
34-letni mieszkaniec Ciechanowa, 
który staranował trzynaście pojazdów 
na DK1 w Częstochowie został objęty 
policyjnym dozorem. Sąd zastosował 
również poręczenie majątkowe.  Wstęp-
ne badania potwierdziły, że mężczyzna 
był pod wpływem amfetaminy.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło, w 
piątek (14.06.) około godziny 21.30 na 
trasie DK1 w stronę Warszawy. - Ze 
wstępnych ustaleń policji wynika, że 

mógł on  nieprawidłowo wje-
chać  na trasę na skrzyżowa-
niu al. Wojska Polskiego z ul. 
Rejtana – informują często-
chowscy policjanci. Mimo że 
zamierzał jechać w kierunku 
Warszawy, pędził pod prąd w 
kierunku Katowic. Mieszka-
niec Ciechanowa w ten spo-

sób przejechał około 3 kilometrów. Za-
trzymał się dopiero przed skrzyżowa-
niem z ul. Bugajską. Rozpędzony stara-
nował 13 samochodów – 11 osobowych 
i 2 ciężarowe. Jedna osoba trafiła do 
szpitala. Na szczęście jej stan nie był po-
ważny. Wstępne badanie wykazało, że 
był trzeźwy. Podejrzenie policjantów 
wzbudził jednak sposób jego zachowa-
nia. Mężczyzna był silnie pobudzony, a 
jego wypowiedzi były nielogiczne. Wstęp-
ne badania potwierdziły, że 34-latek był 
pod wpływem amfetaminy. Usuwanie 
skutków zdarzenia trwało kilka godzin.  
Decyzją sądu został objęty policyjnym 
dozorem i zastosowano względem niego 
poręczenie majątkowe. Za sprowadzenie 
bezpośredniego niebezpieczeństwa ka-
tastrofy w ruchu lądowym grozi mu do 8 
lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Pod zarzutem pedofilii

Proboszcz parafii w Pawonkowie  
aresztowany
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Doprowadził do karambolu
Potrącił rowerzystkę

Jej życia nie udało się 
uratować

Tragiczny wypadek w powiecie lu-
blinieckim. 70-letni kierowca cięża-
rówki najechał na prawidłowo jadącą 
67-letnią rowerzystkę. Na skutek od-
niesionych obrażeń, kobieta zmarła 
na miejscu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 
(17.06.), kilkanaście minut po godzinie 
19.00 na drodze wojewódzkiej nr 906 po-
między miejscowościami Strzebiń a Buko-
wiec. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ja-
dący w kierunku Strzebinia, 70-letni kie-
rowca volvo nie zachował bezpiecznej od-
ległości i najechał na prawidłowo jadącą 
prawą stroną rowerzystkę. W wyniku zda-
rzenia mieszkanka powiatu lublinieckiego 
poniosła śmierć na miejscu. - Podczas ob-

sługi zdarzenia oględziny wykonywali po-
licjanci z lublinieckiej drogówki wspólnie 
z technikiem kryminalistyki.  Zabezpie-
czono również zestaw pojazdów biorący 
udział w wypadku, w celu przeprowadze-
nia badań przez biegłego z zakresu stanu 
technicznego pojazdów. Wszystkie oko-
liczności tego tragicznego wypadku będą 
przedmiotem śledztwa prowadzonego 
przez funkcjonariuszy Wydziału Krymi-
nalnego KPP Lubliniec pod nadzorem pro-
kuratura – mówi mł. asp. Michał Sklar-
czyk, oficer prasowy lublinieckich poli-
cjantów. Dodatkowo miejsce wypadku 
zbada specjalny zespół, w skład którego 
wchodzą policjanci oraz przedstawiciele 
Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Katarzyna Gwara

Proboszcz parafii w Pawon-
kowie (powiat lubliniecki) zo-
stał aresztowany. Waldemar 
C. jest podejrzany o pedofilię. 
To nie odosobniony przypa-
dek. Kilka dni temu sąd w Lu-
binie skazał na sześć miesięcy 
Marka C. oskarżonego o mole-
stowanie 13-letniej dziew-
czynki. Były już ksiądz pełnił 
posługę między innymi w Bia-
łej (powiat kłobucki).

