediowy
20:10 Czego pragną kobiety; komedia, 

USA 2000. Pracujący w firmie 
reklamowej Nick Marshall (Mel 
Gibson) jest przekonany, że żadna 
kobieta nie potrafi się oprzeć jego 
urokowi. Jego dobre samopoczucie 
zmienia się wskutek wypadku, 
któremu ulega w łazience. Porażony 
prądem Marshall zyskuje zaskakujący 
dar - zaczyna słyszeć myśli kobiet…

22:45 Sprzymierzeni; thriller, Wielka 
Brytania/USA 2016. Agent wiąże się z 
koleżanką po fachu. Ukochana zostaje 
posądzona o szpiegowanie…

1:10 Chirurdzy (169) serial obyczajowy
2:00 Chirurdzy (170) serial obyczajowy
3:00 Tajemnice losu; program 

rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5716) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Szkoła (425) - program
07:50 Doradca smaku 10-Zupa rybna z 

papryka (27/40) - program
08:00 19 + (317) - program
08:30 19 + (318) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (13/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1121) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1122) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (17/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (682) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1128) - 

program kryminalny. Na obrzeżach 
miasta znaleziono zwłoki zastrzelonej 
i zgwałconej dziewczyny. Podejrzenie 
pada na właściciela baru, w którym 
pracowała. Sprawdzono, że zginęła z 
jego broni…

14:15 W–11 Wydział Śledczy (1130) 
- program kryminalny. W centrum 
miasta dochodzi do napadu na salon 
jubilerski…

15:00 Kuchenne rewolucje 7 (9/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (426) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (18/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (683) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7848) - informacje; live
19:35 Sport (7831) - informacje, live
19:45 Pogoda (7828) - informacje 
19:50 Uwaga! (5717) - program
20:10 Doradca smaku 10-Brownie z 

biała czekolada i twarogiem (26/40) 
- program

20:15 Na Wspólnej (2900) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (167) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (7/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Gliniarz z Beverly Hills II - 

komedia, USA 1987. Axel Foley 
(Eddie Murphy) znów opuszcza 
Detroit, aby pomóc bezradnym 
detektywom z Beverly Hills w 
rozwiązaniu zagadki tajemniczych 
napadów dokonywanych według 
alfabetycznego klucza…

00:40 Top Model 7 (3/13) - program 
rozrywkowy

01:45 Uwaga! (5717) - program
02:05 Moc Magii (TVN noc) (524)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 251

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 24-25

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 129

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 29
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 94-95
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 313

13:00 112: na każde wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 18-19
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 107
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 29
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 30
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 129-130
20:00 Sztos 2; komedia; 2011. Tylko 

w tym filmie zobaczycie, jak się 
podrywa na dużego fiata i jakie 
miłosne katastrofy przydarzają się zbyt 
pewnym siebie facetom. Czy Pazura 
(Synek) i Szyc (Janek) przekombinują 
i zaliczą wpadkę na robocie? Jeśli 
tak, to czy dobra „nawijka” uratuje 
im skórę? Prawdziwie męskie kino 
odpowie w końcu na pytanie: co ma 
zrobić facet, gdy sparzy się na gorącej 
kobiecie!

22:00 Job, czyli ostatnia szara komórka; 
komedia; 2006. Chemik, Adi i Pele. 
Niedorajdy życiowe, darmozjady – tak 
określają ich inni. A w gruncie rzeczy 
to pomysłowi i zgrani kumple. Nie 
mają szczęścia do pracy, mają za to na 
głowie mnóstwo kłopotów: chorego 
psychicznie psa sąsiadki czy babcię, 
podkradającą Chemikowi haszysz. 
W trudnych chwilach ukojenie może 
przynieść tylko telewizja i najnowszy 
teleturniej Krzysztofa Ibisza…

00:00 Górka Dolna; serial fabularny, 
Słowacja 2015; odc. 4

01:10 Rodzinny interes; 2019; odc. 29
02:10 Menu na miarę; serial fabularny; 

2011
02:45 Taki jest świat; factual; 2019
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. 2
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 75

05:40 Bulionerzy; odc. 4/75 - Wizyta
06:10 Na sygnale; odc. 90 „Tajemnica 

lekarska”; serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 91 „Diagnoza”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
07:20 Zmiennicy; odc. 12/15 - Obywatel 

Monte Christo; serial TVP; od lat 7
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1079; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 13; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 14; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 119 

„Komunia”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 120 

„Dorastanie”; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.VII; odc. 91 (seria VII, odc. 

