
Czarne chmury zawisły nad ISD Hutą Częstochowa. Działające w niej związki 
zawodowe zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finan-
sów Mariana Banasia o niezwłoczną interwencję i zorganizowanie spotkania  
w sprawie katastrofalnej sytuacji, w której znalazł się zakład. Proszą o uchro-
nienie go przed upadłością i pomoc umożliwiającą jego dalsze prosperowanie na 
rynku, a co za tym idzie uratowanie tysięcy miejsc pracy dla pracowników sa-
mej huty, ale i spółek zależnych.

Ciąg dalszy na str. 3

Do 1 września

Wakacyjne zakazy  
dla ciężarówek

W wakacje na polskich drogach nieco odpoczniemy od samochodów ciężaro-
wych. Mają one bowiem zakaz poruszania się w określone dni w weekendy. Bę-
dzie on obowiązywał aż do 1 września. 

Ciąg dalszy na str. 5

Zmiany w ustawie antylichwiarskiej

Czy to koniec chwilówek?
Rząd mówi dość lichwiar-

skim pożyczkom. - To pro-
blem, który dotyczy wielu lu-
dzi w  Polsce, a ofiarami tego 
procederu są często osoby 
starsze, których trudna sytu-
acja materialna jest wykorzy-
stywana przez nieuczciwe fir-
my pożyczkowe – uzasadnia 
Centrum Informacyjne Rządu. 
Projekt ustawy antylichwiar-
skiej zostały przyjęty w ubie-
głym tygodniu. Mimo to rząd 
kilka dni temu go poprawił. 
Zmieniony został jeden z klu-
czowych zapisów, co w konse-
kwencji może doprowadzić do 
tego, że biznes chwilówkowy 
przestanie istnieć. Dlaczego? 
Bo nie będzie opłacalny. 

Zdaniem rządu przygotowane 
rozwiązania pozwolą skutecznie 
walczyć z lichwą, a przede wszyst-
kim z plagą lichwiarskich poży-
czek. Mają one chronić przed 
nadużyciami firm pożyczkowych, 
których konsekwencją są nie-
kończące się   problemy ich klien-
tów z regulowaniem zadłużenia 
oraz wpadanie w spiralę zadłuże-
nia (branie pożyczki na spłatę już 
wziętej pożyczki). – Na rynku po-
winny działać firmy pożyczkowe, 
które oferują rozsądne warunki 
zaciągania zobowiązań finanso-

wych i nie ukrywają dodatko-
wych kosztów z tym związanych 
– czytamy w komunikacie Cen-
trum Informacyjnego Rządu. 
Dzięki zmianom komisja Nadzo-
ru Finansowego będzie nadzoro-
wać instytucje pożyczkowe.

Nowe rozwiązania po 
poprawkach

W ramach ustawy tzw. anty-
lichwiarskiej, przejętej przez rząd 
18 czerwca, wprowadzono zmia-
ny w ustawie o  kredycie konsu-
menckim w celu dalszego ograni-

czenia działań lichwiar-
skich instytucji pożycz-

kowych. 
– W tym zakresie 

przewidziano przede 
wszystkim obniżenie 
górnego limitu poza-
odsetkowych kosz-
tów kredytu konsu-
menckiego oraz 
wprowadzenie nad-
zoru Komisji Nadzo-
ru Finansowego nad 
instytucjami pożycz-
kowymi. W reasump-
cji założono zmianę 
maksymalnej wyso-
kości pozaodsetko-
wych kosztów kredytu 
konsumenckiego wyli-
czanych według wzoru 
wskazanego   w usta-
wie o kredycie konsu-
menckim – czytamy w 
informacji rządowej. 

Wartości odpowied-
nio: 25 proc. (koszty 
niezależne od okresu 
kredytowania) i 30 proc. 

(koszty uzależnione od okre-
su kredytowania) zastąpiono w 
pierwotnej wersji projektu warto-
ściami: 20 proc. i 25 proc. Nato-
miast w  związku z przyjęciem 
przez rząd reasumpcji – wyso-
kość kosztów pozaodsetkowych 

obniżono do 10 proc. (z  20 proc.; 
koszty niezależne od okresu kre-
dytowania) i 10 proc. (z  25 proc.; 
koszty uzależnione od okresu kre-
dytowania).

Rząd tłumaczy, że celem przy-
jętej reasumpcji jest zwiększenie 
ochrony konsumentów przed na-
kładaniem na nich przez instytu-
cje udzielające kredytów i poży-
czek nieuzasadnionych kosztów. 

– Proponowane rozwiązania 
nie powinny budzić sprzeciwu 
podmiotów udzielających kredy-
tów i pożyczek (w trybie ustawy o 
kredycie konsumenckim), ponie-
waż podmiot udzielający pożyczki 
lub kredytu konsumentowi, po-
winien uzyskiwać wynagrodzenie 
z jej oprocentowania, nie zaś z 
dodatkowych opłat, marż czy 
prowizji, które nie powinny prze-
wyższać rzeczywistych kosztów 
ponoszonych przez udzielającego 
pożyczki lub kredytu – podkreśla 
Centrum Informacyjne Rządu. 

Przedstawiciele instytucji po-
życzkowych wskazują jednak, że 
takie zmiany oznaczają w prak-
tyce konieczność zakończenia 
działalności przez większość po-
życzkodawców. Dlaczego? Bo to 
w opłatach i prowizjach kryje się 
najważniejsza część kosztu krót-
koterminowych pożyczek. 

Ciąg dalszy na str.4 

Gmina Mykanów

Zgoda i porozumienie  
są najważniejsze

O planowanych inwestycjach oraz wydarzeniach kulturalnych, 
które odbywają się na terenie gminy Mykanów, rozmawiamy 
z wójtem – Dariuszem Pomadą.

Ciąg dalszy na str. 9

Na Zawodziu

Most nad Wartą 
do przebudowy

Wkrótce most nad Wartą w ulicy Zawodziańskiej przejdzie gruntowną 
przebudowę. Miastu na ten cel udało się pozyskać 4,4 mln zł dotacji z re-
zerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.

Ciąg dalszy na str. 5
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Związkowcy piszą do premiera i ministra

Co dalej  
z częstochowską 

hutą?

Propozycje od 1-26 lipca

Rusza wojewódzki budżet 
obywatelski

Dokończenie ze str. 1
Związkowcy proszą o pomoc 

ministerstwa w uzyskaniu zgody 
na przedłużenie porozumienia 
Standstill przez Bank Pekao S.A. 
- Grupa kapitałowa ISD w Pol-
sce, w skład której wchodzi ISD 
Huta Częstochowa Sp. z o.o., nie 
jest w stanie funkcjonować bez 
zewnętrznego wsparcia. Bank 
oczekuje od grupy restruktury-
zacji poprzez wykup wierzytelno-
ści lub przejęcie przez nowego in-
westora – wyjaśniają związkow-
cy. Taki pojawił się w kwietniu – 
to prywatny fundusz inwestycyj-
ny Greybull Capital z siedzibą w 
Londynie. W swej prognozie zało-
żył on finansowanie ISD Huty 
Częstochowa oraz uruchomienie 
produkcji i utrzymanie miejsc 
pracy. Negocjacje banków z in-
westorem miały zakończyć się 
pod koniec maja. - Do dziś jed-
nak nie są one sfinalizowane, 
przy czym Grupa nie posiada 
środków na dalsze finansowanie. 
Według prognoz grupy, jeżeli do 
28 czerwca, nie wpłyną jakiekol-
wiek środki umożliwiające utrzy-
manie zakładu w ramach proce-
su restrukturyzacji, zostaną zło-
żone wnioski o upadłość likwida-
cyjną kredytobiorców – twierdzą 
związkowcy. Przypominają rów-

nież, że podczas prywatyzacji 
huty w roku 2005, w umowie 
zbywającej „Pakiet Socjalny” 
znalazł się zapis nakładający na 
Skarb Państwa obowiązek moni-
torowania inwestycji dokona-
nych przez inwestora. 

– Skarb Państwa nie wywiązał 
się z tego należycie i jest to pochod-
ną obecnej sytuacji zakładu. 
W przeszłości także pracownicy 
huty zostali pozbawieni akcji pra-
cowniczych, a strona państwowa 
pozostała w tym temacie bierna 
(…). Sprawy naszej huty i jej pra-
cowników bywały przez państwo 
zaniedbywane, dlatego w tak dra-
matycznej sytuacji, w której się 
znaleźliśmy, prosimy o pilne wspar-
cie – podsumowują związkowcy. 

Na piątek (28.06.) zaplanowa-
no konferencję prasową, w której 
weźmie udział załoga i związki 
zawodowe ISD Huty Częstocho-
wa. Podczas spotkania ma po-
nownie zostać omówiona sytu-
acja, w której znalazł się zakład. 
Jego reprezentanci poinformują 
również o zagrożeniach związa-
nych z ewentualnym upadkiem  
i utracie miejsc pracy. Relację z 
tego spotkania będzie można zna-
leźć na naszej stronie interneto-
wej www.zycieczestochowy.pl

Katarzyna Gwara

10 mln zł jest do rozdys-
ponowania w ramach pierw-
szej edycji Marszałkowskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 
Regulamin zakłada, że pula 
środków będzie podzielona 
na zadania wojewódzkie – 
2,5 mln zł oraz podregional-
ne – 7,5 mln zł.

Kampania informacyjna po-
święcona pierwszej edycji Mar-
szałkowskiego Budżetu Oby-
watelskiego ruszyła 10 czerwca 
i potrwa do 19 lipca. W tym cza-
sie na terenie całego wojewódz-
twa organizowane są spotkania 
z mieszkańcami, podczas któ-
rych przedstawiane są założe-
nia i zasady, które będą obo-
wiązywały w realizacji projektu. 
Biorą w nich udział eksperci ze 
Stowarzyszenia Aktywności 
Obywatelskiej Bona Fides i 
pracownicy Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Ślą-
skiego w Katowicach, którzy 
przybliżają założenia Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Śląskiego, 
przedstawiają wzory dokumen-
tów i przykładowe zadania. 
Spotkania są też okazją do roz-
mowy na temat pomysłów i za-
dań, które mieszkańcy chcieli-
by zgłosić w I edycji.

Spotkanie w Częstochowie 
zaplanowano na 28 czerwca. 
Odbędzie się ono w Regional-
nym Ośrodku Kultury w Czę-

stochowie, ul. Ogińskiego 13 a. 
Początek o godzinie 17.00.

Kampania informacyjna za-
kończy się 19 lipca. Sami 
mieszkańcy będą mogli składać 
propozycje zadań w dniach 
1-26 lipca. Głosowanie odby-
wać się będzie w dniach 12-30 
listopada, a do 31 grudnia po-
znamy listę zadań do zrealizo-
wania w ramach pierwszej edy-
cji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Regulamin Marszałkowskie-
go Budżetu Obywatelskiego za-
kłada, że pula środków będzie 
podzielona na zadania woje-
wódzkie – 2,5 mln zł oraz 
podregionalne – 7,5 mln zł.

Środki dla poszczególnych 
podregionów:

nr 1 – bielski, cieszyński, ży-
wiecki oraz miasto na pra-
wach powiatu Bielsko-Biała: 
15% (1 125 000,00 zł)

nr 2 – powiaty bieruńsko-lę-
dziński, pszczyński oraz mia-
sta na prawach powiatu: Ka-
towice, Mysłowice, Tychy: 
15% (1 125 000,00 zł)

nr 3 – powiaty: mikołowski, ra-
ciborski, rybnicki, wodzi-
sławski oraz miasta na pra-
wach powiatu: Jastrzębie 
Zdrój, Rybnik, Żory: 16%  
(1 200 000,00 zł)

nr 4 – powiaty: gliwicki, lu-
bliniecki, tarnogórski oraz 
miasta na prawach powia-

tu: Bytom, Gliwice: 15% 
(1 125 000,00 zł)

nr 5 – miasta na prawach 
powiatu: Chorzów, Piekary 
Śląskie, Ruda Śląska, Sie-
mianowice Śląskie, Świę-
tochłowice, Zabrze: 13% 
(975 000,00 zł)

nr 6 – powiaty: częstochow-
ski, kłobucki, myszkowski 
oraz miasto na prawach 
powiatu Częstochowa: 
11% (825 000,00 zł)

nr 7 – powiaty: będziński, za-
wierciański oraz miasta na 
prawach powiatu: Dąbrowa 
Górnicza, Jaworzno, Sosno-
wiec: 15% (1 125 000,00 zł)

Zapisy regulaminu regulują 
także wartość 

poszczególnych projektów:
– w przypadku zadań woje-

wódzkich nie może być niż-
sza niż 100 000 zł, ale nie 
wyższa niż 50% dostępnych 
w puli środków (czyli w I edy-
cji: 1 250 000,00 zł);

– w przypadku zadań podre-
gionalnych nie może być niż-
sza niż 50 000 zł, ale nie 
wyższa niż 50% dostępnych 
w puli środków dla danego 
podregionu.

Wszystkie informacje doty-
czące Marszałkowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego można 
znaleźć na stronie internetowej 
projektu:  www.bo.slaskie.pl

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
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Gmina Olsztyn

Bezpieczniej w Skrajnicy  
i Odrzykoniu

Zmiany w ustawie antylichwiarskiej

Czy to koniec chwilówek?
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Mieszkańcy Myszkowa

Mogli stracić wszystkie 
oszczędności

Na Błesznie

Który ogródek jest 
najładniejszy?

Myszkowscy policjanci w 
ciągu zaledwie jednego dnia 
otrzymali cztery informacje o 
próbach wyłudzenia pienię-
dzy metodą na tak zwany 
„wypadek drogowy”. Tym ra-
zem jednak mieszkańcy za-
chowali rozwagę i nikt nie dał 
się nabrać oszustom.

Liczne ostrzeżenia i apele o za-
chowanie czujności w sytuacjach 
dotyczących wyłudzania pienię-
dzy osobom podającym się za 
krewnych, przynoszą pożądany 
efekt. Tylko w ciągu jednego dnia 
dyżurny myszkowskiej komendy 
przyjął zgłoszenie dotyczące pró-
by wyłudzenia pieniędzy od czte-
rech mieszkańców. Scenariusz 
rozmów we wszystkich przypad-
kach wyglądał bardzo podobnie. 
Dzwoniący, podając się za synów 
lub wnuków twierdzili, że ulegli 

wypadkowi i potrzebują pienię-
dzy na załatwienie niezbędnych 
formalności. W dwóch przypad-
kach do rozmowy włączał się 
także mężczyzna, podający się 
za policjanta, który informował, 
że kwota od 200 do 330 tys. zł 
pozwoli uniknąć krewnemu 
aresztowania. Na szczęście wy-
typowane przez oszustów ofiary 
wykazały się dużą rozwagą i 
ostrożnością. Podejrzewając, że 
mogą mieć do czynienia z oszu-
stem, skontaktowały się ze swo-
imi krewnymi i potwierdziły 
swoje przypuszczenia o próbie 
wyłudzenia. O wszystkim po-
wiadomili też policjantów. 

- Przestrzegamy przed prze-
kazywaniem pieniędzy, rzeko-
mo przeznaczonych dla naszych 
najbliższych, nieznanym sobie 
osobom. Ostrzeżenie to kieruje-
my szczególnie do osób star-

szych i mieszkających samotnie 
– mówi asp. sztab. Barbara Po-
znańska, oficer prasowy mysz-
kowskich policjantów. -  Apelu-
jemy także do członków rodzin 
tych osób - dzieci i wnuków. 
Możecie uchronić swoich naj-
bliższych przed przestępcami. 
Prosimy o przekazanie ostrzeże-
nia. Opowiedzcie, jak działają 
oszuści, aby mieć pewność, że 
mama czy babcia będą wiedzia-
ły jak zareagować, kiedy za-
dzwoni do nich „daleki krewny” 
lub dawno niewidziany „wnu-
czek” - dodaje.

Pamiętajmy, aby zawsze, kie-
dy zaistnieje taka sytuacja, o 
swoich podejrzeniach powiado-
mić policjantów. Postarajmy się 
przy tym zapamiętać, jak naj-
więcej szczegółów dotyczących 
rozmowy.