Proboszcz parafii w Pawonko-
wie został zatrzymany pod zarzu-
tem przestępstw o charakterze 
seksualnym. Chodzi między in-
nymi o dopuszczenia się tzw. in-
nych czynności seksualnych wo-
bec małoletniego poniżej piętna-
stego roku życia, a także dopusz-
czenia się innych czynności sek-
sualnych na skutek nadużycia 
stosunku zależności oraz prezen-
towania małoletnim poniżej pięt-
nastego roku życia treści porno-
graficznych. Śledczy przeszukali 
już mieszkanie Waldemara C. 
Został zabezpieczony sprzęt 
komputerowy, który zostanie 
zbadany przez biegłego z zakresu 
informatyki. Proboszcz został 
tymczasowo aresztowany na trzy 
miesiące. Prokuratura nie ujaw-
nia treści jego wyjaśnień i nie in-
formuje, czy przyznał się do wi-
ny. Nie zdradza również, kto po-
informował o możliwości popeł-

nienia przestępstwa przez du-
chownego. Do sprawy odniosła 
się kuria gliwicka. - Z głębokim 
ubolewaniem i zaskoczeniem 
przyjęliśmy informację o zarzu-
tach postawionych proboszczowi 

parafii św. Katarzyny w Pawon-
kowie oraz prowadzonym docho-
dzeniu prokuratorskim. Po otrzy-
maniu tej informacji została nie-
zwłocznie wszczęta procedura 
kościelna, zaś proboszcz parafii 

został zawieszony we wszelkich 
obowiązkach duszpasterskich – 
informuje. - Równocześnie Kuria 
Diecezjalna deklaruje wszelką 
pomoc instytucjom publicznym 
w wyjaśnieniu sprawy oraz oso-

bom poszkodowanym. Deklaru-
jemy ponadto, że ze strony ko-
ścielnej zostaną dołożone wszel-
kie starania w celu wyjaśnienia 
okoliczności sprawy – podsumo-
wuje.

O przestępstwo o charakterze 
seksualnym oskarżony był też - 
były już ksiądz - Marek C. Miał 
on przynajmniej trzy razy dopro-
wadzić 13-letnią dziewczynkę do 
poddania się „innym czynno-
ściom seksualnym”. Do prze-
stępstw miało dochodzić w okre-
sie od 2016 roku do październi-
ka 2017 roku, gdy pracował w 
parafii w Raszówce pod Lubi-
nem, a także, po przeniesieniu, 
w Białej w powiecie kłobuckim 
oraz na wycieczkach do Czech i 
Chorwacji. W obu parafiach du-
chowny był proboszczem... Ma-
rek C. usłyszał już wyrok – sześć 
miesięcy pozbawienia wolności. 
Sąd wymierzył mu też karę 
dwóch lat ograniczenia wolności, 
zobowiązując go do wykonywa-
nia nieodpłatnej, kontrolowanej 
pracy na cele społeczne w wy-
miarze 20 godzin w stosunku 
miesięcznym Ma również doży-
wotni zakaz wykonywania jakiej-
kolwiek pracy związanej z wy-
chowywaniem bądź edukacją re-
ligijną małoletnich, a także opie-
ką nad nimi. Wyrok jest niepra-
womocny.

