
5 lat więzienia

Makabryczne odkrycie 
w Myszkowie

Na jednej z posesji znaleziono jutowy worek, a w nim mar-
twego psa z odrąbaną głową. 23-letni mężczyzna podejrzany 
o zabicie zwierzęcia trafił do aresztu. Za uśmiercenie czwo-
ronoga ze szczególnym okrucieństwem grozi mu do pięciu 
lat więzienia. 

Ciąg dalszy na str. 3

Audyt GDDKiA

Za dużo wypadków 
z udziałem pieszych!

Na polskich drogach nagminnie dochodzi do wypadków na wyznaczonych przej-
ściach dla pieszych. Tylko w ubiegłym roku na tych zarządzanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zdarzenia z udziałem pieszych stanowiły 14%. 
- Piesi, którzy zginęli w wypadku drogowym, stanowili aż 25,8% wszystkich zabitych. 
Chcemy zmniejszyć te liczby, a celem jest „zero” ofiar śmiertelnych – informuje 
GDDKiA. W tym celu przeprowadzony zostanie audyt.

Ciąg dalszy na str. 19

Jak z nimi walczyć?

Atak kun w naszym mieście
Coraz więcej kun pojawia 

się w Częstochowie. Te z po-
zoru niegroźne i sympatyczne 
zwierzęta sieją spustoszenie 
w naszych pojazdach. Potrafią 
się dostać do najciaśniejszych 
szczelin w samochodzie 
i w przeciągu kilku chwil spo-
wodować jego unieruchomie-
nie. Przegryzają kable i prze-
wody. Ostatnio najbardziej 
smakują im te z Opla Vectry 
i Renault Trafic. Jednak ich 
ofiarą może paść tak napraw-
dę każdy pojazd.

Sympatyczne zwierzątka wiel-
kości kota o drobnych oczkach 
i puszystym futerku można spo-
tkać na prawie wszystkich osie-
dlach. Oczywiście największy pro-
blem jest na obrzeżach – w pobli-
żu lasu bądź łąki. Nocami wcho-
dzą do samochodów i przegryzają 
przewody. Niektóre nawet wyno-
szą spod maski warstwę wycisza-
jącą i budują z niej gniazda. Jesz-
cze inne zostawiają po sobie pa-
miątki – na przykład w postaci... 
nadgryzionego gołębia. - W tym ro-
ku problem kun jest szczególnie 
widoczny. Zjadają po prostu 
wszystko, co mogą – od rurek pod-
ciśnienowych, przez instalacje 
elektryczne, przewody rozruszni-
ka, rurki z płynem do spryskiwa-
czy, a na przewodach od inter-

coolera kończąc – mówi Paweł Wy-
chowaniec, właściciel firmy Kadex 
(ul. Traugutta 16). – Potrafią bardzo 
mocno narozrabiać. Koszty napra-
wy zaczynają się od 300 zł, a koń-
czą na nawet 3000 zł – dodaje. 

Czego szukają w naszych sa-
mochodach? W chłodniejszych 
miesiącach ciepła – uwielbiają 
się bowiem wygrzewać na silni-
kach. Teraz jednak polują na je-
dzenie. Najbardziej upodobały 

sobie... Opla Vivaro Renault Tra-
fic. – Co rusz właściciele takich 
pojazdów zgłaszają się do nas 
z usterkami spowodowanymi 
przez kuny. Te samochody „sma-
kują” im najbardziej. Guma, któ-
ra się w nich znajduje ma najwy-
raźniej jakiś specyficzny zapach, 
który działa na nie, jak magnes. 
Jednak tak naprawdę ofiarą ku-
ny może paść każdy pojazd. Ja-
kiś czas temu po „wizycie” kuny 

musieliśmy naprawiać Porsche  
– dodaje Paweł Wychowaniec.  

Te z pozoru bardzo sympa-
tyczne stworzonka uwielbiają 
również przegryzać przewody od 
klimatyzacji. - Ostatnio napra-
wialiśmy nowe BMW. Kuny prze-
gryzły przewód od układu chło-
dzenia – miał on dosłownie setki 
maleńkich dziurek, wielkości 
szpilek – mówi Marcin Zajdel, 
współwłaściciel Auto-Serwis (ul. 

Michałowskiego 11/13). – Uwiel-
biają izolacje, silikonowe i gumo-
we przewody. W nowszych sa-
mochodach wykonane są one 
z ekologicznych składników, 
które wybitnie przypadły im do 
gustu – dodaje. 

Zdaniem specjalistów, kuny 
pojawiają się w miastach m.in. 
dlatego, że nie mają tu żadnych 
naturalnych wrogów. W mia-
stach mają także pod dostat-
kiem przysmaków. Są w zasa-
dzie wszystkożerne. Jednak zja-
dają głównie drobne gryzonie ta-
kie jak myszy, szczury, ale także 
ptaki i ich jaja, gady, płazy, owa-
dy, padlinę, owoce i rośliny. Na 
dodatek mają wręcz niepohamo-
wany apetyt.

Jak z nimi walczyć? W hur-
towniach motoryzacyjnych oraz 
specjalistycznych sklepach z ar-
tykułami do deratyzacji można 
kupić odstraszacze chemiczne 
(w formie aerozoli i zawieszek), 
oraz urządzenia emitujące 
dźwięki uciążliwe dla zwierząt. 
Dostępne są zarówno odstrasza-
cze do montażu w autach, jak 
i do stosowania w garażach. 
Z domowych metod podobno 
sprawdza się... umieszczenie 
pod maską sierści psa albo toa-
letowej kostki zapachowej.

Katarzyna Gwara

Zmiany weszły w życie

Na poczcie  
z pierwszeństwem obsługi
W punktach Poczty Polskiej pojawiły się nowe oznaczenia. Informu-

ją o pierwszeństwie obsługi osób z niepełnosprawnością, a także ko-
biet w ciąży oraz osób z dziećmi do drugiego roku życia. Zmiany są 
wynikiem współpracy Poczty Polskiej z Państwowym Funduszem Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowe regulacje obejmą wszystkie 
placówki w kraju. 

Ciąg dalszy na str. 4

Będą zmiany w prawie

Hulajnoga elektryczna jak 
rower

Hulajnogą elektryczną będziemy się poruszać na takich samych zasadach, na ja-
kich poruszamy się rowerem. Do tej pory stan prawny tych środków transportu po-
zostaje nieuregulowany, co zdaniem Ministra Infrastruktury stwarza zagrożenie dla 
pieszych.

Ciąg dalszy na str. 17
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Inauguracja w niedzielę

Park Lisiniec czeka  
na odwiedzających
Zmodernizowana strefa wy-

poczynku w Parku Lisiniec 
jest gotowa na przyjęcie wypo-
czywających. Oficjalna inau-
guracja sezonu letniego na 
miejskim kąpielisku nastąpi 
w niedzielę. Jednak już od kil-
ku dni amatorzy relaksu na 
świeżym powietrzu chętnie 
korzystają z jego możliwości. 
– Jestem przekonany, że 
wkrótce będzie to kultowe 
miejsce na mapie Częstocho-
wy – podkreśla prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

– Park Lisiniec dojrzałym 
mieszkankom i mieszkańcom 
naszego miasta kojarzył się 
z miejscem tętniącym pełnią ży-
cia – przypomina prezydent.  
– Staraliśmy się, aby w ramach 
programu „Kierunek przyjazna 
Częstochowa” zapewnić miesz-
kańcom takie warunki spędza-
nia wolnego czasu w naszym 
mieście, żeby nie musieli za od-
poczynkiem, kulturą, sportem, 
obcowaniem z przyrodą jeździć 
poza miasto. Chcieliśmy, żeby 
tutaj znaleźli to, czego potrzebu-
ją. Między innymi dzięki tej in-
westycji park Lisiniec znowu tęt-
ni życiem. Jestem przekonany, 
że wkrótce będzie to kultowe 
miejsce na mapie Częstochowy – 
podkreśla.

Prace nad rewitalizacją Parku 
Lisiniec rozpoczęły się w 2013 
roku, kiedy na miejscu uporząd-
kowano zieleń. W 2014 wybudo-
wano pierwsze ścieżki spacero-
we, ustawiono ławki i kosze. Od 
2015 na terenie obiektu (przy 
zbiorniku „Bałtyk”) zaczęła 
funkcjonować wypożyczalnia 
sprzętu pływającego MOSiR. 
Wtedy też urządzono plażę nad 
„Adriatykiem”. Powstał też m.in. 
skate park (od strony ul. św. Ja-
dwigi), plac zabaw dla dzieci 
i stół do gry w piłkarzyki (czę-

ściowo w ramach zadań budżetu 
obywatelskiego). W parku są też 
inne możliwości rekreacji, ofero-
wane przez prywatnych najem-
ców – działają tam m.in.: korty 
tenisowe i park linowy. Później 
przyszedł czas na budowę strefy 
wypoczynku przy zbiorniku „Ad-

riatyk”. W ramach inwestycji na 
miejscu powstała większa plaża 
z piaskiem przywiezionym z Łe-
by. Jest też nowe nabrzeże, po-
mosty wodne, kładka nad kana-
łem łączącym zbiornik „Adria-
tyk” ze zbiornikiem „Bałtyk”, 
wieża ratownicza, nowe ciągi pie-
sze, ścieżki rowerowe, parking 
od strony ul. Toruńskiej/Wało-
wej i elementy małej architektu-
ry. 

Na terenie kompleksu posa-
dzono nowe krzewy oraz ponad 
sto drzew, wśród których domi-
nuje japońska wiśnia piłkowana 
„Kikushidare-zakura” – uzna-
wana za jedną z najpiękniej-

szych roślin ozdobnych. Całość 
jest oświetlona i objęta we-
wnętrznym monitoringiem. 

Na terenie kompleksu znajdu-
je się też pawilon plażowy z tara-
sem widokowym, pomieszcze-
niami higieniczno-sanitarnymi 
oraz zapleczem gastronomicz-
nym. Jeszcze przed rozpoczę-
ciem okresu wakacyjnego zaczę-
ła tam funkcjonować wypoży-
czalnia sprzętu plażowego, 
a także bar i restauracja. 

Zarządzający kompleksem 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji podpisał umowę na dzierżawę 
pawilonu na okres 36 miesięcy. 

– Jak sięgam pamięcią to 
w historii Częstochowy nie było 
takiej inwestycji, która miałaby 
wyłącznie samych zwolenników. 
W tym przypadku nie spotkałem 
się z żadną negatywną reakcją – 
zaznacza Jarosław Marszałek, 
zastępca prezydenta Częstocho-
wy. – Cieszę się, że zrealizowali-
śmy ją z takim rozmachem i nie 
zrezygnowaliśmy z pomysłów, 
które dla niektórych wydawały 
się szalone, jak choćby o sprowa-
dzenie piasku znad morza. Każ-
dy z poszczególnych elementów 
staraliśmy się perfekcyjnie do-
pracować. Obecnie jesteśmy na 
etapie planowania drugiej części 
rewitalizacji. Mogę zdradzić, że 
i w tym przypadku mamy różne 
odważne pomysły – dodaje. 

Wydział Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych będzie praco-
wać nad przygotowaniem doku-
mentacji budowlanej do kolejne-
go etapu rewitalizacji. Jest ona 
związana z zagospodarowaniem 
pozostałej części, wraz z otocze-
niem zbiornika „Bałtyk” i wjaz-
dem od strony ul. św. Jadwigi. 
Na ten cel w planie wydatków 
majątkowych budżetu miasta 
zapisano w tym roku 200 tys. zł.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
5 lat więzienia

Makabryczne odkrycie 
w Myszkowie

Dokończenie ze str. 1
Oficer dyżurny policji otrzy-

mał informację, że w na terenie 
jednej z myszkowskich posesji 
przy ulicy Rolniczej znaleziono 
jutowy worek, a w nim martwe 
zwierzę z odrąbaną głową. Na 
miejsce został skierowany pa-
trol interwencyjny. 

– Ze zgromadzonego materiału 
dowodowego śledczych wynika, 
że podejrzewanym o bestialski 

czyn jest 23-latek, który tam 
mieszkał – mówi asp. sztab. Bar-
bara Poznańska, oficer prasowy 
myszkowskich policjantów. 

Mężczyzna został zatrzymany 
i trafił do policyjnego aresztu, 
gdzie oczekuje na dalsze decyzje 
prokuratora. Uśmiercenie zwie-
rzęcia ze szczególnym okrucień-
stwem zagrożone jest karą pię-
ciu lat więzienia.

Katarzyna Gwara

70-latka straciła oszczędności

Twierdzi, że działała 
na zlecenie

Wkrótce przed sądem sta-
nie 50-letnia mieszkanka 
Mikołowa, która oskarżona 
jest o oszustwo. Danuta S. 
wyłudziła od 70-letniej czę-
stochowianki 45 tysięcy zł. 
Kobieta nie przyznaje się do 
winy – twierdzi, że po pie-
niądze udała się na prośbę 
mężczyzny, który zamiesz-
kuje w Anglii...

Do zdarzenia doszło w listo-
padzie ubiegłego roku. Do 
70-letniej mieszkanki często-
chowskiej dzielnicy Trzech 
Wieszczów zadzwoniła kobie-
ta, podająca się za jej synową. 
Poinformowała, że  została za-
trzymana w banku przez poli-
cję i natychmiast potrzebuje 
50.000 zł. Dzięki tej kwocie zo-
stanie zwolniona. 

Głos rzekomej synowej 
wzbudził niepokój u 70-letni. 
Przebiegła oszustka stwierdzi-
ła, że ma zapalenie krtani.  
W efekcie pokrzywdzona odpo-
wiedziała, że może jej pomóc, 
ale ma w domu tylko 45.000 
zł. Potem telefon przejęła inna 
kobieta, która zaproponowała, 
że przyśle do jej mieszkania 
kuriera. To właśnie on miał 
odebrać pieniądze. 

– Kobieta ta poleciła po-
krzywdzonej, aby w żadnym 
wypadku nie rozłączała połą-
czenia telefonicznego – mówi 
prokurator Tomasz Ozimek, 

rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Częstochowie. – Po 
upływie kilkunastu minut do 
mieszkania pokrzywdzonej 
przybyła taksówką nieznana 
jej kobieta i odebrała od niej 
pieniądze w kwocie 45.000 zł, 
przygotowane w reklamówce. 
W wyniku podjętych działań 
śledczych ustalono, że osobą 
odbierającą pieniądze była 
50-letnia mieszkanka Mikoło-
wa Danuta S. – wyjaśnia pro-
kurator Ozimek. Została ona 
zatrzymana przez policję 
w grudniu ubiegłego roku. 

– Danuta S. została rozpo-
znana przez pokrzywdzoną, 
a w jej telefonie ujawniono 
sms-y, wskazujące, że miała 
ona świadomość uczestnicze-
nia w procederze przestępczym 
– dodaje prokurator Ozimek.

Przesłuchana przez proku-
ratora pod zarzutem oszustwa 
Danuta S. nie przyznała się do 
zarzucanego jej przestępstwa 
i wyjaśniła, że po pieniądze 
udała się na prośbę nieustalo-
nego mężczyzny, który za-
mieszkuje w Anglii. Sąd Rejo-
nowy w Częstochowie zastoso-
wał wobec podejrzanej tym-
czasowy areszt. Danuta S. by-
ła w przeszłości karana za 
przestępstwo spowodowania 
obrażeń ciała. Tym razem 
w więzieniu może spędzić od  
6 miesięcy do 8 lat.

Katarzyna Gwara
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Stulecie odzyskanej Niepodległości

Wójt gminy 
Poczesna z medalem 

prezydenta RP

AKTUALNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 31 
i Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Nasza Praca” zapraszają  na

P I K N I K    

R O D Z I N N Y
z truskawką

w  niedzielę  16  czerwca  2019   
na  placu  szkolnym  ul. PCK 18

od 14.00 do 19.00
loteria fantowa „z truskawką”… i oczywiście z nagrodami!   

(uwaga!  sprzedaż losów już od godz. 13.00)
występy i pokazy uczniów Szkoły nr 31
pokazy taneczne, break dance, capoeira

występ  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „C z ę s t o c h o w a”
K A W I A R N I A    R O D Z I C A      
i   S P I Ż A R N I A    B E L F R A

piosenki   –  PAWEŁ   ŁOWICKI  solo 
zajęcia plastyczne, sportowe i rekreacyjne            

„dmuchańce” i coś jeszcze…
zabawy dla małych i większych…

pokaz pracy drona
Wsparcie: Zakłady Mięsne Aleksandria, FilmDron.pl – Andrzej Sowa

Dokończenie ze str. 1
Kwestia priorytetowej obsługi 

klientów uprzywilejowanych 
nie jest obecnie uregulowana 
w przepisach prawa. Wprowa-
dzenie tego rodzaju zasad zale-
ży od usługodawcy. Z tego przy-
wileju można korzystać w wielu 
miejscach na mocy wewnętrz-
nych regulaminów. 

Również w placówkach Pocz-
ty Polskiej obowiązywały stan-
dardy obsługi osób uprzywilejo-
wanych, ale ze względu na to, 
że były interpretowane w spo-
sób niejednoznaczny, wprowa-
dzono wewnętrzny akt prawny 
normujący tę kwestię. 

– Myślę, że warto pozytywnie 
ocenić wszelkie inicjatywy przy-
pominające o dobrych standar-
dach obsługi klientów z niepeł-
nosprawnością. W wielu skle-
pach, marketach są kasy pierw-
szeństwa, ale także w  instytu-
cjach osoby posiadające orze-
czenie o stopniu niepełno-
sprawności mogą być obsłużo-
ne bez kolejki. Pracujemy nad 
tym, by możliwie szeroko wpro-
wadzać zmiany w tym obszarze 

– zapowiada Marlena Maląg, 
Prezes Zarządu PFRON. 

Oznaczenia w placówkach 
Poczty Polskiej zwracają uwagę 
na udogodnienia dla osób z nie-
pełnosprawnością, kobiet 
w ciąży oraz osób z dziećmi do 
drugiego roku życia.

Podejmowanie działań na 
rzecz osób z niepełnosprawno-
ściami w sferze społecznej i za-
wodowej jest jednym z głównych 
elementów działalności PFRON. 
Instytucja tworzy warunki sprzy-
jające pełnemu uczestnictwu 
osób z niepełnosprawnościami 
w życiu zawodowym i społecz-
nym poprzez realizowane pro-
gramy, m.in. „Aktywni Plus”, na 
które zostało przeznaczonych 
ponad 35 mln zł. W rezultacie 
osoby z niepełnosprawnością 
mogą podejmować zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy w du-
żych przedsiębiorstwach realizu-
jących misję społecznej odpowie-
dzialności biznesu. 

– Dotychczas nawiązaliśmy 
współpracę Pocztą Polską, Gru-
pą Enea oraz PKN Orlen, przy-
gotujemy odpowiednie stanowi-

ska pracy. Już teraz możemy się 
pochwalić zwiększeniem za-
trudnienia osób niepełnospraw-
nych na Poczcie Polskiej. Na-
stępnie nowe stanowiska pracy 
powstaną także w Grupie Enea 
oraz PKN Orlen – tłumaczy Mar-
lena Maląg. 

Według Prezes PFRON pocz-
towy operator zatrudnia obec-
nie ponad 1650 osób z niepeł-
nosprawnościami, z czego 283 
osoby zostały zatrudnione we 
współpracy z Fundacją Aktywi-
zacja w ramach programu Pra-
ca-Integracja. Do końca tego ro-
ku liczba ta ma wzrosnąć do 
400 osób.

Porozumienia takie jak 
z Grupą Enea, Pocztą Polską 
SA i PKN Orlen mają na celu 
upowszechnianie dobrych 
praktyk w biznesie. Zakończo-
ne sukcesem działania zwięk-
szające zatrudnienie osób z nie-
pełnosprawnościami w gronie 
dużych i znaczących podmio-
tów są istotnym instrumentem 
upowszechniania otwartych 
postaw wśród pracodawców.

Katarzyna Gwara

Mistrzostwa Polski w Sportach Pożarniczych 

Strażacy w rywalizacji 
o miano najlepszych

Już po raz trzydziesty szó-
sty do Częstochowy zjechali 
się strażacy z całego kraju, by 
rywalizować o miano najlep-
szych w ramach Mistrzostw 
Polski w Sportach Pożarni-
czych. To podsumowanie ca-
łorocznego trudu szkolenia 
sportowego prowadzonego we 
wszystkich jednostkach Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 

Mistrzostwa Polski w Sporcie 
Pożarniczym od 1996 roku nie-
przerwanie odbywają  się na 
obiektach sportowych Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży Pożar-
nej w Częstochowie. Są one nie 
tylko najważniejszym sprawdzia-
nem sprawności fizycznej startu-
jących strażaków, ale  także po-
kazem specyfiki służby. 

– Sport pożarniczy  to pokaz 
sprawności strażaka.  Element 
wyszkolenia i przygotowania do 
wykonywania zawodowych za-
dań, często tych najtrudniej-
szych, które wymagają  dużego 
wysiłku fizycznego, szybkości 
działania, refleksu, opanowania 

i działania w zespole – podkre-
ślają strażacy. 

W tym roku do rywalizacji 
zgłosiło się 16 reprezentacji wo-
jewódzkich i cztery ze szkół po-
żarniczych. 

W czasie trwania mistrzostw 
rywalizacja między zawodnikami 
odbywała się w czterech konku-
rencjach – pożarniczym torze 
przeszkód (100 m), wspinaniu 

przy użyciu drabiny hakowej, 
sztafetach pożarniaczych  4x100 
m i pożarniczych ćwiczeniach 
bojowych. 

Zawody zorganizowały Ko-
menda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Centralna 
Szkoła Państwowej Straży Pożar-
nej w Częstochowie.

Katarzyna Gwara

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem 
państwowym, przyznawany od 2018 roku na wniosek Prezydenta 
RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów cen-
tralnych oraz wojewodów. Medal jest nadawany żyjącym obywate-
lom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w la-
tach 2018-2021. 

Krzysztof Uj-
ma, wójt gminy 
Poczesna, został 
odznaczony me-
dalem „Stulecia 
Odzyskanej Nie-
podziegłości”. 
W sumie wyróż-
nionych w ten 
sposób zostało 25 
mieszkańców na-
szego wojewódz-
twa.

U r o c z y s t o ś ć 
związana z tym wy-
darzeniem odbyła 
się w siedzibie Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Dekoracji - w imieniu prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy - dokonała 
podsekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Anna Surówka-
-Pasek. W wydarzeniu wzięli 
również udział wojewoda  śląski 
Jarosław Wieczorek oraz wice-
wojewoda - Robert Magdziarz. - 
Państwa historia jest bardzo 
wzruszająca. Wszyscy, każdy 
w swojej dziedzinie, przyczynili-

ście się do budowania Państwa 
Polskiego, umacniania jego toż-
samość. Trzeba o tę Polskę 
dbać i wciąż niezmiennie ją bu-
dować swoją wiedzą i swoim do-
świadczeniem – mówiła mini-
ster Anna Surówka-Pasek.

Uroczystość uświetnił występ 
Orkiestry Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach.

Katarzyna Gwara
zdj. Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach

Zmiany weszły w życie

Na poczcie z pierwszeństwem 
obsługi
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KGW w Lusławicach

Mają swój śpiewnik
Teatr im. Adama Mickiewicza

Wybieramy najlepszy spektakl

Lubliniec 

Znęcał się nad zwierzętami. 
Został zatrzymany

Park wodny

Budowa coraz bardziej zaawansowana

41 pieśni liczy Śpiewnik Lu-
dowy Koła Gospodyń Wiejskich 
w Lusławicach wydany przez 
Regionalny Ośrodek Kultury w 
Częstochowie.

Śpiewnik zawiera utwory ze-
brane i własne Koła. Opowiadają 
one o miłości do wsi, radości życia 
i folklorze ziemi częstochowskiej. 
Wśród nich są takie tytuły jak: Od 
Lusławic jedziemy, Ziemia, Ro-
dzinny dom, Ojczyzna, Siedzą gą-
ski siedzą, Dziś w Janowie, Dla 
Dyrektora szkoły. Promocja 
śpiewnika odbyła się podczas 
Jura Rok Festiwalu w Kłobucku 
(2 czerwca 2019 r.). 

- Bardzo się cieszę, że udało się 
wydać śpiewnik i ocalić od zapo-
mnienia te unikatowe pieśni. Zro-
biliśmy kolejny krok kultywowa-
nia naszych, polskich tradycji i 
zachowania naszej tożsamości. – 
mówi Małgorzata Majer, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Częstochowie. 

KGW w Lusławicach założył w 
1965 r. kierownik lokalnej szkoły 
podstawowej Stanisław Sobera. 
Członkinie, oprócz kultywowania 

tradycji ludowych podejmowały 
przez lata różne działania na rzecz 
swojej wioski: wspierały przy bu-
dowie szkoły i oświetlenia uliczne-
go, organizowały zabawy ludowe, 
brały udział w konkursach pro-
dukcji rolnej i ogrodniczej.

Od 1976 r. przewodniczącą Ko-
ła jest Teresa Synowiec – założy-
cielka zespołu ludowego działają-
cego przy KGW.

- Zespół brał i nadal bierze 
czynny udział w przeglądach, do-
żynkach i innych imprezach 
gminnych oraz powiatowych, a 
nowe utwory powstają podczas 
zebrań – mówi pani Teresa.

I nadal jest tak jak pieśniarki 
zawarły w jednym z utworów:  
„Mogłybyśmy śpiewać  
Do zachodu słońca, 
Tych naszych piosenek 
Nie byłoby końca.”

Promocja śpiewnika odbyła się 
podczas Jura Rok Festiwalu w 
Kłobucku. Panie zaprezentowały 
kilka utworów, a na stoisku pro-
mocyjnym ROK-u liczni zaintere-
sowani otrzymywali bezpłatne eg-
zemplarze śpiewników.

Oprac. Katarzyna Gwara

Przy ulicy Dekabrystów 45 
powstał już trzykondygnacyj-
ny budynek, w którym ma 
funkcjonować park wodny. We-
wnątrz widoczny jest już zarys 
basenowej strefy z szeroką 
zjeżdżalnią. Całość ma być go-
towa w czerwcu przyszłego ro-
ku. Budowa wraz z projektem 
kosztuje łącznie 51,5 mln zł.

Inwestycja jest realizowana w 
sąsiedztwie Pływalni Letniej MO-
SiR przy ul. Dekabrystów 45, z 
którą park wodny będzie tworzyć 
jeden kompleks (w czasie trwania 

inwestycji plac budowy został wy-
dzielony w taki sposób, aby 
umożliwić funkcjonowanie pły-
walni w sezonie, choć na zmniej-
szonym terenie). Prace w terenie 
ruszyły w sierpniu ubiegłego ro-
ku. Oprócz wodnych atrakcji czę-
stochowianie będą mogli skorzy-
stać z m.in. urozmaiconej strefy 
SPA, tarasu wypoczynkowego i 
części gastronomicznej. W ra-
mach inwestycji powstaną też 
drogi wewnętrzne, parkingi, 
chodniki oraz nowa infrastruktu-
ra techniczna. 

Na placu budowy powstał już 
trzykondygnacyjny budynek oraz 

podpiwniczenie, w którym znaj-
dzie się parking na 46 samocho-
dów – z blisko 230 łącznie plano-
wanych do obsługi kompleksu. - 
Kształt budynku i jego lokalizacja 
(dłuższym bokiem równolegle do 
ul. Dekabrystów) umożliwi pozo-
stawienie maksymalnie dużych 
powierzchni plażowych między 
nim a istniejącą Pływalnią Letnią 
– mówi Włodzimierz Tutaj, rzecz-
nik prasowy magistratu. - Od 
wschodu znajdzie się plac gospo-
darczy z wejściami technicznymi, 
natomiast hala basenowa stano-
wi południowo-zachodnią część 
budynku Parku Wodnego. W jej 
centrum hali znajdzie się niecka 
rekreacyjna z atrakcjami wodny-
mi. Wydzielono także mniejsze 
strefy – dziką i leniwą rzekę, gro-
tę sztucznej fali, część ze sztucz-
ną falą wytwarzaną za pomocą 
kuli, strefę z masażami pod- i na-
wodnymi oraz gejzerami po-
wietrznymi, a także strefę relaksu 
z leżankami i ławeczkami z masa-
żem. W pobliżu niecki rekreacyj-
nej zaplanowane są baseny z hy-
dromasażem oraz miejsca wypo-
czynku na leżakach. Będzie też 
strefa z brodzikiem dla dzieci – 
wylicza Włodzimierz Tutaj.

Poza tym na parterze budynku 
znajdą się punkty kasowe oraz 

szatnie wyposażone w 227 szafek 
dla 554 osób, 20 przebieralni  
(w tym jedna dla osób niepełno-
sprawnych) oraz dodatkowo 2 
szatnie dla grup zorganizowa-
nych (łącznie 105 osób) i 3 prze-
bieralnie (w tym jedna dla osób 
niepełnosprawnych).

Na piętrze z kolei powstanie 
strefa SPA, a także taras relaksa-
cyjny z placem zabaw oraz strefa 
gastronomiczna – z barem ,,su-
chym” i ,,mokrym” – na antreso-
li. - SPA obejmie pomieszczenia 
odnowy biologicznej – saunę su-
chą fińską, biosaunę z solą, łaź-
nię kamienną i rzymską, calda-
rium (czyli odmianę łaźni parowej 
z nieco niższymi temperaturami), 
saunę 4 żywiołów, grotę lodową, 
saunę ,,infrared” (z promiennika-
mi podczerwonymi zamiast pie-
ca), grotę solną, basenik schła-
dzający, basen solankowy oraz 
prysznice z rozmaitymi progra-
mami kąpieli, którym towarzyszą 
efekty świetlne oraz odgłosy na-
tury.  Na piętrze przewidziano 
także część administracyjną.  
W piwnicach znajdą się natomiast 
pomieszczenia techniczne, socjal-
ne, magazynowe oraz parking – 
podsumowuje Włodzimierz Tutaj. 

Realizatorem inwestycji jest 
konsorcjum częstochowskich 

firm: CZ.P.B.P. Przemysłówka 
S.A. i Zakład Remontowo-Bu-
dowlany KAR BUD, którego lide-
rem jest Przemysłówka.

Katarzyna Gwara

Jeszcze przez kilkanaście 
dni można oddawać głosy na 
najlepszy spektakl mijającego 
sezonu w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza. W jaki sposób? 
Wysyłając e-mail bądź wrzuca-
jąc specjalny kupon do urny w 
holu kasowym teatru.

Głos można oddać na jedno
 z następujących przedstawień:
n R. Dresser: „Poniżej pasa”, reży-

seria – André Hübner-Ochodlo
n H. McCoy: „Czyż nie dobija się 

koni?”, reżyseria – Magdalena 
Piekorz

n „Bo to Polska właśnie” na pod-
stawie „Wesela” S. Wyspiańskie-
go, reżyseria – Hanna Zbyryt

n T. Williams: „Nagle, zeszłego la-
ta” , reżyseria- Krzysztof Knurek

n „Czechow – żarty z  życia”, reży-
seria – Andrzej Bubień

n E. Ionesco: „Łysa śpiewaczka” – 
reżyseria – Andrzej Majczak

n T. Jansson: „Kometa nad Doli-
ną Muminków” – reżyseria – 
Igor Gorzkowski

n H. Levin: „Sprzedawcy gumek”, 
reżyseria – Andrzej Bartnikow-
ski

n M. Prześluga: „Stopklatka”, re-
żyseria – Agnieszka Baranow-
ska

n„Wesołe miasteczko. Agnieszka 
Osiecka – piosenki ostatnie”, 
reżyseria – André Hübner-
-Ochodlo
Swoje typy można wysyłać na 

spektaklsezonu@teatr-mickie-
wicza.pl. Głosować można rów-
nież w siedzibie teatru – wystarczy 
wypełnić kupon i wrzucić go do 
urny umieszczonej w holu kaso-
wym teatru. Jest na to czas do 30 
czerwca.