Katarzyna Gwara

Twój przydomowy ogródek 
budzi zachwyt? Chcesz się 
nim pochwalić? Zgłoś się do 
konkursu ,,Na najładniejszą 
aranżację ogrodu przydomo-
wego w dzielnicy Błeszno II”. 
Inicjatywa organizowana jest 
w ramach budżetu obywatel-
skiego. Organizatorzy czeka-
ją na zgłoszenia do 12 lipca.

Konkurs służy estetyce dzielni-
cy, integracji lokalnej społeczno-
ści i podejmowaniu wspólnych 
inicjatyw na rzecz upiększenia 
swojego najbliższego otoczenia. 
Mogą w nim wziąć udział miesz-
kanki i mieszkańcy Błeszna, 
Brzezin, Wypalanek i Kręciwilka, 
którzy mają przydomowe ogródki.

Komisja konkursowa oceniać 
będzie estetykę i kolorystykę ogro-

du oraz oryginalność nasadzeń. 
Co można wygrać? Bony po-

darunkowe do wykorzystania w 
sklepie ogrodniczym. Zostaną 
one przyznane w dwóch katego-
riach – ,,ogród kwiatowy sezono-
wy” i ,,ogród zielony całoroczny”. 
W sumie będziemy mieć sześciu 
laureatów – po trzech w każdej 
kategorii. Za pierwsze miejsce 
przewidziano bony o wartości 700 
zł, za drugie 500 zł, a za trzecie 
300 zł. Organizator zatrzega rów-
nież możliwość przyznania wyróż-
nień. Wyniki znane będą pod ko-
niec lipca. Samo wręczenie na-
gród nastąpi 13 września w Miej-
skim Domu Kultury w Częstocho-
wie przy ul. Łukasińskiego 68.

Zainteresowani mogą się zgła-
szać telefonicznie pod nr  796 172 
977    lub mailowo, pisząc na adres  
bleszno@czestochowa.pl. Warun-
kiem uczestnictwa jest wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.

Konkurs organizują   Rada 
Dzielnicy Błeszno i Miejski Dom 
Kultury. Szczegóły regulaminu 
oraz formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronach  www.blesz-
no.pl  oraz  www.mdk.czest.pl

Katarzyna Gwara

Zakończyła się przebudowa 
drogi gminnej łączącej Odrzy-
koń, Skrajnicę i Olsztyn. W ra-
mach inwestycji, która kosz-
towała ponad dwa miliony, po-
wstało również przejście dla 
pieszych wyposażone w Sys-
tem Aktywnej Informacji oraz 
zainstalowano Radarowy Wy-
świetlacz Prędkości.

Odcinek łączący  Odrzykoń, 
Skrajnicę i Olsztyn był w bardzo 
złym stanie technicznym. W ra-
mach prac przebudowano i od-
wodniono ulice: Górzysta, Sło-
neczna, Księżycowa w Skrajnicy 
oraz ul. Narcyzowa w Odrzyko-

niu. W sumie wyremontowano 
ponad 3,5 km. Na odcinku Olsz-
tyn-Skrajnica powstał chodnik z 
kostki brukowej o szerokości 2 
metrów. – Aby skutecznie zwięk-
szyć bezpieczeństwo, na przebu-
dowanej drodze zainstalowano 
Radarowy Wyświetlacz Prędko-
ści. Droga zyskała także przej-
ście dla pieszych wyposażone w 
System Aktywnej Informacji dla 
pieszych APM – informuje lokal-
ny urząd. - Mieszkańcy od daw-
na wyczekiwali tej inwestycji -  
mówi Tomasz Kucharski, wójt 
gminy Olsztyn. - Na ten cel uda-
ło się pozyskać środki zewnętrze. 
W efekcie wydaliśmy mniej pie-

niędzy z budżetu gminy. Teraz 
stoimy przed wyzwaniem remon-
tu dróg w Skrajnicy, gdzie za-
kończyliśmy właśnie budowę ka-
nalizacji – dodaje.

Koszt inwestycji to 2 460 000,00 
zł. Prawie połowę stanowiło dofi-
nansowanie ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych 2019 r., 
w ramach konkursu Programu 
Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019. 
Warto podkreślić, że w tym roku 
wydłużony ma zostać także chod-
nik wzdłuż ulicy Narcyzowej oraz 
dostawione oświetlenie aż do przy-
stanku autobusowego.

Katarzyna Gwara

Fox-Poland
Czarny Las 42-233, k/Czêstochowy 
tel. 604 595 060
mail: fox-pol2008@wp.pl
www.fox-poland.pl

FOX- POLAND
HALE PRZEMYS£OWE

W

W

U

YTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH - oferta:
- Hale magazynowe / przechowywanie owoców i warzyw
- Hale produkcyjne / us³ugowe / handlowe
- Wiaty rolnicze
- Stajnie - uje¿d¿alnie koni
- Szklarnie VENLO (wyposa¿enie techniczne obiektów
  ogrodniczych)

ykonujemy:
- konstrukcje stalowe hal
- konstrukcje stalowe dachów na budynki murowane
- wzmocnienia hal / podtorza pod suwnice

s³ugi:
- monta¿ konstrukcji stalowych
- monta¿ p³yt warstwowych EPS / PIR / PUR / WM
- transport

SPRZEDA¯    MONTA¯    SERWIS

608 747 379 ul. Rocha 179 A

DYSTRYBUTOR 
PRODUKTÓW FIRMY:

INFORMACJE Z REGIONU

Dokończenie ze str.1
Warto podkreślić, że w w no-

wych przepisach wyraźnie zdefi-
niowano, które pożyczki mają 
charakter lichwiarski. Ponadto, 
ściganie lichwiarza nie będzie 
zależeć od tego, czy wiedział, że 
osoba biorąca pożyczkę jest np. 
w trudnej sytuacji życiowej i 
dramatycznie potrzebuje pienię-
dzy na zapewnienie sobie pod-
stawowych warunków do życia, 

jak: jedzenie, leki, opłata ra-
chunków. Zdaniem autorów 
projektu, taka uznaniowość by-
ła przyczyną bezkarności 
lichwiarzy.

Nowe regulacje przewidują 
karę pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do   5 lat dla każdego, 
kto w zamian za udzielone oso-
bie fizycznej świadczenie pie-
niężne wynikające m.in. z umo-
wy pożyczki, będzie żądał od 

niej zapłaty kosztów pozaodset-
kowych co najmniej dwukrot-
nie wyższych niż maksymalne 
lub będzie żądał zapłaty odse-
tek w  wysokości co najmniej 
dwukrotnie wyższej niż maksy-
malna. 

Znowelizowane przepisy ma-
ją obowiązywać po 6 miesią-
cach od daty ich ogłoszenia  
w  Dzienniku Ustaw.

Katarzyna Gwara

http://www.bleszno.pl/
http://www.bleszno.pl/
http://www.mdk.czest.pl/


Na Zawodziu

Most nad Wartą do przebudowy
Dokończenie ze str. 1

W zakresie układu drogo-
wego zamówienie obejmuje 
m.in. budowę jezdni asfalto-
wej o szerokości 6 m (z posze-
rzeniem na jednym z łuków do 
prawie 7 m) oraz chodnika. 
Powstanie też 11 zjazdów po-
krytych grafitową kostką be-
tonową. Zbudowane zostaną 
skrzyżowania ul. Zawodziań-
skiej z ul. Mstowską i ul. 
Mączną oraz przejście dla pie-
szych przy skrzyżowaniu 
z Mstowską. - Zrealizowana 
zostanie nowa, długa na po-
nad 700 m kanalizacja desz-
czowa w ul. Zawodziańskiej 
z wylotem do rzeki Warty – 
mówi Marcin Breczko z biura 
prasowego magistratu. - Ka-
nalizacja obejmie 17 wpustów 
ulicznych i 9 przyłączy do po-

sesji. Przebudowa czeka sieć 
gazową – gazociąg wysokiego 
ciśnienia będzie zabezpieczo-
ny i zabudowany żelbetowymi 
płytami ochronnymi. Sieć wo-
dociągowa także zostanie 
przebudowana (na długości 
35 m), a przyłącze sieci będzie 
przepięte do posesji istniejącej 
pompowni ścieków. Zadanie 
obejmie też stworzenie 4 przy-
łączy kanalizacji sanitarnej 
w obrębie pasa drogowego dla 
potrzeb okolicznych działek - 
wylicza. 

W opisie inwestycji jest też 
nowe oświetlenie uliczne, bu-
dowa kanału technologicznego 
wraz ze studniami, przebudo-
wa sieci elektroenergetycz-
nych oraz teletechnicznych. 
Nasadzone będą nowe krzewy, 
drzewa, a ponad 5 tys. metrów 

kwadratowych terenu zosta-
nie obsianych trawą.

– Roboty związane z samym 
mostem zaczną się od nie-
zbędnych rozbiórek jego wypo-
sażenia oraz nawierzchni i do-
jazdów. Konstrukcję nośną 
wzmocnią taśmy z włókien wę-
glowych, a płyta przejdzie re-
profilację. Dalsze prace obej-
mą m.in. zabezpieczenie pod-
pór pośrednich mostu przed 
podmywaniem i narzutem ka-
miennym, wykonanie nowej 
hydroizolacji, zabezpieczenie 
bądź przebudowę sieci sani-
tarno-wodociągowych oraz 
elektroenergetycznych oraz po-
łożenie nowej nawierzchni. Ca-
łości dopełni montaż nowego 
wyposażenia – m.in. kap chod-
nikowych,   barier i balustrady 
– wyjaśnia Marcin Breczko.

Na czas realizacji inwesty-
cji zostanie wprowadzona 
tymczasowa organizacja ru-
chu, z utrzymaniem jego cią-
głości – absolutnie niezbędne 
jest bowiem zachowanie cią-
głości ruchu pieszego przez 
rzekę. Do zadań wykonawcy 
będzie też należeć zapewnie-
nie nadzoru archeologicznego 
podczas robót.   

Planowany finał prac to po-
łowa listopada tego roku – 
oczywiście, o ile uda się bez 
przeszkód wyłonić w przetar-
gu wykonawcę tej przebudo-
wy. Na realizację zadania 
udało się zdobyć ponad 4,4 
mln zł dofinansowania z re-
zerwy subwencji ogólnej Mi-
nisterstwa Finansów.

Katarzyna Gwara
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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 28 czerwca 2019 r.

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

49.900 zł

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

 
 86.900 zł

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

 
18.900 zł  

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

 42.800 zł  

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

  18.900 zł

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

 47.900 zł  

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

 35.900 zł  

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

  
 55.900 zł

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

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

rok prod. 2001   6.900 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013   28.500 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN XSARA 1.6 E, rok prod. 1999  1.700 zł
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2012   20.900 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009  14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  

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

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

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

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

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

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

polski salon  47.900 zł

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

 kraj., I – wł.  27.900 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 

 kraj., F. VAT  34.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.6 E+LPG, rok prod. 2005  11.800 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 1999  4.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł
n OPEL CORSA 1.2 E,  rok prod. 2008 14.800 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n PEUGEOT 308 1.6 E+gaz, rok prod. 2008 17.800 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.  35.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

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

I – wł.,serwis. 33.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002 6.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW 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

Do 1 września

Wakacyjne 
zakazy dla 
ciężarówek

Dokończenie ze str. 1
Aby zmniejszyć ruch na dro-

gach w okresie wakacyjnym, do 1 
września obowiązuje zakaz ruchu 
pojazdów i zespołów pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 12 ton z wyłącze-
niem autobusów oraz niektórych 
innych pojazdów ze względu na ro-
dzaj wykonywanego przewozu. 
Jak to wygląda w praktyce? Samo-
chody ciężarowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 
12 ton nie mogą jeździć w piątki w 
godzinach od 18.00 do 22.00. W 
soboty przymusowe postoje kie-
rowcy muszą zrobić w godzinach 
8.00 – 14.00. Z kolei niedziele cię-
żarówki nie  będą mogły jeździć 
praktycznie wcale – zakaz obowią-
zuje od  godz. 8:00 do  godz. 22:00. 
Zakaz nie dotyczy ciężarówek, któ-
re przewożą na przykład szybko 
psujące się produkty, jak chociaż-
by świeże owoce, a także tych 
przewożących żywe zwierzęta, pra-
sę, lekarstwa i środki medyczne. 
Warto też podkreślić, że zakazy nie 
dotyczą pojazdów powracających  
z zagranicy w celu zakończenia 
przewozu drogowego. Jazda w 
okresie objętym ograniczeniami  
grozi mandatem. Dodatkowo kie-
rowca łamiący zakaz i tak będzie 
zmuszony do zjechania na par-
king. Na trasę będzie mógł wrócić 
dopiero w godzinach, w których 
jazda jest dozwolona. 

Katarzyna Gwara
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W czerwcu odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie 5. 
edycji konkursu „Zielona 
Pracownia”. Miało ono miej-
sce w Muzeum Śląskim w 
Katowicach. Przedmiotem 
konkursu  jest utworzenie 
szkolnej pracowni na potrze-
by takich nauk jak przyrod-
nicze, biologiczne, geogra-
ficzne czy chemiczno-fi-
zyczne. Tego typu pracow-
nie mają wpływać znacząco 
na podniesienie świadomo-
ści ekologicznej uczniów. 

Swoją obecność galę uświet-
nili m.in. Jakub Chełstowski - 
Marszałek Województwa Ślą-
skiego, Dariusz Starzycki – 
Wicemarszałek Województwa, 
Izabela Domogała – Członek 
Zarządu Województwa, Jan 
Kawulok - Przewodniczący Sej-
miku Województwa Śląskiego, 
a także radni wojewódzcy. 
Obecni byli ponadto dyrekto-
rzy i nauczyciele szkół oraz 
młodzież. Wydarzeniu towa-
rzyszył występ Wiktorii Trefon, 
która jest niezwykle utalento-
waną uczennicą, uczęszczają-

cą do II LO w Będzinie, a także 
Szkolnej Orkiestry Dętej AL-
LEGRETTO. Zespół pod batutą 
Krzysztofa Zająca reprezento-
wał Szkołę Podstawową w Ro-
goźniku, która jest jednym z 
laureatów konkursu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. 

Po głównej części ceremonii 
wręczania nagród, można było 
skorzystać z różnych rodzajów 
aktywności ekologicznej orga-
nizowanej przez m.in.:  ZHP 
Chorągiew Śląską, Fundację 
Park Śląski, Stowarzyszenie 
Ruch Inicjatyw Społeczno-Eko-
logicznych „Przytulia”, Stowa-
rzyszenie  Ziemia i My – Cen-
trum Edukacji Ekologicznej. 
Na wyposażenie 250 pacówek 
w ciągu pięciu lat WFOŚiGW w 
Katowicach przeznaczył w su-
mie 8 536 925,02 zł. -Zielone 
pracownie funkcjonują lub bę-
dą funkcjonować w ponad 110 
gminach i powiatach woje-
wództwa śląskiego. W tym ro-
ku zainteresowanie konkur-
sem było bardzo duże – do 
Funduszu wpłynęło 161 wnio-
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumnę opracowała: Paula Nogaj

Konkurs

Czysta Częstochowa

Prawie 300 tys. sztuk zuży-
tych baterii i ponad 26 tys. 
sztuk zużytego sprzętu elektro-
nicznego zebrali uczestnicy XII 
edycji konkursu Czysta Często-
chowa. W tym roku do zbiórki 
zgłosiło się blisko 7,5 tysiąca 
przedszkolaków i uczniów z 30 
placówek oświatowych.

Konkurs adresowany był do 
szkół i przedszkoli oraz do dzieci 
w wieku przedszkolnym i uczniów 
szkół podstawowych z Częstocho-
wy i gminy Poczesna.

Do udziału zgłosiło się 30 placó-
wek oświatowych w tym: 16 szkół 
podstawowych i 14 przedszkoli.

Łącznie w ekologicznej zabawie 
wzięło udział 7 487 uczestników, 
którzy zebrali 296 426 szt. zuży-
tych baterii o łącznej wadze 3 551 
kg i 26 536 szt. zużytego sprzętu 
elektronicznego o wadze 24 219 
kg. Łączna waga baterii i sprzętu 
to 27 770 kg.

Szkoły Podstawowe zebrały:
baterii: 231 981 szt.
sprzętu: 17 696 szt.