Katarzyna Gwara

ŚRODA-CZWARTEK, 19-20 CZERWCA 2019 Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 70 (1029)
Nr ISSN 22 99 4440

CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

www.zycieczestochowy.pl           www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu



2. ŚRODA-CZWARTEK, 19-20 CZERWCA 2019

Na 65 mieszkań

Blok komunalny 
na finiszu

Budowa nowego bloku 
komunalnego na 65 
mieszkań u zbiegu ulic: 
Sobieskiego, Pułaskiego 
i Focha powoli dobiega 
końca. Na inwestycję o 
wartości 8,2 mln zł mia-
stu udało się uzyskać 
2,6 mln zł dofinansowa-
nia z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Czterokondygnacyjny blok 
stanął dłuższą elewacją wzdłuż 
ulicy Pułaskiego, choć jego adre-
sem będzie Focha 80. Ma po-
wierzchnię zabudowy 1 127 m², 
powierzchnię użytkową - 3 449 
m², a kubaturę - 14 843 m³. W 
trzech klatkach schodowych po-
wstało 65 mieszkań komunal-
nych (w tym dwa chronione), z 
czego 34 to mieszkania typu 
M-2, a 31 typu M-3. Wszystkie 
mieszkania na parterze budyn-
ku będą dostępne dla osób nie-
pełnosprawnych.

W budynku zaplanowano też 
m.in. 3 pomieszczenia dla wóz-
ków i rowerów, a także 3 pomiesz-
czenia techniczne. Ogrzewanie i 
ciepła woda użytkowa dla bloku 
będzie pochodzić z miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Do bloku będą pro-
wadzić dwa zjazdy. Powstaje przy 
nim 61 miejsc postojowych, w 
tym także dla kierowców niepeł-
nosprawnych, a także oświetlenie 
uliczne. Pomiędzy budynkiem a 
parkingami, po stronie południo-
wej zlokalizowana zostanie po-
chylnia dla osób niepełnospraw-
nych. Powstaje też plac gospodar-
czy oraz wiata, która pomieści 
sześć kontenerów na odpady. Te-
ren wokół bloku uzyska nową zie-

leń w postaci krzewów liściastych 
i iglastych, nowe trawniki, a także 
ławki z oparciem oraz betonowe 
kosze na śmieci.

Realizacją inwestycji zajmuje 
się wyłonione w przetargu Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów Sp. z o.o. z Mińska Mazo-
wieckiego, które kompleksowe wy-
konanie stanu surowego i wykoń-
czenie budynku ,,pod klucz” po-
wierzyło firmie ,,KABIS” z Często-
chowy. Pozostali podwykonawcy 
to również częstochowskie firmy, 
m.in. Mawer, Hydrogaz, Fleur.

Roboty rozpoczęły się w lutym 
2018 roku. Inwestycja ma war-
tość 8,2 mln zł, przy czym 2,6 
mln zł dofinansowania udało się 
miastu zdobyć z Banku Gospo-
darstwa Krajowego, ze środków 
Funduszu Dopłat, w ramach 
rządowego programu wsparcia 
budownictwa socjalnego.   

Stan zaawansowania prac oce-
nił ostatnio prezydent miasta 
Krzysztof Matyjaszczyk wraz z 
przedstawicielami Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych UM.

Zadanie jest realizowane zgod-
nie z harmonogramem, więc 
pierwsi lokatorzy będą mogli 
wprowadzić się do nowych 
mieszkań jeszcze tego lata. 

Oprac. Katarzyna Gwara

Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny

Spotkanie dla przedsiębiorców
Lokalny Punkt Informacyj-

ny Funduszy Europejskich 
zaprasza na bezpłatne spo-
tkanie informacyjne.  25 
czerwca w Częstochowskim 
Parku Przemysłowo Techno-
logicznym będzie można do-
wiedzieć się więcej o realiza-
cji i rozliczaniu projektów z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ślą-
skiego.

Spotkanie jest adresowane do 
przedsiębiorców realizujących 
projekty w ramach RPO WSL 
2014-2020 (działań: 1.2., 3.2. 
oraz 3.3) oraz planujących pozy-
skanie dofinansowania na udział 
w targach międzynarodowych.

Wezmą w nim udział pracow-
nicy Śląskiego Centrum Przed-

siębiorczości w Chorzowie – in-
stytucji, która pełni funkcję in-
stytucji pośredniczącej we wdra-
żaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego 2014-2020 odnośnie dzia-
łań skierowanych do mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
realizujących projekty na terenie 
województwa śląskiego.