13) - Droga przez stos; serial 
12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 92; serial 
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 234; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 235; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 317 Nowi 

rodzice; serial TVP; od lat 12
16:20 Na sygnale; odc. 91 „Diagnoza”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 93; serial 
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 94 (seria 

VIII, odc. 3) - Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 121”Wakacje 
w Grudziądzu”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 
236 (Ojciec Mateusz XVIII odc. 11) - 
Smażalnia; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 32 (Ojciec 
Mateusz III odc. 2) - Pamięć; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII, 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 96 (seria VIII, 
odc. 5) - Obywatelskie obowiązki; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237 
(Ojciec Mateusz XVIII odc. 12) - Wielka 
szansa; serial kryminalny TVP; od lat 12

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII 
odc. 4/13; serial komediowy TVP; od 
lat 12

01:10 Oficer; odc. 1/13 - Zaręczyny; serial 
TVP; od lat 16

02:15 Oficer; odc. 2/13 - Ludzie z miasta; 
serial TVP; od lat 16

03:20 Zmiennicy; odc. 12/15 - Obywatel 
Monte Christo; serial TVP; od lat 7

04:35 Grzech Fatmagül; odc. 4; serial; 
Turcja (2011); od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:10 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Alpejska kraina 
Ladynów (3); magazyn kulinarny

06:45 Okrasa łamie przepisy – Brytyjska 
jagnięcina po polsku; magazyn 

07:20 Śpiewające fortepiany (30)
08:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 84 

Złotoryja; magazyn; od lat 7
08:50 Koło fortuny; odc. 528 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:35 Kabaret za kulisami - 6 - Kobieta w 

komedii; program rozrywkowy; od lat 12
10:25 Muzeum Polskiej Piosenki; /89/ 

- „Zaproście mnie do stołu” - Elżbieta 
Wojnowska; Bez ograniczeń wiekowych

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /128/ - 
„Czas relaksu” - Andrzej i Eliza

10:55 Podróże z historią; s.IV; odc. 41 
Krótka historia brudu; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – The Kurczaks (246); 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:05 Życie to Kabaret – Pielgrzymka 
do miejsc śmiesznych - Kabaret Neo 
- Nówka

13:15 Życie to Kabaret – Kabaret 
Paranienormalni - Niebezpiecznie 
śmieszni; program rozrywkowy

14:10 Śpiewające fortepiany (31)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 32. 

Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark 
- koncert galowy - Miłosz ci wszystko 
wybaczy; widowisko rozrywkowe

16:30 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (1-2); widowisko 

18:25 Okrasa łamie przepisy – Gotowanie 
w przedszkolu; magazyn kulinarny; Bez 
ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Miasto w dżungli; odc. 39; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Trydent (4)

19:55 Święta wojna – Las Aptekas (247); 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (34)
21:45 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy - sezon II (12); od lat 12
22:40 Rolnik szuka żony seria V; odc. 3; 

reality show; od lat 12
23:40 Dzięki Bogu już weekend; s.III (28); 

program rozrywkowy; od lat 12
00:45 Koło fortuny; odc. 527 ed. 6
01:30 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (1-3); program rozrywkowy

04:30 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie - Anna Jantar; widowisko

05:05 Szkoła (11) - program
06:05 Ukryta prawda (614) - program 
07:05 Sąd rodzinny (102) - program 
08:05 Szpital (300) - program 
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(139/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (150/165) - program 
12:15 Kryminalni 2 (4/13) - serial 
13:20 Ukryta prawda (364) - magazyn 
14:20 Sąd rodzinny (103) - program 
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(140/176) - program sądowy
16:20 Szpital (301) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (12/113) - program 
17:55 Kryminalni 2 (5/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 2 (10/11) - 

program . Podczas wizyty agenta 
nieruchomości, Małgosia dowiaduje 
się ile wart jest majątek. Apartament, 
który w pełni zaprojektowała, zostaje 
wyceniony na niebotyczną kwotę. W 
najśmielszych snach bohaterka „Żon 
Hollywood” nie przypuszczała, że jest 
właścicielką takiej fortuny…