Przedszkola zebrały:
baterii: 64 445 szt.
sprzętu: 8 840 szt.
Nagrodami dla placówek były: 

I miejsca – LAPTOP, II miejsca – 
KAMERY, III miejsca – APARATY 
FOTOGRAFICZNE, Nagrody po-
cieszenia – RADIOODTWARZA-
CZE. Nagrody indywidualne: 
I miejsca – TABLETY, I miejsca – 
APARATY FOTOGRAFICZNE, III 
miejsca – E-BOOKI, nagrody po-
cieszenia odtwarzacze MP-4.

Katarzyna Gwara
zdj. UM Cz-wa

Stanowisko Rady Miasta

Co z opłatą za 
składowanie odpadów?

Jak poinformował Urząd 
Miasta Częstochowy, radni 
wnoszą o zmianę rządowego 
rozporządzenia w sprawie 
opłaty środowiskowej skut-
kującej stałym wzrostem ob-
ciążeń dla portfeli mieszkań-
ców. Rada Miasta chce utrzy-
mania opłaty na wcześniej-
szym poziomie oraz wprowa-
dzenia karencji czasowej dla 
jej wzrostu do roku 2025. 

– Z dniem 1 stycznia 2018 
roku weszła w życie zmiana le-
gislacyjna, wprowadzona Roz-
porządzeniem Rady Ministrów 
z 6 marca 2017 roku, zmienia-
jącym rozporządzenie w spra-
wie opłat za korzystanie ze śro-
dowiska (Dz.U. 2017 poz. 723). 
Na skutek tej zmiany opłata za 
składowanie odpadów wzrasta 
z roku na rok kilkukrotnie. Do 
końca 2017 roku stawka opłaty 
wynosiła 24,15 zł za tonę. Tym-
czasem w roku 2018 koszt 
wzrósł do 140 zł, a w 2019 - do 
170 zł za tonę. Zgodnie z po-
wyższym rozporządzeniem 
w roku 2020 roku stawka ta 
wzrośnie do 270 zł za tonę – wy-
jaśnia Rada Miasta Częstocho-
wy w swoim stanowisku przyję-
tym w czasie ostatniej sesji. Ra-
da uważa, że wzrost tych opłat 
stawia w niezwykle trudnej sy-
tuacji gminy, związki gminne 
oraz inne podmioty, które są 
odpowiedzialne za zagospoda-
rowanie odpadów. 

– Zdajemy sobie sprawę z ko-
nieczności podejmowania na 
szczeblu centralnym działań 
związanych z zapewnieniem 
osiągania przez Polskę wyma-
ganych przepisami UE pozio-
mów odzysku i recyklingu. Nie 
zgadzamy się jednak, aby jedy-
nym argumentem w tych dzia-
łaniach był argument finanso-

wy. (…) Podkreślamy, że podnie-
sienie opłat związanych ze skła-
dowaniem odpadów przekłada 
się bezpośrednio na opłaty po-
noszone przez mieszkańców, 
z których to opłat utrzymywane 
są gminne systemy gospodaro-
wania odpadami. Niestety do-
strzegamy, że oprócz podnosze-
nia opłat, samorządy gminne 
nie są wyposażone w żadne in-
strumenty, które mogłyby wpły-
wać na zmniejszenie kosztów, 
a mając na względzie zasadę 
„samofinansowania” systemów 
gospodarowania odpadami, je-
dynym rozwiązaniem staje się 
przekładanie wzrastających 
kosztów na budżety domowe 
mieszkańców – dodają radni. 
Jak zauważają, w Polsce braku-
je wystarczających mocy prze-
robowych dla instalacji, które 
mogą prowadzić proces ich za-
gospodarowania, w tym zago-
spodarowania ostatecznego 
w formie termicznej. Sytuacja 
ta powoduje, iż rosną ceny ofe-
rowane za przyjęcie kalorycznej 
frakcji nadsitowej.

Rada Miasta oficjalnie wnio-
sła o zmianę wskazanego na 
wstępie rozporządzenia i wpro-
wadzenie karencji czasowej dla 
wzrostu opłaty za korzystanie 
ze środowiska do 2025 roku, 
a także utrzymanie jej na pozio-
mie sprzed wprowadzenia 
wspomnianych zmian, tj. na 
poziomie 24,15 zł. W ocenie ra-
dy ten czas winien być wyko-
rzystany na regulacje ustawo-
we oraz procesy inwestycyjne, 
które spowodują z jednej stro-
ny wypełnienie zobowiązań 
związanych z uczestnictwem 
Polski w strukturach UE, 
a z drugiej dadzą szansę, aby 
realizacja tych zapisów nie od-
bywała się wyłącznie kosztem 
mieszkańców.

sków. Spośród wszystkich na-
desłanych prac wyłoniono 87 
laureatów, a  Fundusz prze-
znaczy ponad 3 000 000 zł. na 
realizację projektów – informu-
je Fundusz. Z edycji na edycję 
poziom prac jest coraz wyższy, 
a szkoły korzystają nawzajem 
ze swojego doświadczenia.
zdj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

w Katowicach

5. edycja „Zielonej Pracowni”

Uroczyste rozstrzygnięcie

LAUREACI:
Kategoria: SZKOŁA:

I miejsce – SP Nr 31 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi Cz-wa ul. PCK 18, w której 
zebrano: 
10 923 szt. baterii, 
3 582 szt. sprzętu, 282 623 punktów

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 48 
im. Armii Krajowej Cz-wa ul. Schillera 5, 
w której zebrano 
· 31 520 szt. baterii, 
· 2 100 szt. sprzętu, 141 120 punktów

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 49 
im. Janusza Kusocińskiego Cz-wa  
ul. Jesienna 42, w której zebrano: 
· 3 258 szt. baterii, 
· 968 szt. sprzętu, 80 058, punktów

Kategoria PRZEDSZKOLE:
I miejsce – Niepubliczny Terapeutyczny 

Punkt Przedszkolny PINOKIO Czę-
stochowa, ul. Skrzyneckiego 27, w któ-
rym zebrano: 
· 5 567 szt. baterii, 
· 2 695 szt. sprzętu, 181 267 punktów

II miejsce – Przedszkole Publiczne we 
Wrzosowej, ul. Szkolna 2, w którym ze-
brano: 
· 9 312 szt. baterii, 
· 809 szt. sprzętu,  75 512 punktów

III miejsce – Miejskie Przedszkole nr 32 
Częstochowa ul. Św. Rocha 247, w któ-
rym zebrano: 
· 2 555 szt. baterii, 
· 224 szt. sprzętu, 22 055 punktów

Kategoria UCZEŃ:
I miejsce – Mateusz Szuba ze Szkoły 

Podstawowej Nr 31 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Cz-wie ul. PCK 18, który 
zebrał: 
· 1 633 szt. sprzętu, 153 100 punktów

II miejsce – Anna Nowak ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 48 w Cz-wie, ul. Schillera 
5, która zebrała: 
· 8 010 szt. baterii 
· 9 354 szt. sprzętu  76 410 punktów

III miejsce – Kinga Łyko ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 48 w Częstochowie, ul. 
Schillera 5, która zebrała: 
· 22 300 szt. baterii 
· 679 szt. sprzętu  59 300 punktów

Kategoria PRZEDSZKOLAK:
I miejsce – Magdalena Marchewka z 

Niepublicznego Terapeutycznego Punk-
tu Przedszkolnego PINOKIO w Cz-wie 
ul. Skrzyneckiego 27, która zebrała: 
· 3 520 szt. baterii 
· 1 329 szt. sprzętu  88 470 punktów

II miejsce – Jakub Duś z Niepublicznego 
Terapeutycznego Punktu Przedszkolne-
go PINOKIO w Częstochowie ul. Skrzy-
neckiego 27, który zebrał: 
· 1 876 szt. baterii 
· 865 szt. sprzętu  59 626 punktów

III miejsce  – Antonina Maj z Niepublicz-
nego Terapeutycznego Punktu Przed-
szkolnego PINOKIO w Częstochowie 
ul. Skrzyneckiego 27, która zebrała: 
· 52 szt. baterii 
· 277 szt. sprzętu  15 352 punktów



GMINA MYKANÓW8. PIĄTEK-NIEDZIELA, 28-30 CZERWCA 2019

W gminie Mykanów prowa-
dzona jest intensywna działal-
ność w zakresie edukacji kul-
turalnej i artystycznej dzieci, 
młodzieży i dorosłych poprzez 
koła zainteresowań, a także 
różnego rodzaju zajęcia. Każdy 
może znaleźć coś dla siebie 
i z pomocą wykwalifikowanych 
instruktorów rozwijać swoje 
pasje.

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Mykanowie oferuje 
szereg możliwości, z których 
mieszkańcy gminy mogą śmiało 
korzystać. Dla dzieci prowadzone 
są m.in. zajęcia wokalne w Stu-
diu Piosenki. Zostało ono utwo-
rzone w 2006 roku w celu umoż-
liwienia rozwoju talentu i umie-
jętności wokalnych zdolnej mło-
dzieży ze szkół na terenie gminy. 

Celem nadrzędnym jest nauka 
prawidłowej emisji głosu, dykcji 
oraz sztuki interpretacji utworów 
wokalnych. Uczestnicy zajęć mają 
możliwość śpiewania piosenek na 
prawdziwej scenie, z odpowiednim 
nagłośnieniem i pod okiem in-
struktora – jest nim Jan Głowacki. 
Absolwent Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie na wydziale 

muzycznym Wychowania Arty-
stycznego. Oprócz pracy szkolnej 
współpracował i współpracuje 
z Częstochowskimi chórami takimi 
jak: La Musica Corale i Camerata. 

Poza Studiem Piosenki, istnie-
je także możliwość nauki gry na 
gitarze. W zajęciach brać mogą 
udział dzieci i młodzież z terenu 
gminy Mykanów. Mają one na ce-
lu zdobycie nowych umiejętności 
przez młodych ludzi, zwiększenie 
form edukacji muzycznej, umoż-
liwienie dzieciom i młodzieży ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze 
muzycznej jak również zapobie-
ganie niekorzystnym zjawiskom 
i zachowaniom dzieci i młodzieży 
poprzez aktywne i atrakcyjne for-
my spędzania czasu wolnego. 

W Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Mykanowie odbywają 
się także zajęcia plastyczne i te-
atralne dla dzieci. Od dłuższego 
czasu w GOKiS-ie funkcjonuje 
także BAJKINO, gdzie odbywają 
się pokazy filmowe dla najmłod-
szych. Nie mniej zajęć dodatko-
wych mają do wyboru dorośli – 
mogą uczęszczać m.in. na aero-
bik bądź zajęcia plastyczne. 

Na terenie instytucji prężnie 
działa również grupa rękodzieła, 

a jeżeli ktoś chciałby wypróbować 
swoich sił w śpiewaniu, może 
śmiało zapisać się na zajęcia wo-
kalne do Chóru w Grabowej. 

Jak już wiadomo, Mykanów to 
najbardziej muzykalna gmina 
w Polsce. Zainteresowani grą na 
instrumentach dętych mogą zgło-
sić się do Gminnego Centrum 
Muzyki i Tańca w Mykanowie, 
aby wziąć udział w przesłucha-
niu i rozpocząć swoją muzyczną 
karierę. Orkiestra Dęta OSP My-
kanów prowadzi naukę gry na in-
strumentach. Lekcje prowadzone 
są przez wykwalifikowanych in-
struktorów w klasach: klarnetu, 
saksofonu, trąbki, waltorni, fletu, 
puzonu i instrumentów perku-
syjnych. Wszyscy uczniowie raz 
w tygodniu pobierają indywidual-
ną lekcję nauki gry na w/w in-
strumentach. Ponadto dwa razy 
w tygodniu odbywają się wspólne 
próby całego zespołu. 

W GCMiT odbywają się ponad-
to lekcje gry na pianinie. Z kolei 
dla dzieci lubiących aktywność fi-
zyczną, to zajęcia taneczne będą 
opcją idealną. Obecnie funkcjo-
nuje aż pięć grup wiekowych ma-
żoretek.

Paula Nogaj

Zajęcia dodatkowe

Wiele możliwości
Gmina Mykanów – istotne fakty

Ostoja „Lemańskie Jodły” 
to wyróżniający się starod-
rzew jodłowy, znajdujący się 
na terenie gminy Mykanów. 
W drzewostanie dominuje jo-
dła zwyczajna, a w niektó-
rych miejscach sosna zwy-
czajna. W domieszce wystę-
puje grab zwyczajny oraz 
brzoza brodawkowata. Znacz-
ny jest udział drzewostanu w 
wieku ponad 80 lat, występu-
je także starodrzew w wieku 
100-120 lat – najstarsze jo-
dły osiągają 30 m wysokości 
i pierśnicę 50 cm.  

Ostoja obejmuje drzewostany 
zlokalizowane w uroczysku Za-
smole, w gminie Mykanów. Zo-
stała wyznaczona dla ochrony 
siedliska wyżynnego jodłowego 
boru mieszanego Abietetum po-
lonicum, które jest wykształco-
ne w stopniu reprezentatyw-
nym dla całego województwa 
śląskiego i Polski.

To najlepiej zachowane siedli-
sko jedlin o znaczeniu europej-
skim na krańcach jego południo-
wo-zachodniego zasięgu w na-
szym kraju. Na ponad 95% po-
wierzchni wykształciły się fitoce-
nozy jedliny wyżynnej Abietetum 
polonicum, w których obserwo-
wane jest odnawianie się jodły 
zwyczajnej. Skład gatunkowy 
podszytu, runa i warstwy mszy-

stej jest właściwy dla tej asocjacji. 
Gatunki obce nie odgrywają istot-
nej w zbiorowiskach – w miej-
scach prześwietlonych występują 
nieduże skupienia niecierpka 
drobnokwiatowego oraz pojedyn-
cze siewki dębu czerwonego na 
przydrożach dróg leśnych. 

W podszycie zdominowanym 
przez jodłę występuje także 
grab zwyczajny oraz znacznie 
rzadziej leszczyna pospolita i ja-
rzębina. W runie miejscami 
bardzo licznie występuje jeżyna 
gruczołowata i malina właści-
wa, co może utrudniać odna-
wianie się jodły. Towarzyszą im 
m.in. szczawik zajęczy, nerecz-
nica samcza, sałatnik leśny bo-
rówka czernica, fiołek leśny, ja-
strzębiec leśny, konwalijka 
dwulistna, kosmatka owłosiona 
k. olbrzymia, nerecznica krót-
koostna n. szerokolistna, prze-
tacznik leśny, turzyca palcza-
sta, zachyłka trójkątna,  
zachyłka oszczepowata oraz 
chronione: miodownik meliso-
waty, widłak jałowcowaty i kon-
walia majowa. 

Warstwa mszysta jest dobrze 
rozwinięta (do 90%). Tworzą ją 
m.in. głównie: tujowiec tama-
ryszkowaty dziubkowiec zetter-
stedta, gajnik lśniący płożyme-
rzyk pokrewny, złotowłos stroj-
ny, żurawiec falisty oraz rokiet-
nik pospolity.

Obszar Natura 2000 w gminie Mykanów

Lemańskie Jodły

Gmina Mykanów położona jest 
bezpośrednio na północ od Czę-
stochowy, a jej terytorium w cało-
ści położone jest na obszarze Wy-
żyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Aktualnie na terenie gminy My-
kanów funkcjonują 24 sołectwa, 
z 40 wsiami i przysiółkami. 

W  przyjmowanym dziś nazew-
nictwie wydziela się następujące 
jednostki administracyjne: Ada-
mów, Antoniów, Borowno, Borow-
no Kolonia, Cykarzew Północny, 
Cykarzew Stacja, Czarny Las, Dud-
ki, Florków, Grabowa, Grabówka, 
Jamno, Kokawa, Kolonia Wierzcho-
wisko, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźni-
ca Lechowa, Lemańsk, Lubojenka, 
Lubojna, Łochynia, Mykanów, No-
wa Rybna, Nowy Broniszew, Nowy 
Kocin, Osiny, Pasieka, Przedkocin, 
Radostków, Radostków Kolonia, 
Rusinów, Rybna, Stary Broniszew, 
Stary Cykarzew, Stary Cykarzew 
POM, Stary Kocin, Topolów, Tylin, 
Wierzchowisko, Wola Hankowska, 
Wola Kiedrzyńska.