Tematyka spotkania:
1. Wymogi i dokumenty niezbęd-

ne do podpisania umowy o do-
finansowanie,

2. Składanie wniosków o płat-
ność,

3. Kontrola projektu,
4. Trwałość projektu,
5. Najczęściej popełniane błędy 

w realizacji projektu,
6. Omówienie naboru w ramach 

poddziałania 3.5.3 RPO WSL.

Zainteresowane osoby proszo-
ne są   przesłanie formularza 
zgłoszeniowego na adres mailo-
wy: lpiczestochowa@arr.czesto-
chowa.pl. Z uwagi na ograniczo-
ną liczbę miejsc o udziale decy-
dować będzie kolejność zgłoszeń.

Spotkanie odbędzie się 25 
czerwca w Częstochowskim Par-
ku Przemysłowo Technologicz-
nym, ul. Wały Dwernickiego 
117/121, sala nr 1. Początek 
godz. 10.00.

Organizatorem spotkania jest 
Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Czę-
stochowie we współpracy ze Ślą-
skim Centrum Przedsiębiorczo-
ści w Chorzowie.

Katarzyna Gwara

27. Pułk Piechoty

Uczcili święto pułkowe
W tym roku Święto 27. Puł-

ku Piechoty było wyjątkowe 
– wypadło bowiem w 100. 
rocznicę utworzenia 7. Dywi-
zji Piechoty, w której skła-
dzie pułk walczył podczas 
kampanii wrześniowej.

IX Święto 27. Pułku Piechoty 
miasto obchodziło w sobotę, 15 
czerwca. Uroczystości rozpoczęły 
się o godz. 10.00 odprawioną w 
kościele Św. Jakuba mszą w in-
tencji byłych żołnierzy pułku 
oraz 7. Dywizji Piechoty. Godzinę 
później uroczystości przeniosły 
się na pl. Biegańskiego.

Samorządowe władze Często-
chowy reprezentowali prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk oraz wi-
ceprzewodnicząca Rady Miasta 
Jolanta Urbańska. W uroczysto-
ściach udział wzięli także przed-
stawiciele władz wojewódzkich, 
instytucji państwowych, służb 
mundurowych, organizacji kom-
batanckich, stowarzyszeń, szkół, 
a także rodziny żołnierzy 7. Dy-
wizji Piechoty. Poczty sztandaro-
we wystawiły m.in. Jednostka 
Wojskowa Komandosów z Lu-
blińca, Centralna Szkoła Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Czę-

stochowie i Korpus Kadetów. Po 
przemówieniach odczytano apel 
pamięci poświęcony żołnierzom 
dywizji poległym we wrześniu 
1939 roku i złożono kwiaty pod 
pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.     

Obchody pułkowego święta 
miały też swoją część konferen-
cyjną w Ratuszu. - Wręczono od-
znaczenia, a na ręce prezydenta 
Częstochowy przekazano kon-
spiracyjną radiostację AK, która 
będzie przechowywana w zbio-
rach Muzeum Częstochowskiego 
– mówi Marcin Breczko z biura 
prasowego magistratu. - W dru-
giej części spotkania zaprezento-
wano medale oraz pamiątkowe 
odznaki wydane przez katowicki 
oddział IPN. Medale upamiętnia-
ją 100. rocznicę utworzenia 7 DP 
i 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, a odznaki – szlak bo-
jowy 7 DP w kampanii wrześnio-
wej. Odznaki pamiątkowe ,,7 
Dywizja Piechoty 1939” otrzy-
mali wszystkie uczestniczki i 
uczestnicy uroczystości, a pierw-
sze egzemplarze medali – osoby 
zasłużone dla kultywowania pa-
mięci o dywizji. Adam Kurus z 
IPN i Stowarzyszenia ,,Reduta 

Częstochowa” wygłosił wykład 
na temat historii 7. Dywizji Pie-
choty w 20-leciu międzywojen-
nym. Istotnym elementem tego-
rocznego święta było pierwsze 
spotkanie członków rodzin żoł-
nierzy 7 DP – dodaje. 