Wyniki głosowania zostaną 
ogłoszone na początku nowego se-
zonu artystycznego podczas uro-
czystości wręczenia Nagrody  

Teatralnej Prezydenta Miasta 
Częstochowy. „Spektakl Sezonu”  
zostanie zaprezentowany publicz-
ności w Teatrze na przełomie 
września i października. Za bilet 
na to przedstawienie – pod ha-
słem „Spektakl Sezonu – Teatr 
jeszcze bliżej” – zapłacimy sym-
boliczną złotówkę.

W plebiscycie biorą udział 
spektakle własne Teatru im. A. 
Mickiewicza. Każda uczestniczka  
i uczestnik głosowania może od-
dać tylko jeden głos na jedno 
przedstawienie z listy spektakli 
biorących udział w plebiscycie. 
Nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania oraz podliczeniem gło-
sów czuwa trzyosobowa komisja 
powołana przez dyrektora często-
chowskiego teatru. Dany spektakl 
może być nagrodzony tylko raz.

Szczegóły regulaminu na stro-
nie https://www.teatr-mickie-
wicza.pl/ Katarzyna Gwara

Pięć lat w więzieniu może 
spędzić 67-letni mieszkaniec 
Boronowa. Mężczyna oskarżo-
ny jest o znęcanie się nad 
zwierzętami ze szczególnym 
okrucieństwem. Na jego pose-
sji mundurowi znaleźli 13 pa-
dłych zwierząt – byków i świń.

Policjanci z komendy w Lu-
blińcu otrzymali zgłoszenie o fe-
torze dochodzącym z jednego z 
gospodarstw w Boronowie. Na 
miejsce skierowano dzielnicowe-
go. Gdy właściciel nieruchomości 

zobaczył w oddali funkcjonariu-
sza, natychmiast uciekł z posesji. 

- W wyniku sprawdzenia go-
spodarstwa ujawniono łącznie 
13 padłych zwierząt - byków i 
świń, z czego część znajdowała 
się w stanie częściowego rozkła-
du – mówi mł. asp. Michał 
Sklarczyk, oficer prasowy lubli-
nieckich policjantów. Na miejsce  
wezwane zostały służby wetery-
naryjne. Policjanci przeprowa-
dzili natomiast czynności proce-
sowe, w trakcie których zabez-
pieczono niezbędne dla postępo-

wania dowody. Właściciel zwie-
rząt przez kilka dni był poszuki-
wany. 

- W czynnościach poszuki-
wawczych uczestniczyli poli-
cjanci i strażacy. 67-latek zo-
stał odnaleziony 11 czerwca na 
terenie Boronowa – dodaje mł. 
asp. Michał Sklarczyk . Męż-
czyzna został zatrzymany. Za 
znęcanie się nad zwierzętami ze 
szczególnym okrucieństwem 
grozi mu do pięciu lat pozba-
wienia wolności. 

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Na kanale youtube do-
stępna jest od niedawna ani-
macja filmowa, dzięki której 
można zobaczyć, jak docelo-

wo wyglądać będzie Park 
Wodny w Częstochowie z ze-

wnątrz i wewnątrz. 
Link do filmiku to: https://
www.youtube.com/
watch?v=CSovFlZVLRA  
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POZIOMO: 1) dozownik do podawania leku; 2) samolot bez 
napędu; 3) dystans; 4) znak obniżający wysokość dźwięku o pół 
tonu; 5) przysposobienie dziecka; 6) patron strażaków; 7) 
przedmiot inaczej; 8) tytułowa bohaterka powieści Prusa; 9) 
szczyt w Nepalu, ósmy najwyższy na Ziemi; 10) potomek czarnej 
i białej rasy; 11) największy park narodowy Malawi; 12) nie 
damski; 13) instrument klarnecistki; 14) trzeci co do wielkości atol 
Wysp Gilberta; 15) rządzona przez biskupa; 16) pierwiastek o 
symbolu Ba; 17) zespół Marka Grechuty; 18) ozdobna grządka 
kwiatowa; 19) inna nazwa lebiodki pospolitej; 20) piaskowa na 
pustyni; 21) Hanks, aktor „Forrest Gump”; 22) cierń; 23) Ładysz, 
śpiewak operowy; 24) zimnica, febra; 25) szachowy pat; 26) 
tarcza Zeusa; 27) Sierra ..., kraj w Afryce; 28) miasto w Kalifornii, 
stolica hrabstwa Alameda; 29) dostojni obywatele miasta; 30) 
pionowa ściana gran; 31) na gałęziach jodły; 32) domowa 
chłodziarka; 33) dawna indiańska łódka; 34) szef oddziału 
szpitala; 35) przeciwieństwo emigracji; 36) trucizna w 
muchomorach
PIONOWO: 1) gaz do spawania; 5) chory na niedokrwistość; 16) 
w ręku woźnicy; 20) cukrowe lub ćwikłowe; 22) gregoriański lub 
juliański; 24) zakończenie rękawów koszuli; 37) z premierem na 
czele; 38) nosi go Dromader; 39) ważna część lunety lub 
mikroskopu; 40) angielska firma kosmetyczna z Londynu; 41) 
rodzaj obroży; 42) uczeń po maturze; 43) D, A lub B12; 44) 
roślina z kapustowatych, rukola; 45) czerwonawy kamień 
szlachetny; 46) „... o Basię” Kornela Makuszyńskiego; 47) 
klawisz akceptujący w komputerze; 48) pracownik laboratoryjny; 
49) forma wnioskowania na przesłankach; 50) piętrowy 
murowany dom mieszkalny; 51) nianie; 52) cygan; 53) przedmiot 
przynoszący szczęście; 54) szkolny stopień; 55) mieszka w 
Rosji; 56) morska lub uliczna; 57) największe miasto stanu 
Nebraska w USA; 58) przeciwnicy Liliputów w „Podróżach 
Guliwera”; 59) autor „Gargantui i Pantagruela”; 60) nauka 
zajmująca się żetonami i medalami; 61) źródłowe jezioro 
Missisipi; 62) Archipowicz, pierwszy w otwartej przestrzeni 
kosmicznej; 63) mała Joanna; 64) marynarskie łoże; 65) nisko 
położony teren; 66) zawód świętego Józefa

Krzyżówka klasyczna z hasłem

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

w tytule wpisz: krzyżówka z 14-06-2019 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.

Rewia Akcent

Jubileuszowe podziękowania 
Emocje po jubileuszu Rewii „Akcent” powoli opadają. 

To zespół wszechstronny, łączący taniec, śpiew i grę ak-
torską. Każdy koncert „Akcentu” to pokaz umiejętności, 
finezji i żywiołowości, czym niezmiennie podbijają ser-
ca widzów. Nie inaczej było w przypadku koncertu jubi-
leuszowego. Częstochowskie tancerki są cenione przez 
środowiska artystyczne nie tylko w kraju. Spełniają za-
szczytną rolę ambasadora kultury polskiej zagranicą. 
Najlepszą miarą sukcesów „Akcentu” są liczne nagrody 
zdobyte na festiwalach krajowych i zagranicznych, czę-
ste występy telewizyjne, znakomite recenzje prasowe 
oraz spontaniczne reakcje każdej publiczności. Kronika 
zespołu wypełniona jest słowami uznania i licznymi po-
dziękowaniami wyrażonymi w różnych językach świata. 
Teraz czas na podziękowania od nas...

Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszyst-
kim osobom i  instytucjom, którzy przyczynili się do 
wystawienia Koncertu Jubileuszowego z okazji 25-lecia 
Rewii „Akcent” w Filharmonii Częstochowskiej.

Urzędowi Miasta Częstochowy (koncert  został 
dofinansowany ze środków budżetu Gminy Miasta 

Częstochowy)
                                                    

Patronatom medialnym za miłe, szczere i rzetelne 
relacjonowanie z przygotowań do   uroczystości 

obchodów oraz relację z koncertu jubileuszowego.

l Redakcji „Życia Częstochowy 
i Powiatu” z Dyrektor i Redaktor 
Naczelną Teresą Szajer na czele  
i całej redakcji gazety  

– za wieloletnią współpracę, promowanie zespołu 
i zawsze okazywaną pomoc w przekazywaniu 
rzetelnych treści  czytelnikom.

l Telewizji Lokalnej „TV ORION” z Redaktorem 
Naczelnym Cezarym Kazimierzem Szymańskim 
-  za wieloletnią współpra-
cę, promowanie zespołu 
i zawsze okazywaną pomoc w przekazywaniu rzetel-
nych treści widzom telewizji „ORION”.

l „TVP3 Katowice”, „Radiu Jura”, 
„Radiu FIAT”, „Częstochowskie 
24.pl” – za patronat i relacje me-
dialne.

Dziękujemy firmie „ ViperPrint – Twoja Drukarnia 
Internetowa” za pomoc w przygotowaniu i druk 

materiałów reklamujących Rewię „Akcent” i koncert 
jubileuszowy.

                                      

Firmie „JĘDRYKA” z Panem Lechem Jędryką  
oraz synami na czele, 
którzy okazali pomocną 
dłoń i  wykonali ogromny 
tort  na 300 osób 
z słodkimi figurkami 
częstochowskich młodych tancerek.  
Tort wyśmienity – dziękujemy!

                                                       
                                                          

                     
     

Dziękujemy serdecznie 
młodym i tym starszym 
wykonawcom – 
absolwentkom Rewii 
„AKCENT” za ciężkie treningi, 
wylany pot i łzy na parkiecie, 
waszą obecność w tym wyjątkowym wydarzeniu, 
nocne ćwiczenia, przyjazdy na próby z  różnych stron 
kraju.

Dziękujemy wszystkim 
rodzicom za ogromny wkład 
pracy w przygotowaniu tego  
wielkiego 

Widowiska Tanecznego 
Rewii „Akcent” 

- wyrazy szacunku, uznania 
za  poświęcenie swojego wolnego czasu od 1,5 roku.

 
Serdecznie dziękujemy!

Dyrekcja Szkoły Piosenki i Tańca i Stowarzyszenia 
Taneczno-Sportowego „Akcent”.



Trzech uczniów V LO w Częstochowie: M. Wer-
biński, M. Holesz i J. Gemborys zdobyło wraz ze 
swoim zespołem AZS 2020 Częstochowa - Mistrzo-
stwo Polski Kadetów w piłce siatkowej. Zwycięski 
dla drużyny naszych uczniów finał odbył się 
12.05.2019 roku w Szczytnie. AZS 2020 CZĘSTO-

CHOWA pokonał w finale UMKS MOS WOLA WAR-
SZAWA 3:0. (19:25, 23:25, 24:26). Brązowy medal 
wywalczył zespół KS GWARDIA WROCŁAW a na-
grodę dla najlepszego zawodnika turnieju wywalczył 
znakomitą grą na boisku siatkarz AZS CZĘSTO-
CHOWA – M. Borkowski. Serdecznie gratulujemy!!!

Uczniowie klas IE i IIC, pod opieką mgr E. 
Pietrzkowskiej, mgr M. Duchnik i mgr M. Gro-
motowicz, wzięli udział w konferencji „Bez-
pieczna Częstochowa – Jeden klik, a tyle 
zmienia. Stop Hejtowi!”. 

Spotkanie odbyło się na Wydziale Zarzą-
dzania Politechniki Częstochowskiej. Wśród 
zaproszonych gości obecny był prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który 
między innymi mówił o znaczeniu umiejętno-
ści prowadzenia dyskusji, w której ważne są 
argumenty, a nie złe emocje. 

Przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzie-
ciom Siłę – Ł. Wojtasik i E. Dziemidowicz prze-
prowadzili warsztaty: „Razem przeciwko hej-
towi w sieci, czyli jak reagować na przemoc 
online.”  Hejt to obrażanie, znieważanie innych 
w Internecie. Wyrażany jest głównie poprzez 
tekst, ale również grafikę i filmy. Prowadzący 
przypomnieli numer telefonu zaufania dla 
dzieci i młodzieży: 116 111 – „nie śpiesz się, 
mamy czas; słowa leczą – porozmawiajmy!” 

Nie ma jednej skutecznej rady jak zacho-
wać się, by nie poddać się, gdy hejt nas osa-
cza. A może największą bronią jest przeko-
nanie o naszej własnej wartości i przeświad-
czenie, że jeśli ktoś hejtuje to on ma pro-
blem, a nie my… . Swego czasu ukazał się 

w Internecie filmik, na którym Jeremy Ander-
son stawia wyzwanie zgromadzonej publicz-
ności. Zadanie zdefiniowania własnej warto-
ści z początku trudne, z każdym kolejnym 
etapem staje się bardziej świadome i logicz-
ne. Czy jeśli mnie dotknie bolesne doświad-
czenie, inni podepczą …, czy ja tak jak każ-
dy jeden banknot mimo wielu upokorzeń 
mam dalej swoją wartość? Nie inaczej!  Gru-
pa KUSA w V LO na zajęciach języka angiel-
skiego zmierzyła się z tematem  
i oby na trwałe z dobrym skutkiem!

Podczas wykładu dr S. Skolika i dr T. Tur-
ka pt. „ Mózg i sieć – dlaczego tak łatwo 
wchodzimy w konflikty?” przeprowadzono 
wśród zgromadzonej młodzieży ankietę onli-
ne, dzięki której dowiedzieliśmy się, że głów-
nym tematem poddawanym hejtowi jest wy-

gląd zewnętrzny, zachowanie i działanie in-
nych. Mowa nienawiści, to świadome działa-
nie, które zaczyna się od żartów, z początku 
dosyć niewinnych, które z czasem powodują 
wyłączenie z sieci znajomych i budowanie 
murów między grupami ludzi. Wnioski są 
jednoznaczne – na hejt powinniśmy stanow-
czo reagować, gdyż jest to działanie szkodli-
we, niewłaściwe i wysoce naganne. 

Wykład pt. „Hejt, mówię stop! Odpowie-
dzialność karna za mowę nienawiści w Inter-
necie”, który wygłosił detektyw Zespołu dw. z 
Cyberprzestępczością Wydziału dw. z Prze-
stępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie – M. Kopiec, przybliżył 
zgromadzonym aspekty prawne i konse-
kwencje karne stosowania hejtu. Policja dys-
ponuje narzędziami do zlokalizowania osoby, 
która używa mowy nienawiści. W sieci nikt nie 
jest anonimowy i pozostawia swój ślad. 

Projekt skierowany do młodzieży naszego 
miasta pt. „Bezpieczni w strefie empatii. Jeste-
śmy różni, jesteśmy równi” przedstawiła A. 
Wierny. Dzięki niemu podejmowane są różne-
go rodzaju inicjatywy, których celem jest pro-
pagowanie tolerancji i zwalczanie ksenofobii. 

Po zakończeniu części wykładowej odbył 
się przemarsz ulicami miasta i koncert 
B.R.O. i MIXERA.

mgr M. Gromotowicz, mgr M. Duchnik
zdj.: mgr E Pietrzkowska

PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 CZERWCA 2019 7.

0
-lecie

2009
2019

PAT

UPJPII
1

● ARCHIWISTYKA, 
ZARZĄDZANIE 

DOKUMENTACJĄ 
I INFOBROKERSTWO

 
● DZIENNIKARSTWO 

I KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA

 
● FILOZOFIA 

● HISTORIA 

● HISTORIA SZTUKI  

● MUZYKA KOŚCIELNA   

rekrutacja.upjp2.edu.pl

● NAUKI O RODZINIE 

● OCHRONA DÓBR 
KULTURY 

●  PRACA SOCJALNA
 
● TURYSTYKA 
I ZARZĄDZANIE 
DZIEDZICTWEM 

● TURYSTYKA RELIGIJNA 

● PRAWO KANONICZNE 

● TEOLOGIA

Wysiłek fizyczny powinien być ważnym 
elementem życia każdego człowieka, 
zwłaszcza młodego. Poprawa kondycji fi-
zycznej, zastrzyk energii, rozładowanie stre-
su, to niekwestionowane plusy systematycz-
nego ruchu. Na szczęście od paru lat moda 
na FITNESS spowodowała, że coraz więk-
sze rzesze młodych ludzi zaczynają odwie-
dzać kluby sportowe, by w pocie czoła pod 
okiem instruktorów i trenerów personalnych, 
dbać o swoje ciało i tężyznę fizyczną.

Dla tych, którzy nie zdecydowali się jeszcze 
na ten krok, postanowiliśmy „zaprosić” FIT-
NESS do Mickiewicza. „Tydzień z fitnessem” to 
projekt, który miał zachęcić naszych uczniów 
do aktywnego spędzania wolnego czasu, ode-
rwać ich od telewizorów, komputerów, czy też 
telefonów. W dniach 26-31 maja na lekcjach 
wychowania fizycznego prowadzone były róż-
ne formy zajęć muzyczno – ruchowych: aero-
bik, tabata, TBC, trening interwałowy.

W czwartek 30 maja, odbył się konkurs 
wiedzy o fitnessie. Uczniowie musieli wykazać 
się wiadomościami z historii fitnessu, znajo-
mością i charakterystyką zajęć, techniką wy-
konywania poszczególnych ćwiczeń wzmac-
niających. Spośród dwudziestu uczestników 
konkursu, wyłoniono zwycięzców. 

Finał tygodnia był imponujący. W piątek 
sale gimnastyczne w V LO zamieniły się w 
fitness klub. Naszymi gośćmi byli profesjo-
nalni instruktorzy z klubu CALYPSO, którzy 
poprowadzili zajęcia. Na salach pojawiły się 
trampoliny, sztangi, stepy. Uczestnicy w rota-
cyjnych grupach mogli poćwiczyć na każ-
dym sprzęcie. Chętnych nie brakowało! 

Dodatkową atrakcją była możliwość po-
miaru tkanek ciała. Na profesjonalnej „ma-
chinie”, każdy mógł sprawdzić skład swojego 
organizmu (masę kości, wody, tkanki mię-
śniowej, tłuszczowej). Menadżer klubu 
Calypso p. Rafał Szymala cierpliwie tłuma-
czył każdemu badanemu zawiłości pomiaru. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się 
również konkurs siły mięśniowej, który pole-
gał na jak najdłuższym utrzymaniu w górze 
drewnianych bloków. Wśród dziewcząt zwy-
ciężczynią okazała się M. Stala, w grupie 
chłopców bezkonkurencyjny był M. Werbiń-
ski. Dla najlepszych uczestników Calypso 
zapewniło atrakcyjne nagrody. „Tydzień z fit-
nessem” na długo zostanie w naszej pamię-
ci. Liczymy na powtórkę.

Pomysłodawczyni i autorka projektu:  
mgr Renata Owusu 

Współautorzy: mgr Katarzyna Szlosar,  
mgr Rafał Znojkiewicz

zdjęcia: Sara Wojciechowska (IIA)

Stop hejtowi! Tydzień fitnessu w Mickiewiczu

Nasi złoci siatkarze!!!
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…to dziesięciodniowy wyjazd edukacyjny do 
Grecji, który po raz pierwszy został zorgani-
zowany dla uczniów Technicznych Zakładów 
Naukowych w Częstochowie w dniach 1-10 
maja 2019. Inicjatorem wyjazdu w formie zie-
lonej szkoły, w której udział wzięło 51 
uczniów, był nauczyciel historii Jarosław Fol-
tyński, wsparli go dwaj nauczyciele języka 
angielskiego – Maciej Łuniewski i Ewelina 
Kołodziejczyk-Łuniewska, nauczycielka wy-
chowania fizycznego Mariola Ciura oraz wi-
cedyrektor szkoły Renata Puchała. 

Pierwszy dzień wyprawy, która rozpoczę-
ła się rankiem 1 maja uczestnicy spędzili w 
autokarze pokonując trzy granice i dystans 
prawie 1000 km. Na miejsce wypoczynku – 
miejscowości Leptokaria położonej nad Mo-
rzem Egejskim w środkowej Macedonii – do-
jechano przed południem 2 maja. Po zakwa-
terowaniu grupa udała się na spacer po oko-
licy i relaksowała się na okolicznej plaży. 

Całość wypoczynku zaplanowano w taki 
sposób aby dni, w których odbywały się za-
jęcia sportowe, matematyczne, wykłady i 
spotkania historyczne oraz quizy i krzyżówki 
kulturowe w języku angielskim przeplatane 
były lokalnymi wycieczkami do miejsc szcze-
gólnie atrakcyjnych pod względem historycz-
nym i kulturowym. 

Drugą i jednocześnie najdłuższą wy-
cieczką był wyjazd do miejscowości Kalam-
baka, gdzie na szczytach masywu skalnego 
ponad 500 m n.p.m. znajdują się prawosław-
ne klasztory – Meteory – będące niezwykłym 
zjawiskiem architektonicznym i największą 
atrakcją turystyczną tego terenu.

Ostatnią z wycieczek był wyjazd do ruin 
starożytnego miasta Dion, położonego u 
stóp masywu Olimpu w prefekturze Pieria.  
Wykopaliska w Dion prowadzone są od 
1929 roku i jest to obecnie największy teren 
archeologiczny w Grecji. Wśród wielu wyko-
palisk znajdują się ruiny świątyni Demeter, 
świątyni Izydy, teatru hellenistycznego z IV 

wieku p.n.e i teatru rzymskiego z II w n.e, ter-
my rzymskie z zachowanymi mozaikami 
oraz Willa Dionizosa z II w n.e.  Posągi, po-
zostałości przedmiotów codziennego użytku, 
płyty nagrobkowe, biżuterię i instrumenty 
muzyczne wydobyte podczas prac archeolo-

gicznych uczestnicy wyprawy mieli okazje 
podziwiać w muzeum miejskim miasta Dion 
prezentującym imponującą kolekcję bezcen-
nych eksponatów.

Pozostały czas uczniowie i nauczyciele 
spędzali wspólnie ucząc się, integrując i wy-
poczywając w aktywny sposób. Dzięki sprzy-
jającej aurze i doskonałym humorom wszy-
scy uczestniczyli w rozmaitych rozgrywkach 
sportowych – turniejach piłki plażowej, tur-
niejach piłki siatkowej, zabawach sporto-
wych na plaży, jak również spotkaniach dys-
kusyjnych na tematy historyczno -kulturowe. 
Nie zabrakło też czasu na zmagania mate-
matyczne i językowe, a nawet wieczory przy 
gitarze. Wszystkie konkursy i zawody zosta-
ły podsumowane ostatniego popołudnia 
przed wyjazdem: zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali dyplomy i medale, a 
wszyscy uczestnicy certyfikaty potwierdzają-
ce udział w wyprawie. Padło wiele ciepłych 
słów i podziękowań będących dowodem cu-
downie spędzonych chwil. Niewątpliwie wy-
prawa okazała się sukcesem, dlatego też 
jednogłośnie wyrażono nadzieję, iż tego typu 
wyjazdy będą corocznie organizowane w 
technicznych Zakładach Naukowych w Czę-
stochowie.

Ewelina Kołodziejczyk-Łuniewska

Klasy 1E i 2L pod opieką Beaty Kobyłkie-
wicz, Renaty Puchały i Agnieszki Wolskiej 
wzięły udział w wycieczce do Zakopanego. 

Uczestnicy wycieczki w ciągu dwóch dni 
mieli do pokonania trasy, jak to określił prze-
wodnik, dla rencistów i emerytów. Był to Szlak 
Papieski na Gubałówkach i spacer do wodo-
spadu Siklawica. Piękne okoliczności przyro-
dy, przyjemna pogoda bez 30 stopniowych 
upałów, czyli wszystko co potrzebne aby 
uznać wycieczkę za udaną. Młodzież, mimo 
lekkiej niechęci do górskich wspinaczek, 
dzielnie pokonała te dwie lekkie trasy, nie ma-

rudząc zbytnio. Nie odbyło się również bez 
wizyty na Krupówkach i zakupu pamiątek. 

W tym momencie nasuwa się pytanie, co 
jest największą atrakcją wycieczki w góry, 
odpowiedź jest oczywista; góry. Odpowiedz 
dla wielu jest może oczywista ale jestem 
przekonana, że nie koniecznie dla młodzie-
ży. Jakby spytać ich co najbardziej podobało 
im się w wyciecze do Zakopanego odpowie-
dzieliby – na pewno, że wieczorne ognisko 
i pobyt na basenach termalnych w Szafla-
rach. A może się mylę?????

Agnieszka Wolska

TZN-owska wyprawa do kolebki cywilizacji…

Artystyczny sukces uczennicy TZN
Mimo tego że Techniczne Zakłady Na-

ukowe to szkoła jednak na wskroś tech-
niczna, to jednak zdarzają się w niej arty-
styczne dusze. 

W częstochowskim Reymoncie odbyła 
się uroczysta gala wręczenia nagród w X 
Edycji Powiatowego Konkursu „Motywy 
przyrodnicze w ubiorze. „ Uczennica TZNu 
Izabela Szczepanik zajęła w tej edycji za-
szczytne drugie miejsce. Konkursowe za-
danie w tym roku polegało na wykonaniu 
projektu torby na zakupy pt. „Warzywa i 
owoce – smaczne i zdrowe.” 

Zwycięskie prace zostały zaprezento-
wane podczas pokazu mody przygotowa-
nego przez uczniów Reymonta.

Sabina Bińczyk

Wycieczka



Młodzieżowa Rada Miasta 

Pierwsze obrady w nowym  
składzie

Młodzi radni spotkali się po raz pierwszy w tej kadencji. Podczas obrad Młodzieżowej Rady 
Miasta wybrany został przewodniczący, a także jego zastępcy i rzecznik prasowy. 
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(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!!!

Podczas inauguracyjnego po-
siedzenia członkowie rady otrzy-
mali gratulacje od zastępcy pre-
zydenta Częstochowy Jarosława 
Marszała oraz przewodniczącego 
Rady Miasta Częstochowy Zdzi-
sława Wolskiego. W obradach 
uczestniczyli również miejscy 
radni: Emilia Skrzypczyńska 
i Sebastian Trzeszkowski, który 
sam kiedyś należał do Młodzie-
żowej Rady Miasta. W czasie 
spotkania nowi radni wybrali 
swojego szefa. Został nim Jakub 
Sikora, uczeń Zespołu Szkół 
Technicznych w Częstochowie. 
Na jego zastępców wybrano Da-
miana Trzeszkowskiego (również 
ZST) oraz Mikołaja Marszałka (IV 
L.O. im. Sienkiewicza). Rzecz-
niczką prasową została Amanda 
Kistela (II L.O. Im. Traugutta). 
Pierwsze obrady były okazją do 
przedstawienia planów dalszej 
pracy nowej rady – wymieniono 
tu m.in. kontynuowanie realiza-

cji projektu służącego rozszerze-
niu bezpłatnej komunikacji dla 
uczniów, organizację spotkanń 
profilaktycznych oraz happenin-
gów i imprez rozrywkowych 
(w tym kolejną edycję festiwalu 
Summer Chill).

Młodzieżowa Rada Miasta to 
organ samorządowy młodzieży 
Częstochowy. Ma charakter 
wnioskodawczy i opiniodawczy. 
Podstawą działalności MRM jest 
praca społeczna. Jej zadania to 
między innymi: reprezentowanie 
interesów młodzieży wobec in-
stytucji rządowych, pozarządo-
wych i samorządowych, współ-
praca z samorządami uczniow-
skimi, działania na rzecz ochro-
ny praw i godności ucznia, 
kształtowanie i utrwalanie po-
staw demokratycznych oraz 
działanie na rzecz integracji 
i współpracy środowisk młodzie-
żowych i twórczych.

Oprac. Katarzyna Gwara



PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 CZERWCA 2019 11.SPORT

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Piłka nożna dziewcząt szkół  
podstawowych i gimnazjalnych

Zakończyły się mistrzostwa 
w piłce nożnej dziewcząt. Do 
rywalizacji zgłosiło się osiem 
drużyn. Tytuł mistrzowski wy-
walczyły uczennice z Katolic-
kiego Gimnazjum SPSK przy 
Okólnej.

W Igrzyskach Młodzieży szkol-
nej uczestniczyły uczennice klas 
VII, VIII oraz III gimnazjum  rocz-
nik 2003 - 2005 i młodsze. Były 
to ostatnie mistrzostwa dla tej 
grupy wiekowej – a wszystko ze 
względu na likwidację gimna-
zjów. To więc historyczny mo-
ment szczególnie dla grupy 
dziewcząt klas gimnazjalnych. 

Ze względu na to, że do mi-
strzostw zgłosiło się tylko osiem 
drużyn, zostały one rozlosowane 
i podzielona na dwie grupy elimi-
nacyjne, grając systemem każdy 
z  każdym.

Tytułu mistrzowskiego z roku 
ubiegłego broniły dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej nr 9. Jed-
nak w finałowym meczu lepsze 
okazały się uczennice z Katolic-
kiego Gimnazjum SPSK przy ul. 
Okólnej  zwyciężając stosunkiem 
bramek 4:2. Była to w pewnym 

sensie sensacja, ponieważ głów-
nymi faworytkami były dziew-
częta właśnie z dziewiątki.

Na zakończenie rozgrywek 
najlepsze drużyny otrzymały z 
rąk prezesa Szkolnego Związku 
Sportowego puchary i dyplomy.

Drużyna dziewcząt z katolic-
kiego gimnazjum  awansowała 
do dalszych rozgrywek na szcze-
blu rejonowym. W maju spotka-
ły się z najlepszą drużyną z po-
wiatu ziemskiego – z drużyną 
Szkoły Podstawowej w Kruszy-
nie. Reprezentanki naszego mia-
sta wygrały to spotkanie 8:1!  

Życzymy dalszych sukcesów i 
uzyskania, jak najlepszych wy-
ników. Warto wspomnieć, że 
drużyna „Katolika” uzyskała 
awans do kolejnego etapu - już 
na poziomie półfinału Mistrzostw 
Śląska i spotka się tam z najlep-
szymi zespołami z Zawiercia, 
Dąbrowy Górniczej i Sosnowca.       

Organizatorem mistrzostw 
naszego miasta był  ZM SZS oraz 
szkoły, na terenie których roz-
grywane były mecze. W większo-
ści były to boiska orlik przy 
Szkołach Podstawowych nr 38, 
52 i 9. ts

Gimnazjum Katolickie SPSK – I miejsce zdj. arch

Drużyna  SP  Sióstr  Zmartwychwstanek zdj. arch

Wręczenie nagród przez dyrektora SP 9 za zajęcie II miejsca zdj. arch

TABELA KOŃCOWA  ELIMINACJI

LP M-CE SP NR PKTY BRAMKI

GRUPA  I
1 I SP 9 9 19 : 3
2 II SP SZM 6 20 : 9
3 III SP 52 3    4 : 13
4 IV SP 12 0    0 : 18

                       GRUPA  II
1 I SP SPSK 9 12 : 3
2 II SP 21 6      10 : 5
3 III SP 7 1 2 : 6
4 IV SP 38 1  1 : 11

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

LP Miejsce SP NR Punkty do 
współzawodnictwa

1 I SP SPSK 11
2 II SP 9 9
3 III SP 21 8
4 IV SP SZM 7
5 V SP 7 6
6 VI SP 52 5
7 VII SP 38 4
8 VIII SP 12 3

Drużyna  Katolickiego Gimnazjum SPSK – wystąpiła w składzie: 
Włoch Weronika, Kościuch Klara, Kościelna Patrycja, 
Surzesiewicz  Daria, Wielgus Cecylia, Banaszewska Łucja, 
Jankowska Weronika, Janus Maja, Cieślak Klaudia. 