Gmina poza Częstochową 
graniczy też z gminami: Kłobuck 
i  Miedźno (od zachodu), Nowa 
Brzeźnica (od północy), Kruszy-
na i Kłomnice (od wschodu) oraz 
Rędziny (od południowego 
wschodu). 

Okolice Mykanowa leżą w pobli-
żu przełomu rzeki Warty. Większość 
obszaru gminy Mykanów, w   jej 
centralnym i  południowo-wschod-
nim fragmencie, zajmują gęsto dziś 
rozlokowane osiedla wiejskie oraz 
związane z nimi tereny uprawne. 

Na terenie gminy działają głów-
nie prywatne podmioty gospodar-
cze – zakłady przemysłowe, 
z branży budowlanej, usługi trans-
portowe i   handlowe oraz gastro-
nomiczne. Funkcjonują także za-
kłady produkcyjne w  branży spo-
żywczej, takie jak: piekarnie, ma-
sarnie, makaroniarnie, ciastkarnie, 
przetwórstwo warzyw i   owoców 
oraz zakłady usługowe.

Oprac. Katarzyna Gwara

Kolumnę opracowała: Paula Nogaj
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Dokończenie ze str. 1

Redakcja: Dużo czasu upły-
nęło, odkąd wygrał pan 
wybory, ale dopiero teraz 
mamy okazję porozmawiać. 
Mieszkańcy gminy ponow-
nie panu zaufali. To znaczy, 
że są zadowoleni z  pełnie-
nia przez pana tej niezwykle 
ważnej funkcji, prawda?

Dariusz Pomada: Wszystko 
wskazywało na to, że powinno 
dojść do drugiej tury, ponie-
waż było pięciu konkurentów, 
jednak minimalną ilością gło-
sów udało mi się wygrać. 
Mieszkańcy docenili to, co ro-
bili radni, co mnie się udało 
zrealizować. Myślę, że nam za-
ufali. To jest dla mnie ogromna 
satysfakcja, bo wygrać przy ta-
kiej dużej konkurencji nie jest 
łatwo.

Red.: Co przyczyniło się do 
tego sukcesu, jakim niewąt-
pliwie jest zostanie wójtem 
w kolejnej kadencji?

DP: Uważam, że zgoda i poro-
zumienie w radzie gminy, bo 
właściwie większość głosowań 
kończyło się wynikiem 15-0. 
Poza tym pomysł uzgodnienia 
planu finansowego na całą ka-
dencję - zaproponowałem rad-
nym, żeby przedstawili swoje 
oczekiwania. Następnie zebra-
łem te wnioski i usiedliśmy 
z panią skarbnik, aby zaplano-
wać budżet, z którego nawet 
trochę nam zostało. Wykorzy-
staliśmy do tych projektów 
również pieniądze unijne i mo-
gę powiedzieć, że blisko  100 
proc. żądań radnych udało 
nam się zrealizować.

Red.: Jak radzi sobie gmina 
z likwidacją gimnazjów?

DP: W tej chwili mamy pewne 
problemy lokalowe. Rozbudo-
waliśmy gimnazja i wszystko 
było bardzo dobrze poukłada-
ne. W szkołach podstawowych 
otworzyliśmy oddziały przed-
szkolne, które zajęły nam jed-
ną, dwie lub trzy sale. Teraz, 
kiedy wracamy do pełnej szko-
ły ośmioklasowej, oddziały 
przedszkolne zostają, a nam 
brakuje sal, ale uporaliśmy się 
z tym. Jedynie w  Wierzchowi-
sku będziemy musieli rozbu-
dować szkołę. Oczywiście 
wpływ na to ma również fakt, 
iż ta miejscowość staje się naj-
większą w naszej gminie.

Red.: I najbogatszą?
DP: Dosyć zamożną. Jednak to 
nie do końca przekłada się na 
budżet gminy. Wielu miesz-
kańców jeszcze nie zadeklaro-
wało zamieszkania w naszej 
gminie. Firmy, które prowadzą, 
są zarejestrowane na przykład 
w Częstochowie. Jeżeli zatem 
nie zadeklarują zamieszkiwa-
nia na terenie naszej gminy, to 
40 % podatku dochodowego, 
odprowadzanego do urzędu 
skarbowego nie wraca do Gmi-
ny Mykanów a do innej gminy 
lub np. do miasta Częstocho-
wy. Prowadzimy ciągle akcję 
uświadamiającą i ona, moim 
zdaniem, przynosi dobre wyni-
ki. Taka deklaracja nie powo-
duje konieczności żadnych 
zmian w dokumentach – nie 

trzeba zmieniać zezwoleń, do-
wodów rejestracyjnych. Wy-
starczy zadeklarować w PIT, że 
zamieszkuje się w Gminie My-
kanów i podatki wracają do 
gminy mogą być przeznaczone 
na nowe drogi, chodniki, oświe-
tlenie...

Red.: Niedawno odbyło się 
oficjalne otwarcie Scanii na 
terenie Gminy Mykanów. 
Jakie znaczenie ma dla gminy 
sam fakt powstania takiej 
inwestycji? Jakie inwestycje 
planowane są przez gminę 
w najbliższym czasie?

DP: Przyjęliśmy Scanię 
z otwartymi ramionami. Zrobi-
liśmy wszystko, żeby u nas zo-
stała i pomagaliśmy w zała-
twianiu wielu formalności – 
tak, jak wszystkim, którzy są 
zainteresowani inwestowa-
niem u nas . 140 ha strefy in-
westycyjnej znajduje się przy 
węźle Mykanów - to jest ten 
bonus z budowy autostrady. 
11 maja odbyło się uroczyste 
otwarcie i to jest taki początek. 
Obok Scanii ulokuje się bar-
dzo duży magazyn na 20 ha. 
To właściwie budynek magazy-
nowy na wynajem firmy Panat-
toni. My wydaliśmy pozytywną 
opinię środowiskową, a po 
uzyskaniu  pozwolenia na bu-
dowę inwestor ostatecznie za-
kończy wszelkie formalności 
związane  z zakupem tych 
działek. Myślę, że już w 2023 
roku magazyn zostanie otwar-
ty. Będzie to kolejny duży 
obiekt na tym terenie. Obecnie 
wciąż trwają rozmowy dotyczą-
ce pozostałych gruntów, po-
nieważ to mieszkańcy są ich 
właścicielami. My, jako gmina, 
również korzystamy na tych 
inwestycjach. Myślę, że ta stre-
fa nam pomoże. Drugą taką 
chcielibyśmy zrobić przy węźle 
rząsawskim. Tam również ma-
my grunty – w dodatku słab-
szych klas i mieszkańcy chęt-
nie by je sprzedali. Teren wy-
różnia świetna  lokalizacja 
i dobry układ komunikacyjny 
(lotnisko, bocznica kolejowa).

Red.: Jakie inwestycje planu-
jecie w  najbliższej przyszło-
ści?

DP: Musimy wybudować prak-
tycznie od nowa oczyszczalnię 
ścieków w Rybnej. W tej chwili 
ma przepustowość  1000 me-
trów sześciennych na dobę. To 
już jest za mało. Musimy więc ją 
powiększyć, a żeby to zrobić, do-
budujemy następny blok o wy-
dajności  760 metrów sześcien-
nych na dobę. Jak to się odbę-
dzie? Technologicznie nie da się 

wybudować całości jednocze-
śnie. Nastąpi również zmiana 
technologii oczyszczania. Wybu-
dujemy nowy zbiornik. Następ-
nie wyłączymy jeden z istnieją-
cych (są dwa po 500 m sześcien-
nych). Wtedy zmodernizujemy – 
praktycznie wyburzymy i na je-
go miejscu  wybudujemy nowy. 
Potem podłączymy go i zajmie-
my się kolejnym. To trochę po-
trwa, ale na szczęście mamy na 
to pieniądze unijne. Do tego mu-
simy budować kanalizację w Ko-
lonii Wierzchowisko – jest już po 
przetargu, a prace mają zacząć 
się we wrześniu. Następna bę-
dzie budowa kanalizacji w No-
wej Rybnej – mamy już pozwole-
nie na budowę. Jeżeli chodzi 
o inne inwestycje – jesteśmy już 
po przetargu i budujemy salę 
gimnastyczną przy naszej szkole 
w Radostkowie. W poprzedniej 
kadencji budowaliśmy Halę 
Sportową w Mykanowie, salę 
gimnastyczną z zapleczem sto-
łówkowym i salami lekcyjnymi 
w Borownie. W tej chwili przy-
szła kolej na Radostków – budu-
jemy tam przedszkole i do tego 
salę gimnastyczną. Przystąpili-
śmy również do projektowania 
rozbudowy szkoły w Wierzcho-
wisku. Przed nami jeszcze budo-
wa przedszkola w Cykarzewie. 
W tej chwili jest tam ponad sie-
demdziesiąt dzieci. Docelowo 
powinno być sto. Chcemy, aby 
był tam także oddział żłobkowy 
na razie na piętnaścioro dzieci 
i duża kuchnia, która obsłuży 
jednocześnie przedszkole i szko-

łę podstawową, a także w formie 
kateringu te mniejsze przed-
szkola, gdzie kuchnie nie opłaca 
nam się utrzymywać.

Red.: W  gminie Mykanów 
dzieje się naprawdę sporo. 
Niebawem odbędzie się 
druga edycja festiwalu Myka-
Rock – pierwsza odniosła 
spory sukces. Może pan zdra-
dzić jakieś szczegóły tego-
rocznej edycji?

DP: Chcielibyśmy, aby odbywa-
ły się u nas dwie takie sztanda-
rowe imprezy – Powitanie Lata 
w Lubojence i właśnie Myka-
Rock. Mamy nadzieję, że Lubo-
jenka stanie się taką miejsco-
wością typowo turystyczno-wy-
poczynkową. Mam do niej duży 
sentyment z tego względu, że 
jest to moja rodzinna miejsco-
wość. To bardzo ładna okolica 
z pięknym stawem, który po-
większyliśmy z Kołem Wędkar-
skim, które działa na terenie 
naszej gminy. Bardzo dobrze 
układa nam się ta współpraca – 
Koło PZW Mykanów opiekuje się 
tym stawem, my z kolei dbamy 
o to, aby pojawiała się tam jakaś 
infrastruktura – ławeczki, grille. 
Po uporządkowaniu tego miej-
sca, możemy organizować tam 
imprezy na 2-3 tys. ludzi. Chcie-
libyśmy dołożyć tam jeszcze ele-
menty rekreacyjne dla dziecia-
ków – park linowy, piaskowni-
ce. Może uda się tam usytuować 
Otwartą Strefę Aktywności, któ-
ra zapewni także siłownię. Być 
może pojawi się tam ktoś z ba-
rem, gdzie będzie możliwość zje-
dzenia dobrej ryby. Chcieliby-
śmy, aby było to takie centrum 
rekreacyjne w gminie, którego 
nam brakuje. Jeżeli chodzi 
o MykaRock – w ubiegłym roku 
termin festiwalu był nieco nie-
fortunny - ponieważ było zimno, 
ale i tak przyciągnął naprawdę 
sporo ludzi. Tegoroczna edycja 
odbędzie się 17 sierpnia. Spo-
dziewamy się 2-3 tysięcy fanów 
rocka. Zagra dla nas m.in. Od-
dział Zamknięty. Jest spore za-
interesowanie wśród zespołów 
rockowych, które chcą wystąpić 

przed główną gwiazdą. Niedaw-
no mieliśmy w Borownie kon-
cert muzyki operowej„Śladami 
Reszków”. Tym razem związany 
z obchodami 200 rocznicy uro-
dzin Stanisława Moniuszki. Po-
nadto odbywa się na terenie 
gminy wiele festynów i pikni-
ków. Rozmawiając o kulturze, 
nie sposób nie wspomnieć o na-
szej orkiestrze…

Red.: Niedawno występowali 
w  programie „Pytanie na 
śniadanie”, prawda?

DP: Tak, już po raz drugi otrzy-
mali zaproszenie do telewizji. 
Reprezentują naszą gminę na 
wielu konkursach i przeglą-
dach artystycznych. Ostatnio 
dużo podróżują. W zeszłym ro-
ku byli w Chinach, a w paź-
dzierniku wybierają się ponow-
nie. To jest pewnego rodzaju 
nagroda dla naszej młodzieży 
za ogrom pracy, jaki wkładają 
w działalność tego zespołu. 
Mamy się czym pochwalić. Or-
kiestra jest trzykrotnym zwy-
cięzcą Ogólnopolskiego Festi-
walu Orkiestr Ochotniczych 
Straży Pożarnych i grają na na-
prawdę wysokim poziomie. In-
ne orkiestry się od nas uczą , 
a poziom orkiestr w naszym 
powiecie bardzo wzrósł. To 
wszystko oczywiście kosztuje, 
bo niejako prowadzimy szkołę 
muzyczną. Dzisiaj zatrudnia-
my jedenastu instruktorów, 
którzy prowadzą zajęcia z mło-
dzieżą. Uczniów wraz z mażo-
retkami jest niemal 250.

Red.: Takie sukcesy cieszą…
DP: Mamy zdolną młodzież 
i wysoki poziom w szkołach. 
Na terenie byłego województwa 
częstochowskiego organizowa-
ne jest rozdanie nagród dla 
najlepszych uczniów i laure-
atów olimpiad przedmioto-
wych - Mykanów ma zawsze 
licznych reprezentantów.

Red.: Gratulujemy zatem 
i życzymy dalszych sukcesów. 
Dziękujemy również za roz-
mowę.

Zgoda i porozumienie są najważniejsze
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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

— 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

— KUPIĘ MIESZKANIE —

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią na 
I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu 
Częstochowy. Tel. 413 880 040 (prosić Adama 
Klimasa)

— 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 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 ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka + komoda 
z marmurowym blatem. Sygnowany, 
perfekcyjna renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

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

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 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 —

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

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

MATRYMONIALNE

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

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna 
kobietę, chętnie puszystą, starszą. 
Tel. 511 224 410 

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI



Państwowa Inspekcja Sani-
tarna będzie kontrolować tur-
nusy wypoczynkowe dzieci i 
młodzieży na terenie całego 
województwa. Akcja potrwa 
do końca sierpnia.

Celem akcji jest m.in. zapewnie-
nie dzieciom i młodzieży bezpiecz-
nego wypoczynku, zarówno w miej-
scu zamieszkania jak i w miejsco-
wościach turystycznych, zapew-
nienie bezpiecznego przejazdu 
dzieci i młodzieży do i z miejsc wy-
poczynku, a także podniesienie 
świadomości w zakresie bezpiecz-
nych zachowań podczas wakacji.

W ramach działań pracownicy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
z naszego województwa będą 
przeprowadzać kontrole turnu-
sów znajdujących się w elektro-
nicznej bazie Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej pod adresem   

www.wypoczynek.men.gov.pl. 
Ogólnopolska baza zawiera zgło-
szone miejsca wypoczynku m.in. 
na terenie województwa śląskiego.

Problemy związane z niewła-
ściwymi warunkami higienicz-
no-sanitarnymi w miejscu wypo-
czynku dzieci i młodzieży należy 
zgłaszać do właściwych tereno-
wo powiatowych stacji sanitar-
no-epidemiologicznych, które 
sprawują nadzór nad warunka-
mi wypoczynku w województwie 
śląskim.

W związku z wakacjami często-
chowska Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna przygotowała rów-
nież specjalne ulotki iformujące o 
zagrożeniach, na które narażone 
są zwłaszcza dzieci. Dotyczą one 
dopalaczy, opalania i korzystania 
z solariów, a także niebezpiecznej 
rośliny – barszczu Sosnowskiego.