Pułkowemu świętu towarzy-
szyła przygotowana przez Stowa-
rzyszenie ,,Reduta Częstocho-
wa” prezentacja sprzętu i uzbro-
jenia polskich żołnierzy z wrze-
śnia 1939 roku.

Uroczystości zorganizowali: 

Oddział Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Katowicach, Urząd Mia-
sta Częstochowy, Ogólnokrajo-
wy Związek Byłych Żołnierzy 
Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego i Stowarzyszenie Histo-
ryczne ,,Reduta Częstochowa”. 
Honorowym patronatem obcho-
dy objął Jan Józef Kasprzyk, 
Szef Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowa-
nych.

Tuż przed świętem pułku, 14 
czerwca, częstochowska mło-
dzież uporządkowała część poło-
żonych na terenie miasta schro-
nów z okresu kampanii wrze-
śniowej. Wysłuchała także pre-
lekcji Adama Kurusa. W akcję 
włączyły się: Zespół Szkół Samo-
chodowo-Budowlanych, V LO 
im. A. Mickiewicza, VIII Liceum 
Samorządowe, Zespół Szkół 
Technicznych, Zespół Szkół Za-
wodowych Specjalnych im. M. 
Grzegorzewskiej, Zespół Szkół 
Specjalnych nr 28, Szkoła Pod-
stawowa nr 30, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 2, Szkoła   Pod-
stawowa nr 14 im. H. Sienkiewi-
cza oraz Szkoła Podstawowa nr 
48 im. Armii Krajowej.    

Oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Do przedszkoli

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca
Ruszył nabór wniosków do 

częstochowskich przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych, 
w których są jeszcze wolne 
miejsca.   Rekrutacja potrwa 
do 21 czerwca.  

Rekrutacja uzupełniająca do 
placówek, które dysponują jesz-
cze wolnymi miejscami, odbywa 
się z wykorzystaniem systemu 
elektronicznego pod linkiem  ht-
tps://naborp-kandydat.vulcan.
net.pl/czestochowa

Jeśli rodzic nie ma możliwości 
wypełnienia wniosku drogą elek-
troniczną, może otrzymać wnio-
sek w wersji papierowej w biorą-
cym udział w rekrutacji przed-
szkolu (szkole podstawowej) i po 
wypełnieniu złożyć go w przed-
szkolu (szkole podstawowej) 

pierwszego wyboru, również do 
21 czerwca.

Postępowanie uzupełniające 
odbywa się dokładnie według ta-
kich samych zasad, jak poprzed-
nia rekrutacja. Mogą brać w nim 
udział tylko kandydaci, których 
nie przyjęto w poprzednim etapie 
rekrutacji (przy próbie wpisania 
nr PESEL kandydata, który ma 
status ,,przyjęty”, nie będzie 
możliwe założenie lub zmodyfi-
kowanie konta).

Przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego  żadnego zna-
czenia nie ma kolejność uzupeł-
niania i składania wniosków pod 
warunkiem zachowania obowią-
zujących terminów.

System pozwala na kandydo-
wanie równocześnie do 3 przed-
szkoli (oddziałów przedszkol-

nych) w kolejności zgodnej z pre-
ferencją. Na stronie naboru po-
dane są szczegółowe informacje 
dotyczące zasad rekrutacji, har-
monogramu, instrukcji postępo-
wania oraz bieżących spraw 
związanych z rekrutacją.

Rekrutacja dzieci niepełno-
sprawnych z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego 
do przedszkoli integracyjnych i 
oddziałów integracyjnych w 
przedszkolach oraz szkołach 
podstawowych będzie przepro-
wadzona odrębnie – rodzice 
zgłaszają się bezpośrednio do 
właściwej placówki integracyj-
nej lub z oddziałami integracyj-
nymi, w której będzie prowa-
dzony nabór i tam składają 
wnioski.