 Trenerzy – Marek Ciuk, Piotr Ruszel
Drużyna  SP 9 - wystąpiła w składzie: Woszczyna Dominika, 

Grajcar Natalia, Liczko Natalia, Tyras Magda, Jasiukiewicz 
Agata, Suchańska Paulina. 

 Trener – Prometeusz Morawiak.
 Drużyna SP 21 - wystąpiła w składzie: Tomczyk Maja, Arkabus 

Oliwia, Szczypkowska Ada, Konik Oliwia, Skrzypczyńska 
Oliwia, Błach Klaudia. 

 Trener – Artur Janiszewski 
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Dodatkowy okres przejścio-
wy ma trwać do 31 grudnia 
2020 r. i zagwarantować pro-
ducentom odpowiedni okres 
na dostosowanie się do obo-
wiązujących wymogów znako-
wania wyrobów budowlanych 
znakiem budowlanym. Mini-
sterstwo Inwestycji i Rozwoju 
przygotowało zmianę, która 
wydłuża okres przejściowy 
w celu umożliwienia dokoń-

czenia procesu uzyskiwania 
krajowych ocen technicz-
nych. Ministerstwo podkreśla, 
że takie oceny są wielu przy-
padkach niezbędne do sporzą-
dzenia krajowych deklaracji 
właściwości użytkowych.

W  związku  z  napływającymi 
do  Ministerstwa  Inwestycji 
i Rozwoju sygnałów, które doty-
czyły  niedostatecznego  przygo-

towania  branży  producentów 
wyrobów budowlanych  do  obo-
wiązkowego  od  dnia  1  lipca 
2019 r. 
Znakowania znakiem budow-

lanym  wyrobów  wprowadza-
nych  do  obrotu  i  udostępnia-
nych na rynku krajowym, pod-
jęto  działania,  mające  na  celu 
ochronę branży budowlanej. 
– W celu zabezpieczenia ryn-

ku przed sytuacją, w której wiele 

wyrobów budowlanych, nie mo-
głoby zostać wprowadzanych do 
obrotu,  podjęta  została  noweli-
zacja  rozporządzenia w  sprawie 
sposobu  deklarowania  właści-
wości użytkowych wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znako-
wania  ich  znakiem  budowla-
nym, w którym zaproponowano 
wydłużenie, do dnia 31 grudnia 
2020 r., okresu w którym produ-
cenci  wyrobów  budowlanych, 

które zgodnie z przepisami obo-
wiązującymi do dnia 31 grudnia 
2016 r. nie były objęte obowiąz-
kiem  znakowania  znakiem  bu-
dowlanym, nie są obowiązani do 
sporządzania krajowej deklaracji 
przy  wprowadzaniu  do  obrotu 
lub  udostępnianiu  na  rynku 
krajowym tych wyrobów budow-
lanych – informuje Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju. 
Apeluje ono do producentów, 

aby  skorzystali  z  tego  wydłużo-
nego  okresu  przejściowego  na 
intensywne  działania,  które  po-
zwolą  im na  adaptację  i  działa-
nia w pełni zgodne z przepisami 
prawa. 

Paula Nogaj

Ochrona branży budowlanej

Dłuższy okres przejściowy

SP. Z O.O.SP. Z O.O.

www.sklep.tkaniny.info.pl                                                                               email: biuro@tkaniny.info.pl

Tkaniny Sp. z o.o.,   ul. Przejazdowa 2,   42-280 Czêstochowa
tel. 34/ 361 85 60,   34/ 361 88 57,   504 285 350 
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Inwestycje Częstochowa

Trwa budowa promenady śródmiejskiej

Na terenie dawnego „Węglo-
bloku” - między aleją Wolności 
a ul. Śląską – powstaje prome-
nada śródmiejska. Niezagospo-
darowany wcześniej teren bli-
sko ścisłego centrum miasta 
stanie się przyjaznym miej-
scem spacerów i rekreacji na 
powietrzu. Finał pierwszego 
etapu inwestycji zaplanowano 
na lato przyszłego roku. Po-
chłonie ona blisko 6 mln zł.

W ramach inwestycji powstaną 
między innymi zadrzewiona aleja, 
otoczony ,,zielonym pierście-
niem” plac rekreacyjny, a także 
miejsce spotkań. Najchętniej z 
nowego miejsca z pewnością bę-
dą korzystać mieszkańcy pobli-
skich bloków, którzy byli wśród 
inicjatorów uporządkowania i za-
gospodarowania tego terenu. - 
Obok budowy nowych boisk przy 

szkołach, kolejnych placów za-
baw i rekreacji czy zwiększania 
długości dróg rowerowych, na-
szym celem jest też poszerzanie i 
poprawa jakości terenów zielo-
nych na gruntach miejskich w 
sąsiedztwie osiedli mieszkanio-
wych – mówi prezydent miasta 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Część  obszaru pod inwestycję 
– czyli dawnych terenów składo-
wych ,,Węglobloku” – była wyko-
rzystywana wcześniej jako ,,dzi-
ki” parking. - Prace budowlane 
musiała poprzedzić m.in. roz-
biórka dwóch starych budynków 
gospodarczych, ogrodzeń oraz 
pozostałości zabudowy – zazna-
cza Marcin Breczko z biura pra-
sowego magistratu. - Zdemonto-
wane zostały też schody tereno-
we, nie działający maszt oświe-
tleniowy oraz odcinek nieczynne-
go kanału sanitarnego. Obecny 

etap inwestycji obejmuje kom-
pleksowe uporządkowanie tere-
nu,  wytyczenie i utwardzenie 
traktów pieszych oraz przygoto-
wanie miejsc do wypoczynku  
– wyjaśnia.

Głównym elementem kompo-
zycyjnym promenady śródmiej-
skiej jest aleja dla pieszych, bie-
gnąca na linii wschód-zachód 
przez cały teren. - Aleja łączy plac 
wejściowy z placem centralnym, 
który będzie wielofunkcyjnym te-
renem sportowym z urządzenia-
mi do ćwiczeń typu street worko-
ut. Na pokrytym bezpieczną na-
wierzchnią placu pojawią się też 
elementy małej architektury – 
stojaki na rowery, ławki, kosze na 
śmieci, latarnie. Od strony pół-
nocno-zachodniej i południowo-
-wschodniej plac odgrodzą od są-
siednich działek ogrodzenia ga-
bionowe. Plac wejściowy i cen-
tralny okolą murki oporowe. Po-
wstanie też brama wejściowa w 
formie pergoli. W południowej 
części placu centralnego znajdzie 
się przestrzeń z miejscami do sie-
dzenia w formie amfiteatru - wyli-
cza Marcin Breczko. Cały plac 
otoczy rodzaj „zielonego pierście-
nia” – skarpy, która ograniczy 
uciążliwość odgłosów z pobliskiej 
arterii komunikacyjnej. 

- W ramach obecnych prac na-
stępują zmiany w obecnym 
ukształtowaniu terenu – tak, aby 
nawiązywał on do poziomów oto-
czenia i zrealizowanego przedłu-
żenia ul. Śląskiej do alei Bohate-
rów Monte Cassino. Dzięki no-
wym nasadzeniom zieleni cały te-
ren zyska większy ład kompozy-
cyjny - dodaje. Promenada będzie 
oczywiście oświetlona i monitoro-
wana - w ramach miejskiego sys-
temu monitoringu wizyjnego, a 
także skanalizowana. Wody opa-
dowe prowadzone będą w kierun-
ku terenów zielonych. - Obsługa 
komunikacyjna promenady śród-
miejskiej ma odbywać się istnie-
jącym zjazdem z alei Wolności – 
będą z niego korzystać pojazdy 
serwisowe. Parkowanie innych 
samochodów w obrębie samej 
promenady nie będzie możliwe. 
Będą za to postoje dla rowerów – 
znajdą się w bezpośrednim są-
siedztwie tras rowerowych – pod-
sumowuje Marcin Breczko.

Zakończenie obecnego – pierw-
szego etapu inwestycji - planowa-
ne jest na koniec sierpnia 2020 
roku (wykonawca nie wyklucza 
wcześniejszej finalizacji prac). 
Koszt robót to blisko 5,9 mln zł. 
Pozostała część kosztów obejmu-
je opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz 
nadzór inwestorski (łącznie po-
nad 100 tys. zł). Katarzyna Gwara
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664 991 729

Ul. Kisielewskiego 18/28

www.heathome.com.pl

KOMINKI BASENY GRILLE SAUNY

DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW FIRMY

eco

Produkty

Ekologiczne

Spe³niaj¹ce kryteria

Ekoprojektu

Micha³ Mroziñski

Oferta dla warsztatów – serwisów dotycz¹ca wspó³pracy w zakresie 

napraw – regeneracji elementów silnikowych takich jak:

G³owice silników spalinowych

Naprawy bloków silnikowych

Regeneracja korbowodów

Szlifowanie wa³ów korbowych

Us³ugi spawalnicze (aluminium,

¿eliwo, stal)

Kapitalne remonty silników

Transport

ul. Przybyszewskiego 14

42-200 Czêstochowa

tel. 34 363-44-28,

601-405-618, 601 653 771

e-mail: info@autoszlif24.pl
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Będą zmiany w prawie

Hulajnoga elektryczna  
jak rower

Dokończenie ze str. 1
Ministerstwo  zapowiada 

nowe  przepisy  dotyczące 
urządzeń  transportu  osobi-
stego (uto) –  takie określenie 
m.in. hulajnóg elektrycznych 
będzie  funkcjonować  w  pra-
wie. - Zależy nam na tym, aby 
poziom  bezpieczeństwa  na 
polskich  drogach  i  chodni-
kach był  jak najwyższy. Dzi-
siaj  stan  prawny  hulajnóg 
elektrycznych  jest  nieuregu-
lowany.  To  stwarza  zagroże-
nie  dla  pieszych.  Musimy 
podjąć  to  wyzwanie.  Dzisiaj, 
zgodnie z obietnicą, prezentu-
jemy nasze propozycje – po-
wiedział  minister  Andrzej 
Adamczyk. Z kolei wicemini-
ster Rafał Weber dodał, że no-
we technologie stawiają nowe 
wyzwania. -Chcemy, aby pra-
wo nadążało za zmieniającym 
się  światem.  Dlatego  nowe 
przepisy  określają  ramy, 
w  ramach  których  mogą 
funkcjonować nie tylko hulaj-
nogi elektryczne, ale i wszyst-
kie  urządzenia  transportu 
osobistego, które już się poja-
wiły i które w przyszłości mo-
gą się pojawić – wyjaśnił. 
Ministerstwo  Infrastruk-

tury zaproponowało, aby zo-
stała wprowadzona definicja 
„urządzenia  transportu  oso-
bistego”, które ma oznaczać 

„urządzenie  konstrukcyjnie 
przeznaczone do poruszania 
się  wyłącznie  przez  kierują-
cego znajdującego się na tym 
urządzeniu, o szerokości nie-
przekraczającej w ruchu 0,9 
m, długości nieprzekraczają-
cej  1,25  m,  masie  własnej 
nieprzekraczającej  20  kg, 
wyposażone  w  napęd  elek-
tryczny, którego konstrukcja 
ogranicza prędkość  jazdy do 
25 km/h”. Ponadto do defi-
nicji roweru ma zostać doda-
ne zdanie „określenie to obej-
muje  również  urządzenie 
transportu  osobistego”,  co 
w konsekwencji ma sprawić, 
że wszystkie te prawa i obo-
wiązki,  które  obecnie  obo-
wiązują  rowerzystów,  będą 
miały  zastosowanie  także 
wśród  użytkowników  urzą-
dzeń  transportu  osobistego. 
Zgodnie z tym, infrastruktu-
rą  drogową,  po  której  poru-
szać się będą kierujący tymi 
środkami  transportu  będą 
drogi dla rowerów, przejazdy 
dla rowerzystów, pasy ruchu 
dla rowerów, jezdnie dróg, na 
których  dopuszczalna  pręd-
kość  jest nie większa niż 30 
km/h.  Oczywiście,  jeżeli  te 
opcje  nie  będą  dostępne, 
użytkownik  uto  będzie  miał 
prawo skorzystać z chodnika 
lub drogi dla pieszych. Mini-

sterstwo  podkreśla  jednak, 
że będzie on wtedy zobowią-
zany do powolnej jazdy i za-
chowania szczególnej ostroż-
ności,  bowiem  to  pieszy ma 
na chodniku pierwszeństwo. 
Zgodnie  z  nowymi  przepisa-
mi,  nie  będzie  można  pozo-
stawiać uto na drodze, przy-
stanku  bądź  tego  w  innym 
miejscu,  które  jest  przezna-
czone  do  ruchu.  Zwłaszcza, 
jeżeli  mogłoby  to  zagrażać 
bezpieczeństwu  pozostałym 
uczestnikom ruchu. 
–  Projekt  zakłada  także 

zakaz  ciągnięcia  innego po-
jazdu  przez  uto,  używania 
na  drodze  publicznej  urzą-
dzenia wyposażonego w na-
pęd  elektryczny  innego  niż 
uto, korzystania z chodnika 
lub drogi dla pieszych poza 
przypadkami  określonymi 
ww.  wyjątkami  oraz  kiero-

wania  urządzeniem  trans-
portu  osobistego  osobie 
w wieku do lat 10 – wyjaśnia 
Ministerstwo. 
Z  urządzeń  transportu 

osobistego  będą  mogły  ko-
rzystać  osoby,  które  ukoń-
czyły 10 lat. Jednak dopóki 
taka  osoba  nie  ukończy  18 
lat,  zobowiązana  będzie  do 
posiadania karty rowerowej. 
Projekt  zakłada,  że  nowe 
przepisy  weszłyby  w  życiu 
14 dni po ich ogłoszeniu, za-
tem  dotychczasowi  właści-
ciele i użytkownicy uto, mie-
liby pół roku na dostosowa-
nia swoich urządzeń do wa-
runków  technicznych,  jakie 
muszą  spełniać  zgodnie 
z zapisami nowej ustawy. 
–  Jesteśmy  otwarci  na 

głosy  różnych  środowisk. 
Chcemy,  aby  ten  projekt 
wszedł w życie  jak najszyb-
ciej, ale też nie uchylamy się 
od  dyskusji  na  jego  temat. 
Jestem przekonany, że dys-
kusja  na  ten  temat  będzie 
bardzo ciekawa. Dziękuję za 
wszystkie  dotychczasowe 
głosy – ekspertów, stowarzy-
szeń,  samorządowców –  ja-
kie  wpłynęły  w  tej  sprawie 
do  Ministerstwa  –  powie-
dział  minister  Andrzej 
Adamczyk.

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 52       www.polaczek.com.pl

Klimatyzacja w samochodzie

Wady i zalety
Klimatyzacja w sa-

mochodzie może oka-
zać się zbawienna dla 
kierowcy i jego pasa-
żerów w upalne dni. 
Czy wiemy, na jakich 
zasadach powinna 
być stosowana, aby 
nie zaszkodzić zdro-
wiu? Istnieją pewne 
wytyczne, dzięki któ-
rym będziemy w sta-
nie zminimalizować 
jej negatywne skutki.

Niektórzy  kierowcy 
zwykli ustawiać klima-
tyzację na bardzo niską 
temperaturę w momen-
cie,  gdy  na  zewnątrz 
panuje  ciężki  upał. 
W  ten  sposób  chcą 
szybko  schłodzić  wnę-
trze  nagrzanego  samo-
chodu,  jednak  jest  to 
poważny  błąd,  którego 
nie  powinniśmy  popeł-
niać. Wszystko dlatego, 
że w takiej sytuacji na-
rażamy się na poważne 
infekcję. Jeżeli sami je-
steśmy rozgrzani, nagła 
i  drastyczna  zmiana 
temperatury, może wy-
wołać szok termiczny. 

Jak zatem postąpić?
W pierwszej  kolejno-

ści przewietrzmy samo-
chód  i  ustawmy  opty-
malną temperaturę kli-
matyzacji, która w mia-
rę  upływu  czasu  bę-

dziemy mogli obniżać. 
Optymalna  tempera-

tura  dla  kierowcy  wy-
nosi  19-21  stopni  Cel-
sjusza.  Starajmy  się 
przede wszystkim usta-
wiać temperaturę w ten 
sposób,  aby  amplituda 
pomiędzy  temperaturą 
wewnątrz pojazdu a na 
zewnątrz  była  niezbyt 
wielka – może wynosić 
na  przykład  5  stopni 
Celsjusza. 
Istotną  kwestią  jest 

kierunek  nawiewów. 
Aby rozsądnie z niej ko-
rzystać,  nie  powinni-
śmy  kierować  strumie-
nia  chłodnego  powie-
trza  bezpośrednio  na 
siebie  lub  jakąkolwiek 
część ciała. Grozi to bo-
wiem bolesnymi zapale-
niami mięśni i stawów. 
Nawiew  należy  skie-

rować najlepiej w  stro-
nę  podsufitki  i  szyby 
samochodu.  Koniecz-
nie  zadbajmy  o  regu-
larne  odgrzybianie  kli-
matyzacji i wymianę fil-
trów,  ponieważ  groma-
dzą  się  na  nich  zarod-
niki  pleśni,  drobno-
ustroje czy wszelkie in-
ne  zanieczyszczenia, 
które  mogą  przyczynić 
się  nie  tylko  do  wspo-
mnianych  już  infekcji, 
ale  także  reakcji  aler-
gicznych. 

Paula Nogaj
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NOWOŒÆ!!!

DYNAMICZNA 

WYMIANA  OLEJU 

W  SKRZYNIACH 

AUTOMATYCZNYCH

NOWOŒÆ!!!

DYNAMICZNA 

WYMIANA  OLEJU 

W  SKRZYNIACH 

AUTOMATYCZNYCH

SKRZYNIE BIEGÓW

www.SkrzynieBiegowCzestochowa.pl

n

n

 NAPRAWA 
   I REGENERACJA 
   SKRZYÑ BIEGÓW

 MONTA¯ SPRZÊGIE£ DSG�

513 126 226
790 714 485
ul. Ludowa 9, 42-215 Czêstochowa



Audyt GDDKiA

Za dużo wypadków z udziałem pieszych!
Dokończenie ze str. 1

Kontrola i działanie
Pracownicy GDDKiA prowadzą 

cykliczne  kontrole  dróg  krajo-
wych  (w  tym przejść)  i analizują 
wypadkowość  z  udziałem  pie-
szych. – Wyniki kontroli pokazu-
ją, że w kwestii poprawy bezpie-
czeństwa niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego na przej-
ściach dla pieszych konieczne są 
dodatkowe działania. Dlatego też 
wychodzimy  poza  standardową 
budowę  chodników,  ciągów  pie-
szo-rowerowych,  azyli  na  przej-
ściach dla pieszych czy dodatko-
we oznakowanie przejść dla pie-
szych – zapowiada GDDKiA.

Audyt 2019-2020
W  latach  2019-2020  przepro-

wadzony  zostanie  audyt  przejść 
dla  pieszych.  Czuwać  nad  nim 

będą audytorzy i inspektorzy bez-
pieczeństwa  ruchu  drogowego 
zatrudnieni  w  GDDKiA.  Wnikli-
wie  skontrolują  wszystkie  przej-
ścia dla pieszych na drogach za-
rządzanych przez GDDKiA, szcze-
gólnie zwracając uwagę na:
l prawidłową  lokalizację  i  geo-
metrię przejścia,

l warunki widoczności na przej-
ściu  dla  pieszych  w  dzień 
i w nocy,

l stan  i  prawidłowość  oznako-
wania pionowego i poziomego,

l stan  nawierzchni  przejścia 
i przed przejściem,

l możliwość  dojścia  do  przejść 
i stan miejsc oczekiwania pie-
szego na przejście,

l prawidłowość  odwodnienia 
obszaru przejścia,

l prawidłowość  oświetlenia  sa-
mego  przejścia,  jak  również 
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 
N

A
S

:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 14 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. 2015, kraj., I - wł. 179.000 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 SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 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. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
n	 SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n	 SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

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

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n	 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

n 

  samochodowych
  instalacji 
  gazowych
n klimatyzacja
n wymiana opon

monta¿ 

www.eko-gazczewa.manifo.com

EKO - GAZ / AUTO - GAZ

EKO - GAZ
ul. Warszawska 68 (za salonem firanek Wisan), 42 - 200 Czêstochowa

Tel. 34 / 333 67 44, 503 321 212 
e-mail: eko-gaz1@wp.pl

Zapraszamy:
Pn- Pt.    8.00 - 16.00

Uwaga! Zmiana adresu TURBOSPRÊ¯ARKI

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

MECHANIKA 
DIAGNOSTYKA

SERWIS

miejsc  oczekiwania  pieszego 
na  przejście  przez  drogę  oraz 
odcinków  dojazdowych  do 
przejścia dla pieszych.
– W  pierwszym  etapie  prze-

prowadzimy  audyt  na  tych 
przejściach,  gdzie  dochodzi  do 
największej  liczby  wypadków 
śmiertelnych  z  udziałem  pie-
szych.  Wytypowaliśmy  odcinki 
dróg  do  kontroli  szczegółowej. 
Audyt  przejść  na  tych  odcin-
kach przeprowadzimy do końca 

lipca, a do końca roku opraco-
wany zostanie raport z I etapu. 
Pozostałe  sprawdzimy  w  2020 
roku – wyjaśnia GDDKiA.
Wynikiem audytu będzie  ra-

port  zawierający  ranking 
przejść  wraz  z  rekomendacją 
zmian mających na celu popra-
wę bezpieczeństwa. Raport bę-
dzie  podstawą  do  podejmowa-
nia działań w kolejności od naj-
pilniejszych  do  możliwych  do 
wykonania  w  następnej  kolej-

ności.  Określi  też  jednolite  za-
sady  wyznaczania  i  budowy 
przejść dla pieszych. Wyniki zo-
staną również wykorzystane do 
stworzenia  kompleksowego 
programu budowy chodników i 
ścieżek  rowerowych  w  ciągu 
dróg  krajowych.  Efektem  koń-
cowym  wszystkich  działań ma 
być wzrost bezpieczeństwa pie-
szych i miejmy nadzieję, spadek 
ofiar śmiertelnych.

Katarzyna Gwara



Idzie mężczyzna przez las. W pewnym 
momencie złapała go ulewa - deszcz zacina, 
wiatr szaleje, noc czarna... Przemarznięty 
patrzy – stoi samochód. Podszedł, zagląda 
do środka – nikogo. Niewiele myśląc otworzył 
drzwi i wsiadł na tylne siedzenie chroniąc się 

przed deszczem. Nagle samochód ruszył... 
Facet zgłupiał.... Samochód jedzie, on siedzi 
sam. Za kierownicą nikogo. Nagle pojawia się 
owłosiona ręka, kręci kierownicą i znika... Facet 
w coraz większym strachu. Patrzy, pojawiają 
się pierwsze zabudowania. W końcu samochód 

zatrzymuje się przed zapuszczonym domem 
na skraju wsi. Drzwi się otwierają, zarośnięty 
mężczyzna zagląda do środka i  widząc 
wkulonego ze strachu w najdalszy kąt faceta pyta: 
– Co tu do jasnej cholery robisz!?! 
– Eeee... nic... jadę... – duka przestraszony 
pasażer. 
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Dowcipy motoryzacyjne – No pięknie! Ja całą drogę pcham, 
a ten sobie po prostu jedzie.... 

l l l

Policjant zatrzymuje szybko 
jadący samochód. Za kierownicą 
ponętna blondynka. 
– Dzień dobry pani. Przekroczyła 
pani szybkość, będzie mandacik! 
– Ale panie policjancie, ja 

naprawdę nie zauważyłam, że 
przekroczyłam szybkość, proszę 
mi nie dawać mandatu. 
– No wie pani, przekroczyła pani 
dozwoloną szybkość, więc będzie 
mandacik! 
– A może załatwilibyśmy to w inny 
sposób? 
– Co pani przez to rozumie?! 
– No wie pan. Zdjęłabym majtki 
i wam dała... 
Policjant do drugiego: 
– Heniu, potrzebujesz majtek? 
– Nie! 
Na to policjant: 
– Ja też nie potrzebuję, więc 
będzie mandacik!
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Zakończenie sezonu

Amatorska Liga 
Piłki Nożnej

Kolejarz-Jura Częstochowa

Świetnie wyniki 
w Koziegłowach

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji zaprasza na cere-
monię zakończenia sezonu 
2018/2019 Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej. Wydarzenie odbę-
dzie się 18 czerwca 2019 r. na 
Miejskim Stadionie Piłkarskim 
„Raków” przy ul. Limanow-
skiego 83. 

O godzinie 19:45 rozpocznie się 

ostatni mecz sezonu pomiędzy 
drużynami ZC Michaś a Pew-
niak/Auto-Dar, bowiem poprzed-
nia 20. kolejka ALPN zakończyła 
się zwycięstwami faworytów.Ce-
remonia zakończenia odbędzie się 
o godzinie 21:00 – zostaną wrę-
czone medale dla zawodników za 
miejsca 1-3, puchary dla drużyn 
za miejsca 1-3, a także Statuetka 
Króla Strzelców. Paula Nogaj

Wspaniałe wieści z Pucharu 
Polski w Koziegłowach, pod-
czas którego odbywały się Mi-
strzostwa Śląska i Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa w katego-
rii młodziczek. Świetnie zapre-
zentowali się zawodnicy klubu 
Kolejarz-Jura Częstochowa.

Podczas sobotnich zmagań, w 
juniorach młodszych złoty medal 
zdobył Wiktor Stalka - przykład 
zawodnika, który pokazuje, jak 
ciężka pracą można osiągać 
świetne wyniki. W tej kategorii 
zawodnicy Kolejarza zdomino-
wali wojewódzką rywalizację, 
gdyż srebrny medal zdobył Kaje-
tan Wąsowicz. Z kolei złoto mię-
dzywojewódzkich mistrzostw 
młodziczek powędrowało do 
Marty Marek, która zaczyna już 
przyzwyczajać do świetnej jazdy. 

Srebrny medal w młodzikach 
zdobył Aleksander Barczyk. Nie-
stety w juniorach, Mateusz Byli-
ca miał defekt i z tego powodu 
nie mógł kontynuować rywaliza-
cji, wypadając z walki o medale. 
Również w niedzielę świetne re-
zultaty odniosły młodziki w mi-
strzostwach międzywojewódz-
kich w Pińczycach. Złoty medal i 
dodatkowo zwycięstwo w całym 
wyścigu odniosła Marta Marek. 
Młodziczka pokonała całą krajo-
wą czołówkę swojej kategorii, po 
raz kolejny udowadniając swój 
talent. Złoty medal w młodzi-
kach zdobył także Aleksander 
Barczyk - świetnie finiszował z 
niewielkiej grupki, która doje-
chała do mety, zajmując ogólnie 
świetne 3. miejsce, co przyniosło 
złoto w mistrzostwach między-
wojewódzkich.

Paula Nogaj

SPORT

LOTTO Ekstraklasa

Szczegółowy terminarz

Exact Systems Norwid Częstochowa

Zmiany w klubie

Pararudniki Drone Racing 
 to kolejna edycja zawodów  
w wyścigach dronów, która jest 
organizowana przez Aeroklub 
Częstochowski, Na Horyzoncie.
pl i Częstochowską grupę dro-
nową SC34 Drone. Odbędą się 
one w dniach 14-16 czerwca na 
lodowisku MOSiR przy  
ul. Sobieskiego w Częstochowie. 

W zmaganiach weźmie udział 
ponad 50 zawodników z całego 
kraju. Podczas tegorocznej edycji, 
organizatorzy przygotowali coś 
specjalnego zarówno dla widzów, 
jak i zawodników, bowiem po raz 

pierwszy w Polsce odbędą się za-
wody drużynowe (w piątek 14 
czerwca). -Na zwycięstwo będzie 
musiał zapracować cały team, a 
przygotowana formuła zawodów 
pozwoli trzymać w emocjach pi-
lotów i widzów do samego końca. 
Popełnione błędy będą miały od-
zwierciedlenie w wyniku całej 
drużyny, ale w biegu finałowym 
będzie można odpracować stratę 
– wyjaśnia Emilia Wróbel

z Aeroklubu Częstochowskie-
go i dodaje -Drugiego dnia głów-
nie odbywać się będą treningi 
przed ostatecznym, niedzielnym 
sprawdzianem. Ten etap jest 

niezwykle ważny, pozwala pilo-
tom dronów wyścigowych „wla-
tać” się w tor. Ostatni dzień za-
wodów to jeszcze więcej latania, 
większe prędkości i więcej emo-
cji, które często udzielają się sa-
mym zawodnikom. To ten etap 
pozwoli wyłonić zwycięzcę i zdo-
być punkty w Pucharze Polski.

Organizatorzy zapewniają,  
że jak co roku, czekać na uczest-
ników będą nagrody i upominki, 
dzięki taki sponsorom jak 
FlySPot, BnB, Widlak, Witami-
na, Koygarden.pl i NaHoryzon-
cie.pl. W tym roku, podobnie jak 
w poprzednich latach, w sobotni 
wieczór odbędzie się nocny po-
kaz lotów oświetlonych dronów. 
To niezwykłe widowisko spodoba 
się z pewnością przybyłym wi-
dzom. Zeszłoroczna edycja odby-
wała się we Mstowie i podczas 
pokazu wzięło udział ponad 200 
gości. Warto podkreślić, że zawo-
dy organizowane w Częstocho-
wie to jedne z trzech tego typu, 
które są organizowane na tere-
nie naszego kraju. Cieszą się one 
niezwykle dobrą renomą. Impre-
za jest niebiletowana.

Paula Nogaj

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Dostępny jest już dokładny terminarz pierw-
szych czterech kolejek LOTTO Ekstraklasy, w 
których Raków Częstochowa zmierzy się kolej-
no z Koroną Kielce, Jagiellonią Białystok, Cra-
covią Kraków a także Górnikiem Zabrze. 

-W porównaniu z poprzednim sezonem, w roz-
poczynających się w lipcu rozgrywkach nastąpi 
zmiana godzin meczów sobotnich i niedzielnych. 
W sobotę ligowe spotkania będą rozgrywane o 
15:00, 17:30 i 20:00, a w niedzielę o 15:00 i 17:30. 
Bez zmian pozostają godziny meczów piątkowych i 
poniedziałkowych, przy czym w poniedziałek zo-
stanie rozegranych tylko 15 meczów w sezonie – 
informuje klub i dodaje -W kolejkach bez meczów 
poniedziałkowych, dodatkowym terminem będzie 
spotkanie w niedzielę o 12:30. Inaczej będzie w ter-

minach wakacyjnych - ze względu na warunki po-
godowe w lipcu i sierpniu, mecz będzie rozgrywany 
równolegle z innym o 17:30 w niedzielę.

Terminarz może ulec korekcie w ciągu sezonu - 
zastrzega Ekstraklasa S.A. Jest to uzależnione od 
wyników w kwalifikacjach Ligi Europy a także Ligi 
Mistrzów UEFA.