20:00 Porachunki - komedia, Francja/
USA 2013 (od lat 16). Były boss 
(Robert De Niro) niebezpiecznej 
ferajny oraz kobieta (Michelle Pfeiffer) 
zostają świadkami koronnymi i 
przenoszą się na północ Francji…

22:20 Podejrzani - film sensacyjny, USA/
Niemcy 1995 (od lat 16). Na nabrzeżu 
w San Pedro dochodzi do strzelaniny 
w wyniku, której ginie dwadzieścia 
siedem osób. Policja znajduje na 
miejscu zbrodni dziewięćdziesiąt 
jeden milionów dolarów. Jedynym 
ocalałym jest pochodzący z Nowego 
Jorku przestępca Roger „Verbal” Kint 
(Kevin Spacey). Sprawę masakry 
próbuje rozwiązać dwóch agentów - 
Dave Kujan (Chazz Palmintieri) oraz 
Jack Baer (Giancarlo Esposito)…

00:35 Zagubieni (9/25) - serial, USA 
01:35 Druga strona medalu 2 (2/7) - talk 

show – Anna Komorowska
02:05 Druga strona medalu 2 (4/7) - talk 

show – Jan Mela
02:40 Moc Magii (TVN7 noc) (524) - 

program; (od lat 16)

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(6/12) - program lifestylowy

06:05 Co za tydzień (906) - magazyn
06:45 Ugotowani 7 (35) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:20 Ugotowani 7 (36) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:55 Sablewskiej sposób na modę 4 

(3/13) - program rozrywkowy
08:40 Apetyt na miłość 5 (11/12) - 

program rozrywkowy
09:40 W czym do ślubu 4 (10/12) - reality 

show 
10:15 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 

(5/6) - reality show 
11:00 Perfekcyjna Pani Domu 5 (1/13) - 

program rozrywkowy
12:00 Kuchenne rewolucje 11 (5/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
13:00 Sexy kuchnia Magdy Gessler (9) 

- program 
13:35 Sztuka mięsa (3/12) - program 
14:05 Patenciary (8) - program 
14:40 Rybna kolacja Jamiego - program 
15:40 Miłość od kuchni (6/10) - program
16:40 Spotkanie po eks-tra zmianie - 

program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (5/10) - program
17:55 Kuchenne rewolucje 6 (7/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(1/8) - reality show 
19:45 Ugotowani 7 (37) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:20 Ugotowani 7 (38) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:55 W czym do ślubu 4 (4/12) - reality 

show 
21:25 Panny młode ponad miarę 2 

(9/10) - program 
22:25 Pani Gadżet 17 (1/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(5/12) - program rozrywkowy
23:45 Kulisy sławy EXTRA 3 - Kasia 

Kowalska (8) - program lifestylowy
00:15 Zachcianki bogaczy
01:25 Wiem, co kupuję (9/12) - program 

lifestylowy
01:55 Wiem, co jem na diecie (10/12) - 

program lifestylowy
02:25 Wiem, co jem 6 (3/16) - magazyn 
02:55 W roli głównej - Jarosław Kuźniar 

(2/7) - talk show 
03:25 W roli głównej - Janusz Józefowicz 

(1/6) - talk show 
03:55 W roli głównej - Szymon Hołownia 

(1/8) - talk show 
04:25 W roli głównej - Marek Kondrat 

(5/16) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:10 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Hiszpania 
08:15 Piłka nożna - ME U21 - 

Podsumowanie fazy grupowej i MŚ 
kobiet: Podsumowanie 1/8 finału 

10:10 Wioślarstwo - Puchar Świata - 
Poznań dz. 1; STEREO, 16:9

12:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Eastbourne: 2 runda 

13:50 Kamerą TVP Sport
14:20 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: Francja - Czechy
16:30 Oko w oko - Maciej Sulęcki
17:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: 1/2F 
23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F 
02:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: 1/2F 
04:10 Boks - Gala w Filadelfii: Maciej 

Sulęcki - Gabriel Rosado

6:00 Buffy, postrach wampirów (15) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (60) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (53) reality 
show. Rodzinę pani Urszuli dotknęła 
tragedia. Najpierw ona zachorowała 
na nowotwór, następnie jej córki. 
Od czasu ich śmierci kobieta sama 
wychowuje...