Katarzyna Gwara

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
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Groziła bronią
W ręce czeladzkich stróżów 

prawa wpadła 22-latka, która 
miała przy sobie broń bez wy-
maganego zezwolenia. Kom-
pletnie pijana kobieta zaczepia-
ła przechodniów na ul. Ogrodo-
wej, grożąc im pistoletem. 
O dalszym losie mieszkanki 
Czeladzi zdecyduje sąd i proku-
rator. Grozi jej 8 lat wiezienia. 

Do zdarzenia doszło w Czeladzi 
przy ul. Ogrodowej. 22-letnia 
mieszkanka miasta w towarzy-
stwie dwóch kompanów zaczęła 
zaczepiać przypadkowo napotka-
ne osoby. Wiadomo, że trzyma-
nym w ręce pistoletem groziła nieustalo-
nemu dotychczas mężczyźnie, przykłada-
jąc mu broń do głowy. Pokrzywdzony 
oswobodził się i uciekł. Świadkowie zaj-
ścia o wszystkim powiadomili policję. 
Skierowany na miejsce patrol zatrzymał 

22-latkę. Bez wątpienia wpływ na jej za-
chowanie miał spożywany wcześniej alko-
hol. Jak wykazało badanie, w jej organi-
zmie znajdowało się ponad 1,5 promila al-
koholu. Kobieta po wytrzeźwieniu usłyszy 
zarzut, za który może spędzić w więzieniu 
8 lat. 

Miał zrobić remont 
mieszkania. Opróżnił sejf

Potrącił dziewczynkę i uciekł

Odzyskali skradzionego opla

Śledczy z rybnickiej komendy wy-
jaśniają okoliczności wypadku dro-
gowego, do którego doszło przy uli-
cy Łącznej. 21-latek podczas wymi-
jania innego pojazdu zjechał na po-
bocze i potrącił wracającą ze szkoły 
dziewczynkę, po czym uciekł. 
Mieszkaniec Jejkowic został ujęty 
przez kierowcę, który omijał w lesie 
uszkodzony samochód i udał się za 
nim w pościg. Szybko wyszło na jaw, 
że sprawca zdarzenia był pod wpły-
wem alkoholu oraz narkotyków.

Dyżurny rybnickiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie o potrąceniu dziecka 
w Rybniku na ulicy Łącznej. Mundu-
rowi ustalili, że kierujący audi jechał 
w kierunku ulicy Krzywej i podczas wymi-
jania innego pojazdu w strefie zamieszka-
nia zjechał na pobocze, uderzył w głaz, po 
czym potrącił dziewczynkę, która wracała 
ze szkoły. Kierowca osobówki uciekł 
z miejsca zdarzenia nie udzielając dziecku 
pomocy. Rybniczanka z obrażeniami gło-
wy została przewieziona do szpitala. Na 
szczęście jej życiu i zdrowiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo.

Kilka minut później dyżurny otrzymał 
koleje zgłoszenie. Tym razem 42-letni 
strażnik miejski zawiadomił policję, iż za-

trzymał sprawcę wypadku drogowego. 
Funkcjonariusz w czasie wolnym ruszył 
w pościg za mężczyzną i po około 2 kilo-
metrach zatrzymał 21-letniego kierowcę, 
a następnie przekazał policjantom.  

Szybko wyszło na jaw, że sprawca tego 
wypadku był po spożyciu alkoholu. Bada-
nie testerem narkotykowym również dało 
wynik pozytywny. To czy znajdował się 
pod wpływem środków odurzających po-
twierdzą ostatecznie wyniki badania jego 
krwi.

Śledczy z rybnickiej komendy wyja-
śniają szczegółowe okoliczności tego zda-
rzenia.