 Terminarz – pierwsze cztery kolejki
1.kolejka 2019/20, Sobota 20 lipca: Raków 

Częstochowa – Korona Kielce (godzina 15:00)
2.kolejka 2019/20, Sobota 27 lipca: Jagiellonia 

Białystok – Raków Częstochowa (godzina 
20:00)

3.kolejka 2019/20, Niedziela 4 sierpnia: Raków 
Częstochowa – Cracovia (godzina 17:30)

4.kolejka 2019/20, Piątek 9 sierpnia: Górnik Za-
brze – Raków Częstochowa (18:00)  Paula Nogaj

WYNIKI:
1. Adrian Miedziński – 13 (3,3,1,3,3)
2. Piotr Protasiewicz – 11 (2,3,2,3,1)
3. Adrian Cyfer – 11 (3,1,2,2,3)
4. Dominik Kubera – 10 (3,w,3,2,2)
5. Kacper Gomólski – 10 (2,1,3,2,2)
6. Przemysław Pawlicki – 9 (w,2,1,3,3)
7. Szymon Woźniak – 8  (1,2,3,d,2) + 1. 
miejsce w biegu dodatkowym

8. Adrian Gała – 8 (3,2,2,1,0) + 2. miejsce 
w biegu dodatkowym

9. Jarosław Hampel – 8 (0,3,1,3,1)
10. Paweł Przedpełski – 6 (1,1,3,1,0)
11. Mirosław Jabłoński – 5 (0,0,0,2,3)
12. Kacper Woryna – 5 (1,3,d,1,w)
13. Marcel Kajzer – 5 (2,0,2,1,u)
14. Michał Szczepaniak – 5 (1,2,1,d,1)
15. Tomasz Orwat – 3 (0,1,d,w,2)
16. Kamil Brzozowski – 2 (2,0,d,d,d)
17. Tomasz Gapiński – 0 (-,-,-,-,-)
18. Norbert Krakowiak – 0 (d)

Zwycięstwo Miedzińskiego

Półfinał IMP 
w Rawiczu

Niedawno KS Norwid poin-
formował o tym, że Radosław 
Panas pożegnał się z rolą szko-
leniowca seniorskiej drużyny. 
Zarząd i sztab klubu na trzy 
miesiące przed rozpoczęciem 
nowego sezonu domyka umo-
wy i kończy kompletować dru-
żynę na sezon 2019/20.

Radosław Panas spędził jako 
trener zawodników Norwida pięć 
lat. Od przyszłego sezonu nie bę-
dzie już szkoleniowcem często-
chowskiej drużyny, jednak otrzy-
mał w klubie nową rolę. Od 1 
czerwca 2019 roku pełni funkcję 
dyrektora sportowego. Nowym 
trenerem został Tomasz Wasil-
kowski, z którym klub podpisał 
umowę na trzy lata. Zarząd bu-

duje obecnie skład drużyny. Po-
informowano, że jako pierwsi do 
składu trafili zawodnicy, którzy 
są już znani kibicom Exact Sys-
tems Norwida. Są to Damian Ko-
gut i Łukasz Usowicz, dla których 
będzie to już czwarty sezon na za-
pleczu plusligi w barwach Norwi-
da. Związani są z klubem od cza-
sów rozgrywek młodzieżowych. 
-Łukasz Usowicz „Uso”, 22-letni 
środkowy, z Norwidem związany 
od 2013 roku, jako uczeń klasy 
sportowej, reprezentował go w 
rozgrywkach kadetów i Junio-
rów, a zaraz po zakończeniu 
szkoły, otrzymał propozycję gry w 
I lidze. „Uso” podpisał dwuletni 
kontrakt z klubem. W minionym 
sezonie zagrał we wszystkich me-
czach (33) , w 93 setach zdobył 
148 punktów – informuje klub i 

przypomina sylwetkę drugiego 
siatkarza -Damian Kogut, równo-
latek Łukasza, który do Norwida 
trafił rok później (2014r) i podob-
nie jak Łukasz był w kadrze Ju-
niorów związał się jednoroczną 
umową. „Kogi’ rozegrał 33 mecze 
w ubiegłym sezonie, w 125 se-
tach zdobył łącznie 294 punkty.

Umowę z klubem podpisał tak-
że 20-letni środkowy Wiktor Raj-
sner, który przedłuża kontrakt 
na kolejny rok. Ma on za sobą  26 
spotkań rozegranych w barwach 
Norwida. To reprezentant Polski 
Juniorów, absolwent Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Spale i 
złoty medalista Mistrzostw Euro-
py Wschodniej kadetów (2017r.). 
Do Norwida trafił z pierwszoligo-
wego SMS Spała.

Paula Nogaj

Pararudniki Drone Racing 2019

Kolejna edycja

Adrian Miedziński, zawod-
nik forBET Włókniarza Czę-
stochowa zwyciężył w półfi-
nale Indywidualnych Mi-
strzostw Polski w Rawiczu, 
dostając się tym samym do 
ścisłego finału. 

-Zdobył on w 5 biegach 13 

punktów i tylko raz oglądał ple-
cy rywali. Podium uzupełnili 
Piotr Protasiewicz i Adrian Cy-
fer. Do najlepszych jednak nie 
może zaliczyć tych zawodów Pa-
weł Przedpełski, który zakończył 
zawody na 10 miejscu z dorob-
kiem 6 punktów – poinformo-
wał klub. Paula Nogaj
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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 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 

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

MATRYMONIALNE

n SAMOTNY 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



PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 CZERWCA 2019 23.



24. PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 CZERWCA 2019



PROGRAM TV – PIĄTEK 14 CZERWCA 2019 r.

05:20 Natura w Jedynce – 24 godziny 
w Himalajach. Walka o przetrwanie; 
Nowa Zelandia (2015); od lat 12

06:15 Wieczna miłość; serial 
07:05 Elif; serial
08:00 Wiadomości; STEREO, 16:9
08:10 Pogoda poranna; STEREO, 16:9
08:15 Kwadrans polityczny
09:10 Czterdziestolatek; odc. 7/21 - 

Judym, czyli czyn społeczny; serial 
TVP; od lat 7

10:05 Komisarz Alex; s.XII; odc. 149 
(seria XII. odc. 6) - Fatalny przypadek; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

11:05 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 113 
(seria IX odc. 5) - Z miłości; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

12:00 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 
żywo

12:15 Agrobiznes; STEREO, 16:9, Na 
żywo

12:35 Agropogoda; magazyn; STEREO, 
16:9

12:40 Siatkówka mężczyzn - Liga 
Narodów: Rosja - Polska (studio); 
STEREO, 16:9, Na żywo

12:50 Siatkówka mężczyzn - Liga 
Narodów: Rosja - Polska; STEREO, 
16:9, Na żywo

15:00 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 
żywo

15:10 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn 

kulinarny
16:05 Wieczna miłość; serial 

obyczajowy
17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na 

żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 

żywo
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:15 56. KFPP Opole 2019 - Od Opola 

do Opola
22:30 56. KFPP Opole 2019 - Debiuty
00:15 El Principe - dzielnica zła; odc. 42; 

serial; Hiszpania (2014); od lat 16
01:05 El Principe - dzielnica zła; odc. 43; 

serial; Hiszpania (2014); od lat 16
02:00 Ocaleni; reality show
03:00 Magazyn kryminalny 997; 

magazyn
03:50 Notacje; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 371 ed. 5; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 5 Pomocnik w ucieczce; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:55 Anna Dymna – spotkajmy się – 
Jacek Noch; od lat 7

07:20 Familiada; s.I; odc. 2189; 
teleturniej

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 194 

„Chrzestny, chrzestna i chrześniaczek” 
sezon 9; serial komediowy TVP; od 
lat 12

11:50 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 372 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 1; Turcja 
(2018); od lat 12

14:05 Coś dla Ciebie; magazyn
14:30 Operacja Zdrowie!; magazyn 

medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 115; serial; Niemcy 
(2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 375 ed. 5; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2190; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 79 ; Turcja 
(2016); od lat 12

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 93 

„Videofilmowanie”; serial komediowy 
TVP; od lat 12

20:10 Kino relaks – Miłosna zagrywka; 
film obyczajowy; USA (2005); 
reż.:Bobby Farrelly, Peter Farelly

22:00 Trasa koncertowa Dwójki
00:10 6 kul; film akcji; USA (2012); 

reż.:Ernie Barbarash; wyk.:Jean-
Claude Van Damme, Joe Flanigan, 
Charlotte Beaumont, Uriel Emil 
Pollack; od lat 16

02:15 Eddie; komedia; USA (1996); 
reż.:Steve Rash; wyk.:Whoopi 
Goldberg; od lat 12

04:05 Kontakt; odc. 1/8; serial 
kryminalny; Francja (2016); 
reż.:Frederic Berthe; wyk.:Thomas 
Jouannet, Alexis Loret;  
od lat 12

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (785) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (786) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie (8) 

serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (641) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (202) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (523) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (64) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (394) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (241) serial 

paradokumentalny. Sprzątaczka znajduje 
ciało pracodawcy. W noc zabójstwa 
w domu obecne były trzy osoby: 
skonfliktowani z ofiarą szwagier oraz 
wspólnik, a...

17:40 Sekrety rodziny (65) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (474) serial 

komediowy
20:05 Nie ma mocnych; komedia, Polska 

1974. Stary Pawlak (Wacław Kowalski) 
martwi się, że nie ma komu przekazać 
gospodarstwa. Cała nadzieja we 
wnuczce, osiemnastoletniej Ani (Anna 
Dymna). Kargul (Władysław Hańcza) i 
Pawlak postanawiają wydać wnuczkę 
za mąż, mimo że rodzice Ani są temu 
przeciwni. Chcą bowiem, by córka 
studiowała…

22:05 Kongo; film przygodowy, USA 
1995. R.B. Travis (Joe Don Baker), 
szef koncernu telekomunikacyjnego 
TraviCom, wysyła do Konga wyprawę 
poszukiwaczy diamentów. Mają oni 
sprawdzić pogłoski o znajdujących 
się w wulkanicznym masywie złożach 
kamieni dających się wykorzystać w 
technologiach komunikacyjnych. Ekipa 
odnajduje nie tylko diamenty, ale także 
legendarne miasto Zinj, cel poszukiwaczy 
skarbów z całego świata…

0:15 Granice wytrzymałości; film 
przygodowy, USA 2000

2:40 Tajemnice losu; program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5703) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 7 (4/15) - 

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

ryżowy z krewetkami (19/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2477) - 
magazyn; live

11:00 Ukryta prawda (674) - program 
obyczajowy

12:00 SOS Ekipy w akcji (9/60) - 
program. Zaniepokojona kobieta 
wzywa policję do mieszkania 
sąsiadów, gdzie jej zdaniem doszło 
do pobicia. Policjanci, wyjaśniając 
pozornie błahe zdarzenie, trafiają na 
trop grupy przestępczej... 

13:00 Szkoła (417) - program
14:00 Agent - Gwiazdy 4 (9/13) - 

program
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (1/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (418) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (10/60) - 

program. Pobity właściciel sklepu 
ogrodniczego z jakiegoś powodu 
ukrywa przed policjantami tożsamość 
sprawców… 

18:00 Ukryta prawda (675) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7835) - informacje; live
19:35 Sport (7818) - informacje, live
19:45 Pogoda (7815) - informacje 
19:50 Uwaga! (5704) - program
20:00 Hobbit: Niezwykła podróż 

- film przygodowy, USA/Nowa 
Zelandia 2012. Bilbo Baggins (Martin 
Freeman) to hobbit kochający ponad 
wszystko spokój domowego zacisza. 
Niespodziewana wizyta czarodzieja 
Gandalfa (Ian McKellen) całkowicie 
odmienia jednak jego życie. Gandalf 
zjawia się z kompanią krasnoludów, 
dowodzoną przez Thorina Dębową 
Tarczę (Richard Armitage)…

23:30 Blade, Wieczny Łowca - horror, 
USA 1998 (od lat 16). Świat pełen 
jest wampirów żądnych krwi i władzy. 
Jedynie nieśmiertelny Blade (Wesley 
Snipes), pół-człowiek, pół- wampir, 
może stanąć do walki z panami 
ciemności i ocalić ludzkość od 
zagłady. 

01:55 Kuba Wojewódzki 12 (9/13) - talk 
show; (od lat 16). Goście: Katarzyna 
Warnke i Krzysztof Zalewski

02:55 Uwaga! (5704) - program
03:15 Moc Magii (TVN noc) (511)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 242

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 15

07:30 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 16

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 120

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 21
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 86
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 87
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 304

13:00 112: na każde wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008; odc. 51

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 10
14:10 Lekarze na start; 2017; odc. 11
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 99
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 21
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 22
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 120
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 121
20:00 Kula w łeb; akcja, USA 

2012. Młody policjant poznaje 
doświadczonego płatnego zabójcę, 
jednego z najlepszych w branży - 
Jimmi’ego Bobo (Sylvester Stallone). 
Mężczyzn łączy wspólny wróg, który 
jest odpowiedzialny za morderstwo ich 
najlepszych kumpli…

21:50 Pocałunek smoka; akcja, Francja, 
USA 2001. Liu Jian (Jet Li) to z pozoru 
przeciętny turysta, który przybywa do 
Paryża. Tak naprawdę jest chińskim 
agentem. Niespodziewanie Liu staje 
się świadkiem morderstwa, którego 
z zimną krwią dokonał inspektor 
Richard (Tchéky Karyo). Ten, aby 
ukryć swoje czyny, całą winę zrzuca 
na Liu…

23:45 Maczeta zabija; akcja, Rosja, 
USA 2013

01:50 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
program rozrywkowy; odc. 9

02:20 Rodzinny interes; 2019; odc. 21
03:15 Na jedwabnym szlaku; factual
04:05 Menu na miarę; serial fabularny
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 13
05:00 Dyżur; factual, Polska; 2009; 

odc. 17
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 5

05:45 Korona królów; odc. 201; 
telenowela historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 81; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 82; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 4/15 - Typowa 
logika damsko - męska; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 1070; 
serial TVP

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 4; 
serial TVP

09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 5; 
serial TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 110; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 111 
„Oświecenie”; serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 82; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VII; odc. 83; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 225; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 226; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 309 
Przegrany mecz; serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 82; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VII; odc. 84; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 85; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 6; 
serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 227; 
serial kryminalny TVP

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

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 86; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VII; odc. 87; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 228; 
serial kryminalny TVP

00:15 Yesterday; film obyczajowy; 
Polska (1984); reż.:Radosław 
Piwowarski; wyk.:Piotr Siwkiewicz, 
Andrzej Zieliński, Robert Piechota

01:55 Ekstradycja 2; odc. 3/9; serial 
TVP; od lat 16

03:00 Zmiennicy; odc. 4/15 - Typowa 
logika damsko - męska; serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1070; 
serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 110 
„Przeprowadzka”; serial komediowy 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:30 Familiada; odc. 2508; teleturniej
07:05 Okrasa łamie przepisy – Złota 

dynia na talerzu; magazyn kulinarny
07:35 Śpiewające fortepiany (16)
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 75 

Lipnica Murowana; magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 515 ed. 6; 

teleturniej
09:45 Rolnik szuka żony seria V; odc. 1; 

reality show; od lat 12
10:35 Muzeum Polskiej Piosenki; /18/ - 

„Kochać” - Piotr Szczepanik
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /129/ 

- „Ach, śpij kochanie” - Adolf Dymsza, 
Eugeniusz Bodo

11:05 Familiada; odc. 2508; teleturniej
11:35 Święta wojna - Hanys airlines 

(237); serial komediowy TVP; od 
lat 12

12:15 Życie to Kabaret – 10 
Paranienormalnych historii (1); 
reportaż; od lat 12

13:15 Życie to Kabaret – 10 
Paranienormalnych historii (2); 
reportaż; od lat 12

14:20 Śpiewające fortepiany (17)
15:25 Herbatka z kabaretem (3); 

program rozrywkowy; od lat 12
16:15 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowe wakacje z duchami 
2014. Czego boją się Polacy? (1); 
widowisko; od lat 12

17:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami 
2014. Jak oni straszą? (2); 
widowisko; od lat 12

18:20 Okrasa łamie przepisy – Gęś w 
soli; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 32 Himba - życie bez 
wody; cykl reportaży

19:20 Makłowicz w podróży. Austria. 
Krems i Dolina Wachau.; magazyn 
kulinarny

19:55 Święta wojna - Brad Dworniok 
(238); serial komediowy TVP; od 
lat 12

20:30 Śpiewające fortepiany (18)
21:40 Postaw na milion; odc. 188; 

teleturniej
22:40 The Wall. Wygraj marzenia; /53/; 

teleturniej; od lat 12
23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.II 

(24); program rozrywkowy; od lat 12
00:45 56. KFPP Opole 2019 - Od Opola 

do Opola
02:55 56. KFPP Opole 2019 - Debiuty

05:05 Szkoła (3) - program
06:05 Ukryta prawda (601) - program 

obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny (94) - program sądowy
08:00 Szpital (292) - program obyczajowy. 

Do szpitala przyjeżdżają dwie 
przyjaciółki. Dziewczyny miały wypadek 
na skuterze. Jedna z nich została ranna i 
skarży się na ból szyi. Koleżanki od roku 
mieszkają razem, a za tydzień planują 
wyjechać w podróż do Indii. Pacjentka 
martwi się, że wypadek może im w tym 
przeszkodzić…

09:00 Big Brother (72/74) - program
10:00 Big Brother Pobudka (65) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (142/165) - program
12:10 Kryminalni (9/13) - serial kryminalny
13:15 Ukryta prawda (356) - magazyn 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (65) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (95) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(132/176) - program sądowy
16:20 Szpital (293) - program obyczajowy. 

Do szpitala trafia 24-letni Sergiusz 
Olech. Pacjent ćwiczył na siłowni i przez 
nieuwagę przygniótł się sztangą z 
ciężarami. Ma problemy z oddychaniem 
i boli go klatka piersiowa…

17:15 Big Brother Podwieczorek (65) - 
program

17:20 Milionerzy (4/113) - program
17:55 Żony Hollywood 2 (2/11) - program
18:55 Kryminalni (10/13) - serial 

kryminalny
20:00 Big Brother (73/74) - program
21:00 Super 8 - film przygodowy, 

USA 2011. Ohio, rok 1979. Grupie 
nastolatków udaje się zarejestrować 
tytułową kamerą Super 8 katastrofę 
kolejową. Niedługo po tym wydarzeniu 
do miasteczka wkracza wojsko. 
Powodem interwencji armii jest rosnąca 
ilość nie dających się racjonalnie 
wytłumaczyć wydarzeń…

23:20 Masz wiadomość - komedia, 
USA 1998. Kathleen Kelly (Meg Ryan) 
miała poukładane życie. Prowadziła 
księgarnię, mieszkała z ciekawym 
mężczyzną, który pewnego dnia 
zapewne zostałby jej mężem, gdyby nie 
przypadek…

01:55 Druga strona medalu 4 (3/8) - talk 
show – Tomasz Gollob

02:25 Druga strona medalu 4 (4/8) - talk 
show – Caroline Woźniacki

02:55 Druga strona medalu 4 (5/8) - talk 
show – Henryk Blida

03:25 Moc Magii (511) - program;  
(od lat 16)

05:05 Wiem, co jem na diecie (4/12) - 
program lifestylowy (od lat 12)

05:35 Zakup pod kontrolą (2/6) - 
program rozrywkowy (od lat 12)

06:20 Beauty ekspert (4/10) - magazyn 
lifestylowy (od lat 12)

06:50 W dobrym stylu 2 (10/12) - 
program lifestylowy (od lat 12)

07:35 Sablewskiej sposób na modę 2 
(13) - program rozrywkowy (od lat 12)

08:20 Apetyt na miłość 5 (2/12) - 
program rozrywkowy (od lat 12)

09:20 W czym do ślubu 4 (1/12) - reality 
show  (od lat 12)

09:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 
(2/6) - reality show  (od lat 12)

10:40 Perfekcyjna Pani Domu 4 (5/13) - 
program rozrywkowy (od lat 12)

11:40 Kuchenne rewolucje 14 (11/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

12:40 No to lecę! (3/4) - program  
13:40 Królewskie dziecko Harry’ego i 

Meghan
14:40 W czym do ślubu? 3 (5/12) - reality 

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

show  (od lat 12)
15:45 Śluby marzeń  (3/5) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
16:50 Kosmetyczne rewolucje (4/8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
17:35 Tak powstaje szminka (2/8) - 

program lifestylowy (od lat 12)
18:05 Kuchenne rewolucje 10 (11/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:05 W czym do ślubu 4 (1/12) - reality 

show  (od lat 12)
19:40 Ugotowani 7 (31) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:15 Ugotowani 7 (32) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:50 Warsztaty świata - Orska w 

Meksyku - dokument  (od lat 12)
21:50 Hotele marzeń 2 (2/3) - program  
22:25 Miłość od kuchni (5/10) - program 
23:25 Kto tu mieszka? (6/8) - program 
00:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(3/12) - program rozrywkowy 
00:55 Zakupy dla nieznajomego (18/26) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
02:00 W dobrym stylu 2 (10/12) - 

program lifestylowy (od lat 12)
02:45 Wiem, co jem 6 (15/16) - magazyn  
03:15 W roli głównej - Marcin Tyszka 

(1/6) - talk show  (od lat 12)
03:45 W roli głównej - Tomasz Raczek 

(13/17) - talk show  (od lat 12)
04:15 W roli głównej - Ewa Kasprzyk 

(14/17) - talk show  (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:00 Tenis ziemny - Turniej WTA: 

Hertogenbosch - 2 runda 
07:35 Wyścigi samochodowe - Formuła 1 - 

Grand Prix Kanady - Podsumowanie
08:45 Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020: 

Polska - Izrael 
10:55 Tour de Pologne wyścig po zdrowie, 

Kraków, Na żywo
11:05 Tenis ziemny - Turniej WTA: 

Hertogenbosch - 1/4F 
12:40 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Rosja - Polska
15:10 Piłka nożna - kobiet MŚ: Japonia 

- Szkocja 
17:00 Tour de Pologne wyścig po zdrowie, 

Kraków, Na żywo
17:15 Jeździectwo - Skoki przez przeszkody 

- CSIO Sopot - Grand Prix 
19:55 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: 3 miejsce
23:00 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
23:30 Ring
00:10 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Rosja - Polska
02:00 Tenis ziemny - Turniej WTA: 

Nottingham - 1/4F 
03:25 Piłka nożna - kobiet MŚ: Jamajka 

- Włochy

6:00 Buffy, postrach wampirów (7) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata (30) 
serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (52) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (43) reality show. 

Wieś Kokot. Katarzyna Dowbor pomaga 
pani Ewelinie, która ma za sobą szereg 
trudnych doświadczeń...

9:00 Septagon (64) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 

6 (55) reality show. Nowa odsłona 
programu kulinarnego. Wojciecha 
Modesta Amaro zastąpi Michał Bryś, szef 
kuchni w restauracji L’Enfant Terrible. 
Surowy juror oceni zdolności...

11:30 SuperPies (22); magazyn 
poradnikowy. Aneta Awtoniuk odwiedza 
Dorotę Deląg. Aktorka niedawno 
zaadoptowała suczkę Milaszę i 
behawiorystka sprawdzi, jak pupil radzi 
sobie w nowym miejscu....

12:00 9. miesiąc (7) serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (56) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (503) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (101) serial 

kryminalny
17:00 Joker (23) teleturniej
18:00 Septagon (65) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (504) serial 

obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (14); program 

rozrywkowy. Widzowie zobaczą m.in. 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani 
Mru-Mru, grupę Nowaki i Kabaret pod 
Wyrwigroszem...

21:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(265-266) serial kryminalny

23:00 Jarhead 2: W polu ognia; dramat 
wojenny, USA 2014. Kapral Merrimette 
(Josh Kelley) odpowiada za transport na 
terenach objętych kontrolą talibów. W 
prowincji Helmand jego konwój zostaje 
zatrzymany przez...

1:15 Zagadkowe zgony (3) serial 
dokumentalny

1:45 Zagadkowe zgony (4) serial 
dokumentalny

2:15 Zagadkowe zgony (5) serial 
dokumentalny

2:40 Disco Polo Life; program muzyczny; 
program muzyczny 

3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 14 czerwca. Odc. 
593; felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 
14.06.1989

07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 12/24; 
serial TVP; od lat 12

08:55 Rodziny Wyklętych mają głos; 
odc. 9; program historyczny; od lat 12

09:30 Historia Polski – W kręgu 
paryskiej Kultury; film dokumentalny

10:35 Sensacje XX wieku – Wyrok 
wykonano,; cz. 2; cykl dokumentalny

11:10 Plemienna sztuka przetrwania; 
odc. 6/8 (6); serial dokum.; USA 

12:10 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 19; cykl dokumentalny

12:25 Czas honoru - Powstanie; odc. 12 
„Warszawa”; serial TVP; od lat 12

13:25 Olbrzymy epoki lodowcowej; 
odc. 1/3; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

14:25 Dzieje archeologii według 
Richarda Milesa; odc. 2/3 
Poszukiwanie cywilizacji; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 

15:30 Konwój: Bitwa o Atlantyk; 
odc. 3/4 Na krawędzi klęski; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 

16:35 Historia Polski – Rzeczpospolita 
Zakopiańska; film dokumentalny

17:35 Poszukiwacze skarbów; odc. 
11/16; cykl dokum.; USA (2014)

18:05 Sztab Generalny; odc. 1/3; cykl 
dokumentalny; od lat 12

18:35 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 19; cykl dokumentalny

18:50 Pogranicze w ogniu; odc. 13; 
serial TVP; od lat 12

20:00 Dubler; film dokumentalny
20:55 Historia na sprzedaż - 6/6; serial 

dokumentalny; USA (2016); od lat 12
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w 

DTV; odc. 79; magazyn; od lat 7
22:35 Szerokie tory - Plac Czerwony
23:15 Wojna wietnamska; odc. 6/10; 

serial dokumentalny; USA (2017)
00:20 Słynne jednostki specjalne; odc. 

6/10 (odc. 6); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

01:10 Sensacje XX wieku – Wyrok 
wykonano,; cz. 2; cykl dokumentalny

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

02:20 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – W nurcie 
Bugu; od lat 7

02:50 Dziennik telewizyjny – 
14.06.1989

6:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Oslo

8:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Turcja - Polska

11:00 Magazyn żużlowy
12:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
12:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Rosja - Polska
15:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
15:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Iran - Kanada
18:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
19:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 

Basket Liga; mecz finałowy fazy play-off: 
Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek

22:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Rosja - Polska

0:30 Boks: Gala w Legionowie; waga 
półciężka: Michał Cieślak - Youri 
Kalenga. Michała Cieślaka czeka 
najtrudniejszy pojedynek w karierze

3:30 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Oslo

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:35 Klan; telenowela TVP
06:00 Klan; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera; od lat 12
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; magazyn dla 

niepełnosprawnych
08:25 wojsko – polskie.pl; odc. 57; 

reportaż; od lat 12
08:55 Studio Raban; od lat 12
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn; 

od lat 7
09:55 Sekundy, które zmieniły życie
10:20 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
10:50 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
11:20 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
11:50 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
12:30 Fascynujący świat – 

Najdziwniejsza pogoda we 
wszechświecie; Wielka Brytania 
(2016); reż.:Davina Bristow; od lat 7

13:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
kulinarny

14:05 Jak to działa; odc. 162 Krew; 
magazyn

14:40 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 277 
(Ojciec Mateusz XXI, odc. 13); serial 
kryminalny TVP; od lat 12

15:40 Siatkówka mężczyzn - Liga 
Narodów: Iran - Polska (studio); 
STEREO, 16:9, Na żywo

15:50 Siatkówka mężczyzn - Liga 
Narodów: Iran - Polska; STEREO, 
16:9, Na żywo

18:25 Jaka to melodia?
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 

żywo
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:15 56. KFPP Opole 2019 - Premiery
22:20 56. KFPP Opole 2019 - „Walizki 

moje pełne snów…”, czyli podróż 
poety

24:00 Boks - Zawodowa gala w Rydze 
WBSS, o tytuł mistrza świata WBO: 
Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis; 
STEREO, 16:9

01:05 Jaka to melodia?
02:00 Wszystko, co najlepsze; 

melodramat; USA (1990); reż.:Tom 
Moore; wyk.:D.W Moffett, Tracy 
Pollan, Judith Hoag; od lat 12

05:30 Koło fortuny; odc. 376 ed. 5; 
teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 6 Więzy rodzinne; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

07:00 M jak miłość; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym 

Pogoda; STEREO, 16:9, od lat 12, 
Na żywo

10:45 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
10:50 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Gwiazdy w południe – Tora! 

Tora! Tora!; USA (1970); reż.:Richard 
Fleischer, Kinji Fukasaku; wyk.:Martin 
Balsam, S Yamamura, Jason 
Robards, Joseph Cotten, Tatsuya 
Mihashi; od lat 12

14:00 Familiada; s.I; odc. 2193; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 379 ed. 5; 
teleturniej

15:15 Rodzinka.pl; serial komediowy 
TVP

15:45 Zmiennicy; odc. 15; /15 - Nasz 
najdroższy; serial TVP; od lat 7

16:55 U Pana Boga w ogródku; 
odc. 1/12; serial komediowy TVP; 
Polska (2008); reż.:Jacek Bromski; 
wyk.:Krzysztof Dzierma, Andrzej 
Beya-Zaborski, Emilian Kamiński, 
Jan Wieczorkowski, Agata Kryska, 
Wojciech Solarz, Irina Łaczina, 
Mieczysław Fiodorow, Małgorzata 
Sadowska, Alicja Bach; od lat 12

17:45 Dla niesłyszących – Słowo na 
niedzielę – Uschłe serce

18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 
żywo

18:20 Pogoda; STEREO, 16:9
18:25 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:30 PKO Nocny Wrocław Półmaraton
18:35 Postaw na milion; odc. 195; 

teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 

195
19:35 Lajk!; od lat 12
20:05 Teściowie; komedia; Niemcy, 

USA (2003); reż.:Andrew Fleming; 
wyk.:MIchael Douglas, Ryan 
Reynolds, Albert Brooks; od lat 12

21:50 Kabaret
23:55 La La Poland; s.II; odc. (6); 

program rozrywkowy; od lat 12
00:25 Charley Varrick; film sensacyjny; 

USA (1973); od lat 16
02:25 Miłosna zagrywka; film 

obyczajowy; USA (2005);  
od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:35 Scooby-Doo: Koszmarne bramki; film 

animowany, USA 2014. Scooby-Doo, 
Shaggy, Fred, Daphne i Velma wybierają 
się na wakacje. Przyjaciele marzą o 
spokoju i odpoczynku. Beztroską zabawę 
niespodziewanie przerywają...

9:00 Scooby-Doo: Maska Błękitnego 
Sokoła; serial animowany

10:30 Ewa gotuje (325); magazyn 
kulinarny. Prowadząca przygotuje dania 
dla aktywnych. Zacznie od zdrowego 
napoju. Następnie zrobi kanapki z pastą z 
suszonych pomidorów i tofu oraz...