Katarzyna Gwara

Akcja częstochowskiego sanepidu

Bezpieczne wakacje
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Najlepsi śląscy specjaliści już w Częstochowie
www.domseniora.cieslik.pl

Przez lata uważnie wsłuchiwali się 
w  potrzeby pacjentów, zdobywali 
rzetelną wiedzę i  doświadczenie. 
Dzięki temu stworzyli miejsce, 
w którym kompleksowa opieka me-
dyczna jest dobierana w sposób in-
dywidualny. Wspólna praca zespołu 
specjalistów pozwala podejmować 
się leczenia pacjentów wymagają-
cych ponadstandardowego postę-
powania. Centrum Medyczne „Pro-
medyk” oferuje opiekę medyczną 
wybitnych specjalistów ze śląskich 
klinik. Rozmawiamy z jednym z nich 
– fizjoterapeutą, Bartoszem Kap-
kowskim.

Red.: Zacznijmy od kwestii podsta-
wowej – czym jest fizjoterapia?

B.K.: Fizjoterapia to dział medycyny 
zajmujący się leczeniem przez wykorzy-
stanie czynników fizycznych, takich jak 
prąd, dotyk, światło, ciepło, zimno, wo-
da, czy pole magnetyczne. Każdy z nich 
oddziałuje w  inny sposób na ludzkie 
działo. Dzięki temu z  zabiegów mogą 
skorzystać pacjenci z  najróżniejszymi 
„cielesnymi” problemami. Na fizjotera-
pię składają się trzy dziedziny: fizykote-
rapia, kinezjoterapia i  masaże. Do na-
szych zadań należy pomoc pacjentowi 
po różnych urazach w pełnym powrocie 
do sprawności ruchowej. Oczywiście 
wszystko zależy od specjalizacji. 

Red.: Gabinetów fizjoterapeutycz-
nych jest wręcz na pęczki. Skąd 
mamy wiedzieć, do którego się 
udać?

B.K.: Każdy fizjoterapeuta, który ukoń-
czył studia i posiada dyplom, musi zo-
stać zarejestrowany w Krajowej Izbie Fi-
zjoterapeutów i w ten sposób otrzymu-
je prawo wykonywania zawodu. Przed 
udaniem się do wybranego specjalisty, 
najlepiej sprawdzić go w  bazie KIF 
i  zweryfikować, czy rzeczywiście jest 
osobą wykwalifikowaną. 

Red.: W  czym może nam pomóc 
fizjoterapeuta?

B.K.: W bardzo wielu przypadkach. Po-
magamy na przykład uporać się z bóla-
mi pleców, kręgosłupa, kolan, stóp, 
bioder, zmniejszamy lub likwidujemy 
stany zapalne i obrzęki, rehabilitujemy 

po urazach, złamaniach, stłuczeniach, 
poprawiamy ogólny stan ciała, możemy 
również pomóc zwalczyć stres czy roz-
luźnić spięte mięśnie. Mogą się również 
do nas zgłaszać osoby z  wrodzonymi 
wadami ruchowymi.

Red.: Jako jedni z nielicznych w Czę-
stochowie możecie pochwalić się 
najnowocześniejszym sprzętem. 
Jakie urządzenia wykorzystuje pan 
w swojej pracy?

B.K.: Jako jedyni w Częstochowie dys-
ponujemy dwoma innowacyjnymi 
urządzeniami, które pomagają leczyć 
schorzenie, jakim jest nietrzymanie 
moczu. Mamy też laser wysokoenerge-
tyczny przeznaczony do naświetlań 
promieniowaniem MLS., który przy-
spiesza okres rekonwalescencji po ja-
kimś urazie. Pomaga również przy dys-
funkcjach mięsniowo-kostnych, sta-
wowych, lumbago, rwie kulszowej, bó-
lach krzyża, procesach zapalnych, czy 
zmianach patologicznych tkanek po-
wierzchownych różnego pochodzenia 
takich jak owrzodzenia czy żylaki. Do 
krioterapii wykorzystuję z kolei nowo-
czesny aparat wyposażony w czujnik na 
podczerwień. Stosuje się ją w przypad-
ku obrzęków, krwiaków, niedowładów 
spastycznych, zespołów zmiażdżenia, 
zwichnięciach, czy po urazach lub ope-

racjach narządu ruchu. Poza tym pod-
czas terapii skupioną falą uderzeniową 
korzystam z najnowszego aparatu fir-
my Richard Wolf. To najbardziej za-
awansowane urządzenie tego typu na 

rynku. Można wykorzystać na przykład 
przy zaburzeniach erekcji, trudno goją-
cych się ranach, chorobach Peyroniego 
itd. W  przypadku terapii, której zada-
niem jest leczenie nietrzymania mo-
czu, stosujemy specjalne krzesło 
(PelvicTrainer). Pozwala ono na trening 
mięśni dna miednicy bez stosowania 
sond wewnętrznych. Do tego typu 
schorzeń mamy również Magneto 
Stym, czyli urządzenie do funkcjonal-
nej magneto stymulacji mięśni dna 
miednicy. Terapia FMS pozwala na sty-
mulację głębokich struktur mięśnio-
wych i  tkanek w  sposób nieinwazyjny 
i  bezbolesny. Stosujemy również tera-
pię wykorzystującą energię fal radio-
wych związana z  promieniowaniem 
elektromagnetycznym wytwarzanym 
przez prąd zmienny o  częstotliwo-
ściach od 300kHz do 1MHz. Urządze-
nie TECAR firmy Winback przyspiesza 
„naturalną regenerację” tkanek. Jego 
działanie jest całkowicie nieinwazyjne 
i w stu procentach naturalne dla orga-
nizmu ludzkiego. 

Red.: Dziękujemy za rozmowę.

Centrum Medyczne 

„Promedyk"
Czêstochowa, ul. Focha 20 

(wejœcie od ul. Œl¹skiej)

tel. 34 321 34 88, 512 860 250

 kardiologicznych

 ortopedycznych

 urologicznych

 neurologicznych

 dermatologicznych

 chirurgii ogólnej

 chirurgii naczyniowej

 chirurgii onkologicznej

a tak¿e:  specjalistycznej techniki ortopedycznej

 rehabilitacji fizjoterapeutycznej

 terapii manualnej oraz masa¿y

l

l

l

l

l

l

l

l

n

n

n

Centrum Medyczne „Promedyk" 
s³u¿y pomoc¹ w zakresie edukacji, 
profilaktyki oraz leczenia schorzeñ: 

Wykwalifikowany zespó³ lekarzy 
specjalistów, rehabilitantów, 
fizjoterapeutów jest gotowy, 
by s³u¿yæ wiedz¹ i skuteczn¹ 
pomoc¹ zarówno doros³ym, 
m³odzie¿y, jak i dzieciom.

http://www.wypoczynek.men.gov.pl/
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Kleszcze

Przebiegły krwiopijca
W całym kraju zmagamy się 

z inwazją kleszczy. W tym ro-
ku zaatakowały z ogromną si-
łą. - Jest ich zdecydowanie 
więcej niż w poprzednich la-
tach – ostrzegają eksperci. 

Sprtyne „bestie”
Zima była wyjątkowo łagodna 

i to uratowało wielu przebiegłych 
krwiopijców. Przyjazna aura mo-
gła sprawić, że przetrwało i roz-
mnożyło się ich więcej. 

Spotkania z kleszczami do 
najprzyjemniejszych zdecydowa-
nie nie należą. Małe „bestie” ata-
kują z ukrycia. Są szybkie i sku-
teczne. Wyczuwa potencjalna 
ofiarę z odległości 20 metrów – 
reagują na temperaturę jej ciała, 
zapach potu i wydychany dwu-
tlenek węgla. Jak już znajdą się 

na swoim żywicielu, nie działają 
na oślep. Mogą wędrować nawet 
przez godzinę w poszukiwaniu 
miejsca, gdzie naskórek jest 
cienki i lekko wilgotny. Najczę-
ściej wybierają miejsce za uchem, 
na granicy włosów, pod kolanem 
lub w pachwinie. Mimo że klesz-
cze wkuwają się w skórę dość 
głęboko, ich żywiciele praktycz-
nie tego nie odczuwają. Te spryt-
ne „bestie”  wprowadzają wydzie-
linę, która zawiera substancje 
znieczulające i opóźniające reak-
cje zapalną. Dlatego nie pojawia 
się ból czy zaczerwienienie, które 
by alarmowały i skłoniły do do-
kładniejszego przyjrzenia się po-
drażnionemu miejscu na skórze. 
Kleszcze mogą więc spokojnie że-
rować nawet 6–7 dni. W tym cza-
sie wypijają ok. 2 ml krwi i znacz-

nie powiększają swoje rozmiary. 
Dorosły głodny osobnik ma ok. 2 
mm długości, natomiast naje-
dzony nawet 12 mm!

Niebezpieczne bakterie 
i wirusy

Kleszcze roznoszą bakterie 
i wirusy wywołujące bardzo nie-
bezpieczne choroby, w tym zapa-
lenie opon mózgowych oraz bo-
reliozę. Niestety statystyki są 
przerażające – liczba zachoro-
wań na tę ostatnią drastycznie 
wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. 
Według raportu Państwowego 
Zakładu Higieny, w 1998 roku 
zanotowano zaledwie 784 przy-
padki zachorowań na chorobę 
roznoszoną przez kleszcze. Nato-
miast przed dwoma laty było ich 
już 21516!

By pozbyć się choroby, 
w większości przypadków wy-
starczy 3 tygodniowa kuracja 
antybiotykowa. Niestety, pro-
blem polega na tym, że w pierw-
szych tygodniach, a nawet mie-
siącach, choroba przebiega 
praktycznie bezobjawowo. 
W niektórych przypadkach poja-
wia się  jasno-czerwony rumień 
w miejscu ugryzienia. Wtedy to 
dopiero decydujemy się na pój-
ście do lekarza. Jednak, jeśli nie 
dostrzeżemy żadnych objawów, 
możemy nawet nie wiedzieć, że 
zostaliśmy zarażeni. Bolerioza 
nie leczona, po wielu latach mo-
że skutkować bardzo ciężkimi 
powikłaniami, m.in. chorobami 
stawów, serca i układu nerwo-
wego. 

Jak się ustrzec?
Aby się przed tym ustrzec, po 

powrocie z dworu, szczególnie la-
su, pola lub łąki, należy dokład-
nie obejrzeć całe ciało. Jeśli znaj-
dziemy kleszcza, najlepiej udać 

się do lekarza, który sterylnymi 
narzędziami usunie niepożąda-
nego osobnika. Oczywiście moż-
na się go pozbyć samodzielnie za 
pomocą na przykład pęsety, ale 
jest to dość trudne i wymaga do-
świadczenia. Ci, którzy wolą 
uniknąć wizyty u lekarza mogą 
zaopatrzyć się także miniaturowe  
pompki ssące lub plastikowe  
„kleszczołapki”. Po   usunięciu   
nielubianego członka ekosyste-
mu należy: dokładnie umyć ręce, 
zdezynfekować miejsce ukłucia 
wodą utlenioną lub 40% alkoho-
lem oraz obserwować miejsce po 
ukłuciu i jeśli wystąpi niepokoją-
ca zmiana, skonsultować się z le-
karzem. Zabronione  jest wykrę-
canie kleszcza palcami oraz za 
pomocą substancji natluszczają-
cych. Może to spowodować zat-
kanie tchawek (narządu wymia-
ny gazowej) kleszcza, a następnie 
jego wymioty, które przyśpiesza-
ją przedostanie się bakterii i wi-
rusów do osoby ukąszonej. 

Katarzyna Gwara



Pomaga ludziom dobrze słyszeć
Problem niedosłuchu staje się co-

raz bardziej powszechny. Z badań wy-
nika, że na kłopoty z prawidłowym sły-
szeniem narzeka nawet 6 milionów Po-
laków. O przyczynach, objawach i pro-
filaktyce rozmawiamy z Małgorzatą 
Urbańską, specjalistką z 20-letnim do-
świadczeniem, otwartą na pomoc lu-
dziom mającym problemy ze słuchem. 
Jej domeny to audioprotetyka, diagno-
styka słuchu, a aparaty  słuchowe to 
jej specjalność.

Katarzyna Gwara: Problem 
niedosłuchu stał się już nie-
mal znakiem naszych cza-
sów.

Małgorzata Urbańska: Przyczyn jest 
wiele. W niektórych przypadkach wystar-
czy dokładne czyszczenie uszu, czasa-
mi trzeba jednak zrobić szczegółowe ba-
dania. W wielu sytuacjach niedosłuch 
wywołują leki, które przyjmujemy. Czym 
to jest spowodowane? Faktem, że za-
wierają one coraz więcej szkodliwych 
substancji, które wpływają na nasz słuch 
i szumy w uszach. Poza tym... co tu 
ukrywać - żyjemy w głośnym środowisku 
i głośnych czasach.

K.G..: Na niedosłuch cierpią 
również dzieci. Z czego to 
wynika?

M.U.: Problem niedosłuchu wśród dzieci 
również staje się coraz powszechniejszy. 
Od kilku lat zgłaszają się do nas rodzice 
z coraz młodszymi dziećmi. Często z wy-
wiadu dowiadujemy się, że matki tych 
maluchów miały trudny poród. Wtedy do-
chodzi do niedotlenienia mózgu,  
a w  konsekwencji  do uszkodzenia 
ośrodka odpowiedzialnego za tworzenie 
mowy i słów. W późniejszych okresach 
dziecka, nie może on się więc w pełni 
rozwijać. Oczywiście do tego dochodzą 
choroby w okresie ciąży, które również 
wpływają na rozwój słuchu dziecka w 
okresie płodowym. W wielu przypadkach 
dziecko słyszy, ale nie rozumie mowy. 
Krótko mówiąc, dźwięk do niego dociera, 
ale nie potrafi go w odpowiedni sposób 
zinterpretować. Ogromny wpływ na 
słuch dzieci mają również... rodzice. Do-
rośli nagminnie chodzą w słuchawkach. 
Niektórzy idą o krok dalej i zakładają je 
swoim pociechom. Poza tym powszech-
ne stało się dawanie dzieciom telefonu 
bądź tabletu – bez nich wielu rodziców 
nie jest w stanie nakarmić najmłodszych. 
W ten sposób próbują odwrócić ich uwa-
gę. Jedzenie staje się więc niejako czyn-
nością mechaniczną. Dziecko wpatrzo-
ne w ekran nie jest nawet świadome, że 
je. W efekcie zamyka się we własnym 
świecie, nie nawiązuje relacji z bliskimi, 
przedszkolanką, rówieśnikami. To jeden 
z problemów współczesnego świata.

K.G..: Jak sobie zatem z nim 
radzić?

M.U.: Oczywiście najlepiej byłoby unikać 
dawania dzieciom tabletów i telefonów. 
Jeśli jednak jest już za późno, powstał 
specjalny system FM. W jego przypadku 
aparat słuchowy nie ma wzmocnienia, 
ale jest odbiornikiem. Do niego dołącza-
ny jest niewielki pilot, który jest ustawia-
ny kierunkowo na przykład do nauczy-
ciela w szkole. W ten sposób przekazy-
wana jest informacja do nadajnika i 
dziecko ją odbiera. Reszta dochodzą-
cych dźwięków jest wyciszona – tak, aby 
nic nie było w stanie go rozproszyć. Po 
system sięga się w przypadku dzieci, 
który mają ogromny problem ze zrozu-
mieniem mowy, ale także tych, które ma-
ją kłopoty z  koncentracją.

K.G..: Jakie objawy powinny 

nas niepokoić? Na co zwró-
cić uwagę?

M.U.: W przypadku dziecka to przede 
wszystkim fakt, że gdy coś do niego mó-
wimy, ono nie reaguje. Oczywiście w ta-
kiej sytuacji musimy sprawdzić, czy dziec-
ko rzeczywiście nie słyszy, czy zwyczajnie 
nas lekceważy. Aby to zweryfikować, mu-
simy nawiązać kontakt wzrokowy. Jeśli 
siądziemy przed nim i widzimy, że kon-
centruje się na rozmowie, ale nie  rozu-
mie, co do niego mówimy, możemy być 
niemal pewni, że ma problem ze słuchem 
i konieczna jest konsultacja ze specjalistą. 
Sama jestem matką i wiem, jak ważne dla 
rozwoju dziecka jest zdiagnozowanie nie-
dosłuchu. W przypadku dorosłych niepo-
koić powinno przekręcanie słów, odpo-
wiadanie nie na temat. Poza tym, jeśli ma-
my problem na przykład ze zrozumieniem 
kasjera w sklepie, czy podczas rozmowy 
na ulicy i nie wszystko  jesteśmy w stanie 
zrozumieć to również powinno wzbudzić 
nasz niepokój.  W takich warunkach ma-
my różne tła akustyczne, które zaburzają 
czysty dźwięk.