Kryminalni z chorzowskiej komen-
dy namierzyli i zatrzymali 33-latka, 
który ukradł opla. Skradziony samo-
chód należał do kobiety i był jej nie-
zbędny z uwagi na niepełnosprawność 
jej dziecka. Mężczyzna usłyszał już za-
rzuty. Na wniosek śledczych został on 
objęty policyjnym dozorem. O jego lo-
sie zadecyduje sąd. Grozi mu 10-letni 
pobyt w więzieniu.

Do Komendy Miejskiej Policji w Chorzo-
wie zgłosiła się mieszkanka miasta i po-
wiadomiła, że skradziono należący do niej 
samochód. Kobieta była zrozpaczona, gdyż 
z uwagi na niepełnosprawność swojego 
dziecka, pojazd jest jej niezbędny do co-
dziennego funkcjonowania. Sprawą zajęli 
się kryminalni z chorzowskiej komendy. 
Niespełna 48 godzin zajęło im ustalenie 
i zatrzymanie samochodowego złodzieja. 
Mężczyzna próbował wmówić śledczym, że 
nie ma nic wspólnego z kradzieżą opla. 
Jednak przeszukanie jego mieszkania nie 

pozostawiło żadnych wątpliwości co do te-
go, kto ukradł  samochód. W trakcie prze-
szukania śledczy odnaleźli rzeczy, które 
właścicielka miała w swoim pojeździe. Zre-
zygnowany 33-latek przyznał się do kra-
dzieży i wskazał miejsce ukrycia samocho-
du. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na 
wniosek śledczych został objęty policyjnym 
dozorem. Teraz o jego dalszym losie zade-
cyduje sąd. Grozi mu 10 lat więzieniaSeryjny włamywacz złapany 

na gorącym uczynku Pobił bezdomnego. 
Mężczyzna walczy o życie

Kryminalni z katowickiej 
„jedynki” zatrzymali 29-let-
niego mężczyznę podejrza-
nego o szereg włamań i kra-
dzieży. Łupem sprawcy pa-
dały głównie pieniądze i 
sprzęt elektroniczny z lokali 
usługowych, mieszczących 
się w ścisłym centrum Kato-
wic. Mężczyźnie grozi kara 
do 10 lat więzienia.

Sprawca od początku czerw-
ca br. dokonał szeregu włamań 
oraz usiłowań włamać się do 
kilku lokali gastronomicznych 
w rejonie ul. Mariackiej, w cen-
trum Katowic. Najczęściej jego 
łupem padały pieniądze z utar-
gów oraz sprzęt elektroniczny. 
Łączna suma strat i zniszczeń, 
których dokonał może wynieść nawet po-
nad 20 tys. zł.  

Policjanci prowadzący tą sprawę  
zgromadzili obszerny materiał dowodo-
wy, który pozwolił im wytypować spraw-
ce tych przestępstw. Kryminalni z Ko-
misariatu Policji I w Katowicach, w so-
botę o świcie zatrzymali podejrzanego 
o dokonanie tych czynów na gorącym 
uczynku popełnienia przestępstwa, 
gdyż 29-latek włamywał się właśnie do 

sklepu obuwniczego. Był on kompletnie 
zaskoczony widokiem policjantów. Za-
trzymanemu mężczyźnie przedstawio-
no zarzuty, do których się przyznał. 
O dalszym losie 29-latka zdecyduje 
sąd. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. 
Jak się okazało, nie był to jego pierwszy 
konflikt z prawem. Zatrzymany włamy-
wacz niedawno opuścił mury zakładu 
karnego i opisane czyny popełnił w tzw. 
recydywie, co będzie miało wpływa na 
zaostrzenie jego kary.

W Czeladzi 20-latek dotkliwie pobił 
62-letniego bezdomnego mężczyznę. 
Napastnik zaatakował zupełnie bez 
powodu. Najpierw pobił starszego od 
siebie mężczyznę przed sklepem przy 
ul. Wojkowickiej, a chwilę później ska-
tował go w pobliskim parku. Ofiara 
z poważnymi obrażeniami wewnętrz-
nymi walczy o życie w szpitalu. Spraw-
ca brutalnej napaści został zatrzyma-
ny przez policjantów. Grozi mu 10 lat 
więzienia.