11:15 Jak rozpętałem II wojnę światową: 
Ucieczka (1/3); komedia, Polska 1969

13:00 Sekrety rodziny (35) serial 
paradokumentalny

14:00 Świat według Kiepskich (218) serial 
komediowy

14:35 Świat według Kiepskich (219) serial 
komediowy

15:10 Świat według Kiepskich (220) serial 
komediowy

15:55 Kabaret na żywo (33); program 
rozrywkowy

17:45 Chłopaki do wzięcia (169) serial 
dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia (170) serial 
dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (475) serial 

komediowy
20:10 Emotki. Film; film animowany, 

USA 2017. W milionach smartfonów 
istnieje aplikacja służąca do wysyłania 
wiadomość, przez którą można 
komunikować swoje uczucia i nastroje. 
To w niej...

22:00 Sporty walki: FEN 25: Ostróda Fight 
Night; walka: Maciej Jewtuszko - Vaso 
Bakocevic

0:10 Stan zagrożenia; film sensacyjny, 
USA 1994. Jack Ryan (Harrison Ford), 
były amerykański komandos zostaje 
wicedyrektorem CIA. Na polecenie 
kolumbijskiego bossa narkotykowego 
zostaje zamordowany bliski przyjaciel 
prezydenta Stanów Zjednoczonych

2:45 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem...

05:20 Uwaga! (5704) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1168) - 

magazyn; live
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (736) - 

serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (3/10) - 

program
14:25 Top Model 7 (2/13) - program 

rozrywkowy
15:25 Efekt Domina 6 (5/8) - program
16:00 Kuchenne rewolucje 17 (5/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje 2 (6/8) - 

program. Życie Angeliki i Przemka 
nie należy do najłatwiejszych. Oboje 
wychowują swoją niepełnosprawną 
córkę Oliwię, a do tego doszedł 
jeszcze remont…

18:00 Weekendowa metamorfoza (1/8) 
- program

19:00 Fakty (7836) - informacje; live
19:25 Sport (7819) - informacje, live
19:35 Pogoda (7816) - informacje 
19:45 Uwaga! (5705) - program
20:00 Sposób na teściową - komedia, 

USA/Niemcy 2005. Po latach 
poszukiwania Pana Właściwego, 
Charlotte ‚Charlie’ Cantilini 
(Jennifer Lopez) w końcu znajduje 
mężczyznę swoich marzeń, Kevina 
Fieldsa (Michael Vartan). Odkrywa 
jednocześnie, że jego matka, 
Viola (Jane Fonda), to kobieta 
żywcem przeniesiona z najbardziej 
koszmarnych snów…

22:10 Ted - komedia, USA 2012 (od lat 
16). Ted to miś, który ożył dawno 
temu, kiedy mały John wypowiedział 
gwiazdkowe życzenie. Prosił o 
prawdziwego przyjaciela na całe życie. 
Prośba się spełniła, ale w dorosłym 
życiu Ted odmawia porzucenia swego 
przyjaciela.

00:25 Zbaw mnie od złego - horror, 
USA 2010 (od lat 16). W małym 
prowincjonalnym miasteczku w USA 
wciąż żywe są opowieści o krwawych 
wydarzeniach sprzed piętnastu lat, 
kiedy szaleniec zamordował szereg 
osób. Pewnej nocy zaczynają się 
ponowne zabójstwa. Piętnastoletni 
Bug (Max Thieriot) musi stawić czoła 
koszmarom, które dręczą go od lat 
i uratować swoich przyjaciół przed 
śmiercią…

02:40 Uwaga! (5705) - program
03:00 Moc Magii (TVN noc) (512)

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. 9
08:35 Lekarze na start; 2017; odc. 10
09:20 Lekarze na start; 2017; odc. 11
10:10 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 117
11:10 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 118
12:05 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 119
13:05 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 120
14:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 121
15:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 1
16:00 Rodzinny interes ; 2019; odc. 2
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 3
18:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 4
19:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 5
20:00 Liberator 2; akcja, USA 1995. 

Pędzący przez Góry Skaliste pociąg 
pasażerski Grand Continental zostaje 
opanowany przez grupę terrorystów. 
Dowodzący nimi szalony naukowiec, 
Travis Dane, przemienia go w 
ruchome centrum dowodzenia za 
sprawą którego przejmuje kontrolę 
nad nowoczesną satelitą, bronią 
nowej generacji mogącą wywoływać 
trzęsienia ziemi. Jedynym pasażerem, 
który uniknął pojmania jest Casey 
Ryback, tajny agent rządowy. Pociąg 
zamienia się w pole bitwy a czasu 
jest coraz mniej. Czy uda mu się 
samotnie powstrzymać szaleńca przed 
zniszczeniem Waszyngtonu?

22:00 Niebezpieczna dzielnica; akcja, 
USA 2010

23:30 Gorąca laska; komedia, USA 2002. 
Atrakcyjna dziewczyna – Jessica 
Spencer niespodziewanie, budzi się w 
ciele 30-letniego mężczyzny! 

01:50 Taki jest świat; factual; 2019
02:25 Na jedwabnym szlaku; factual; 

2015
03:05 Menu na miarę; serial fabularny; 

2011
04:00 Menu na miarę; serial fabularny; 

2011
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 1
05:00 Dyżur; factual, Polska; 2010; 

odc. 18
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 6

05:55 Na sygnale; odc. 235 „Martwi nie 
pomożemy”; serial fabularyzowany 
TVP

06:30 Janosik; odc. 7/13 - Beczka 
okowity; serial TVP

07:30 Janosik; odc. 8/13 - Dobra cena; 
serial TVP

08:20 Bulionerzy; odc. 47 - Menago; 
serial komediowy TVP

08:50 Bulionerzy; odc. 48 - Brzemię 
oglądalności; serial komediowy TVP

09:20 Bulionerzy; odc. 49 - Sylwester; 
serial komediowy TVP

09:50 Ranczo; s.VI; odc. 77; serial 
obyczajowy TVP

10:50 Ranczo; s.VI; odc. 78; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 104 „Wiek 
mentalny kontra wiek fizyczny”; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 105; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 106; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 221 
- Fatalne spotkanie (Ojciec Mateusz 
XVII odc. 9); serial kryminalny TVP

14:25 Ranczo; s.VII; odc. 79 (seria VII, 
odc. 1) - Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.VII; odc. 80 (seria VII, 
odc. 2) - Potęga immunitetu; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; s.VII; odc. 81 (seria VII, 
odc. 3) - Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Podejrzani zakochani; komedia
19:15 Janosik; odc. 9/13 - Pobór; serial 

TVP
20:15 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 222; 

serial kryminalny TVP
21:15 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 223; 

serial kryminalny TVP
22:05 Ranczo; s.VII; odc. 82; serial 

obyczajowy TVP
22:55 Ranczo; s.VII; odc. 83 serial 

obyczajowy TVP
23:55 Drogówka; dramat obyczajowy; 

Polska (2013)
02:00 Paradoks; odc. 8 Profil; serial 

kryminalny TVP
02:50 Paradoks; odc. 9 Oaza spokoju; 

serial kryminalny TVP
03:45 Mrok; odc. 8/8 - Temida; serial 

kryminalny TVP; od lat 16
04:40 Rodzinka.pl; odc. 264; sezon 14; 

serial komediowy TVP
05:15 Rodzinka.pl; odc. 265; sezon 14; 

serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:10 Rozrywka Retro – Telepeerele 
(18); widowisko rozrywkowe; od 
lat 12

07:10 Zakochaj się w Polsce; odc. 91 
Zamek w Malborku; magazyn

07:40 Śpiewające fortepiany (17)
08:45 Koło fortuny; odc. 516 ed. 6; 

teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 

Violetta Villas; reportaż
09:55 Herbatka z kabaretem (15); 

program rozrywkowy; od lat 12
10:50 Życie to Kabaret – Pielgrzymka 

do miejsc śmiesznych - Kabaret Neo 
- Nówka; od lat 12

12:00 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 
Violetta Villas; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy – Z 
paleniska i z fajerki; magazyn 
kulinarny. Karol Okrasa odwiedza 
Krasnystaw. W miejscowym Muzeum 
Regionalnym odtworzono dawną 
kuchnię dworską, gdzie można 
zobaczyć jak wyglądało gotowanie 
w przeszłości. Pod dużym okapem 
rozpalono tyle palenisk ile garnków 
czy patelni i przyrządzano potrawy 
wprost na żywym ogniu. W XIX 
wieku...

13:10 Tylko jeden skecz – „Alibaba i 40 
rozbójników” - Kabaret Ani Mru Mru; 
/6/; program rozrywkowy; od lat 12

13:30 OPOLE 2019 - Kawiarenka z 
Gwiazdami

15:05 OPOLE 2019 - Kawiarenka z 
Gwiazdami

16:40 56. KFPP Opole 2019 - Od Opola 
do Opola

18:55 56. KFPP Opole 2019 - Debiuty
20:10 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (1) - Lekarz; cz. 1; 
program rozrywkowy; od lat 12

21:10 Śpiewające fortepiany (19)
22:20 Dwoje i ich boje (5); program 

rozrywkowy; od lat 12
23:20 VIII Płocka Noc Kabaretowa 

Kabaretowe Igrzyska (the best of); 
program rozrywkowy; od lat 12

00:20 56. KFPP Opole 2019 - Premiery
02:15 56. KFPP Opole 2019 - Walizki 

pełne snów..., czyli podróż poety

05:40 Ukryta prawda (602) - program 
06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Big Brother (68/74) - program 
09:45 Big Brother (69/74) - program 
10:45 Big Brother (70/74) - program 
11:40 Ukryta prawda (352) - magazyn 
12:40 Ukryta prawda (353) - magazyn 
13:45 Beethoven III - film rodzinny, 

USA 2000. 
15:50 Gremliny rozrabiają - film 

S-F, USA 1984. Billy Peltzer (Zach 
Galligan) dostaje w prezencie 
miłe egzotyczne zwierzątko, ale 
nieopatrznie łamie trzy zasady 
dotyczące opieki nad tajemniczą 
istotką…

17:55 Zbuntowana księżniczka - 
komedia, Francja/USA/Wielka 
Brytania 2008. Poppy jest z pozoru 
normalną amerykańską nastolatką. 
Jednak jest nieposłuszna, niegrzeczna 
i ma wiele zwariowanych pomysłów. 
Kiedy poziom jej złego zachowania 
przekracza wytrzymałość nauczycieli i 
rodziców, jej ojciec postanawia wysłać 
ją do surowej angielskiej szkoły z 
internatem, gdzie ma nadzieje, że 
dziewczyna się opamięta.

20:00 Big Brother (74) - program 
21:00 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…

23:05 Big Brother Nocą + (13) - 
program; (dozwolone od lat 18)

23:40 Uwiązani - film obyczajowy, 
USA 2014. Grupa nastolatków i ich 
rodziców próbuje odnaleźć się w 
rzeczywistości, w której ich związki, 
komunikacja, ich wizerunek i życie 
miłosne są kształtowane w głównej 
mierze przez Internet.

02:05 Druga strona medalu 4(6/8) - talk 
show – Monika Palikot

02:35 Druga strona medalu 4(8) - talk 
show – Weronika Marczuk

03:05 Druga strona medalu(1/8) - talk 
show – Jolanta Szczypińska

03:35 Moc Magii (TVN7 noc)(512) - 
program

05:00 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 6 
(10/13) - program lifestylowy

05:45 Zdrowo, czyli jak? (9/10) - program 
lifestylowy

06:20 Wszystko o jedzeniu 3 (5/13) - 
program lifestylowy

06:50 Ostre cięcie 4 (1/12) - program 
07:35 Nowa misja ratunkowa (7) - 

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

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

(2/12) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na okazje 

(3/12) - program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka? (6/8) - program 

rozrywkowy
11:35 Tu jest pięknie 3 (5/8) - program 
12:05 Subiektywny ranking smaków (7/8) - 

program rozrywkowy
12:35 Śluby marzeń (3/5) - program 

rozrywkowy
13:35 Panny młode ponad miarę 2 (7/10) - 

program 
14:40 Gwiazdy prywatnie 2 - Olga Bończyk 

(6/8) - program lifestylowy
15:10 Pani Gadżet 16 (3/22) - magazyn 
15:45 Pani Gadżet 16 (21/22) - magazyn 
16:15 Tak powstaje eko kominek (3/8) - 

program lifestylowy
16:50 Misja ratunkowa 2 (3/10) - program 

rozrywkowy
17:35 Kosmetyczne rewolucje (5/8) - 

program rozrywkowy
18:20 Kulisy sławy EXTRA 3 - Maja 

Ostaszewska (7/8) - program lifestylowy
18:55 Wiem, co jem 6 (5/16) - magazyn 
19:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 8 

(5/12) - program lifestylowy
20:10 Pani Gadżet 9 (13/14) - magazyn 
20:45 SOS – Sablewska od stylu (10) - 

program rozrywkowy
21:30 SOS – Sablewska od stylu (9/10) - 

program rozrywkowy
22:15 Zachcianki bogaczy
23:25 Młode dziewczyny i ich sponsorzy - 

dokument (od lat 16)
00:35 Apetyt na miłość 4 (2/12) - program 

rozrywkowy
01:35 Współczesna dziewczyna 

(dozwolone od lat 18)
02:10 Wiem, co jem 5 (2/10) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 6 (11/16) - magazyn 
03:10 W roli głównej – Szymon Bobrowski 

(6) - talk show
03:40 W roli głównej – Tomasz Jacyków 

(1/17) - talk show
04:10 W roli głównej – Wojciech Fibak 

(12/17) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: Anglia - 

Argentyna 
07:55 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: 3 miejsce
10:00 Stan Futbolu, Na żywo
10:50 Maraton rowerowy, Warszawa
11:00 Turniej WTA Hertogenbosch 
12:45 Jeździectwo - Skoki przez przeszkody 

- CSIO Sopot - Duża runda 
14:30 Maraton rowerowy, Warszawa
14:35 Tour de Pologne wyścig po zdrowie, 

Kraków, Na żywo
14:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: Holandia 

- Kamerun 
17:00 Maraton rowerowy, Warszawa
17:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Finał
20:50 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
21:15 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

WBSS - studio; STEREO, 16:9
22:00 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

WBSS: Y. Dorticos - A. Tabiti
23:00 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

WBSS, o tytuł mistrza świata WBO: 
Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis

00:50 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 
Iran - Polska

02:45 Tenis ziemny - Turniej WTA: 
Hertogenbosch - 1/2F - podsumowanie 

04:10 Tenis ziemny - Turniej WTA: 
Nottingham - 1/2F

6:00 101 dalmatyńczyków (27) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (28) serial 
animowany

7:05 101 dalmatyńczyków (29) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (30) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (49) serial animowany
8:35 Dzielny Despero; film animowany, 

Wielka Brytania/USA 2008. Ciekawa 
świata mysz Despero ma tylko jedną 
przyjaciółkę, księżniczkę Peę…

10:30 Policjantki i Policjanci (500) serial 
obyczajowy

11:30 Policjantki i Policjanci (501) serial 
obyczajowy

12:30 Policjantki i Policjanci (502) serial 
obyczajowy

13:30 STOP Drogówka; magazyn policyjny
14:35 Wielka draka w chińskiej dzielnicy; 

komedia fantasy, USA 1986
16:45 Cuda z nieba; dramat obyczajowy, 

USA 2016. Dziesięcioletnia Annabel 
większość życia spędziła przykuta do 
szpitalnego łóżka. Pewnego dnia traci 
przytomność. Gdy wbrew prognozom 
lekarzy odzyskuje siły, opowiada...

19:00 Galileo (756); program 
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci (503) serial 
obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (504) serial 
obyczajowy

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

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

0:00 Klątwa Jessabelle; horror, USA 
2014. Po wypadku przykuta do wózka 
Jessabelle wprowadza się do domu 
ojca. Znajduje niepokojące nagrania, 
zostawione jej przez nieżyjącą matkę. 
Bezradną...

1:55 Zagadkowe zgony (4) serial 
dokumentalny

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

program muzyczny prowadzony przez 
Martę Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego. Oprócz muzyki, stałymi 
elementami ‚Disco Polo Life’ są m.in. 
klipy specjalnie...

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 – 15 czerwca. Odc. 
594; felieton

06:20 Dziennik telewizyjny – 
15.06.1989

07:05 Wszystkie kolory świata - Baleary. 
Hiszpańskie piękności (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008)

08:05 Koło się kręci - Czciciele czerwieni 
(21.10.2018); reportaż; od lat 12

08:20 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 
42 Puszcza Kampinoska; magazyn

08:50 Zmiennicy; odc. 3/15 - 
Dziewczyna do bicia; serial TVP

09:55 Okrasa łamie przepisy – Przy 
wspólnym stole; magazyn kulinarny

10:30 Transsyberyjska wyprawa Joanny 
Lumley; odc. 2/3; esej dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 12

11:45 Perły Adriatyku; film 
dokumentalny; Francja (2013)

12:50 Life - Życie; cz. 2. Gady i płazy; 
serial dokum.; Wielka Brytania (2009)

13:50 Szerokie tory - Szerokie tory. 
Bunkry Sewastopola

14:20 Podróże z historią; s.I; odc. 6 Żyć 
jak Słowianin; cykl dokumentalny

14:55 Genialne wynalazki; odc. 3/4; 
film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2013); od lat 12

16:00 Spór o historię – Granice Polski 
po 1945 roku; debata; od lat 12

16:40 Plemienna sztuka przetrwania; 
odc. 6/8 (6); serial dokumentalny; 
USA (2015); od lat 12

17:45 Marzyciele – Ozjasz Thon; 
program publicystyczny; od lat 12

18:40 Drogi wolności; odc. 11 - Ślubu 
nie będzie; serial TVP; od lat 12

19:45 Stefan Starzyński - śledztwo 
umorzono; film dokumentalny

21:00 Tajne akta III Rzeszy - Promień 
śmierci (odc. 1/6); Wielka Brytania 
(2015); od lat 16

22:05 Rozbite marzenia 1918 - 1939; 
odc. 5 (18 Clash of Futures. TYLKO 
OBSZAR RP); Niemcy (2017)

23:05 Słynne jednostki specjalne; odc. 
6/10 (odc. 6); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

24:00 Z archiwum IPN - Płocki Czerwiec 
1976; magazyn; od lat 12

00:35 Filmy Dokumentalne TVP INFO - 
Czerwiec ‚76; film dokumentalny

00:55 Historia w postaciach zapisana 
- Juliusz Cezar (Juliusz Cezar); cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

02:55 Skarb trzech łotrów; film TVP; 
Polska (1972)

04:05 Dziennik telewizyjny

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Iran - Kanada

8:30 Trans World Sport; magazyn 
9:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga 

Narodów; mecz: Rosja - Polska
12:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
12:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Rosja - Kanada
15:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
15:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Iran - Polska
18:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
20:00 Sporty walki: FEN 25: Ostróda Fight 

Night; walka: Maciej Jewtuszko - Vaso 
Bakocevic

0:30 Boks: Rocky Boxing Night w 
Kościerzynie: Turniej wagi ciężkiej

3:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Iran - Polska

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
06:05 Słownik polsko@polski - talk - 

show prof. Jana Miodka
06:35 wojsko - polskie.pl; odc. 57; 

reportaż; od lat 12
07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; magazyn
09:05 Ziarno – Jezus prawdziwy; 

magazyn
09:40 Prywatne życie zwierząt; reportaż
10:10 Flicka 2 (Flicka 2); USA (2010); 

reż.:Michael Damian; wyk.:Patrick 
Warburton, Tammin Sursok, Clint 
Black; od lat 12

11:55 Między ziemią a niebem; 
magazyn

12:00 Anioł Pański; Watykan (2019)
12:15 Między ziemią a niebem; 

magazyn
12:40 Siatkówka mężczyzn - Liga 

Narodów: Polska - Kanada (studio); 
STEREO, 16:9, Na żywo

12:50 Siatkówka mężczyzn - Liga 
Narodów: Polska - Kanada; STEREO, 
16:9, Na żywo

15:00 Lekkoatletyka - Memoriał Janusza 
Kusocińskiego; STEREO, 16:9, Na 
żywo

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na 
żywo

17:20 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Program rozrywkowy
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 

żywo
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:15 56. KFPP Opole 2019 – Nie pytaj 

o Polskę #30latwolności
23:30 Znam kogoś, kto cię szuka; 

dramat; Polska, Francja (2015); 
reż.:Julia Kowalski; wyk.:Andrzej 
Chyra, Artur Steranko, Yoann 
Zimmer, Liv Hennequier; od lat 16. 
Francuska prowincja, schyłek jesieni. 
Rose (Liv Henneguier), nastoletnia 
córka polskiego imigranta, dorasta 
bez matki, za to w gąszczu emocji. 
Właśnie żegna się z niewinnością 
dzieciństwa i przechodzi w 
bezwzględną sferę dorosłości…

01:05 Jaka to melodia?
01:55 Film fabularny

05:20 Dla niesłyszących – Słowo na 
niedzielę – Uschłe serce

05:30 Koło fortuny; odc. 381 ed. 5; 
teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 7 Mroczna przeszłość; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

07:00 M jak miłość; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym 

Pogoda; STEREO, 16:9, od lat 12, 
Na żywo

11:00 Rodzinne oglądanie – Afryka 
Południowa 1. Poszukiwanie wody; 
serial dokumentalny; Francja (2017); 
od lat 7

12:05 Gwiazdy w południe – Rancho 
w dolinie; western; USA, Wielka 
Brytania (1956); reż.:Delmer Daves; 
wyk.:Glenn Ford, Ernest Borgnine, 
Rod Steiger, Valerie French, Felicia 
Farr; od lat 12

14:00 Familiada; s.I; odc. 2194; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 382 ed. 5; 
teleturniej

15:15 Europa da się lubić – 15 lat 
później (3); program rozrywkowy; 
od lat 12

16:25 Program rozrywkowy
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 

żywo
18:10 Pogoda; STEREO, 16:9
18:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Belgia (studio)
18:20 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Belgia, Na żywo
20:45 Wyścig z czasem; film kryminalny; 

USA (2003); reż.:Carl Franklin; 
wyk.:Denzel Washington, Eva 
Mendes, Tom Hillmann; od lat 16

22:40 Thelma i Louise; dramat; USA 
(1991); reż.:Ridley Scott; wyk.:Susan 
Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel; 
od lat 16

00:50 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 2; 
serial; USA (2013); od lat 16

01:45 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 3; 
serial; USA (2013); od lat 16

02:40 Teściowie; komedia; Niemcy, 
USA (2003); reż.:Andrew Fleming; 
wyk.:MIchael Douglas, Ryan 
Reynolds, Albert Brooks; od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata 

(30) serial animowany
9:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 

(31) serial animowany
9:40 Klopsiki i inne zjawiska pogodowe; 

film animowany, USA 2009
11:15 Gwiezdne wojny: Część 4 - Nowa 

nadzieja; film SF, USA 1977
14:00 Emotki. Film; film animowany, 

USA 2017. W milionach smartfonów 
istnieje aplikacja służąca do wysyłania 
wiadomość, przez którą można 
komunikować swoje uczucia i nastroje. 
To w niej...

15:50 Nie ma mocnych; komedia, Polska 
1974

17:50 Nasz nowy dom (120) reality show. 
Agnieszka sama wychowuje troje dzieci i 
przysposobionego brata. Ekipa odkrywa, 
że mieszkająca w bloku rodzina od pięciu 
lat żyje bez...

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

publicystyczny
20:05 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

(1/3) widowisko
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

Jorku (189) serial kryminalny... 
Detektyw Lovato jest świadkiem 
awantury w miejskim autobusie. 
Musi interweniować. Świadkiem tego 
zdarzenia jest pochodząca z Dominikany 
dziewczyna, powiązana z latynoskim 
gangiem…

0:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku (190) serial kryminalny. 
Znaleziono ciało jednego z właścicieli 
nielegalnego baru. Śledczy starają się 
ustalić komu zależało na jego śmierci…

0:55 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku (191) serial kryminalny. Śledczy 
szukają człowieka, który zabił dwie 
osoby za pomocą pistoletu, będącego 
wydrukiem z komputera. Jednocześnie 
Jo stara się ustalić tożsamość człowieka 
rozdającego mieszkańcom Nowego 
Jorku duże sumy pieniędzy.

1:50 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku (192) serial kryminalny

2:45 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym 
do studia

05:20 Uwaga! (5705) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1169) - 

magazyn; live
11:00 Weekendowa metamorfoza (2/8) 

- program
12:00 Co za tydzień (905) - magazyn
12:50 Projekt Lady 4 (4/12) - program
13:50 Hop - komedia, USA 2011. 

Fred nieustannie poszukuje pracy. 
Pewnego dnia przez przypadek 
powoduje wypadek, w którym ranny 
zostaje Zajączek Wielkanocny. 

15:50 Bardzo Dziki Zachód - film 
western, USA 1999. West (Will 
Smith) i Gordon (Kevin Kline) są 
agentami rządowymi i tylko tyle 
ich łączy. A jednak to właśnie ich 
obu wybiera sobie osobiście sam 
prezydent Stanów Zjednoczonych, 
aby przeprowadzili nadzwyczaj ważną 
misję…

18:00 Big Brother Tydzień (13) - 
program

19:00 Fakty (7837) - informacje; live
19:25 Sport (7820) - informacje, live
19:35 Pogoda (7817) - informacje 
19:45 Uwaga! (5706) - program
20:00 Ocean’s Eleven: Ryzykowna 

gra - film sensacyjny, USA 2001. 
Dżentelmen włamywacz, Danny 
Ocean (George Clooney) wychodzi 
z więzienia z gotowym planem 
kolejnego, wielkiego skoku. 
Zamierza włamać się do sejfu trzech 
największych kasyn w Las Vegas. 
W tym celu dobiera sobie dziesięciu 
zaufanych współpracowników, 
specjalistów z różnych dziedzin. To z 
nimi podzieli się łupem w wysokości 
150 milionów dolarów…

22:20 Rambo - film sensacyjny, 
USA 1982 (od lat 16). John Rambo, 
weteran wojny w Wietnamie, popada 
w konflikt z lokalną policją w małym 
amerykańskim miasteczku. Jako 
były komandos, wykorzystuje swoje 
umiejętności, aby uniknąć śmierci 
z rąk bezwzględnego szeryfa i 
jego ludzi. Osaczony przez lokalną 
policję i gwardię narodową, Rambo 
rozpoczyna prywatną wojnę…

00:25 Big Brother Tydzień (13) - 
program

01:30 Kuchenne rewolucje 17 (5/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

02:30 Uwaga! (5706) - program
02:50 Moc Magii (TVN noc) (513)

06:00 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 11

06:50 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 12

07:45 Jankes i Dama; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2016; odc. 7

08:40 Przygody Merlina; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2012; odc. 11

09:40 Przygody Merlina; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2012; odc. 12

10:35 Plan gry; komedia, USA 2007
12:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Rumpelstiltskin; baśń, 
Niemcy 2009 

14:10 Nawiedzony dwór; komedia, 
USA 2003. Jim jest agentem 
nieruchomości. Postanawia udać się 
na wyjazd wraz z żoną i dziećmi, aby 
zobaczyć stary dwór…

15:50 7 krasnoludków. Historia 
prawdziwa; familijny, Niemcy 2004

17:45 Piękna i bestia; familijny, Francja, 
Niemcy 2014

20:00 Need For Speed; akcja, USA 
2014. Młody i utalentowany kierowca 
rajdowy – Tobey Marshall (Aaron 
Paul) – za wszelką cenę stara się 
zdobyć pieniądze na utrzymanie 
warsztatu zmarłego ojca. Próbując 
ocalić biznes zgadza się na propozycję 
biznesową swojego rywala – bogatego 
i aroganckiego byłego kierowcy 
NASCAR Dino Brewstera (Dominic 
Cooper). Wkrótce okazuje się jednak, 
że po wykonaniu zlecenia Tobey 
zostaje oszukany…

22:45 Skok życia; akcja, Chiny 2017. 
Cheung (Andy Lau) to niezwykle 
charyzmatyczny złodziej. Pewnego 
dnia zostaje jednak aresztowany 
podczas napadu. Po pięciu latach 
mężczyzna wychodzi z więzienia i 
razem ze swoim wspólnikiem – Xiao 
(Tony Young) – oraz piękną Ye (Shu 
Qi) łączą siły, żeby dokonać napadu 
życia…

00:50 Człowiek prezydenta; akcja, USA 
2000. Tajny agent Joshua McCord 
postanawia odejść na zasłużony 
odpoczynek. Gdy jednak zostaje 
porwana Pierwsza Dama, musi 
odłożyć na bok swoje plany i ruszyć 
na ratunek…

02:30 Uwikłana; serial akcji, USA 2016
03:35 Taki jest świat; factual; 2019
04:20 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 4
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 66

06:10 Na sygnale; odc. 236; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Janosik; odc. 8/13; serial TVP
07:40 Janosik; odc. 9/13; serial TVP
08:40 W labiryncie - Przerwane badania; 

serial obyczajowy TVP
09:05 W labiryncie - Spotkanie po 

latach; serial obyczajowy TVP
09:40 Ranczo; s.VII; odc. 80; serial 

obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.VII; odc. 81; serial 

obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 107 

„Wyścigi”; serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.V; odc. 108 

„Zazdrość”; serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 109; serial 

komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 223; 

serial kryminalny TVP
14:20 Ranczo; s.VII; odc. 82; serial 

obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; s.VII; odc. 83; serial 

obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; s.VII; odc. 84; serial 

obyczajowy TVP
17:15 Dom; odc. 1/25 - Co ty tu robisz, 

człowieku?; serial TVP; Polska (1980); 
reż.:Jan Łomnicki

18:50 Janosik; odc. 10/13 - Wszyscy za 
jednego; serial TVP

19:50 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 
224 (Ojciec Mateusz XVII odc. 12) - 
Chłopaki; serial kryminalny TVP

20:45 Ojciec Mateusz; s.XVII; odc. 
225 (Ojciec Mateusz XVII odc. 13) - 
Loteria; serial kryminalny TVP

21:45 Ranczo; s.VII; odc. 85 (seria VII, 
odc. 7) - Pojedynek czarownic; serial 
obyczajowy TVP

22:45 Ranczo; s.VII; odc. 86 (seria 
VII, odc. 8) - Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

23:40 Podejrzani zakochani; komedia; 
Polska (2013); reż.:Sławomir Kryński; 
wyk.:Bartek Kasprzykowski, Sonia 
Bohosiewicz, Weroniika Książkiewicz, 
Rafał Królikowski, Rafał Rutkowski, 
Jerzy Schejbal, Katarzyna Figura

01:35 Korona królów; odc. 125; 
telenowela historyczna TVP

02:05 Korona królów; odc. 126; 
telenowela historyczna TVP

02:35 Londyńczycy II; odc. 9/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

03:35 Ekstradycja 2; odc. 3/9; serial 
TVP; od lat 16

04:40 Rodzinka.pl; serial komediowy 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:10 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Paskudy i wywłoki; 
od lat 12

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

07:35 Śpiewające fortepiany (18)
08:40 Koło fortuny; odc. 517 ed. 6; 

teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 

Anna German; reportaż
09:50 Kraj się śmieje – Wady; od lat 12
11:00 Życie to Kabaret – Kabaret 

Paranienormalni - Niebezpiecznie 
śmieszni; program rozrywkowy; od 
lat 12

11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 
Anna German; reportaż

12:30 Okrasa łamie przepisy – Jabłka 
ze Starych Jabłonek; magazyn 
kulinarny. Karol Okrasa zaprasza 
nas na pojezierze Iławskie , do 
krainy słynącej z łowisk sandacza 
i od niedawna również z sadów, w 
których hoduje się dawne odmiany 
jabłek. Przed kilkoma laty mieszkańcy 
Starych Jabłonek wpadli na pomysł, 
aby w nawiązaniu do nazwy swojej 
wsi, zacząć odtwarzać stare, 
zapomniane odmiany jabłoni. Dlatego 
jabłka dawnych odmian pojawiają się 
w tutejszej kuchni w postaci licznych 
dań i przetworów.