K.G..: Uświadomienie sobie 
problemu jest pierwszym 
krokiem. A co dalej? Zgła-
szamy się do specjalisty i jak 
przebiega pierwsze badanie 
słuchu?

M.U.: Wszystko zaczyna się od zajrzenia 
otoskopem do ucha. Musimy bowiem 
zweryfikować, czy w uchu znajdują się tak 
zwane korki woskowinowe i czy nie trze-
ba ich usunąć. Warto dodać, że badanie  
otoskopowe  w naszym gabinecie nic nie 
kosztuje. Jeśli więc zauważymy, że mamy 
problemy ze słuchem, warto to sprawdzić. 
Czasem może się okazać, że to zapale-
nie, które trzeba leczyć, a czasem wystar-
czy zwykłe czyszczenie i wszystko wraca 
do normy. Poza tym można u nas bezpłat-
nie wykonać audiometrię mowy, czy to-
nalną. Wyniki powiedzą, w jakim kierunku 
dalej działać – czy potrzebny jest aparat 
słuchowy, czy może trzeba udać się do la-
ryngologa. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
osoby, które borykają się z problemami ze 
słuchem, takie badania powinny przepro-
wadzać systematycznie. U nas w salonie 
badamy drogę słuchową   na na każdym 
jej etapie. Czy to kanał uszny zewnętrzny, 
ucho środkowe, ucho wewnętrzne, nerw 
słuchowy, pień mózgu czy wyższe partie 
kory mózgu. 

K.G..: Problemy ze słuchem 
stanowią oczywistą barierę 
komunikacyjną, bywają też 
przyczyną kompleksów i 
wstydu. Wielu osobom apa-
rat słuchowy kojarzy się z 
niepełnosprawnością.

M.U.: Mimo wszystko w ostatnich latach 
odchodzi się od takiego myślenia. Naj-
lepszym przykładem są tutaj osoby star-
sze, które zgłaszają się do nas, bo chcą 
sobie poprawić jakość życia. Większym 
wstydem jest dla nich przekręcanie słów, 
czy niezrozumienie z rozmawiającym, 
niż noszenie aparatu, który obecnie jest 
właściwie niewidoczny. Współczesne 
aparaty mają cienkie przewody i niewiel-
ką, kanałową wkładkę. Elektroniki za 
uchem też właściwie nie widać. Dzięki 
aparatom jakość życia osób niedosły-
szących się znacznie poprawia i mogą 
powrócić do normalnej komunikacji. Wy-
bór aparatów jest ogromny. Każdy jest 
oczywiście spersonalizowany. Można 
jednak poszaleć również z wyglądem ze-
wnętrznym. W przypadku dzieci można 
pokusić się o kolorowe wkładki z różny-
mi ozdobami, czy specjalnymi naklejka-
mi. Te elementy mają sprawić, że dzieci 
nie będą wstydzić się aparatów, a wręcz 
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będą je z chęcią nosić. Przed zakupem 
proponujemy wypożyczenie aparatu – 
tak, aby sprawdzić go w konkretnych 
warunkach i dopiero na tej podstawie 
podjąć ostateczną decyzję.

K.G..: Czy niedosłuchowi 
możemy jakoś zapobiec? 
Jeśli tak to w jaki sposób?

M.U.: Przede wszystkim poddawać się 
badaniom kontrolnym. To podstawa. Są 
one bezpłatne. Dzięki temu widzimy, czy 
nasz ewentualny niedosłuch się pogłębia. 
Możemy też przeanalizować sytuacje, 
w których nasz słuch się pogorszył i co te-
mu sprzyjało. Poza tym mamy wiedzę, 
czy należy usunąć na przykład zalegają-
cą woskowinę, czy nie. Ważna jest rów-
nież codzienna  higiena. Gdy bierzemy 
prysznic, pamiętajmy, aby zamoczyć rów-
nież uszy. W ten sposób serwujemy na-
szemu kanałowi słuchowemu naturalną 
kąpiel – oczywiście, jeśli nie ma ku temu 
żadnych medycznych  przeciwwskazań. 
Jeśli  sięgamy po pałeczki to oczyszczaj-
my wyłącznie część zewnętrzną ucha.  
A w razie problemów musimy uświado-
mić sobie potrzebę stosowania rehabilita-
cji słuchowej w postaci aparatów słucho-
wych.

K.G..: I  na zakończenie... 
W  tym roku obchodzi pani 

piękny jubileusz – dwudzie-
stolecie pracy w zawodzie.

M.U.: Dokładnie pamiętam ten dzień, kie-
dy podjęłam pracę, jako młoda już mama. 
Był to rok 1999, czerwiec. Moja przygoda 
z pacjentami zaczęła się na serio. 
Wszystkiego nauczyłam się w pierw-
szych 3 miesiącach, pojechałam na szko-
lenia i kursy. Tak bardzo spodobała mi się 
praca, że podjęłam naukę na Politechnice 
Warszawskiej na Wydziale Elektroakusty-
ki i tam też otrzymałam dyplom specjalisty 
protetyka słuchu. Zawsze mówili, że je-
stem pracoholikiem. I tak oto od 20 lat 
rozwijam się konsekwentnie jako specjali-
sta w dziedzinie  audioprotetyki. Odbyłam 
dziesiątki, jeśli nie setki szkoleń i kursów 
podążając za coraz doskonalszą techniką 
i coraz skuteczniejszymi metodami lecze-
nia. Wciąż mnie to fascynuje. Kocham 
pracę z ludźmi. Dorośli, dzieci, bardzo 
małe dzieci, osoby w podeszłym wieku – 
to właśnie ich życiu od 20 już lat nadaję 

zupełnie nowe brzmienie. Obecnie spe-
cjalizuję się także w dziedzinie szumów 
usznych oraz protezowaniu dzieci w wie-
ku od 0 do 4 lat. Po 20 latach słuchania 
niezwykłych historii, poznawania proble-
mów, współodczuwania smutku i radości, 
wyszukiwania najlepszych rozwiązań 
i pełnego zaangażowania w pracę, przy-
siadłam w swoim gabinecie w idealnej ci-
szy i uważnie przesłuchałam ten miniony 
czas. Zaczynając, jako tylko (i aż) prote-
tyk słuchu przebyłam drogę do osoby, 
która już nie tylko diagnozuje i dobiera 
aparaty słuchowe, a naprawdę pomaga 
ludziom. Kiedy pierwszy raz założyłam 
aparat słuchowy dziecku i jego rodzice 
zauważyli uśmiech i wodzenie wzroku za 
ich głosem, zrozumiałam, o co właściwie 
chodzi w mojej pracy. Wszyscy płakali-
śmy wtedy ze szczęścia. Tak to zawsze 
chcę robić, chcę widzieć tę szczerą ra-
dość na twarzach ludzi. Chcę zmieniać 
ich życie na lepsze. Chcę widzieć na ich 

Gabinet Oto słyszę
Plac Daszyńskiego 9/10, 42-202 Częstochowa

Kontakt telefoniczny: 575 103 109728  113  426
NIP:  949 017 14 74

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek:  8:00 – 16:00
Rejestracja telefoniczna: Codziennie 8:00 – 16:00
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Przygotowania do nowego sezonu

Mecze kontrolne 
Rakowa

W ostatni weekend często-
chowscy kijkarze świetnie za-
prezentowali się podczas  Pu-
charu Polski w Nordic Wal-
king. Startowali oni na dystan-
sach 5, 10 km oraz w półmara-
tonie. Na starcie pojawiła się 
liczna drużyna z naszego mia-
sta. W kolejnym dniu na tej sa-
mej trasie rozegrano także 

polski etap Pucharu Europy – 
w tym przypadku częstochow-
scy kijkarze również zaprezen-
towali się bardzo dobrze, uzy-
skując świetny rezultat. 

Wyniki Pucharu Polski na dy-
stansie 5 km: Bartłomiej Dębski 
- 1m kat. M40, 8m open, Alicja 
Bugała - 3m kat. K-jun, Beata 

Kamińska - 3m kat. K50, 
Agnieszka Pinis - 4m kat. K40, 
Anna Bugala - 5m kat. K40, Mi-
chał Suriak - 3m kat. M30, Bo-
gusław Radziejowski - 8m kat. 
M55, Jolanta Barczyk - 5m kat. 
K55, Helena Dybel - 2m kat. K-
niep.A, Gabrysia Pinis - 4m kat. 
K-dzieci. Puchar Polski na dy-
stansie 10 km: Marcin Rosak - 
1m kat. M40, 1m open, Daniel 
Wojtasiński - 2m kat. M40, 6m 
open, Krzysztof Kobiela - 4m kat. 
M40, Zbigniew Szczęśniak - 4m 
kat. M50, Ewa Dusiel - 4m kat. 
K50, 8m open kobiet, Ewa Con-
tucci - 6m kat. K40, Bożena Jur-
czyńska - 3m kat. K60, Michał 
Pinis - 5m kat. M30. Półmara-
ton: Bogdan Barczyk - 2m kat. 
M50, Agnieszka Paprotna - 5m 
kat. K30. Wyniki Pucharu Euro-
py na dystansie 10 km: Daniel 
Wojtasiński - 3m kat. M40, Ewa 
Dusiel - 4m kat. K50, Bożena 
Jurczyńska - 6m kat. K60. Pu-
char Europy na dystansie 5 km: 
Daniel Wojtasiński - 2m kat. 
M18-44, Beata Kamińska - 3m 
kat. K45-59, Agnieszka Dybel 
10m kat. K18-44.

Paula Nogaj

Puchar Polski w Nordic Walking

Świetne starty 
częstochowskich kijarzy
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Mecz wyjazdowy

forBET Włókniarz 
Częstochowa vs. 
Fogo Unia Leszno
W najbliższy piątek 28 

czerwca Włókniarza Często-
chowa czeka wyjazdowy 
mecz w ramach X rundy 
PGE Ekstraligi w Lesznie. 
Pojedynek z Fogo Unia 
Leszno rozpocznie się o go-
dzinie 18:00. Znane są już 
awizowane składy na to 
spotkanie. 

Poprzedni mecz wyjazdowy z 
Betard Spartą Wrocław często-
chowscy żużlowcy przegrali 
56:34. Najlepszym zawodni-
kiem, który zdobył najwięcej 
punktów dla Lwów był Leon 
Madsen. Zapisał on na swoim 
koncie 15 punktów w sześciu 
startach. Poza Duńczykiem na 
tle całego zespołu przyzwoicie 
zaprezentował się również Mi-
chał Gruchalski, który przy swo-
im nazwisku zapisał 5 punktów 
oraz bonus w czterech biegach.  
 Paula Nogaj

Awizowane składy na 
mecz w Lesznie:

forBET Włókniarz 
Częstochowa

1. Leon Madsen
2. Paweł Przedpełski
3. Adrian Miedziński
4. Matej Zagar
5. Fredrik Lindgren
6. Jakub Miśkowiak
7. Michał Gruchalski

Fogo Unia Leszno
 

9. Emil Sajfutdinow
10. Brady Kurtz
11. Jarosław Hampel
12. Janusz Kołodziej
13. Piotr Pawlicki
14. Dominik Kubera
15. Bartosz Smektała

Raków rozegra ostatni 
mecz kontrolny w sobotę 29 
czerwca. Po tym teście, czę-
stochowscy piłkarze wyjadą 
na obóz przygotowawczy do 
Warki. Sobotnim rywalem 
będzie SFC Opawa. Począ-
tek spotkania zaplanowano 
na godzinę 11:00. 

Pierwszy letni mecz kontrol-
ny Rakowa Częstochowa przy-
niósł zwycięstwo podopiecznym 
trenera Marka Papszuna. Poko-

nali oni Stal Mielec 3:0. Bramki 
dla „Czerwono-Niebieskich” 
zdobyli Szymon Lewicki, Jakub 
Apolinarski i Emir Azemović. 

W drugim meczu kontrolnym 
przed startem nowego sezonu 
PKO BP Ekstraklasy, Raków 
zremisował natomiast 3:3 z FK 
Fotbal Triniec. Trafienia dla 
częstochowskiej drużyny zali-
czyli Sebastian Musiolik, Maciej 
Domański i Bryan Nouviera.

Paula Nogaj
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Uczniowie z Częstochowy

Wpisani do bazy talentów PZLA

Klub Skra Częstochowa 
przygotowuje się do nowego 
sezonu. Poinformowano o 
pierwszych zmianach w ka-
drze. Wiadomo już, że z kilko-
ma piłkarzami nie przedłużo-
no kontaktów. 

- Doszło też do ostatecznych 
decyzji w sprawie kontraktów kil-
ku zawodników. I tak, wolną rękę 
w poszukiwaniu nowego klubu 
dostali Piotr Mastalerz i Adrian 
Musiał. Nie przedłużone zostaną, 
wygasające umowy z Karolem 

Tomczykiem, Sebastianem Siw-
kiem, Sławomirem Ogłazą i Łuka-
szem Kowalczykiem – informuje 
klub i dodaje -Kończą się także 
wypożyczenia Łukasza Krzczuka, 
Michała Kiecy, Konrada Poprawy 
i Pawła Kaczmarczyka. W najbliż-
szą sobotę Skra ma zagrać pierw-
szy sparingowy mecz w Kamie-
niu. Częstochowscy zawodnicy 
zmierzą się z GKS-em Katowice. 
Prawdopodobnie zagrają już na 
boisku nowi piłkarze, którzy dołą-
czą do kadry seniorów.

 Paula Nogaj 

SPORT

Skra Częstochowa

Pierwsze zmiany w kadrze

Baza talentów Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki po-
większyła się o pięć nazwisk 
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7 w Częstochowie. Mło-
dzie sportowcy za swoje do-
tychczasowe osiągnięcia w tej 
dziedzinie młodzi sportowcy 
otrzymali gratulacje od prezy-
denta Częstochowy.

– Podczas spotkania w Urzę-
dzie Miasta, prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk wręczył listy gratu-
lacyjne i drobne upominki 
uczennicom i uczniom objętym 
programem, a także dyrektorce 
szkoły Joannie Ziółkowskiej-No-
wak oraz ich trenerce Żanecie 
Trąbczyńskiej – informuje urząd 
miasta -Uczniowie są objęci 
szkoleniem programu „Lekko-
atletyka dla każdego” pod patro-
natem Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki oraz Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. W ramach 

działalności klas 
sportowych oraz pro-
gramu reprezentacja 
uczniów klas lekko-
atletycznych plasuje 
się na czołowych 
miejscach w woje-
wództwie śląskim 
oraz w Polsce.  
5 uczniów zostało 
wpisanych do bazy 
talentów Polskiego 
Związku Lekkiej Atle-
tyki, co wiąże się 
m.in. ze szkoleniem na 
ogólnopolskich obozach talentów. 

Nagrodzeni uczniowie mogą 
pochwalić się następującymi 
osiągnięciami: Julia Trąbczyń-
ska – brązowy medal w biegu na 
60 m przez płotki w swojej kate-
gorii wiekowej, 1 i 5 miejsce w 
Ogólnopolskich Zawodach Pen-
taDay, brązowy medal w woje-
wództwie w zawodach przełajo-
wych, brązowy medal w woje-
wództwie na Mistrzostwach Ślą-
ska na 600 m, Julia Kubik – 3 
wynik w Polsce w kategorii U12 
w biegu na 300 m, brązowa me-
dalistka w drużynowych biegach 
przełajowych województwa ślą-
skiego, 4 miejsce o ogólnopol-
skich zawodach lekkoatletycz-
nych dla każdego, powołana na 

obóz talentów PZLA i LDK, Ty-
moteusz Jura – wielokrotny 
srebrny i brązowy medalista mi-
strzostw Śląska w skoku w dal  
i biegu na 600 m, biegach lekko-
atletycznych, powołany na obóz 
talentów LDK i PZLA, Mateusz 
Mądry – wielokrotny złoty meda-
lista w biegu na 600 m w Mi-
strzostwach Śląska, biegach lek-
koatletycznych, powołany na 
obóz talentów LDK i PZLA, Mar-
tyna Cendrowska – wielokrotna 
obrończyni mistrzyni Śląska w 
biegu na 600 m, 2 miejsce w 
Ogólnopolskich Zawodach Penta 
Day, brązowy medal w woje-
wództwie w drużynowych bie-
gach lekkoatletycznych, powoła-
na na obóz talentów LDK i PZLA.