Do tego bulwersującego zdarzenia do-
szło w miniony piątek około godziny 
10.00 w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej. 
20-letni mieszkaniec tego miasta bez wy-
raźnego powodu zaatakował przebywają-
cego przed sklepem 62-letniego mężczy-
znę. Pobity bezdomny mężczyzna zdołał 
uciec do pobliskiego parku. Niestety jego 
oprawca nie miał zamiaru odpuścić i udał 
się za nim. Dalsza część dramatu 62-lat-
ka rozegrała się w pobliżu jednej z parko-
wych ławek, na której postanowił odpo-
cząć. Napastnik dotkliwie go pobił. Skato-
wany mężczyzna w bardzo ciężkim stanie 
trafił do szpitala z poważnymi obrażenia-

mi wewnętrznymi. Aktualnie w stanie 
śpiączki farmakologicznej walczy o życie. 
Sprawca pobicia uciekł z miejsca przed 
przybyciem policjantów,  których powia-
domili naoczni świadkowie zdarzenia. Dla 
stróżów prawa z czeladzkiego komisariatu 
sprawa pobicia bezdomnego mężczyzny 
stała się priorytetowa. Bardzo szybko 
ustalili dane osobowe sprawcy oraz miej-
sca, w których może się on ukrywać. 
W rejonie jednej z kryjówek  czeladzcy 
kryminalni zatrzymali 20-latka. O dal-
szym losie mężczyzny zdecyduje sąd i pro-
kurator. Grozi mu 10 lat więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci z wydziału 
kryminalnego dąbrow-
skiej komendy zatrzy-
mali nieuczciwego bu-
dowlańca, który zamiast 
zająć się zleconymi pra-
cami remontowymi w 
mieszkaniu, „zajął się” 
sejfem właściciela, zni-
kając z oszczędnościami 
zleceniodawcy. Zatrzy-
many przez stróżów pra-
wa „fachowiec” nie do-
kończy już remontu – 
za kradzież z włama-
niem grozi mu do 10 lat 
więzienia.

Właściciel jednego z 
mieszkań przy ul. Kasprza-
ka w Dąbrowie Górniczej 
po powrocie z urlopu za-
uważył, że z zamkniętego sejfu skradziono  
mu pieniądze w różnych walutach i biżu-
terię o łącznej wartości prawie 120 tys. 
złotych. Dąbrowianin wcześniej wynajął 
ekipę remontową, która w trakcie jego wy-
poczynku miała przeprowadzić remont ła-
zienki i sypialni w jego mieszkaniu. Oka-
zało się, że jeden z fachowców zamiast za-
jąć się zleconymi pracami, opróżnił sejf 

zleceniodawcy znajdujący się w mieszka-
niu. Część w ten sposób uzyskanej gotów-
ki przeznaczył na spłatę swoich zobowią-
zań. Dąbrowscy kryminalni szybko dotar-
li do nieuczciwego 22-latka z Sosnowca i 
odzyskali skradzione z sejfu 85 tys. zło-
tych oraz biżuterię. Mężczyzna nie dokoń-
czy już zleconego remontu mieszkania. Za 
kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

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

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

n SPRZEDAM dom na Grabówce. Pow. 104 m2, 
działka 618 m2. Tel. 787 896 669

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m, 

szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 

kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

— DO WYNAJĘCIA —

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

USŁUGI

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

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

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

Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

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

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

SPRZEDAM
n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliwską, 

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

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

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Skoda Roomster 
Scout – 2007 r., silnik 1.9 TDI. Tel. 664 421 590

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V  
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136 tys. km, 
automatyczna skrzynia. Tel. 508 173 008, 
504 209 884 

PRACA
— DAM PRACĘ —

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

n 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

REKL AMA
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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
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PROGRAM TV – ŚRODA 19 CZERWCA 2019 r.

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
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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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