13:05 Tylko jeden skecz – „Jasnowidz” 
- Kabaret Ani Mru Mru; /5/; program 
rozrywkowy; od lat 12

13:30 OPOLE 2019 – Kawiarenka z 
Gwiazdami

16:40 56. KFPP Opole 2019 - Premiery
18:40 56.KFPP Opole 2019 - Walizki 

pełne snów..., czyli podróz poety
19:55 Rolnik szuka żony seria V; odc. 1; 

reality show; od lat 12
20:50 Śpiewające fortepiany (35)
21:55 Dwoje i ich boje (6); program 

rozrywkowy; od lat 12
22:55 Herbatka z kabaretem (5); 

program rozrywkowy; od lat 12
23:40 56. KFPP Opole 2019 - Nie pytaj 

o Polskę #30latwolności; widowisko 
rozrywkowe

05:50 Ukryta prawda (603) - program
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (71/74) - program 
09:50 Big Brother (72/74) - program 
10:45 Ukryta prawda (354) - magazyn
11:45 Ukryta prawda (355) - magazyn
12:45 Wyjęty spod prawa Josey Wales 

- western, USA 1976. Josey Wales 
(Clint Eastwood) był spokojnym 
farmerem, któremu dalekie były 
sprawy wielkiej wojny Północy z 
Południem, do czasu, kiedy Unioniści 
wymordowali mu całą rodzinę…

15:35 Gremliny II - film S-F, USA 1990. 
Billy (Zach Galligan) i Kate (Phoebe 
Cates) przeprowadzają się do 
Nowego Jorku, gdzie znów spotykają 
swego przyjaciela Gizmo. Seria 
przypadkowych zdarzeń sprawia, że 
na świecie pojawia się nowa generacja 
Gremlinów. Billy, Kate i Gizmo 
jednoczą swe siły, aby zapobiec serii 
katastrof spowodowanych przez te 
zabawne i nieznośne stworzenia…

17:45 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…

20:00 Big Brother Arena (14) - program; 
(od lat 16)

22:00 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)…

00:35 Gracz - film sensacyjny, 
USA 2014 (od lat 16). Profesor 
literatur i nałogowy hazardzista Jim 
(Mark Wahlberg) traci cały swój 
majątek. Wkrótce zapożycza się u 
niewłaściwych ludzi, którzy domagają 
się spłaty długu. Inaczej Jim zginie.

02:50 Moc Magii (TVN7 noc)(513) - 
program (od lat 16), live

05:05 Wiem, co jem na diecie (5/12) - 
program lifestylowy

05:35 Gwiazdy od kuchni 2 - Rafał 
Rutkowski (8) - program lifestylowy

06:10 Rodzice pod ostrzałem (13/20) - 
program rozrywkowy

07:15 Apetyt na miłość 4 (2/12) - program 
rozrywkowy

08:15 Patenciary (7/8) - program 
08:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (8/9) - 

program 
09:20 Subiektywny ranking smaków (8) - 

program rozrywkowy
09:55 Tu jest pięknie 3 (6/8) - program 
10:25 Śluby marzeń (4/5) - program 

rozrywkowy
11:30 Co nas truje 3 (4/10) - program 

lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje 

(4/12) - program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad miarę 2 (8/10) - 

program 
14:00 No to lecę! (3/4) - program 
15:00 Kto tu mieszka? (6/8) - program 

rozrywkowy
15:45 Tajemnice popularnych diet (4) - 

program lifestylowy
16:50 Hotele marzeń 2 (3) - program 
17:25 Warsztaty świata - Orska w Meksyku 

- dokument 
18:25 Co nas truje (4/12) - program 

lifestylowy
19:15 Co nas truje 3 (4/10) - program 

lifestylowy
20:00 Pani Gadżet 16 (21/22) - magazyn 
20:35 Tak powstaje eko kominek (3/8) - 

program lifestylowy
21:10 Miłość od kuchni (5/10) - program 

rozrywkowy
22:10 Tu jest pięknie 3 (6/8) - program 
22:40 Kosmetyczne rewolucje (5/8) - 

program rozrywkowy
23:25 Pitbul - niebezpieczna rasa? - 

dokument (od lat 16)
00:25 Kulisy sławy EXTRA 3 - Maja 

Ostaszewska (7/8) - program lifestylowy
00:55 W dobrym stylu 2 (10/12) - program 

lifestylowy
01:40 Wiem, co jem na diecie (5/12) - 

program lifestylowy
02:10 Wiem, co jem 5 (3/10) - magazyn 
02:40 W roli głównej – Tomasz Karolak 

(6/8) - talk show
03:10 W roli głównej – Maciej Musiał 

(4/6) - talk show
03:40 W roli głównej – Mateusz 

Kusznierewicz (9/17) - talk show
04:10 W roli głównej – Sonia Bohosiewicz 

(11/17) - talk show

05:45 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:10 piłka nożna kobiet - MŚ: Kanada - 

Nowa Zelandia
08:20 boks - WBSS: Dorticos - Tabiti
09:25 boks - WBSS: Briedis - Głowacki
10:20 Lang Team Race, Na żywo
10:35 jeździectwo - Skoki CSIO Sopot
12:35 Lang Team Race, Na żywo
12:40 studio Siatkówka - Liga Narodów: 

Polska - Kanada, Na żywo
12:50 Siatkówka - Liga Narodów
15:00 Lang Team Race, Na żywo
15:10 la - Memoriał Janusza 

Kusocińskiego, Na żywo
17:50 piłka ręczna mężczyzn - Eliminacje 

ME2020: Polska - Izrael, Na żywo
19:40 (2. połowa) piłka nożna - ME U21: 

Polska - Belgia, Na żywo
20:30 piłka nożna - ME U21: Włochy - 

Hiszpania (studio), Na żywo
20:50 piłka nożna - ME U21: Włochy - 

Hiszpania, Na żywo
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 piłka nożna - ME U21: Polska - 

Belgia
02:05 tenis ziemny - Turniej WTA 

Hertogenbosch

6:00 101 dalmatyńczyków (29) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (30) serial 
animowany

7:05 101 dalmatyńczyków (31) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (32) serial 
animowany

7:55 101 dalmatyńczyków (33) serial 
animowany

8:30 Superpies; komedia sensacyjna, USA 
1995. Policjant i jego pies stawiają czoła 
bezwzględnym przestępcom.

10:10 Galileo (755); program 
popularnonaukowy. Reporterzy 
odwiedzają japońską kawiarnię, w 
której gości obsługują roboty. Udają 
się też w podróż przez jedną z najwyżej 
położonych dróg...

11:10 Galileo (756); program 
popularnonaukowy

12:20 Piłki z jajami; komedia, USA 2007. 
Tenisista stołowy Randy Daytona 
dostaje propozycję od agenta FBI 
Rodrigueza. Ma pomóc schwytać 
groźnego przestępcę Fenga. Randy 
zgadza się.

14:05 Annie; komedia, USA 2014. 
Porzucona przez rodziców Annie 
wychowuje się w rodzinie zastępczej. 
Pewnego dnia 10-latka zaprzyjaźnia 
się ze Stacksem (Jamie Foxx). Bogacz 
chce...

16:40 Poszukiwacze Bursztynowej 
Komnaty; film przygodowy, Niemcy 
2012

19:00 Galileo (757); program 
popularnonaukowy

20:00 Jarhead 2: W polu ognia; dramat 
wojenny, USA 2014. Kapral Merrimette 
(Josh Kelley) odpowiada za transport na 
terenach objętych kontrolą talibów. W 
prowincji Helmand jego konwój zostaje 
zatrzymany przez...

22:10 Grudge: Klątwa 2; horror, USA 2006; 
walka z nadprzyrodzonymi mocami.

0:25 Kobiety i mafia (4) serial 
dokumentalny

1:25 Kobiety i mafia (5) serial 
dokumentalny

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

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 – 16 czerwca odc. 
595; felieton

06:20 Dziennik telewizyjny – 
16.06.1989

07:25 Podwodny grobowiec - tragedia 
HMS Hood; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012); od lat 12

08:30 Święty Augustyn; odc. 1/5 - 
Adwokat diabła (Sant’Agostino ep. 1); 
serial; Włochy, Niemcy, Polska 

09:25 Zmiennicy; odc. 4/15 - Typowa 
logika damsko - męska; serial TVP

10:30 Okrasa łamie przepisy – Jak jeść 
by dłużej żyć; magazyn kulinarny

11:00 Olbrzymy epoki lodowcowej; 
odc. 1/3; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

12:05 Dzieje archeologii według 
Richarda Milesa; odc. 2/3 
Poszukiwanie cywilizacji; serial 
dokum.; Wielka Brytania (2013)

13:10 Świat z lotu ptaka; odc. 5. Azja i 
Australia; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

14:10 Z naturą na co dzień; odc. 1/6 
woj. zachodniopomorskie; cykl 
dokumentalny; od lat 7

14:45 Wojna i pokój; odc. 5/8 (War and 
Peace); serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

15:40 Poszukiwacze skarbów; odc. 
11/16 (odc. 11/16 Battle of Shiloh); 
cykl dokumentalny; USA (2014)

16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:15 Wojownicy czasu - 20 pułk 

piechoty; cykl reportaży; od lat 7
18:05 Drogi wolności; odc. 12 - Gra w 

zielone; serial TVP; od lat 12
19:05 Z archiwum IPN - Płocki Czerwiec 

1976; magazyn; od lat 12
19:40 Filmy Dokumentalne TVP INFO - 

Czerwiec ‚76; film dokumentalny
20:00 Historia na sprzedaż - 6/6; serial 

dokumentalny; USA (2016); od lat 12
21:05 Śniadanie u Tiffany’ego; film 

fabularny; USA (1961); reż.:Truman 
Capote; wyk.:Audrey Hepburn

23:10 Wielki test - Wielki Test o Wiśle
00:45 Rozbite marzenia 1918 - 1939; 

odc. 5 (18 Clash of Futures. TYLKO 
OBSZAR RP); Niemcy (2017); od 
lat 16

01:50 Stefan Starzyński - śledztwo 
umorzono; film dokumentalny; Polska 
(2018); od lat 12

03:05 Z wyciągniętymi rękami; cz. 1; 
film dokumentalny; Polska (2006); 
reż.:Robert Kaczmarek; od lat 12

04:10 Dziennik telewizyjny

6:00 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket 
Liga; mecz finałowy fazy play-off: Polski 
Cukier Toruń - Anwil Włocławek

8:30 Sporty walki: FEN 25: Ostróda Fight 
Night; walka: Maciej Jewtuszko - Vaso 
Bakocevic

11:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski
12:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
12:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Polska - Kanada
15:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
15:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Iran - Rosja
18:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; studio
20:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 

w Rabacie
22:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Polska - Kanada
1:00 Boks: Gala Tymex Boxing Night w 

Dzierżoniowie; waga półśrednia: Łukasz 
Wierzbicki - Mikołaj Wowk. Stawką pas 
mistrza Polski w kategorii półśredniej

3:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Kanada

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:10 Natura w Jedynce – Wupper 
– niemiecka Amazonka; film 
dokumentalny; Niemcy (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 195 (seria 
2.; odc. 81); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 505; serial; Turcja 
(2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:20 Czterdziestolatek; odc. 8/21; serial 
10:15 Komisarz Alex; s.XII; odc. 150 - 

Jesteś moją córką; serial kryminalny 
TVP

11:10 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 114; serial 
kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes; STEREO, 16:9, Na żywo
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – Dzikie 

Galapagos. W falach oceanu serial 
dokumentalny; Niemcy (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 506; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – 

Sandomierz pachnący serem; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 196 (seria 

2.; odc. 82); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3875
18:30 Korona królów; odc. 240; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 6/107; teleturniej
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 130
21:00 56. KFPP w Opolu – Scena 

Alternatywna – Polska młodzież 
śpiewa polskie piosenki, czyli 60 lat 
polskiego rocka

22:10 Rolnik szuka żony seria V; odc. 3; 
reality show

23:05 Ekstradycja 2; odc. 5/9; serial TVP
00:10 Uwięzione; odc. 3 (Vis a Vis, ep. 3); 

serial; Hiszpania (2015); Od lat 16
01:05 Uwięzione; odc. 4 (Vis a vis, ep. 4); 

serial; Hiszpania (2015); Od lat 16
01:55 Mur; film obyczajowy; Polska (2013)
03:30 Mars – Siła; dokument 

fabularyzowany; USA (2016)
04:25 Notacje – Katarzyna Gaertner. 

Życie złożone z kawałów pracy; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 383 ed. 5; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 8 Zawirowania; serial; 
Niemcy (2008)

06:50 Coś dla Ciebie; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2194; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie; STEREO, 16:9, 

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.IX; odc. 195 „Zakaz 

palenia” sezon 9; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2039; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 384 ed. 6; 

teleturniej
13:15 Marzę o Tobie; odc. 2 (Melekerin 

Aski); Turcja (2018)
14:05 Nabożeństwo Kościoła Ewangelicko 

- Metodystycznego w Ostródzie
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 116 Oczekiwanie, część 2; 
serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 385 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2195; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 80 (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. 693 Czynnik 

ludzki; serial TVP
19:30 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94 

„Szykujemy Święta”; serial komediowy 
TVP

20:10 Zemsta o jasnych oczach; s.I; odc. 
2/4 (La vengeance aux yeux clairs); 
serial obyczajowy; Francja (2016)

22:05 Karate po polsku 88’; film 
obyczajowy; Polska (1983); 
reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Edward 
Żentara, Dorota Kamińska, Zbigniew 
Buczkowski, Jerzy Trela, Halina Buyno-
Łoza, Bernard Ładysz, Piotr Grabowski, 
Stanisław Pąk, Franciszek Trzeciak, 
Michał Anioł; Od lat 16

23:50 Mandela: Droga do wolności ; film 
biograficzny; Wielka Brytania, Republika 
Południowej Afryki (2013); reż.:Justin 
Chadwick; wyk.:Naomi Harris, Idris Elba, 
Terry Pheto, Robert Hobbs

02:20 Fałszerze. Powrót sfory; odc. 12/14; 
serial sensacyjny TVP

03:15 Thelma i Louise ; dramat; USA 
(1991); reż.:Ridley Scott

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (787) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (788) serial 

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

serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (642) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (203) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (524) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (65) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (395) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (242) serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (66) serial 

paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (476) serial 

komediowy
20:10 Megahit: Bez litości; film sensacyjny, 

USA 2014. Boston. Dawny as wywiadu 
Robert McCall pracuje w sklepie z 
materiałami budowlanymi. Sprawia 
wrażenie zwyczajnego faceta w 
średnim wieku. Cieszy się sympatią 
współpracowników, jest zawsze chętny 
do pomocy. W całodobowym barze 
spotyka Teri - nastoletnią prostytutkę 
pozostającą pod kontrolą rosyjskich 
gangsterów. Pewnego wieczoru Teri nie 
zjawia się w lokalu. McCall odkrywa, że 
została pobita przez sutenera…

22:55 Pasażerowie; dramat SF, Australia/
USA 2016. Misja kosmiczna wyrusza 
na przeznaczoną do kolonizacji planetę 
w odległej galaktyce. Ponieważ podróż 
ma trwać 120 lat, uczestnicy ekspedycji 
zostają poddani hibernacji. Niestety, 
system zawodzi i jeden z pasażerów 
statku - mechanik Jim (Chris Pratt) budzi 
się 90 lat za wcześnie…

1:30 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! (5706) - program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 7 (5/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN (2478) - 

magazyn; live
11:00 Ukryta prawda (675) - program 

obyczajowy
12:00 SOS Ekipy w akcji (10/60) - 

program
13:00 Szkoła (418) - program
14:00 Agent - Gwiazdy 4 (10/13) - 

program
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (2/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (419) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (11/60) - 

program. Interwencja policjantów 
w domu spokojnej starości, gdzie 
doszło do kradzieży, kończy się 
ujawnieniem wstrząsającej tajemnicy 
pensjonariuszy… 

18:00 Ukryta prawda (676) - program 
obyczajowy. Niespodziewanie 
na zawał serca umiera Zbigniew, 
wykładowca akademicki, mąż 
Wiesławy (61), ojciec Eryka (40), teść 
Patrycji (35), dziadek dwóch wnuków. 
Wdowa i syn mają odmienne plany 
wobec spadku…

19:00 Fakty (7838) - informacje; live
19:35 Sport (7821) - informacje, live
19:45 Pogoda (7818) - informacje 
19:50 Uwaga! (5707) - program
20:10 Doradca smaku 10-Pieczone 

Żeberka z warzywami (20/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej (2893) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (160) - program
21:30 Projekt Lady 4 (5/12) - program. 

W XIX-wiecznym Pałacu w Rozalinie 
pojawi się trzynaście nowych 
uczennic…

22:30 Szokujące potrawy (3/6) - 
program

23:35 American Pie: Zjazd 
absolwentów - komedia, USA 2012 
(od lat 16). Licealni przyjaciele są 
znowu razem, by podczas długiego 
weekendu odkryć co zmieniło się w 
ich życiu. Przekonają sie jednak, że 
czas nie wpłynął na łączące ich relacje. 
Zabawa będzie trwać w najlepsze, jak 
za starych, dobrych czasów.

01:55 Co za tydzień (905) - magazyn
02:45 Uwaga! (5707) - program
03:05 Moc Magii (TVN noc) (514)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 243

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 16

07:30 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 17

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 1210

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 22
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 87-88
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 305

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

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 11-12
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 100
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 22
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 23
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 121-122
20:00 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…

21:50 Liberator 2; akcja, USA 1995. 
Pędzący przez Góry Skaliste pociąg 
pasażerski Grand Continental zostaje 
opanowany przez grupę terrorystów. 
Dowodzący nimi szalony naukowiec, 
Travis Dane, przemienia go w 
ruchome centrum dowodzenia za 
sprawą którego przejmuje kontrolę 
nad nowoczesną satelitą, bronią nowej 
generacji…

23:50 Kula w łeb; akcja, USA 
2012. Młody policjant poznaje 
doświadczonego płatnego zabójcę, 
jednego z najlepszych w branży - 
Jimmi’ego Bobo (Sylvester Stallone). 
Mężczyzn łączy wspólny wróg, który 
jest odpowiedzialny za morderstwo ich 
najlepszych kumpli…

01:40 Taki jest świat; factual; 2019
02:15 Rodzinny interes; 2019; odc. 22
03:15 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
03:50 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:30 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 67

05:45 Korona królów; odc. 202; telenowela 
historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 82 „Randka w 
ciemno”; serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 83 „Rana”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 5/15 - Safari; serial 
TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 1071; serial 
TVP

09:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 277; 
serial kryminalny TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 111 
„Oświecenie”; serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 112 „Gips”; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 83; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 84; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 226; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 227; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 310 Życie od 
nowa; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 83 „Rana”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 85; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 86; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; odc. 7; serial 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 228; 
serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.II; odc. 26; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 87; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VII; odc. 88 (seria VII,; 
odc. 10) - Koniec świata w Wilkowyjach; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 229 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 4) - Pasja; 
serial kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 230 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 5) - Randka; 
serial kryminalny TVP

01:15 Paradoks; odc. 10 Animalia; serial 
kryminalny TVP

02:05 Paradoks; odc. 11 Tata; serial 
kryminalny TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 5/15 - Safari; serial 
TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 1071; serial 
TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 111 
„Oświecenie”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2509; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy - Gęś w soli; 

magazyn kulinarny
07:45 Śpiewające fortepiany (19)
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 76 

Chojnice; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 518 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Hity kabaretu (22) - Marcinek i 

inne hity Marcina Dańca; program 
rozrywkowy

11:00 Familiada; odc. 2509; teleturniej
11:35 Święta wojna - Brad Dworniok (238); 

serial komediowy TVP
12:10 Życie to Kabaret - 10 

Paranienormalnych historii (1); reportaż
13:15 Życie to Kabaret - 10 

Paranienormalnych historii (2); reportaż
14:20 Śpiewające fortepiany (35)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - XV 

Mazurska Noc Kabaretowa. KABARET 
według ARTURA ANDRUSA; widowisko 
rozrywkowe

16:25 Kabaretowa Mapa Polski - XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARCINA DAŃCA; 
widowisko rozrywkowe

17:25 Kabaretowa Mapa Polski - XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARYJUSZA 
KAŁAMAGI; widowisko rozrywkowe

18:25 Okrasa łamie przepisy - Nowe 
spojrzenie na ziemniaka; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat (94) - Polowanie na słonie; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Makłowicz w 
podróży. Ukraina - Winnica.; magazyn 
kulinarny

19:55 Święta wojna - Hanys Biusthalter 
Project (239); serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany (22)
21:40 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy - sezon II (11)
22:40 Europa da się lubić - 15 lat później 

(7); program rozrywkowy
23:50 Koło fortuny; odc. 517 ed. 6; 

teleturniej
00:35 Niezapomniane Koncerty - A niech 

gadają - koncert zespołu Ich Troje; 
koncert

01:40 Niezapomniane Koncerty - Od 
wschodu do zachodu słońca - 50 lat 
Skaldów (1); koncert

02:40 Dzięki Bogu już weekend; s.II (23); 
program rozrywkowy

03:50 Rozrywka Retro - Telepeerele (14); 
widowisko rozrywkowe

05:05 Szkoła (4) - program
06:05 Ukryta prawda (604) - program 

obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny (95) - program sądowy
08:05 Szpital (293) - program obyczajowy
09:05 Big Brother Tydzień (13) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (143/165) - program
12:15 Kryminalni (10/13) - serial 

kryminalny
13:20 Ukryta prawda (357) - magazyn 

obyczajowy
14:20 Sąd rodzinny (96) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(133/176) - program sądowy
16:20 Szpital (294) - program obyczajowy
17:20 Milionerzy (5/113) - program
17:55 Żony Hollywood 2 (3/11) - program
18:55 Kryminalni (11/13) - serial 

kryminalny
20:00 Zróbmy sobie wnuka - 

komedia; 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, Zosia i Janek mają 
wobec ojcowizny całkiem inne plany…

21:50 Nienarodzony - film horror, 
USA 2009 (od lat 16). Młoda 
dziewczyna, Casey Beldon (Odette 
Yustman), zaczyna być dręczona 
koszmarami. Wydaje się jej również, że 
ktoś lub coś pojawiło się w jej życiu, bo 
nieustannie dochodzi do tajemniczych, 
nie dających się wytłumaczyć racjonalnie 
wydarzeń…

23:40 Wyspa piratów - film przygodowy, 
USA/Francja/Włochy/Niemcy 1995. 
Morgan Adams (Geena Davis) córka 
słynnego pirata, dziedziczy po ojcu 
statek, piracką załogę i jedną trzecią 
mapy, która wskazuje miejsce ukrycia 
cennego skarbu…

02:10 Zagubieni (1/25) - serial, USA. 
Ocalali z katastrofy samolotu na środku 
Pacyfiku wylądowali na trudnej do 
przetrwania wyspie o okrutnej pogodzie i 
mrocznych sekretach oraz przerażającym 
stworzeniem kryjącym się w dżungli. 
Wszyscy są sobie obcy, nawet ci 
związani krwią, a ich przeszłość - 
stanowi zagrożenie dla możliwości 
przetrwania. Jednak dzięki spokojnemu 
przewodnictwu i trzeźwemu myśleniu 
Jack’a i zrównoważonej Kate, grupa ma 
nadzieję na przetrwanie i ratunek.

03:05 Moc Magii (514) - program;  
(od lat 16)

04:55 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 6 
(11/13) - program lifestylowy

05:40 Co za tydzień (905) - magazyn
06:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (16/39) - 

program 
06:55 Ostre cięcie 4 (2/12) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 3 

(1/6) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5 (3/12) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4 (2/12) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu (3/6) 

- reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 4 (6/13) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 14 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:50 Miłość od kuchni (5/10) - program 

rozrywkowy
13:50 W czym do ślubu 4 (1/12) - reality 

show 
14:25 Tak powstaje eko kominek (3/8) - 

program lifestylowy
15:00 Pani Gadżet 9 (13/14) - magazyn 
15:35 Ugotowani 7 (29) - program 

kulinarno-rozrywkowy
16:10 Ugotowani 7 (30) - program 

kulinarno-rozrywkowy
16:45 Ugotowani 7 (31) - program 

kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ugotowani 7 (32) - program 

kulinarno-rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 10 (12/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 W czym do ślubu? 3 (12) - reality 

show 
19:25 Subiektywny ranking smaków (8) - 

program rozrywkowy
19:55 Kosmetyczne rewolucje (5/8) - 

program rozrywkowy
20:40 Tu jest pięknie 3 (6/8) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(4/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 16 (21/22) - magazyn 
22:25 No to lecę! (4) - program 
23:25 Warsztaty świata - Orska w Meksyku 

- dokument 
00:25 Afera fryzjera 7 (5/8) - program 

rozrywkowy
01:10 Wiem, co kupuję (12) - program 

lifestylowy
01:40 Wiem, co jem 5 (4/10) - magazyn 
02:10 Wiem, co jem 6 (9/16) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 6 (13/16) - magazyn 
03:10 W roli głównej – Artur Żmijewski 

(5/6) - talk show
03:40 W roli głównej – Michał Wiśniewski 

(7/17) - talk show
04:10 W roli głównej – Robert Kozyra 

(8/17) - talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna - MŚ kobiet: Szwecja - 

Tajlandia 
08:10 Piłka nożna - MŚ kobiet: USA - Chiny 
10:20 Piłka ręczna mężczyzn - Eliminacje 

ME 2020: Polska - Izrael
12:10 Lekkoatletyka - Memoriał Janusza 

Kusocińskiego
14:10 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Belgia 
16:15 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Kanada
18:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Serbia - Austria 
20:40 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Niemcy - Dania 
23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Piłka nożna - MŚ kobiet
02:00 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

WBSS: Y. Dorticos - A. Tabiti
03:00 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

WBSS, o tytuł mistrza świata WBO: 
Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis

04:00 Retro TVP Sport

6:00 Buffy, postrach wampirów: Tabula 
Rasa (8) serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (53) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (45) reality show. 

Pani Danuta wychowuje troje dzieci. 
Od 7 lat mieszka w domu, w którym 
brakuje kuchni i łazienki. Problemem są 
również...

9:00 Septagon (65) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 

6 (56) reality show. Uczestników 
programu czeka kolejny tydzień 
emocjonujących zmagań. Gość specjalny 
wspólnie z szefem Michałem Brysiem 
oceni poczynania kucharzy. Tym razem 
pojawi...

11:30 Sekrety sąsiadów (39) serial 
obyczajowy

12:00 Galileo (755) program 
popularnonaukowy. Reporterzy 
odwiedzają japońską kawiarnię, w 
której gości obsługują roboty. Udają 
się też w podróż przez jedną z najwyżej 
położonych dróg...

13:00 Detektywi w akcji (57) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (504) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (102) serial 

kryminalny
17:00 Joker (24) teleturniej
18:00 Septagon (66) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (505) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(269) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (14) program 

rozrywkowy
22:00 Galileo (756) program 

popularnonaukowy
23:00 Robocop 2; film SF, USA 1990. 

Detroit w niedalekiej przyszłości. 
RoboCop (Peter Weller) i jego partnerka 
Anne Lewis (Nancy Allen) nadal patrolują 
niebezpieczne ulice miasta, czuwając nad 
przestrzeganiem prawa i porządkiem. 
Podczas jednej z akcji ginie handlarz 
narkotyków Cain (Tom Noonan), a 
cyborg omal nie zostaje całkowicie 
zniszczony

1:30 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:35 Cafe Futbol; magazyn piłkarski
4:05 Atleci; magazyn sportowy
4:40 Trans World Sport; magazyn sportowy
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień - 17 czerwca; odc. 
596; felieton

07:00 Dziennik telewizyjny - 17.06.1988
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 13; serial 

TVP
08:55 Z naturą na co dzień; odc. 1/6 woj. 

zachodniopomorskie; cykl dokumentalny
09:35 Historia Polski - Rzeczpospolita 

Zakopiańska; film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku - Sprawa 

Admirała Canarisa cz 1; cykl dokum.
10:55 Life - Życie; cz. 2. Gady i płazy; serial 

dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
11:50 Polska Kronika Filmowa 1994 - 

Wydanie 19; cykl dokumentalny
12:05 Czas honoru; odc. 53 „Koniec i 

początek”; serial TVP
13:05 Śniadanie u Tiffany’ego; film 

fabularny; USA (1961); reż.:Truman 
Capote; wyk.:Audrey Hepburn, George 
Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen

15:05 Świat z lotu ptaka; odc. 5. 
Azja i Australia (Earthflight); film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)

16:05 Spór o historię - Kościół kresowy w 
szponach sowieckich; debata

16:45 Historia Polski - Czas transformacji; 
odc. 1; cykl dokumentalny

17:15 Historia Polski - Czas transformacji; 
odc. 2; cykl dokumentalny

17:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Na skraju 
lotniska - finał

18:25 Flesz historii; cykl reportaży
18:45 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 36; cykl dokumentalny
19:00 Pogranicze w ogniu; odc. 14/24; 

serial TVP
20:15 Historia w postaciach zapisana 

- Juliusz Cezar (Juliusz Cezar); cykl 
dokumentalny; Francja (2013); reż.:Laure 
Delalex

22:15 Wojna i pokój; odc. 5/8 (War and 
Peace); serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

23:15 Wyjęci spod prawa; odc. 1/4. Ned 
Kelly (Ned Kelly); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); Od lat 16

00:20 Z wyciągniętymi rękami; cz. 2; film 
dokumentalny

01:20 Sensacje XX wieku - Sprawa 
Admirała Canarisa cz 1; cykl 
dokumentalny

01:50 Encyklopedia II wojny światowej  
- B - Barbarossa; cykl dokumentalny

02:20 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Na skraju 
lotniska - finał

02:55 Dziennik telewizyjny - 17.06.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Iran - Rosja

8:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Kanada

11:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Rabacie

13:00 Tenis: Turniej ATP w Londynie; mecz 
1. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Londynie; mecz 
1. rundy gry pojedynczej

17:00 Tenis: Turniej ATP w Londynie; mecz 
1. rundy gry pojedynczej

19:00 Tenis: Turniej ATP w Londynie; mecz 
1. rundy gry pojedynczej

20:00 Gala Energa Basket Ligi
22:30 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 

w Rabacie
1:00 Boks: Gala MB Boxing Night: 

Ostatni Taniec; waga superśrednia: 
Robert Parzęczewski - Dmitrij 
Czudinow. Naprzeciw siebie staną 
m.in. Mariusz Wach i Martin Bakole 
Ilunga. Stawką ich pojedynku będzie 
pas międzynarodowego mistrza Polski 
w wadze...

3:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Kanada

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Natura w Jedynce – Dzikie 
Galapagos. W falach oceanu; serial 
dokumentalny; Niemcy (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 196 (seria 
2.; odc. 82); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 506; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 Czterdziestolatek; odc. 9/21 - 

Rodzina, czyli obcy w domu; serial TVP
10:15 Komisarz Alex; s.XII; odc. 151 - Cios 

w serce; serial kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 115 - 

Daleki krewny; serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – Dzikie 

Galapagos. W pułapce raju (Wild 
Galapagos. Trapped in paradise); serial 
dokumentalny; Niemcy (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 507; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 130
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 197 (seria 

2.; odc. 83); 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. 3881; 

teleturniej muzyczny
18:30 Korona królów; odc. 241; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 7/107; teleturniej
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 

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

Na żywo
20:30 Leśniczówka; odc. 131
21:00 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 4; 

reality show
23:00 Zaginiona; odc. 8 (Disparue, La ep. 

8); Francja (2015); Od lat 16
24:00 Pożegnanie świnki doświadczalnej 

(Bye, Bye, Guinea Pig?); Francja (2016)
01:05 Wichry wojny; odc. 2 (The Winds of 

War ep. 2); serial; USA (1983)
03:40 Mars – Najmroczniejsze dni (Mars); 

dokument fabularyzowany; USA (2016)
04:35 Notacje – Krystyna Chojnowska-

Liskiewicz. Na jachcie jak w domu; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 386 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 9 Na dobre i na złe; serial; 
Niemcy (2008)

06:55 Daleko od domu; reportaż
07:20 Familiada; s.I; odc. 2195; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
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. 196 

„Przypadkowe pary” sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2040; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 387 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 3 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018)

14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 138; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 117 Najgorszy ból, część 
1; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 388 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2196; teleturniej
17:15 Więzień miłości; odc. 81 (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. 694 Żeby nie 

bolało; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 95 „Strachy 

na lachy”; serial komediowy TVP
20:10 Ranczo Wilkowyje 94’; komedia; 

Polska (2007); reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona Ostrowska, Paweł 
Królikowski, Cezary Żak, Artur Barciś

22:00 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 152 „O 
miłości i zimniej wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

22:30 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 153 „Edukacja 
seksualna” sezon 6; serial komediowy 
TVP

23:10 Zemsta o jasnych oczach; s.I; odc. 
2/4; serial obyczajowy; Francja (2016)

01:05 Świat bez fikcji - KapelMistrze - Dzika 
Muzyka; film muzyczny

01:50 Fałszerze. Powrót sfory; odc. 13/14; 
serial sensacyjny TVP

02:45 Mandela: Droga do wolności’; film 
biograficzny; Wielka Brytania, Republika 
Południowej Afryki (2013); reż.:Justin 
Chadwick; wyk.:Naomi Harris, Idris Elba, 
Terry Pheto, Robert Hobbs

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (789) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (790) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie (10) 

serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (643) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (204) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (525) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (66) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (396) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (243) serial 

paradokumentalny. Pracownica 
korporacji zostaje postrzelona przez 
motocyklistę. Podejrzanym staje się jej 
mąż. Detektywi sprawdzają, do czego 
miały posłużyć fałszywe dokumenty. 
Tymczasem...

17:40 Sekrety rodziny (67) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (477) serial 

komediowy
20:05 Pasażerowie; dramat SF, Australia/

USA 2016. Jim wybudził się z hibernacji 
o dziesiątki lat za wcześnie. Postanawia 
znaleźć sobie towarzyszkę, by nie 
spędzić międzyplanetarnej podróży w...

22:20 Adrenalina 2. Pod napięciem; film 
sensacyjny, USA 2009. Płatny zabójca 
Chev Chelios (Jason Statham) wchodzi 
w konflikt z bezwzględnymi bandytami 
na usługach chińskiej mafii…

0:25 Nasz nowy dom (81) reality show
. Strażak Waldemar mieszka z 9-letnim 

synem Kubą w budynku gospodarczym, 
którzy został przerobiony na mieszkanie. 
Jedną część zajmują schorowani 
rodzice...

1:25 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...

2:25 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom

05:10 Uwaga! (5707) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 7 (6/15) - 

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

Żeberka z warzywami (20/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2479) - 
magazyn; live

11:00 Ukryta prawda (676) - program 
obyczajowy

12:00 SOS Ekipy w akcji (11/60) - 
program. Interwencja policjantów 
w domu spokojnej starości, gdzie 
doszło do kradzieży, kończy się 
ujawnieniem wstrząsającej tajemnicy 
pensjonariuszy… 

13:00 Szkoła (419) - program
14:00 Agent - Gwiazdy 4 (11/13) - 

program
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (3/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (420) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (12/60) - 

program. Policjanci przyjeżdżają 
na wezwanie właścicielki sklepu, 
która widziała przez witrynę uliczną 
awanturę… 

18:00 Ukryta prawda (677) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7839) - informacje; live
19:35 Sport (7822) - informacje, live
19:45 Pogoda (7819) - informacje 
19:50 Uwaga! (5708) - program
20:10 Doradca smaku 10-Królik w 

sosie musztardowo - śmietankowym 
(23/40) - program

20:15 Na Wspólnej 17 (2894) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (161) - program
21:30 Nieuchwytny - film sensacyjny, 

USA 1996 (od lat 16). Mieszkańcami 
Los Angeles wstrząsa seria 
morderstw o charakterze rytualnym. 
Policja jest bezsilna. Śledztwo tkwi 
w martwym punkcie. Detektyw Jack 
Cole, pracujący w przeszłości dla 
rządu staje przed dużym wyzwaniem. 
Ma schwytać zabójcę…

23:30 Kuba Wojewódzki 12 (10/13) - 
talk show; (od lat 16). Goście: Jerzy 
Owsiak i Sebastian Stankiewicz

00:30 W garniturach (5/12) - serial, USA
01:30 Szokujące potrawy (3/6) - 

program
02:30 Uwaga! (5708) - program
02:55 Moc Magii (TVN noc) (515)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 244

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 17

07:30 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 18

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 122

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 23
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 88
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 89
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 306

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

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 12
14:10 Lekarze na start; 2017; odc. 13
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 101
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 23
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 24
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 122
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 123
20:00 Niebezpieczna dzielnica; akcja, 

USA 2010. Bobby Kalinowski (Rob 
Van Dam) jest byłym żołnierzem 
Marines. Mieszka na przedmieściach 
Los Angeles. Pewnego dnia Bobby 
staje w obronie żony i zabija 
właściciela lokalnego baru…

21:40 Need For Speed; akcja, USA 
2014. Młody i utalentowany kierowca 
rajdowy – Tobey Marshall (Aaron 
Paul) – za wszelką cenę stara się 
zdobyć pieniądze na utrzymanie 
warsztatu zmarłego ojca. Próbując 
ocalić biznes zgadza się na propozycję 
biznesową swojego rywala…

00:15 Centurion; przygodowy, Wielka 
Brytania 2010. Rok 117 naszej 
ery. Brytania uległa rzymskim 
wojownikom. Jednak jej północne 
rubieże pozostają pod władaniem 
lokalnych plemion, które dają 
najeźdźcy krwawy opór…

02:10 Rodzinny interes; 2019; odc. 23
03:15 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
03:55 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 5
04:20 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 6
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 68

05:45 Korona królów; odc. 203; telenowela 
historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 83 „Rana”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 84 „Pomyłka”; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Zmiennicy; odc. 6/15 - Prasa 
szczególnej troski; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1072; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 6; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 7; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 112 „Gips”; 

serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 113 „Nowe 

gniazdo”; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.VII; odc. 84; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.VII; odc. 85 - Pojedynek 

czarownic; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 227 - 

Feralny powrót; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 228  

Pożegnanie; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 311 Fatalna 

pomyłka; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 84 „Pomyłka”; 

serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.VII; odc. 86 - Droga na 

szczyt; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VII; odc. 87 - Ciężka ręka 

prawa; serial obyczajowy TVP
18:45 Ja to mam szczęście!; odc. 8; serial 

TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 229 - 

Pasja; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.II; odc. 27 - 

Spowiedź; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VII; odc. 88 (seria VII,; 

odc. 10) - Koniec świata w Wilkowyjach; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VII; odc. 89 (seria VII,; odc. 
11) - Czas konspiry; serial obyczajowy 
TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 230 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 5) - Randka; 
serial kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 231 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 6) - Dobry 
mąż; serial kryminalny TVP

01:05 Czas honoru; odc. 58 „Pamiątka z 
Powstania”; serial TVP

01:55 Czas honoru; odc. 59 „Kuzyn z 
Murmańska”; serial TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 6/15 - Prasa 
szczególnej troski; serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 1072; serial 
TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 112 „Gips”; 
serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Familiada - odcinek specjalny 2510; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy - Nowe 
spojrzenie na ziemniaka; magazyn

07:30 Śpiewające fortepiany (35)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 77 

Zamość; magazyn
08:55 Koło fortuny; odc. 519 ed. 6; 

teleturniej
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (1) - Lekarz; cz. 1; 
program rozrywkowy

10:35 Muzeum Polskiej Piosenki - /124/ 
- „Rebeka”

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki - /49/ - „O 
mnie się nie martw” - Kasia Sobczyk

11:00 Familiada - odcinek specjalny 2510; 
teleturniej

11:35 Święta wojna - Hanys Biusthalter 
Project (239); serial komediowy TVP

12:10 Życie to Kabaret - Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru Mru - 1-2

14:10 Śpiewające fortepiany (22)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - 

Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach 
- Szczecin. Nad morzem; widowisko

16:20 Kabaretowa Mapa Polski - 
Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach 
- Szczecin. Nad jeziorem; widowisko

17:25 Kabaretowa Mapa Polski - 
Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach 
- Szczecin. W górach; widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy - Polskie steki 
po amerykańsku; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Ludzie buszu; odc. 33; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Makłowicz 
w podróży. Ukraina - Odessa.; magazyn 
kulinarny

19:55 Święta wojna - Kosmiczny lęk (240); 
serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany (23)
21:40 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy - sezon II (12)
22:35 XVI Marzenia Marcina Dańca; 

program rozrywkowy
23:45 Koło fortuny; odc. 518 ed. 6; 

teleturniej
00:25 Niezapomniane Koncerty - Gramy 

dla Europy - widowisko z okazji 15 - lecia 
wejścia Polski do Unii Europejskiej /
skrót 1/

01:25 Niezapomniane Koncerty - Rock 
Opole 1991 /3/; koncert

02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.II (24); 
program rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro - Telepeerele (18); 
widowisko rozrywkowe

05:05 Szkoła (5) - program
06:05 Ukryta prawda (605) - program
07:05 Sąd rodzinny (96) - program
08:05 Szpital (294) - program
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(133/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (144/165) - program 
12:15 Kryminalni (11/13) - serial
13:20 Ukryta prawda (358) - magazyn
14:20 Sąd rodzinny (97) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(134/176) - program sądowy
16:20 Szpital (295) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (6/113) - program 
17:55 Kryminalni (12/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 2 (4/11) - 

program 
20:00 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. Przede 
wszystkim jednak próbuje utrzymać 
przy życiu małą społeczność ludzką, 
wiodącą nędzną egzystencję w 
ruinach starego zamczyska…

22:10 Uznany za niewinnego - film 
sensacyjny, USA 1990 (od lat 
16). Prokurator Rusty Sabich 
(Harrison Ford) zostaje oskarżony 
o zamordowanie swojej kochanki, 
pięknej Caroline Polhemus (Greta 
Scacchi). Rusty utrzymuje, że jest 
niewinny. Jednak wszystkie dowody 
świadczą przeciwko niemu…

00:45 Zagubieni (2/25) - serial, USA. 
Odkrycie modemu wśród szczątków 
samolotu rodzi nadzieję, że pomoc 
może być już blisko…

01:45 Druga strona medalu (2/8) - talk 
show – córka Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska z domu Wałęsa

02:15 Druga strona medalu (3/8) - talk 
show – Aleksander Gawronik

02:50 Moc Magii(515) - program 

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 6 
(12/13) - program lifestylowy

06:00 Subiektywny ranking naj… 2 (2/6) - 
program 

06:35 Śluby marzeń (4/5) - program 
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę 3 
(2/6) - program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 5 (4/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu 4 (3/12) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu (4/6) 
- reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 4 (7/13) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 14 (13/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Pani Gadżet 16 (21/22) - magazyn 
13:20 Tak powstaje eko kominek (3/8) - 

program lifestylowy
13:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(4/12) - program rozrywkowy
14:40 Tu jest pięknie 3 (6/8) - program 
15:10 Subiektywny ranking smaków (8) - 

program rozrywkowy
15:40 Gwiazdy prywatnie 2 - Olga Bończyk 

(6/8) - program lifestylowy
16:15 Afera fryzjera 7 (5/8) - program 

rozrywkowy
17:00 No to lecę! (4) - program 
18:00 Kuchenne rewolucje 10 (13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(5/10) - reality show 
19:45 Misja ratunkowa 2 (3/10) - program 

rozrywkowy
20:30 Zachcianki bogaczy
21:40 Co nas truje 3 (4/10) - program 

lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka? (7/8) - program 

rozrywkowy
23:10 Panny młode ponad miarę 2 (8/10) - 

program 
00:10 Miłość od kuchni (5/10) - program 

rozrywkowy
01:10 Wiem, co kupuję (6/12) - program 

lifestylowy
01:40 Wiem, co jem na diecie (6/12) - 

program lifestylowy
02:10 Wiem, co jem 5 (5/10) - magazyn 
02:40 W roli głównej – Małgorzata 

Szumowska (7/8) - talk show
03:10 W roli głównej – Magda Mielcarz 

(3/6) - talk show
03:40 W roli głównej – Rinke Rooyens 

(5/17) - talk show 
04:10 W roli głównej – Anna Głogowska 

(6/17) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:05 Piłka nożna - MŚ kobiet:
08:10 Nations Stories
08:40 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Japonia - Polska
11:30 Strongmen
12:30 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Birmingham: 1 runda 
16:25 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Japonia - Polska
18:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Rumunia - Chorwacja (Mistrzostwa 
Europy U21: Rumunia - Chorwacja); 
Szwajcaria (2019)

20:40 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 
U21: Anglia - Francja (Mistrzostwa 
Europy U21: Anglia - Francja); Szwajcaria 
(2019); STEREO, 16:9, Na żywo

23:15 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9, 
Na żywo

23:55 Piłka nożna - MŚ kobiet: 
02:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Belgia (Mistrzostwa 
Europy U21: Polska - Belgia); Szwajcaria 
(2019); STEREO, 16:9

04:10 Esport - ESL Pro League - Finały dz. 
1; relacja; STEREO, 16:9

6:00 Buffy, postrach wampirów 6 (9) serial 
przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata (32) 
serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (54) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (46) reality show. 

Podwarszawskie Marki. Po śmierci córki 
pani Danuta wychowuje trzy wnuczki. 
Stara się zapewnić dziewczynkom 
wszystko, czego potrzebują. Nie stać jej...

9:00 Septagon (66) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 

6 (57) reality show. Uczestnicy udadzą 
się w podróż do słonecznej Italii. 
Ich zadaniem będzie przygotowanie 
specjałów włoskiej kuchni. Poczynania 
młodych kucharzy obserwować będą...

11:30 Sekrety sąsiadów (40) serial 
obyczajowy

12:00 Galileo (756); program 
popularnonaukowy; program prezentuje 
nowatorski sposób na uprawę warzyw 
i owoców. W Nowym Jorku pola 
rozciągają się w pionie, a nie w...

13:00 Detektywi w akcji (58) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (505) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (103) serial 

kryminalny
17:00 Joker (25) teleturniej
18:00 Septagon (67) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (506) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(270) serial kryminalny
21:00 Ostatni rycerze; film przygodowy, 

Korea Południowa/Wielka Brytania/
USA 2015. Bartok włada królestwem 
wchodzącym w skład wielkiego 
imperium, którym rządzi skorumpowany 
carski minister, Geza Motta. Gdy 
sprawiedliwy władca przeciwstawia się...

23:30 Rusałka. Jezioro umarłych; horror, 
Rosja 2018

1:15 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:20 Zagadkowe zgony (5) serial 

dokumentalny
2:50 Interwencja; magazyn reporterów
3:05 Atleci; magazyn dla wszystkich, którzy 

kochają sport. W programie relacje z 
imprez, rozmowy z gwiazdami,...

3:40 Trans World Sport; program 4:35 
SuperLudzie (3) serial dokumentalny

5:10 SuperLudzie (4) serial dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień - 18 czerwca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny - 18.06.1989
07:40 Pogranicze w ogniu; odc. 14/24; 

serial TVP
08:55 Film dokumentalny
09:15 Historia Polski - Czas transformacji; 

odc. 1; cykl dokumentalny
09:50 Historia Polski - Czas transformacji; 

odc. 2; cykl dokumentalny
10:25 Sensacje XX wieku - Sprawa 

Admirała Canarisa cz 2; cykl 
dokumentalny

10:55 Spór o historię - Wypędzeni - ofiary 
wojny.; debata

11:40 Dąbrowszczacy; film dokumentalny
12:15 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 36; cykl dokumentalny
12:25 Czas honoru; odc. 54 „Zawisza”; 

serial TVP
13:25 Podwodny grobowiec - tragedia 

HMS Hood (How The Bismarck Sank 
HMS Hood); film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

14:25 Historia w postaciach zapisana - 
Królowa Wiktoria (Queen Victoria); cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

16:15 Marzyciele - Ozjasz Thon; program 
publicystyczny

17:05 Historia Polski - Miasto z wyrokiem 
- Protest; cykl dokumentalny

17:50 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Obszar 
Warowny Przemyśl

18:20 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 
10; program historyczny

18:45 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 20

19:05 Pogranicze w ogniu; odc. 15/24; 
serial TVP

20:15 Mury runą; cz. 2; cykl dokumentalny
21:20 Wojna generałów; odc. 3/6 El 

Alamein (The Battle of El Alamein); cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

22:20 Męskie sprawy; dramat; Polska 
(1988); reż.:Jan Kidawa Błoński; 
wyk.:Karolina Czernicka, Jerzy Bińczycki, 
Maciej Robakiewicz, Dorota Stalińska, 
Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Zaleski, 
Henryk Bista, Andrzej Buszewicz, 
Zdzisław Kuźniar, Bronisław Pawlik

00:10 Sensacje XX wieku - Sprawa 
Admirała Canarisa cz 2; cykl 
dokumentalny

00:45 Encyklopedia II wojny światowej 
- Japonia

01:10 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Obszar 
Warowny Przemyśl

01:45 Dziennik telewizyjny - 18.06.1989

6:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga w 
Rabacie

8:45 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Japonia - Polska

11:45 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Korea Południowa - 
Dominikana

14:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Japonia - Polska

14:45 Kolarstwo: Tour de Suisse; 4. etap: 
Murten - Arlesheim

17:45 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Turcja - Belgia

20:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Japonia - Polska

22:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - Kanada

1:00 Sporty walki: KSW 44: The Game; 
walka: Karol Bedorf - Mariusz 
Pudzianowski. W walce wieczoru kibice 
zobaczyli Mariusza Pudzianowskiego 
oraz byłego mistrza wagi ciężkiej, Karola 
Bedorfa. Dla ekstrongmana był to 
najważniejszy pojedynek...

3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Japonia - Polska

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:10 Natura w Jedynce – Dzikie 
Galapagos. W pułapce raju; serial 
dokumentalny; Niemcy (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 197 serial; 
Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 507; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:10 Czterdziestolatek; odc. 10/21; serial
10:20 Komisarz Alex; s.XI; odc. 141; serial 

kryminalny TVP
11:10 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 116 - 

Pluskwa; serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Dzika 

Kornwalia; film dokum.; Austria (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 508; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 131
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 198 (seria 

2.; odc. 84); 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. 3882; 

teleturniej muzyczny
18:30 Korona królów; odc. 242; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 8/107; teleturniej
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: Włochy - Polska (studio) 
20:50 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Włochy - Polska (1 poł.)
23:15 Bez tożsamości; odc. 37 (28, seria 2) 

(Sin identidad); serial; Hiszpania (2016); 
Od lat 16

00:10 Drużyna Światowych Dni Młodzieży; 
film dokumentalny

01:05 wojsko – polskie.pl; odc. 57; 
reportaż

01:30 Terytorialsi
01:45 Luisa Spagnoli; odc. 1 (Luisa 

Spagnoli); serial; Włochy (2016)
03:50 Mars – Na rozstaju dróg (Mars); 

dokument fabularyzowany; USA (2016)
04:45 Notacje – Zbigniew Rymarz. Sztuka 

jest najważniejsza; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 389 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 10 Trucizna; serial; Niemcy 
(2008)

06:55 Miłuj bliźniego swego; reportaż
07:20 Familiada; s.I; odc. 2196; 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. 197 „Biorą z 

naszej półki” sezon 10; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2041; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 390 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 4; Turcja (2018)
14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 139; 

teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 118 Najgorszy ból, część 
2; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 391 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2197; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 82 (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. 695 Dzieci 

swoich rodziców; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 96 „Kuzyn 

Artur”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks - Tylko ty; komedia; 

USA (1994); reż.:Norman Jewison; 
wyk.:Marisa Tomei, Robert Downey 
Junior, Billy Zane

22:05 Mocne Kino - Mordercze starcie; film 
sensacyjny; USA (2012); reż.:William 
Kaufman; wyk.:Cuba Gooding Jr, Dolph 
Lundgren, Claudia Bassols, Billy Murray; 
Od lat 16

23:50 Karate po polsku; film obyczajowy; 
Polska (1983); reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Edward Żentara, Dorota Kamińska, 
Zbigniew Buczkowski, Jerzy Trela, Halina 
Buyno-Łoza, Bernard Ładysz; Od lat 16

01:30 Sztuka zbrodni; odc. 2/6 Naturalna 
piękność.; cz. 2 (L’art du crime ep. Une 
beaut faite au naturel part 2); serial; 
Francja (2016)

02:30 Świat bez tajemnic - Błogosławiona 
wina; dokument fabularyzowany

03:25 Skazany na miłość (Bezva zenska na 
krku); komedia; Czechy (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 (791) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (792) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie (11) 

serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (644) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (205) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (526) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (67) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (397) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (244) serial 

paradokumentalny. Zostaje znaleziona 
zamordowana kobieta. Policjanci 
podejrzewają związek tej sprawy z 
niewyjaśnionym zabójstwem sprzed 
piętnastu lat. W tym samym czasie do...

17:40 Sekrety rodziny (68) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (478) serial 

komediowy
20:05 Mały; komedia kryminalna, USA 

2006. Liliput Calvin (Marlon Wayans) 
i jego wspólnik Percy (Tracy Morgan) 
zaraz po odbyciu kary więzienia 
przeprowadzają kolejną spektakularną 
akcję. Ich celem staje się wspaniały wart 
sto tysięcy dolarów diament…

22:10 Tata kontra tata; komedia, USA 
2015. Brad żeni się z ukochaną i zostaje 
ojczymem jej dzieci z poprzedniego 
związku. Ich wspólne życie to sielanka 
do chwili,...

0:10 Nie kłam, kochanie; komedia 
romantyczna, Polska 2008

2:10 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...

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

05:10 Uwaga! (5708) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 7 (7/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Królik w 

sosie musztardowo - śmietankowym 
(23/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN (2480) - 
magazyn; live

11:00 Ukryta prawda (677) - program 
obyczajowy

12:00 SOS Ekipy w akcji (12/60) - 
program

13:00 Szkoła (420) - program
14:00 Agent - Gwiazdy 4 (12/13) - 

program
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (4/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (421) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (13/60) 

- program. Lekarz oddziału 
pediatrycznego wzywa policję do 
szpitala, gdzie po zażyciu narkotyków 
trafił 9-latek… 

18:00 Ukryta prawda (678) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7840) - informacje; live
19:35 Sport (7823) - informacje, live
19:45 Pogoda (7820) - informacje 
19:50 Uwaga! (5709) - program
20:10 Doradca smaku 10-Ukraiński 

banosz z bryndzą (21/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2895) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (162) - program
21:30 Ultimatum Bourne’a - film 

sensacyjny, USA/Niemcy 2007 
(od lat 16). Skompromitowany 
projekt Treadstone wcale nie zostaje 
zamknięty. Zmieniono mu tylko 
nazwę na Blackbriar. Jego szef - Noah 
Vosen (David Strathairn) - wciąż 
uważa swojego byłego agenta Jasona 
Bourne’a za największe zagrożenie dla 
projektu. I znów wysyła jego śladem 
zabójców…

23:55 Idealny facet dla mojej 
dziewczyny - komedia;  2009 (od 
lat 16). Czołowa polska feministka, 
Klaudia Rojek (Izabela Kuna), jest 
szefową Akademii Feministycznej 
„Wolna Polka”. Szkoła ma jednak 
problemy finansowe. Aby je 
rozwiązać, Klaudia planuje produkcję 
feministycznego filmu porno…

02:25 American Horror Story: Asylum 
(8/13) - serial, USA (od lat 16)

03:25 Uwaga! (5709) - program
03:45 Moc Magii (TVN noc) (516) 

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 245

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 18

07:30 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 19

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 123

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 24
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 89
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 90
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 307

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

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 13
14:10 Lekarze na start; 2017; odc. 14
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 102
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 24
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 25
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 123
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 124
20:00 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. Okazuje się, że 
szansą na ocalenie planety może być 
udanie się do obiektu i umieszczeniu 
w nim ładunków wybuchowych. 
Szef NASA – Dan Truman (Billy 
Bob Thornton) – wzywa na pomoc 
specjalistów…

23:00 Skok życia; akcja, Chiny 2017. 
Cheung (Andy Lau) to złodziej. 
Pewnego dnia zostaje jednak 
aresztowany podczas napadu. Po 
pięciu latach wychodzi z więzienia i 
razem ze swoim wspólnikiem – Xiao 
(Tony Young) – oraz piękną Ye (Shu 
Qi) łączą siły, żeby dokonać napadu 
życia – zrabować drogocenne klejnoty 
w Europie. Kiedy ich tropem ruszy 
legendarny francuski detektyw Pierre 
(Jean Reno), będą musieli przenieść 
swoją grę na wyższy poziom…

01:05 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2011; odc. 3

03:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 24
03:55 Taki jest świat; factual; 2019
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 69

05:40 Korona królów; odc. 204; telenowela 
historyczna TVP

06:15 Na sygnale; odc. 84 „Pomyłka”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 85 „Ojciec i syn”; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Zmiennicy; odc. 7/15 - Warszawski 
łącznik; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1073; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 7; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 8; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 113 „Nowe 

gniazdo”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 114 

„Dziadkowie kontratakują”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 85; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VII; odc. 86 (seria VII,; odc. 
8) - Droga na szczyt; serial obyczajowy 
TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 228 - 
Pożegnanie; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 229 - 
Pasja; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 312 Wizyta 
teściowej; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 85 „Ojciec i syn”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 87 - Ciężka ręka 
prawa; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 88 - Koniec świata 
w Wilkowyjach; serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; odc. 9; serial 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.II; odc. 28 - 
Sekrety klasztoru; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 89 - Czas 
konspiry; serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 90  - Trudne 
powroty; serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 231 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 6) - Dobry 
mąż; serial kryminalny TVP

00:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 232 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 7) - 15:10 do 
Skarżyska; serial kryminalny TVP

00:55 Londyńczycy II; odc. 10/16; serial 
obyczajowy TVP

01:50 Londyńczycy II; odc. 11/16; serial 
obyczajowy TVP

02:45 Zmiennicy; odc. 7/15 - Warszawski 
łącznik; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 1073; serial 
TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 113 „Nowe 
gniazdo”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Makłowicz w podróży - Makłowicz w 
podróży. Ukraina - Odessa.; magazyn 

06:45 Okrasa łamie przepisy - Polskie steki 
po amerykańsku; magazyn kulinarny

07:25 Śpiewające fortepiany (22)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 78 

Klasztory Krakowa; magazyn
08:55 Koło fortuny; odc. 520 ed. 6; 

teleturniej
09:40 XVI Marzenia Marcina Dańca; 

program rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /129/ 

- „Ach, śpij kochanie” - Adolf Dymsza, 
Eugeniusz Bodo

10:50 Podróże z historią; s.IV; odc. 35 
Wiosenne obrządki; cykl dokumentalny

11:25 Święta wojna - Kosmiczny lęk (240); 
serial komediowy TVP

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 (23)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - VIII 

Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska (1); program rozrywkowy

16:20 Kabaretowa Mapa Polski - VIII 
Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska (2); program rozrywkowy

17:25 Kabaretowa Mapa Polski - 
Kabaretowe Przeboje Lata (1); program 

18:20 Okrasa łamie przepisy - Pieczarki z 
czekoladą; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - W krainie duchów; odc. 34; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Makłowicz w 
podróży. Ukraina - W drodze.; magazyn 

19:55 Święta wojna - Jarnołtówek (241); 
serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany (24)
21:45 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy - sezon II (5)
22:40 Kabaret za kulisami - 5 - 

Improwizacja; program rozrywkowy
23:45 Koło fortuny; odc. 519 ed. 6; 

teleturniej
00:25 Niezapomniane Koncerty - Gramy 

dla Europy - widowisko z okazji 15 - lecia 
wejścia Polski do Unii Europejskiej /skrót 
2/; koncert

01:25 Niezapomniane Koncerty - Rock 
Opole 1991 /4/; koncert

02:25 Olga Lipińska zaprasza (9); talk-
show

03:20 Rozrywka Retro - Kabaret POTEM 
przedstawia - Paskudy i wywłoki

05:05 Szkoła (6) - program
06:05 Ukryta prawda (606) - program 

obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny (97) - program sądowy
08:05 Szpital (295) - program obyczajowy. 

Do szpitala trafia 5-letni Antoś Mazurek. 
Chłopca męczy silny kaszel i duszność. 
Pogotowie wezwała babcia, która 
zajmowała się wnukiem…

09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(134/176) - program sądowy

10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (145/165) - program
12:15 Kryminalni (12/13) - serial 

kryminalny
13:20 Ukryta prawda (359) - magazyn 

obyczajowy
14:20 Sąd rodzinny (98) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(135/176) - program sądowy
16:20 Szpital (296) - program obyczajowy. 

Do szpitala zgłasza się 25-letni Jakub 
Krysiak, którego bardzo boli brzuch. 
Chłopak właśnie wrócił z dwumiesięcznej 
podróży po Azji i przyjechał na oddział 
prosto z lotniska…

17:20 Milionerzy (7/113) - program
17:55 Kryminalni (13) - serial kryminalny. 

Podczas pokazu drogocennej biżuterii 
dochodzi do zuchwałej kradzieży 
eksponatów. Rabunek został 
drobiazgowo zaplanowany, co nie 
ułatwia komisarzom śledztwa. Dwie 
ofiary śmiertelne, pojmanie zakładnika 
nie rokują dobrze. Ujęcie sprawców 
może łączyć się z dodatkowymi 
komplikacjami. Determinacja i 
przebiegłość złodziei kontra 
doświadczenie komisarza Zawady i 
nowoczesne metody śledcze… 

19:00 Żony Hollywood 2 (5/11) - program
20:00 Duma i uprzedzenie - film 

obyczajowy, Wielka Brytania/
Francja 2005. 

22:45 Szkoła życia - komedia, USA 2013 
(od lat 16)

00:30 Wojownicze żółwie ninja: Historia 
prawdziwa - film dokument, USA 2014

02:35 Zagubieni (3/25) - serial, USA. Jack i 
Hurley odkrywają tajemnicę Kate. Życie 
marszałka stoi pod znakiem zapytania. 
Tymczasem Kate, Charlie, Sawyer, 
Sayid, Bonne i Shannon rozmyślają nad 
tajemnicą wyspy i martwią się, że 
ujawnienie jej reszcie ocalonych wywoła 
panikę. Michaelowi przeszkadza to, że 
Locke zaprzyjaźnia się z Waltem.