Paula Nogaj
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bilet normalny: bilet ulgowy:

1 h – 11 z³

1,5 h – 14 z³

2 h – 18 z³

3 h – 25 z³

1 h – 6 z³

1,5 h – 7 z³

2 h – 11 z³

3 h – 14 z³

zdj. Nordic Team Częstochowa

zdj. UM Częstochowa
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PROGRAM TV – PIĄTEK 28 CZERWCA 2019 r.

05:15 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 
świat; odc. 4; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 203 (seria 
2.; odc. 89); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 513; serial; Turcja 
(2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:05 Czterdziestolatek; odc. 16/21 - Gdzie 

byłaś, czyli Szekspir; serial TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 5 (seria I,; odc. 5) - 

Wieść gminna; serial obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 122 - 

Wybuch; serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 

świat; odc. 5; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 514; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy - Kuchnia 

płynąca winem; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 204 (seria 

2.; odc. 90); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Siatkówka mężczyzn – Liga 

Narodów: Polska - Japonia
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj marzenia - /63/; 

teleturniej
21:30 Echo serca; odc. 2; serial TVP
22:30 Zmiany (Danielle Steel’s Changes); 

film obyczajowy; USA (1991); 
reż.:Charles Jarrot; wyk.:Cheryl Ladd, 
Michael Nouri, Cristopher Gartin

00:15 Koszmar w raju (Touristen in 
Gefahr (Danger in Paradise)) 87’; film 
przygodowy; Niemcy (2012); reż.:Jan 
Martin Scharf; wyk.:Jana Pollaske, 
Tobias Oertel, Ewa Maria Grein, Uwe 
Bohm

01:55 El Principe - dzielnica zła; odc. 45 
(El Principe, ep. 45); serial; Hiszpania 
(2014); Od lat 16

02:50 Ocaleni; reality show; Od lat 16
03:55 Magazyn kryminalny 997; magazyn
04:45 Notacje – Piotr Rzeczkowski. Cisza 

między ścianami; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 414 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

05:55 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 18 Wypadek; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Podróże z historią; s.V; odc. 54 
Zwykła historia niezwykłych nazw; cykl 
dokumentalny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2208; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 203 „Daj żonie 

palec...!” sezon 10; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:50 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
- Teledysk - Klip; Bez ograniczeń 
wiekowych

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2047; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 415 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 10 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:00 Coś dla Ciebie; magazyn
14:30 Operacja Zdrowie!; magazyn 

medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 124 Czas, który mamy, 
część 2; serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 416 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2209; teleturniej; 
Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości; odc. 88 (Adini Sen 
Koy); Turcja (2016); od lat 12

18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 702 Ironia 

losu; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 103 „Czas na 

zmiany”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks – Step up - Taniec 

zmysłów; film obyczajowy; USA (2006)
22:00 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna 

Trasa Dwójki 2019
23:05 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna 

Trasa Dwójki 2019
00:10 Żądza śmierci; thriller; USA (2008); 

reż.:Jeff King; wyk.:Steven Seagal, Mike 
Dopud, Igor Jijikine; od lat 16

01:55 Fascynacja; thriller; USA (2005); 
reż.:Klaus Menzel; od lat 16

03:50 Kontakt; odc. 3/8 (Contact); serial 
kryminalny; Francja (2016); od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 SuperPies (13); magazyn 

poradnikowy. Pewna rodzina z 
Olsztyna ma problem z psem 
Mistikiem, który nadmiernie okazuje 
czułości. Dariusz Kuźniak, kucharz i 
finalista programu ‚Top...

9:15 Malanowski i partnerzy (803) serial 
fabularno-dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił moje życie 
(17) serial paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (650) serial 
paradokumentalny

11:45 Gliniarze (211) serial 
paradokumentalny

12:40 Trudne sprawy (532) serial 
paradokumentalny

13:40 Sekrety rodziny (73) serial 
paradokumentalny

14:40 Dlaczego ja? (403) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (250) serial 

paradokumentalny. Kuba i Natalia 
zajmują się sprawą dotkliwie pobitego 
pracownika korporacji taksówkarskiej. 
Początkowo podejrzewają, że mógł 
narazić się któremuś z klientów,...

17:40 Sekrety rodziny (74) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (486) 

serial komediowy
20:00 Kogel-mogel; komedia 

obyczajowa, Polska 1988. Kasia 
Solska (Grażyna Błęcka-Kolska), 
dziewczyna ze wsi, zdaje egzaminy 
na Wydział Pedagogiki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dowiaduje się, że 
rodzina chce ją wydać za bogatego 
Stanisława Kolasę (Jerzy Rogalski). 
W przeddzień wesela listonosz 
przynosi zawiadomienie o przyjęciu na 
uniwersytet. Następnego dnia Kasia 
wyjeżdża do stolicy…

22:10 Conan Barbarzyńca; film fantasy, 
USA 2011. Niepokonany wojownik 
pragnie zemścić się na zabójcach 
bliskich. Kara musi być okrutna.

0:30 Stoker; dramat psychologiczny, 
Wielka Brytania/USA 2013

2:20 Tajemnice losu; program

05:10 Uwaga! (5717) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Szkoła (426) - program
07:50 Doradca smaku 10-Brownie z 

biała czekolada i twarogiem (26/40) 
- program

08:00 19 + (319) - program
08:30 19 + (320) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (14/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1128) - 

program kryminalny. Na obrzeżach 
miasta znaleziono zwłoki zastrzelonej i 
zgwałconej dziewczyny…

10:45 W–11 Wydział Śledczy (1130) - 
program kryminalny

11:30 SOS Ekipy w akcji (18/60) - 
program

12:30 Ukryta prawda (683) - program 
obyczajowy

13:30 W–11 Wydział Śledczy (1133) - 
program kryminalny

14:15 W–11 Wydział Śledczy (1138) - 
program kryminalny

15:00 Kuchenne rewolucje 7 (10/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (427) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (19/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (684) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7849) - informacje; live
19:35 Sport (7832) - informacje, live
19:45 Pogoda (7829) - informacje 
19:50 Uwaga! (5718) - program
20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - 

film przygodowy, Nowa Zelandia/
USA 2014. Thorin Dębowa Tarcza 
i Krasnoludy z Ereboru odzyskały 
ogromne bogactwa swoich 
przodków. Teraz muszą stawić 
czoło konsekwencjom zbudzenia 
przerażającego Smauga. W 
międzyczasie Władca Ciemności, 
Sauron, wysyła legiony Orków do 
ataku na Samotną Górę…

23:05 Blade: Mroczna trójca - horror, 
USA 2004 (od lat 16). Blade (Wesley 
Snipes), wieczny łowca wampirów, 
po raz trzeci staje do walki ze 
spragnionym krwi bestiami. Tym 
razem czeka go wyjątkowo trudne 
starcie. Ktoś ożywił samego księcia 
wampirów, legendarnego Draculę 
(Dominic Purcell). 

01:30 Kuba Wojewódzki 12 (11/13) - 
talk show; (od lat 16)

02:35 Uwaga! (5718) - program
02:55 Moc Magii (TVN noc) (525)

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 252

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 27

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 20
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 130
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 30
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010; odc. 95
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 5
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 5

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 108

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 30
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 31
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 130-131
20:00 Aż do śmierci; akcja, USA 2007. 

Anthony Stowe (Jean-Claude Van 
Damme) to zdemoralizowany policjant 
pracujący w wydziale narkotykowym. 
Kłopoty to jego specjalność – przez 
co coraz częściej sięga po narkotyki, a 
do tego mężczyzna jest znienawidzony 
praktycznie przez wszystkic

22:05 Mechanik: Czas zemsty; akcja, 
Niemcy, USA 2005. Były komandos 
walczący w Afganistanie - Nikolaj 
Czerenienko - pracuje jako mechanik 
w podmiejskim warsztacie. Pewnego 
dnia podczas przypadkowej strzelaniny 
miejscowy gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna. Nikolaj opuszcza 
Rosję i rusza śladem zabójcy do 
Stanów Zjednoczonych…

00:00 Arena; akcja, USA 2011. Słynny 
biznesmen (Samuel L. Jackson) 
zbudował swoje imperium na brutalnej 
stronie internetowej, gdzie gladiatorzy  
walczą na śmierć i życie…

01:55 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
odc. 11

02:25 Rodzinny interes; 2019; odc. 30
03:10 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
03:50 Na jedwabnym szlaku; factual
04:30 Menu na miarę; serial fabularny
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; 

odc. 21
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 9

05:55 Bulionerzy; odc. 5/75 - Finansista
06:25 Na sygnale; odc. 91 „Diagnoza”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
06:55 Na sygnale; odc. 92 „Potwór”; serial 
07:25 W labiryncie - Gdzie jest lancet?
07:55 W labiryncie - Powrót; serial 
08:35 M jak miłość; s.I; odc. 1080; serial
09:35 Ja to mam szczęście!; odc. 14; serial
10:05 Ja to mam szczęście!; odc. 15; serial
10:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 120 

„Dorastanie”; serial komediowy TVP
11:10 Rodzinka.pl; s.V; odc. 121”Wakacje 

w Grudziądzu”; serial komediowy TVP
11:40 Ranczo; s.VIII; odc. 92; serial 
12:40 Ranczo; s.VIII; odc. 93; serial 
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 235; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 236; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:30 Na dobre i na złe; odc. 318 Odłamek; 

serial TVP; od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 92 „Potwór”; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 94 (seria 

VIII, odc. 3) - Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII, 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 122 „Bo ja 
jestem perfekcyjna” -; serial komediowy 
TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237 
(Ojciec Mateusz XVIII odc. 12) - Wielka 
szansa; serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 33 (Ojciec 
Mateusz III odc. 3) - Najpiękniejsza; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 96 (seria VIII, 
odc. 5) - Obywatelskie obowiązki; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 97 (seria VIII, 
odc. 6) - Nowatorska terapia; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 
(Ojciec Mateusz XVIII odc. 13) - Cud; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

00:15 Drogówka; dramat obyczajowy; 
Dozwolone od lat 18

02:20 Ekstradycja 2; odc. 5/9; serial TVP; 
od lat 16

03:20 W labiryncie - Gdzie jest lancet?; 
serial obyczajowy TVP; od lat 12

03:55 W labiryncie - Powrót; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

04:30 Grzech Fatmagül; odc. 5 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 5); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:25 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Trydent (4)

07:00 Okrasa łamie przepisy – Ryby z 
Zalewu Wiślanego; magazyn 

07:30 Śpiewające fortepiany (31)
08:35 Zakochaj się w Polsce; odc. 85 

Zamek w Wiśniczu; magazyn; od lat 7
09:10 Koło fortuny; odc. 529 ed. 6
09:45 Rolnik szuka żony seria V; odc. 3
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /125/ - 

„Walc Embarras” - Irena Santor
10:55 Podróże z historią; s.IV; odc. 42 Na 

ratunek!; cykl dokumentalny
11:30 Święta wojna – Las Aptekas (247); 

serial komediowy TVP; od lat 12
12:00 KabareTOP Story - „Zasmażka” - 

kabaret OT. TO; od lat 12
12:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki - Łowcy. B (1-2)
14:10 Śpiewające fortepiany (34)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (1-3); program rozrywkowy

18:25 Okrasa łamie przepisy – Pstrąg; 
magazyn kulinarny; Bez ograniczeń 
wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 40 - Amazonka; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Górska Garda 
(5); magazyn kulinarny; Bez ograniczeń 
wiekowych

19:55 Święta wojna – Strongman (248); 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (21); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:45 Postaw na milion; odc. 190; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

22:40 The Wall. Wygraj marzenia; /55/; 
teleturniej; od lat 12

23:40 Dzięki Bogu już weekend; s.III (30); 
program rozrywkowy; od lat 12

00:50 Koło fortuny; odc. 528 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

01:30 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin (1). All Inclusive; 
program rozrywkowy; od lat 12

02:35 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin (2). Miss turnusu; 
program rozrywkowy; od lat 12

03:35 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy 
z Kabaretem - Szczecin (3). Na letnisko 
czy do wód; program rozrywkowy; od 
lat 12

04:35 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie - Izabela Trojanowska; widowisko 
rozrywkowe; Bez ograniczeń wiekowych

05:05 Szkoła (12) - program
06:05 Ukryta prawda (615) - program 

obyczajowy
07:05 Sąd rodzinny (103) - program 

sądowy
08:05 Szpital (301) - program obyczajowy
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(140/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (151/165) - program
12:15 Kryminalni 2 (5/13) - serial 

kryminalny. Anna Pawlicka - szczęśliwa, 
młoda mężatka - nie wraca po pracy do 
domu. Policja znajduje jej ciało niedaleko 
stacji metra. Kobieta została brutalnie 
zgwałcona i uduszona…

13:20 Ukryta prawda (365) - magazyn 
obyczajowy

14:20 Sąd rodzinny (104) - program 
sądowy

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(141/176) - program sądowy

16:20 Szpital (302) - program obyczajowy
17:20 Milionerzy (13/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (6/13) - serial 

kryminalny. W jednym z wiejskich 
kościołów zostaje zamordowany ksiądz. 
Lokalna policja nie znajduje śladów 
kradzieży i uznaje zgon kapłana za 
nieszczęśliwy wypadek. Tymczasem w 
Warszawie …

19:00 Żony Hollywood 2 (11) - program
20:00 Ja cię kocham, a ty z nim - komedia, 

USA 2007. Dan Burns (Steve Carrell) po 
śmierci żony samotnie wychowuje dzieci 
i poświęca im niemal cały swój czas. 
Wszystko zmienia się podczas 
dorocznego zjazdu rodziny Burnsów. W 
miejscowej księgarni Dan poznaje piękną 
Marie (Juliette Binoche)…

22:05 Mumia powraca - film przygodowy, 
USA 2001. Po kilku latach spokoju 
mumia egipskiego kapłana Imhotepa 
powraca, aby kolejny raz podjąć walkę o 
nieśmiertelność. Na ziemi pojawia się też 
inne, potężniejsze od niej źródło zła. Gdy 
te dwie siły stają do walki, kapitan Rick 
O’Connell (Brendan Fraser) znów 
wyrusza do Egiptu, aby ocalić swoją 
rodzinę i świat od grożącej im zagłady.