9:00 Septagon (4) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (3) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (4) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (43) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (45) serial 

obyczajowy
12:00 9. miesiąc (9) serial fabularno-

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (64) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (512) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (4) serial 

kryminalny
17:00 Joker (31) teleturniej
18:00 Septagon (5) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (513) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (276) serial kryminalny
21:00 Wieczny student 2; komedia 

obyczajowa, USA 2006. Sequel 
cieszącej się dużym uznaniem widzów 
komedii z 2002 r. Beztroski humor.

23:00 Kobiety i mafia (6) serial 
dokumentalny. Dokument pokazujący 
mroczny świat polskiej mafii. 
Poznamy historie opowiadane z 
perspektywy kobiet, których życie 
uległo dramatycznej zmianie za 
przyczyną kontaktów...

0:00 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
promu Columbia (1) serial 
dokumentalny

1:05 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (3) serial dokumentalny

2:10 Interwencja; magazyn reporterów
2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 28 czerwca odc. 607; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

07:00 Dziennik telewizyjny – 28.06.1988
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 22/24; 

serial TVP; od lat 12
08:55 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 

11; program historyczny; od lat 12
09:30 Historia Polski – Morskie Oko nasze; 

reportaż; od lat 12
10:20 Sensacje XX wieku – LUKA; cykl 

dokumentalny; od lat 12
10:50 Plemienna sztuka przetrwania - Na 

upalnej Saharze odc. 8/8 (8); serial 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

11:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7

12:05 Czas honoru; odc. 61 „Major 
Zwonariew”; serial TVP; od lat 12

13:00 Olbrzymy epoki lodowcowej; odc. 
3/3; film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2013); od lat 12

14:05 Bizancjum: opowieść o trzech 
miastach; odc. 1/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); od lat 12

15:05 Cicha wojna - Poznaj swojego wroga; 
odc. 1; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

16:10 Historia Polski – Od stepów Kubania 
po Niepodległość; film dokumentalny

17:10 Poszukiwacze skarbów; odc. 13/16; 
cykl dokumentalny; USA (2014)

17:40 Sztab Generalny; odc. 3/3; cykl 
dokumentalny; od lat 12

18:20 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7

18:40 Pogranicze w ogniu; odc. 23/24; 
serial TVP; od lat 12

19:45 Paradoks o konduktorze; film dokum.
20:50 Helikoptery w akcji; odc. 

2/4 Falklandy (odc. 2/4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2008)

22:00 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
nielegalnego handlarza bursztynów w 
Kaliningradzie; reportaż; od lat 12

22:35 Wojna wietnamska; odc. 8/10 (The 
Vietnam War); serial dokumentalny; USA 
(2017); od lat 12

23:40 Słynne jednostki specjalne; odc. 
8/10 (odc. 8); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

00:30 Sensacje XX wieku – LUKA; cykl 
dokumentalny; od lat 12

01:00 Encyklopedia II wojny światowej 
– Armia Czerwona cz. 2; cykl 
dokumentalny; od lat 7

01:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Ciąg dalszy 
nastąpił; od lat 7

02:05 Dziennik telewizyjny – 28.06.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - Polska

8:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Łucznictwo; eliminacje

12:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

13:45 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Łucznictwo; półfinały

15:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Kolarstwo torowe; kwalifikacje

18:15 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Kolarstwo torowe; finały

19:45 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; strzelectwo

22:10 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - Serbia

0:30 Boks: Polsat Boxing Night: 
Głowacki vs Usyk; waga junior ciężka: 
Krzysztof Głowacki - Oleksander Usyk. 
Przypomnienie gali z 2016 roku

1:30 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

2:15 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; 1. mecz ćwierćfinałowy

4:30 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

5:00 Boks: Gala Tymex Boxing Night 
w Dzierżoniowie; waga półśrednia: 
Łukasz Wierzbicki - Mikołaj Wowk. 
Stawką jest pas mistrza Polski w 
kategorii półśredniej. Obaj pięściarze 
walczyli w grudniu na gali w Radomiu
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