03:35 Moc Magii (516) - program;  
(od lat 16)

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 6 
(13) - program lifestylowy

06:05 Nowa Maja w ogrodzie 3 (16/39) - 
program 

06:35 Ugotowani 7 (29) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:10 Ugotowani 7 (30) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:45 Sablewskiej sposób na modę 3 
(3/6) - program rozrywkowy

08:30 Apetyt na miłość 5 (5/12) - program 
rozrywkowy

09:30 W czym do ślubu 4 (4/12) - reality 
show 

10:05 I nie opuszczę Cię aż do ślubu (5/6) 
- reality show 

10:50 Perfekcyjna Pani Domu 4 (8/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 14 (14/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

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

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

14:35 Śluby marzeń (4/5) - program 
rozrywkowy

15:40 Kosmetyczne rewolucje (5/8) - 
program rozrywkowy

16:25 Kulisy sławy EXTRA 3 - Maja 
Ostaszewska (7/8) - program lifestylowy

16:55 Egzotyczne wakacje na każdą 
kieszeń - program 

17:55 Kuchenne rewolucje 6 (1/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 
(6/10) - reality show 

19:40 Afera fryzjera 7 (6/8) - program 
rozrywkowy

20:25 Warsztaty świata - Orska w Meksyku 
- dokument 

21:25 No to lecę! (4) - program 
22:25 Gwiazdy prywatnie –Radosław 

Liszewski (4/8) - program lifestylowy
23:00 Tu jest pięknie 3 (6/8) - program 
23:30 Subiektywny ranking smaków (8) - 

program rozrywkowy
00:00 Etnosurvival
01:10 Rodzice pod ostrzałem (13/20) - 

program rozrywkowy
02:15 Wiem, co jem 5 (6/10) - magazyn 
02:45 W roli głównej – Katarzyna 

Nosowska (8) - talk show
03:15 W roli głównej – Agnieszka 

Grochowska (4/8) - talk show
03:45 W roli głównej – Joanna Senyszyn 

(2/17) - talk show
04:15 W roli głównej – Agnieszka 

Chylińska (3/17) - talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna - MŚ kobiet
08:10 Nations Stories
08:40 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Polska - Dominikana
11:30 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Podsumowanie 1.kolejki fazy 
grupowej 

12:30 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Birmingham: 2 runda 

16:25 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 
Polska - Dominikana

18:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 
U21: Hiszpania - Belgia 

20:40 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 
U21: Włochy - Polska 

23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Piłka nożna - MŚ kobiet
02:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Włochy - Polska 
04:05 Esport - ESL Pro League - Finały dz. 

2; relacja; STEREO, 16:9

6:00 Buffy, postrach wampirów 6 (10) 
serial przygodowy

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata (33) 
serial animowany

7:35 Dragon Ball Super (55) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (48) reality show. 

Wieś Obrąb. Odkąd mąż Moniki zginął 
w wypadku samochodowym, kobieta 
musi sobie radzić sama z dwójką dzieci i 
swoją matką....

9:00 Septagon (67) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 6 

(8) reality show
11:30 Sekrety sąsiadów (41) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (757); program 

popularnonaukowy. Serowy sommelier 
podpowiada, jak rozpoznać oryginalny 
francuski ser z białą pleśnią

13:00 Detektywi w akcji (59) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (506) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (104) serial 

kryminalny
17:00 Joker (26) teleturniej
18:00 Septagon (68) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (507) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(271) serial kryminalny
21:00 xXx; film sensacyjny, USA 2002. 

Xander Cage (Vin Diesel), zapalony 
miłośnik sportów ekstremalnych, 
uwielbia intensywny wysiłek i ryzyko, 
a kłopoty z wymiarem sprawiedliwości 
to dla niego codzienność. Zwraca na 
niego uwagę oficer agencji rządowej, 
Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson). 
W Pradze został właśnie zamordowany 
jeden z funkcjonariuszy tej organizacji i 
Gibbons potrzebuje człowieka do zadań 
specjalnych…

23:40 Ostatni rycerze; film przygodowy, 
Korea Południowa/Wielka Brytania/
USA 2015. Bartok włada królestwem 
wchodzącym w skład wielkiego 
imperium, którym rządzi skorumpowany 
carski minister, Geza Motta. Gdy 
sprawiedliwy władca przeciwstawia się...

2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

ŚRODA 19.06.2019 TVP Historia
06:50 Był taki dzień - 19 czerwca; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny - 19.06.1989
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 15/24; 

serial TVP
08:55 Podróże z historią; s.IV; odc. 43 

Kaszubskie życie; cykl dokumentalny
09:35 Historia Polski - Miasto z wyrokiem 

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

Barbarossy; cz. 1; cykl dokumentalny
10:55 Mury runą -; cz. 2; cykl dokumentalny
12:00 Polska Kronika Filmowa 1991 - 

Wydanie 20
12:15 Czas honoru; odc. 55 „Kartka na 

murze”; serial TVP
13:15 Wszystkie kolory świata - 

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

14:15 Z archiwum IPN - Płocki Czerwiec 
1976; magazyn

14:50 Filmy Dokumentalne TVP INFO - 
Czerwiec ‚76; film dokumentalny

15:30 Hawr pod bombami aliantów (1944 
le havre sous les bombes alliees); film 
dokumentalny; Francja (2016)

16:40 Historia Polski - Miasto z wyrokiem - 
Odwet; cykl dokumentalny

17:40 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Przeszłość z 
przyszłością

18:05 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV; 
odc. 79; magazyn

18:40 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 20; cykl dokumentalny

18:50 Pogranicze w ogniu; odc. 16/24; 
serial TVP

20:00 Konwój: Bitwa o Atlantyk; odc. 
4/4 Powiew śmierci (Convoy); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

21:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
6/6 (odc. 6); serial dokumentalny; USA 
(2013); Od lat 16

22:00 Marzyciele - Ozjasz Thon; program 
publicystyczny

22:55 Pod Mocnym Aniołem; dramat; 
Polska (2013); reż.:Wojciech 
Smarzowski; wyk.:Robert Więckiewicz, 
Julia Kijowska, Kinga Preis, Andrzej 
Grabowski, Izabela Kuna; Od lat 16

00:50 Sensacje XX wieku - Tajemnica 
Barbarossy; cz. 1; cykl dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny światowej 
- Tajemnice belgijskich twierdz; cykl 
dokumentalny

01:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Przeszłość z 
przyszłością

02:30 Dziennik telewizyjny - 19.06.1989

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

8:45 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Dominikana

11:45 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Korea Południowa - 
Japonia

14:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Dominikana

15:45 Kolarstwo: Tour de Suisse; 5. etap: 
Münchenstein - Einsiedeln

17:45 Piłka nożna kobiet: Puchar Polski; 
mecz finałowy: Czarni Sosnowiec - 
Medyk Konin

20:10 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Dominikana

22:30 Boks: Gala w Las Vegas; waga 
ciężka: Tyson Fury - Tom Schwarz

0:00 UFC Unleashed: Wschodzące gwiazdy 
(1); magazyn sportów walki

1:00 Sporty walki: KSW 48; walka: Roman 
Szymański - Salahdine Parnasse. 
Walką wieczoru będzie starcie Romana 
Szymańskiego i Salahdine’’a Parnasse’’a 
o tymczasowy pas mistrzowski w 
kategorii piórkowej. Dojdzie też do 
pojedynku...

3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Dominikana

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – CZWARTEK 20 CZERWCA 2019 r.

05:10 Natura w Jedynce – Dzika 
Kornwalia; film dokumentalny; Austria 
(2016)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 198 (seria 
2.; odc. 84); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 508; serial; Turcja 
(2014)

08:05 Biała sukienka; film TVP; Polska 
(2003); reż.:Michał Kwieciński; 
wyk.:Sambor Czarnota, Paweł 
Małaszyński, Izabela Dąbrowska, 
Bogdan Kalus, Elżbieta Karkoszka

09:25 Madeline; komedia familijna; USA, 
Francja (1998); reż.:Daisy von Scherler 
Mayer; wyk.:Frances McDormand, 
Stephane Audran, Nigel Hawthorne, 
Katia Caballero

11:00 Msza Święta
13:15 Zakochaj się w Polsce; odc. 104 

Dolina Biebrzy; magazyn
13:50 Natura w Jedynce – Dzika Holandia; 

cz. 1; serial dokumentalny; Holandia 
(2017)

14:55 U Pana Boga za miedzą; komedia; 
Polska (2009); reż.:Jacek Bromski; 
wyk.:Andrzej Zaborski, Krzysztof 
Dzierma, Agnieszka Kotlarska, Grzegorz 
Heromiński, Emilian Kamiński, Wojciech 
Solarz, Ryszard Doliński, Mieczyslaw 
Fiodorow, Małgorzata Sadowska, Alicja 
Bach

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3888; 

teleturniej muzyczny
18:30 Korona królów; odc. 243; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 9/107; teleturniej
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
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 226 

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

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie /2/
22:50 Magazyn kryminalny 997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show; Od lat 16
00:50 Bez tożsamości; odc. 37 (28, seria 2) 

(Sin identidad); serial; Hiszpania (2016); 
Od lat 16

01:40 Zaginiona; odc. 8 (Disparue, La ep. 
8); Francja (2015); Od lat 16

02:45 Sprawa dla reportera
03:40 Notacje – Włodzimierz Lubański. 

Droga do sukcesu; cykl dokumentalny

05:10 Koło fortuny; odc. 392 ed. 6; 
teleturniej

05:45 Rin Tin Tin (Finding Rin Tin Tin) 86’; 
USA, Bułgaria (2007); reż.:Danny Lerner; 
wyk.:Armand Assante, Tyler Jensen

07:20 Familiada; s.I; odc. 2197; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie; STEREO, 16:9, 

Na żywo
11:20 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:25 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:30 Pytanie na śniadanie Extra
11:50 Gwiazdy w południe - Elektryczny 

jeździec (Electric Horseman) 115’; film 
fabularny; USA (1980); reż.:Sydney 
Pollack; wyk.:Jane Fonda, John Saxon, 
Nicolas Coster, Robert Redford, Willie 
Nelson

14:00 Familiada; s.I; odc. 2198; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 394 ed. 6; 

teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole 2019 (3); 

widowisko muzyczne
16:20 Twoje, moje i nasze (Yours, Mine 

and Ours) 84’; komedia; USA (2005); 
reż.:Raja Gosnell; wyk.:Dennis Quaid, 
Rene Russo, Sean Faris

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. 696 Strach 

ma wielkie oczy; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 97 „Historie 

samochodowe”; serial komediowy TVP
20:10 Faceci od kuchni; komedia; Francja 

(2012). Pasją Jacky’ego Bonnota 
(Michaël Youn) jest sztuka kulinarna. 
Ten zapalony kucharz perfekcjonista nie 
potrafi jednak utrzymać posady w żadnej 
restauracji. Kolejni pracodawcy zwalniają 
go bowiem za krytykowanie ich metod 
i skłonność do eksperymentowania. 
Zaniepokojona tym faktem ciężarna 
dziewczyna Jacky’ego, Béatrice 
(Raphaëlle Agogué), załatwia mu w 
końcu pracę w domu spokojnej starości. 
Tymczasem Alexandre Lagarde (Jean 
Reno), doświadczony szef kuchni słynnej 
paryskiej restauracji, także boryka się z 
problemami…

21:45 Ranczo Wilkowyje; komedia
23:30 Tylko ty (Only You (z Marisą Tomei)); 

komedia; USA (1994)
01:30 Twoje, moje i nasze (Yours, Mine 

and Ours); komedia; USA (2005)
03:05 Faceci od kuchni (Comme un chef); 

komedia; Francja (2012)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
7:10 Sindbad: Legenda siedmiu mórz; film 

animowany, USA 2003. Sindbad zostaje 
oskarżony o kradzież Księgi Pokoju. Jeśli 
jej nie zwróci - zginie jego przyjaciel. 
Sindbad rusza na poszukiwania...

8:55 Mój przyjaciel smok; film familijny, 
USA 2016. Rzeźbiarz Meacham 
opowiada dzieciom o smoku 
mieszkającym w okolicznych lasach. 
Pewnego dnia strażniczka leśna Grace 
spotyka chłopca, który mówi jej,...

11:20 Karate Kid; film przygodowy, Chiny/
USA 2010

14:15 Bruce Wszechmogący; komedia, 
USA 2003

16:25 Książę w Nowym Jorku; komedia, 
USA 1988

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (479) serial 

komediowy
20:05 Nie kłam, kochanie; komedia 

romantyczna, Polska 2008. Studentka 
architektury zieleni, Ania (Marta Żmuda 
Trzebiatowska), wychowała się w domu 
dziecka. Mimo bolesnej przeszłości, 
pozostała ufna wobec ludzi. Dziewczyna 
utrzymuje się pielęgnując rośliny w 
apartamentowcach bogaczy. W jednym 
z nich Ania spotyka przystojnego, 
pewnego siebie Marcina (Piotr 
Adamczyk)…

22:10 Top Gun; film sensacyjny, USA 
1986. Młody pilot marynarki wojennej 
Pete Mitchell (Tom Cruise) zwany 
Maverickiem zyskuje uznanie, gdy 
podczas lotu patrolowego ratuje życie 
jednemu z kolegów. Efektownym 
manewrem zmusza do zawrócenia grupę 
rosyjskich MIG-ów napotkanych nad 
Zatoką Perską. Wkrótce on i Bradshaw 
trafią na szkolenie do elitarnej jednostki 
lotniczej w Miramar w Kalifornii…

0:25 Chirurdzy (167) serial obyczajowy
1:20 Chirurdzy (168) serial obyczajowy
2:10 Nasz nowy dom (81) reality show. 

Strażak Waldemar mieszka z 9-letnim 
synem Kubą w budynku gospodarczym, 
którzy został przerobiony na mieszkanie. 
Jedną część zajmują schorowani 
rodzice...

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

05:10 Uwaga! (5709) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 7 (8/15) - 

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

banosz z bryndzą (21/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2481) - 

magazyn; live
11:00 Na ratunek wielorybom - 

film przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2012. Reporter z małego 
miasteczka (John Krasinski) i 
wolontariuszka Greenpeace (Drew 
Barrymore) łącza siły, by uratować 
trzy wieloryby uwięzione pod pokrywą 
lodu na Kole podbiegunowym…

13:15 Idealny facet - komedia, 
USA 2005. Jean Hamilton (Heather 
Locklear) i jej dwie córki, Holly (Hilary 
Duff) i Zoe (Aria Wallace), nigdzie nie 
zagrzewają miejsca. Powodem tego 
są miłosne rozczarowania Jean, która 
za każdym razem, gdy jej związek 
kończy się katastrofą - a dzieje się tak 
zawsze - pakuje walizki i wyjeżdża do 
innego stanu…

15:30 Hobbit: Niezwykła podróż 
- film przygodowy, USA/Nowa 
Zelandia 2012. Bilbo Baggins (Martin 
Freeman) to hobbit kochający ponad 
wszystko spokój domowego zacisza. 
Niespodziewana wizyta czarodzieja 
Gandalfa (Ian McKellen) całkowicie 
odmienia jednak jego życie…

19:00 Fakty (7841) - informacje; live
19:30 Sport (7824) - informacje, live
19:40 Pogoda (7821) - informacje 
19:50 Uwaga! (5710) - program
20:10 Doradca smaku 10-Orientalny 

bulion z krewetkami (22/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej (2896) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (163) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (6/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:35 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…

00:55 Top Model 7 (2/13) - program 
rozrywkowy

01:55 Uwaga! (5710) - program
02:15 Moc Magii (TVN noc) (517) - 

program; (od lat 16)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 246

06:55 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 19

07:25 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 20

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 101

09:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 124

10:00 Garbi: szybki jak błyskawica; 
familijny, USA 1997

11:50 Jeszcze dalej niż Północ; komedia, 
Francja 2008

14:15 Najpiękniejsze baśnie: Historia 
Kopciuszka; baśń, Niemcy 2010

15:50 Piękna i bestia; familijny, Francja, 
Niemcy 2014

18:05 7 krasnoludków. Historia 
prawdziwa; familijny, Niemcy 2004

20:00 Zakonnica w przebraniu 2; 
komedia, USA 1993. Deloris (Whoopi 
Goldberg) zyskała sławę, o której 
zawsze marzyła. Pewnego dnia 
odwiedzają ją jednak zaprzyjaźnione 
zakonnice ze zgromadzenia świętej 
Katarzyny i proszą o pomoc. Deloris 
zgadza się. Wkłada więc ponownie 
habit i zaczyna uczyć muzyki 
wyjątkowo trudną młodzież. Wysiłek 
kobiety nie idzie na marne, ponieważ 
z czasem zdobywa nawet zaufanie 
swoich uczniów…

22:20 Kochanie, poznaj moich kumpli 2; 
komedia, Australia 2017. Drużbowie 
lecą do Sidney. Niestety, w trakcie 
wyprawy dochodzi do wypadku i 
jeden z nich ginie. Po znalezieniu 
ciała mężczyźni chcą podjąć próbę 
dostarczenia go do domu, aby godnie 
pożegnać się z przyjacielem. Przed 
nimi szalona i pełna niespodziewanych 
zwrotów akcji wyprawa.

00:05 Ciało; komedia; 2003; Drobny 
złodziejaszek, przewozi pociągiem 
walizkę pełną rzeczy ukradzionych 
z kościoła. Wsiada do przedziału, w 
którym siedzi Wolter. Pech chce, że 
ktoś włącza hamulec bezpieczeństwa 
i walizka spada na głowę Woltera. 
Gdy Goldi usiłuje ocucić Woltera, z 
przerażeniem odkrywa, że mężczyzna 
nie żyje…

02:00 Górka Dolna; serial fabularny, 
Słowacja 2015; odc. 3

03:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 25
04:05 Taki jest świat; factual; 2019
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 70

05:40 Korona królów; odc. 205; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 85 „Ojciec i syn”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 86 „Od nowa”; 
serial fabularyzowany TVP

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

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1074; serial
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 8; serial
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 9; serial
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 114 

„Dziadkowie kontratakują”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 115 
„Rywalizacja ojciec - syn”; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 86 - Droga na 
szczyt; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VII; odc. 87 - Ciężka ręka 
prawa; serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 229 - 
Pasja; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial kryminalny TVP

15:25 Biała sukienka 65’; film TVP; 
Polska (2003); reż.:Michał Kwieciński; 
wyk.:Sambor Czarnota, Paweł 
Małaszyński, Izabela Dąbrowska, Bogdan 
Kalus, Elżbieta Karkoszka

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 88 - Koniec świata 
w Wilkowyjach; serial obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.VII; odc. 89 - Czas 
konspiry; serial obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; odc. 10; 
serial TVP

19:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 231) - 
Dobry mąż; serial kryminalny TVP

20:10 Znachor 127’; dramat; Polska (1981); 
reż.:Jerzy Hoffman; wyk.:Jerzy Bińczycki, 
Anna Dymna, Tomasz Stockinger, 
Bernard Ładysz, Bożena Dykiel, Artur 
Barciś, Andrzej Kopiczyński

22:35 Ranczo; s.VII; odc. 91 (seria VII,; 
odc. 13) - Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 232 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 7) - 15:10 do 
Skarżyska; serial kryminalny TVP

00:25 Biała sukienka; film TVP
01:45 Mrok; odc. 8/8 - Temida; serial 

kryminalny TVP; Od lat 16
02:45 Oficer; odc. 1/13 - Zaręczyny; serial 

TVP; Od lat 16
03:50 Zmiennicy; odc. 8/15 - Fartowny 

dzień; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 114 

„Dziadkowie kontratakują”; serial 
komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Makłowicz w podróży - Makłowicz w 
podróży. Ukraina - W drodze.; magazyn 

06:45 Okrasa łamie przepisy - Pieczarki z 
czekoladą; magazyn kulinarny

07:25 Śpiewające fortepiany (23)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 79 

Chełm; magazyn
08:55 Koło fortuny; odc. 521 ed. 6; 

teleturniej
09:35 Wsłuchaj się w Papieża - Widowisko 

z okazji rocznicy I pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Polski

11:50 Muzeum Polskiej Piosenki - /126/ 
- „Znamy się tylko z widzenia” - 
Trubadurzy

12:10 Życie to Kabaret - Kabaret Hrabi 
- Savoir vivre. Bon ton (1); program 
kabaretowy

13:15 Życie to Kabaret - Kabaret Hrabi - 
Savoir Vivre. Pardon (2); program 

14:20 Śpiewające fortepiany (24)
15:25 Kabaretowa Mapa Polski - OPOLE 

2016 na bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

16:30 Życie to Kabaret - Hity kabaretu 
(5) - Kakao i inne hity Kabaretu Smile; 
program rozrywkowy

17:30 Życie to Kabaret - Hity kabaretu 
(6) - Kakao i inne hity Kabaretu Smile; 
program rozrywkowy

18:20 Okrasa łamie przepisy - Świeże 
mazurskie ryby; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Polowanie z Buszmenami; odc. 
35; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Makłowicz 
w podróży. Ukraina - Kolebka Rusi.; 
magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - Nieszczęścia Ernesta 
(242); serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany (25)
21:40 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy - sezon II (10)
22:40 Rolnik szuka żony seria V; odc. 2; 

reality show
23:40 Dzięki Bogu już weekend; s.III (25); 

program rozrywkowy
00:45 Koło fortuny; odc. 520 ed. 6
01:30 Kabaretowa Mapa Polski - XVIII 

Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo - 
Moda na swetry (1); widowisko

02:30 Kabaretowa Mapa Polski - XVIII 
Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo - 
Moda na swetry (2); widowisko

03:35 Kabaretowa Mapa Polski - XVIII 
Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo - 
Moda na swetry (3); widowisko

04:30 Rozrywka Retro - Na festiwalowej 
scenie - Irena Jarocka; widowisko

05:40 Ukryta prawda (607) - program 
06:45 Mango Telezakupy
08:55 Przyjaciele (22/25) - serial, USA 
09:25 Dzwoneczek i bestia z Nibylandii 

- film rodzinny, USA 2014 (od lat 7). 
10:50 Duma i uprzedzenie - film, Wielka 

Brytania/Francja 2005
13:20 Weronika Mars - film 

sensacyjny, USA 2014. Bohaterka 
wraca do rodzinnego miasta, by 
pomóc swojej dawnej sympatii – 
Loganowi, uwikłanemu w tajemnicze 
morderstwo.

15:40 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.

17:45 Super 8 - film przygodowy, 
USA 2011. Ohio, rok 1979. Grupie 
nastolatków udaje się zarejestrować 
tytułową kamerą Super 8 katastrofę 
kolejową. Niedługo po tym 
wydarzeniu do miasteczka wkracza 
wojsko…

20:00 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…

22:20 Wydział wewnętrzny - film 
sensacyjny, USA 1990 (od lat 16). 
Raymond Avila (Andy Garcia), oficer 
wydziału spraw wewnętrznych policji 
w Los Angeles prowadzi dochodzenie 
przeciwko swemu koledze. Przy okazji 
wpada na trop afery korupcyjnej. 
Raymond odkrywa, że Dennis Peck 
(Richard Gere), świetny policjant, jest 
w rzeczywistości skorumpowanym 
kryminalistą. Przełożeni Raymonda 
nie chcą zajmować się tą sprawą…

00:40 Antonio Lopez 1970: Sex, Drugs 
and Disco - film dokument, USA 2017 
(od lat 16). 

02:50 Moc Magii (TVN7 noc) (517) - 
program; (od lat 16)

04:50 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(1/12) - program lifestylowy

05:40 Co za tydzień (905) - magazyn
06:25 Ugotowani 7 (31) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:00 Ugotowani 7 (32) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę 3 

(4/6) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5 (6/12) - program 

rozrywkowy
09:20 W czym do ślubu 4 (5/12) - reality 

show 
09:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu (6) - 

reality show 
10:40 Perfekcyjna Pani Domu 4 (9/13) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 14 (15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (8/9) - 

program 
13:20 Sztuka mięsa (12) - program 
13:50 Patenciary (7/8) - program 
14:25 Tajemnice popularnych diet (4) - 

program lifestylowy
15:25 Miłość od kuchni (5/10) - program 

rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 8 

(5/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (4/10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 6 (2/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(7/10) - reality show 
19:45 Ugotowani 7 (33) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:20 Ugotowani 7 (34) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:55 W czym do ślubu 4 (2/12) - reality 

show 
21:25 Panny młode ponad miarę 2 (8/10) - 

program 
22:25 Pani Gadżet 16 (22) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(4/12) - program rozrywkowy
23:45 Kulisy sławy EXTRA 3 - Maja 

Ostaszewska (7/8) - program lifestylowy
00:15 Zachcianki bogaczy
01:25 Wiem, co kupuję (7/12) - program 

lifestylowy
01:55 Wiem, co jem 5 (7/10) - magazyn 
02:25 Wiem, co jem 4 (10/15) - magazyn
02:55 W roli głównej – Beata Kozidrak 

(2/8) - talk show
03:25 W roli głównej – Urszula Dudziak 

(3/8) - talk show
03:55 W roli głównej – Sharon Stone 

(15/16) - talk show
04:25 W roli głównej – Ewa Minge (16) - 

talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna - MŚ kobiet
08:10 Nations Stories
08:45 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Włochy - Polska 
10:55 Nations Stories
11:30 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Korea Południowa - Polska
14:25 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Birmingham: 2 runda 
16:25 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Korea Południowa - Polska
18:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Dania - Austria 
20:40 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Niemcy - Serbia 
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 Lekkoatletyka - IAAF World 

Challenge - Ostrava 
02:05 Piłka nożna - MŚ kobiet
04:10 Esport - ESL Pro League - Finały dz. 3

6:00 Flintstonowie (49) serial animowany
6:35 Balto; film animowany, USA 1995. Pół 

pies, pół wilk Balto zostaje odtrącony 
przez ludzi i zwierzęta. Jego przyjaciółmi 
są gąsior i dwa niedźwiedzie polarne.

8:05 Atlantyda: Zaginiony ląd; film 
animowany, USA 2001

10:20 Flintstonowie: Niech żyje Rock 
Vegas!; komedia, USA 2000. 
Fred Flintstone (Mark Addy) i jego 
najlepszy przyjaciel Barney Rubble 
(Stephen Baldwin) właśnie ukończyli 
szkołę i zamierzają podjąć pracę w 
kamieniołomach w rodzinnym Bedrock. 
Żaden z nich nie myśli jeszcze o 
małżeństwie. Tymczasem…

12:00 Dwaj bracia; film familijny, Francja/
Wielka Brytania 2004

14:10 Annie; komedia, USA 2014. 
Porzucona przez rodziców Annie 
wychowuje się w rodzinie zastępczej. 
Pewnego dnia 10-latka zaprzyjaźnia 
się ze Stacksem (Jamie Foxx). Bogacz 
chce...

16:50 Ona to on; komedia romantyczna, 
USA 2006. Nastoletnia Viola Johnson 
(Amanda Bynes), wielbicielka piłki 
nożnej, dowiaduje się, że w jej szkole 
rozwiązano żeńską drużynę futbolową. 
Dziewczyna nie zamierza rezygnować ze 
swojej pasji. Tymczasem jej brat bliźniak 
Sebastian (James Kirk) w tajemnicy 
przed rodzicami wyjeżdża do Londynu, 
by spróbować swoich sił na scenie 
muzycznej. Viola wpada na szalony 
pomysł…

19:00 Policjantki i Policjanci (508) serial 
obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(272) serial kryminalny

21:00 Czarny rycerz; komedia, USA 2001. 
Jamal Walker (Martin Lawrence) jest 
pracownikiem parku rozrywki. Pewnego 
dnia schodzi do zamkowego grobowca 
za świecącym kosztownym medalionem. 
Okazuje się, że znalazł się w XIV-wiecznej 
Anglii, w roku 1328)…

23:00 Kobiety i mafia (4) serial 
dokumentalny

0:00 Kobiety i mafia (5) serial 
dokumentalny

1:00 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (2) serial dokumentalny

2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program
4:40 Top 10 - lista przebojów; program
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień - 20 czerwca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny - 20.06.1989
07:40 Pogranicze w ogniu; odc. 16/24; 

serial TVP
08:50 Wszystkie kolory świata - Tajlandia. 

Kwiat Azji (Flavors); serial dokumentalny; 
Francja (2008)

09:55 Beacon Hill - Amerykańska 
Częstochowa

10:35 Mustang. Himalajska podróż; film 
dokumentalny; Francja (2016)

11:40 Genialne wynalazki; odc. 4/4 (The 
Genius of Invention); film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:40 Transsyberyjska wyprawa Joanny 
Lumley; odc. 3/3 (odc. 3/3); esej 
dokumentalny; Wielka Brytania (2017)

13:35 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 20; cykl dokumentalny

13:45 U Pana Boga za piecem; komedia; 
Polska (1998); reż.:Jacek Bromski; 
wyk.:Ira Łaczina, Jan Wieczorkowski, 
Krzysztof Dzierma, Andrzej Zaborski

15:30 Skarb bydgoskiej Katedry
15:45 Wojna generałów; odc. 3/6 El 

Alamein; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

16:50 Historia Polski - Miasto z wyrokiem 
- Skaza; cykl dokumentalny

17:50 Latająca maszyna amerykańskich 
konfederatów; film dokumentalny; USA 
(2012)

18:40 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 20; cykl dokumentalny

18:50 Pogranicze w ogniu; odc. 17/24; 
serial TVP

20:00 Wojna wietnamska; odc. 7/10; serial 
dokumentalny; USA (2017)

21:05 Tajne akta III Rzeszy; odc. 3/6 
Aryjska rasa panów (odc. 3/6); Wielka 
Brytania (2015); Od lat 16

22:05 Spór o historię - Pierwsze państwo 
Słowian; debata

22:50 Szerokie tory - Szerokie tory. 
Milioner z lasu; reportaż

23:25 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
6/6 (odc. 6); serial dokumentalny; USA 
(2013); Od lat 16

00:25 Sekrety wykute w kamieniu; odc. 
7/8 Damaszek. Wieczne miasto; serial 
dokumentalny; Francja (2005)

01:20 Sensacje XX wieku - Hess; cykl 
dokumentalny

01:55 Encyklopedia II wojny światowej - 
Cena zwycięstwa; cz. 1; cykl dokum.

02:25 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Klątwa von 
Fahrenheitów

03:00 Dziennik telewizyjny - 20.06.1989

6:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga w 
Rabacie

8:45 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Japonia - Dominikana

11:45 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Korea Południowa - 
Polska

14:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - Kanada

15:45 Kolarstwo: Tour de Suisse; 6. etap: 
Einsiedeln - Flumserberg

17:45 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Turcja - Brazylia

20:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Korea Południowa - 
Polska

22:30 Boks
0:00 UFC Unleashed: Kategoria ciężka (2); 

magazyn sportów walki
1:00 Sporty walki: Gala Babilon MMA 7 

w Żyrardowie; walka: Daniel Rutkowski 
- Łukasz Rajewski. W Żyrardowie 
ciekawie zapowiada się walka znanego 
z występów w KSW i Cage Warriors 
Łukasza Rejewskiego z Danielem 
Rutkowskim. Ten...

3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Korea Południowa - 
Polska
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