00:50 Family: Dzieci psychodelicznej 
sekty - film dokument, Australia/USA/
Wielka Brytania 2016

02:55 Zagubieni (11/25) - serial, USA. 
Ocaleni zastanawiają się dlaczego Charlie 
i ciężarna Claire zostali porwani – i przez 
kogo – więc, by ich uratować, wyruszają 
w głąb zdradzieckiej dżungli…

03:50 Moc Magii (525) - program;  
(od lat 16)

05:20 Wiem, co jem na diecie (8/12) - 
program lifestylowy

05:55 Zakup pod kontrolą (4/6) - program 
rozrywkowy,Wielka Brytania

06:40 Beauty ekspert (6/10) - magazyn
07:10 W dobrym stylu 2 (12) - program
07:55 Sablewskiej sposób na modę 4 

(4/13) - program rozrywkowy
08:40 Apetyt na miłość 5 (12) - program
09:40 Spotkanie po eks-tra zmianie - 

program lifestylowy
10:15 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 

(6) - reality show 
11:00 Perfekcyjna Pani Domu 5 (2/13) - 

program rozrywkowy
12:00 Kuchenne rewolucje 11 (6/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
13:05 Jak zostać pilotem - magazyn; 
14:00 Misja ratunkowa 2 (8/10) - 

program rozrywkowy
14:45 W czym do ślubu 4 (4/12) - reality 

show 
15:20 W czym do ślubu 4 (7/12) - reality 

show 
15:50 Śluby marzeń (8) - program 

rozrywkowy
16:55 Kosmetyczne rewolucje (6/8) - 

program rozrywkowy
17:40 Tak powstaje czekolada (4/8) - 

program lifestylowy
18:10 Kuchenne rewolucje 6 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
19:10 W czym do ślubu 4 (5/12) - reality 

show 
19:45 Ugotowani 7 (39) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:20 Ugotowani 7 (40) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:55 Dzieci? Nie, dziękuję
21:50 Hotele marzeń (3/4) - program 

podróżniczo-rozrywkowy
22:25 Miłość od kuchni (7/10) - program 

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

rozrywkowy
00:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(5/12) - program rozrywkowy
00:55 Zakupy dla nieznajomego (20/26) 

- program rozrywkowy,USA
02:00 W dobrym stylu 2 (12) - program 

lifestylowy
02:45 W roli głównej - Wojciech 

Mecwaldowski (2/6) - talk show 
03:15 W roli głównej - Ala Janosz (3/6) 

- talk show 
03:45 W roli głównej - Karolina Korwin 

Piotrowska (4/6) - talk show 
04:15 W roli głównej - Paweł Małaszyński 

(6/16) - talk show

05:10 Sportowy Wieczór
05:40 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F
08:50 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: 1/2F 
12:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 1/4F 
13:45 Z kamerą TVP Sport
16:30 Z kamerą TVP Sport - Historia Tour 

de Pologne
17:05 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Japonia (studio);
17:20 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Japonia
19:45 RING TVP SPORT; magazyn
20:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F
22:55 Sportowy Wieczór
23:40 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Japonia
01:30 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 1/4F - podsumowanie 
03:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: 1/2F 

6:00 Buffy, postrach wampirów (16) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (61) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (55) reality show. 
Mąż pani Joli zapadł w śpiączkę. 
Cieżarna kobieta została sama z 
dwiema córkami. Po urodzeniu synka 
kobieta z trójką dzieci...

9:00 Septagon (5) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (4) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (5) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (44) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (46) serial 

obyczajowy
12:00 9. miesiąc (10) serial fabularno-

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (65) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (513) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (5) serial 

kryminalny
17:00 Joker (32) teleturniej
18:00 Septagon (6) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (514) 

serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (16); program 

rozrywkowy; program realizowany 
z udziałem publiczności. Widzowie 
zobaczą m.in. Kabaret Moralnego 
Niepokoju, Ani Mru-Mru, grupę 
Nowaki i Kabaret pod Wyrwigroszem. 
W...

21:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (273) serial kryminalny

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (274) serial kryminalny

23:00 Zwiastun zagłady; film SF, Kanada 
2011

0:55 Zagadkowe zgony (8) serial 
dokumentalny

1:25 Zagadkowe zgony (9) serial 
dokumentalny

1:55 Sekrety sąsiadów (45) serial 
obyczajowy

2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

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

06:50 Był taki dzień – 28 czerwca odc. 607; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

07:00 Dziennik telewizyjny – 28.06.1988
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 22/24; 

serial TVP; od lat 12
08:55 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 

11; program historyczny; od lat 12
09:30 Historia Polski – Morskie Oko nasze; 

reportaż; od lat 12
10:20 Sensacje XX wieku – LUKA; cykl 

dokumentalny; od lat 12
10:50 Plemienna sztuka przetrwania - Na 

upalnej Saharze odc. 8/8 (8); serial 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

11:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7

12:05 Czas honoru; odc. 61 „Major 
Zwonariew”; serial TVP; od lat 12

13:00 Olbrzymy epoki lodowcowej; odc. 
3/3; film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2013); od lat 12

14:05 Bizancjum: opowieść o trzech 
miastach; odc. 1/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); od lat 12

15:05 Cicha wojna - Poznaj swojego wroga; 
odc. 1; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

16:10 Historia Polski – Od stepów Kubania 
po Niepodległość; film dokumentalny

17:10 Poszukiwacze skarbów; odc. 13/16; 
cykl dokumentalny; USA (2014)

17:40 Sztab Generalny; odc. 3/3; cykl 
dokumentalny; od lat 12

18:20 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7

18:40 Pogranicze w ogniu; odc. 23/24; 
serial TVP; od lat 12

19:45 Paradoks o konduktorze; film dokum.
20:50 Helikoptery w akcji; odc. 

2/4 Falklandy (odc. 2/4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2008)

22:00 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
nielegalnego handlarza bursztynów w 
Kaliningradzie; reportaż; od lat 12

22:35 Wojna wietnamska; odc. 8/10 (The 
Vietnam War); serial dokumentalny; USA 
(2017); od lat 12

23:40 Słynne jednostki specjalne; odc. 
8/10 (odc. 8); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

00:30 Sensacje XX wieku – LUKA; cykl 
dokumentalny; od lat 12

01:00 Encyklopedia II wojny światowej 
– Armia Czerwona cz. 2; cykl 
dokumentalny; od lat 7

01:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Ciąg dalszy 
nastąpił; od lat 7

02:05 Dziennik telewizyjny – 28.06.1988

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

8:45 Siatkówka: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Chiny - Argentyna

11:15 Atleci; magazyn 
11:45 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Australia - 
Rosja

14:15 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019; mistrzostwa

16:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

17:15 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Japonia

19:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

20:15 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Niemcy - 
Portugalia

23:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; studio

0:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

0:45 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; 3. mecz ćwierćfinałowy

3:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

3:30 Boks
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05:15 Klan; odc. 3468; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3469; telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3470; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 307; magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:25 wojsko – polskie.pl; odc. 59; 

reportaż
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn
09:50 Sekundy, które zmieniły życie; /3/
10:15 Korona królów; odc. 244; telenowela 

historyczna TVP
10:45 Korona królów; odc. 245; telenowela 

historyczna TVP
11:25 Janosik; odc. 1/13 - Pierwsze nauki; 

serial TVP; Polska (1973); reż.:Jerzy 
Passendorfer

12:25 Fascynujący świat – Komary 
atakują; film dokumentalny; Francja 
(2016)

13:30 Z pamięci; felieton
13:40 Okrasa łamie przepisy – Chrupiący 

chleb z pieca; magazyn kulinarny
14:15 Jak to działa; odc. 167 Pasożyty; 

magazyn
14:50 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 230 - 

Randka; serial kryminalny TVP
15:55 Dziewczyny ze Lwowa; s.I; odc. 3 

„Donosy i kontrole”; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:15 Pogoda; STEREO, 16:9
17:20 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Niemcy - Polska; Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Komisarz Alex; s.XII; odc. 144 - 

Intruz; serial kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę – Giganci ze stali; USA 

(2011); reż.:Shawn Levy; wyk.:Hugh 
Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly; 
od lat 12

23:45 Millenium: Dziewczyna, która igrała 
z ogniem; dramat; Niemcy, Norwegia, 
Dania, Szwecja (2009); od lat 16

02:05 Zmiany (Danielle Steel’s Changes); 
film obyczajowy; USA (1991); 
reż.:Charles Jarrot; wyk.:Cheryl Ladd, 
Michael Nouri, Cristopher Gartin

03:50 Koszmar w raju (Touristen in 
Gefahr (Danger in Paradise))  87’; film 
przygodowy; Niemcy (2012); reż.:Jan 
Martin Scharf; wyk.:Jana Pollaske, 
Tobias Oertel, Ewa Maria Grein

05:20 Z pamięci; felieton

05:30 Koło fortuny; odc. 417 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 19 Głupia sprawa; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

07:00 M jak miłość; odc. 1432; serial TVP; 
od lat 12

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Pogoda Flesz; od lat 12, Na żywo

11:00 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:05 Pytanie na śniadanie Extra
11:30 To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem.; magazyn kulinarny
11:55 Festiwal Zaczarowanej Piosenki - 

Teledysk - Klip
12:00 Gwiazdy w południe – Lawrence 

z Arabii - cz. 1/2; film fabularny; USA, 
Wielka Brytania (1962); reż.:David 
Lean; wyk.:Peter O’Toole, Alec Guiness, 
Anthony Quinn, Omar Sharif, Anthony 
Quayle; od lat 12

14:00 Familiada; s.I; odc. 2210; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 418 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
15:15 Rodzinka.pl; odc. 242 „Rodzinna 

kolacja” sezon 13; serial komediowy 
TVP; od lat 12

15:45 Koncert Fundacji Anny Dymnej - 15. 
urodziny Zaczarowanej Piosenki

17:00 U Pana Boga w ogródku; odc. 3/12; 
serial komediowy TVP; od lat 12

17:45 Słowo na niedzielę – Odpoczynek od 
wiary; Bez ograniczeń wiekowych

18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:20 Pogoda; STEREO, 16:9
18:25 Sport Telegram; STEREO, 16:9
18:30 Kroniki F1; felieton; STEREO, 16:9
18:35 Postaw na milion; odc. 197; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 197; 

Bez ograniczeń wiekowych
19:35 Lajk!; od lat 12
20:05 Różowa Pantera; komedia 

kryminalna; USA (2006); reż.:Shawn 
Levy; wyk.:Steve Martin, Kevin Kline, 
Beyonce Knowles, Jean Reno; od lat 12

21:45 Kabaretowe Lato Dwójki
22:50 Kabaretowe Lato Dwójki
23:50 La La Poland; s.II; odc. (8); program 

rozrywkowy; od lat 12
00:25 Sugarland Express’; dramat; 

USA (1974); reż.:Steven Spielberg; 
wyk.:Goldie Hawn, William Atherton, Ben 
Johnson, Michael Sacks; od lat 12

02:25 Step up – Taniec zmysłów (Step 
up) 98’; film obyczajowy; USA (2006); 
reż.:Anne Fletscher; wyk.:Channing 
Tatum, Jeanna Dewan Tatum, Demaine 
Radcliff, Rachel Griffiths; od lat 12

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

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:50 Scooby-Doo! Pogromcy wampirów; 

film animowany, USA 2012. Scooby-
Doo oraz jego przyjaciele udają się na 
Festiwal Wampirów w wiosce Little 
Bat. Tu żyje - od lat pogrążony we...

10:10 Ewa gotuje (327); magazyn 
kulinarny

10:45 Jak rozpętałem II wojnę 
światową: Wśród swoich (3-ost.) 
komedia, Polska 1969. Z Afryki 
Franek Dolas przedostaje się do 
Włoch, gdzie wpada w ręce Niemców. 
Wysyłają oni sprytnego Polaka na 
front wschodni....

12:15 Sekrety rodziny (37) serial 
paradokumentalny

13:15 Świat według Kiepskich (202) 
serial komediowy

13:45 Świat według Kiepskich (222) 
serial komediowy

14:25 Świat według Kiepskich (225) 
serial komediowy

15:15 Saga „Zmierzch”: Zaćmienie; 
film fantasy, USA 2010. Bella (Kristen 
Stewart) i Edward (Robert Pattinson) 
po bolesnej rozłące znowu mogą 
cieszyć się swoim towarzystwem. 
Dziewczyna chce, aby ukochany 
przemienił ją w wampira, co pozwoli 
im być razem na wieki. Wcześniej 
jednak musi zdać maturę i dostać 
się na studia. Bella niepokoi się też o 
swojego przyjaciela, wilkołaka Jacoba 
(Taylor Lautner), który jest w niej 
nieszczęśliwie zakochany. Względny 
spokój wszystkich wampirów i 
wilkołaków z Forks zostaje zakłócony 
niepokojącymi wieściami z Seattle…

17:50 Chłopaki do wzięcia (173-174) 
serial dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (487) 

serial komediowy
20:05 Przebojowe Opole: Opolska Noc 

Kabaretowa 2019 (1); koncert
23:30 Gliniarze z Brooklynu; dramat 

sensacyjny, USA 2009. Losy 
trzech policjantów krzyżują się w 
dramatycznych okolicznościach.

1:55 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo

05:15 Uwaga! (5718) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu świata 10 (2/5) 

- program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (3/20) - 

magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (738) - 

serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (5/10) - 

program
14:25 Top Model 7 (4/13) - program 

rozrywkowy. Czternastkę szczęśliwych 
finalistów, wyłonionych podczas 
bootcampu, w pierwszej kolejności 
czekają spektakularne metamorfozy…

15:25 Efekt Domina 6 (7/8) - program
16:00 Kuchenne rewolucje 17 (7/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje 2 (8) - program
18:00 Weekendowa metamorfoza (3/8) 

- program
19:00 Fakty (7850) - informacje; live
19:25 Sport (7833) - informacje, live
19:35 Pogoda (7830) - informacje 
19:45 Uwaga! (5719) - program
20:00 Jak w niebie - komedia, 

USA 2005. Kiedy David (Mark 
Ruffalo) wynajmuje w San Francisco 
mieszkanie, ostatnią rzeczą, jakiej 
się spodziewa jest współlokatorka. 
Właśnie zaczął przewracać swoje 
nowe mieszkanie do góry nogami, 
kiedy w drzwiach pojawia się śliczna, 
ale zdecydowanie zbyt władcza młoda 
kobieta…

22:00 Gra dla dwojga - komedia, USA/
Niemcy 2009. Ray (Clive Owen) 
pracował w brytyjskich służbach 
specjalnych, a Claire (Julia Roberts) 
w CIA. Podczas akcji w Dubaju 
Claire „pali” Raya. Pięć lat później 
obydwoje odeszli już ze służby i 
pracują w dużych korporacjach. Kiedy 
spotykają się przypadkiem w Nowym 
Jorku, nawiązuje się między nimi nić 
porozumienia…

00:40 Ziemia żywych trupów - horror, 
USA/Kanada/Francja 2005 (dozwolone 
od lat 18). Rodzaj ludzki przetrwał 
apokalipsę zombie. Obywatele 
Pittsburgha zdołali odgrodzić część 
miasta przed hordami nieumarłych i 
uformować nowe, samowystarczalne 
społeczeństwo. 

02:30 Uwaga! (5719) - program
02:50 Moc Magii (TVN noc) (526) - 

program; (od lat 16)

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

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

07:00 Taki jest świat; factual, Polska 
2019

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!; 
2016; odc. 1

08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny, 
2000; odc. 1-2

10:10 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 127-131

15:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 
11-15

20:00 Umysł przestępcy; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2016. Bill Pope (Ryan 
Reynolds) jest agentem CIA. Bill 
przebywa w Londynie i jest na tropie 
niebezpiecznego hakera działającego 
pod pseudonimem „Holender”. 
Działania hakera mogą doprowadzić 
do wywołania III wojny światowej. 
Niestety Bill ginie, a haker pozostaje na 
wolności. CIA postanawia skorzystać 
z eksperymentalnej procedury i 
wszczepić jego wspomnienia innej 
osobie…

22:10 Olimp w ogniu; akcja, USA 2013. 
Mike Banning to agent Secret Service. 
Biały Dom zostaje zaatakowany przez 
koreańskich terrorystów. W wyniku 
tego wydarzenia giną wszyscy agenci 
Secret Service, a prezydent i jego 
najbliżsi zostają zakładnikami. Jedyną 
szansą na ocalenie prezydenta staje 
się Mike.

00:35 Na linii ognia; akcja, USA 
1993. Frank Horrigan jest agentem 
Secret Service. Niedługo ma przejść 
na emeryturę. Cały czas nęka go 
wspomnienie o niepowodzeniu 
w ochronie prezydenta Johna F. 
Kennedy’ego w Dallas w 1963 roku. 
30 lat po tym wydarzeniu kolejny 
prezydent kandyduje, a wyszkolony 
zabójca Mitch Leary zaczyna dręczyć 
Horrigana z groźbami. Groźby 
Leary’ego stają się coraz bardziej 
prawdopodobne. Agenci Horrigan i 
Raines muszą powstrzymać zabójcę…

03:00 Taki jest świat; factual, Polska 
2019

04:00 Menu na miarę; serial fabularny, 
Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; serial 
fabularny, Polska 2010; odc. 7

05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 22
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, Polska 2010; odc. 10

05:50 Bulionerzy; odc. 6/75 - Parapet Party
06:25 Janosik; odc. 11/13 - Trudno - 

miłość!; serial TVP; od lat 7
07:25 Janosik; odc. 12/13 - Pobili się dwaj 

górale; serial TVP; od lat 7
08:15 Na sygnale; odc. 208 „Skrawki 

pamięci”; serial fabularyzowany TVP
08:45 Na sygnale; odc. 209 „Aż po grób”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
09:15 Na sygnale; odc. 211 „Pojedynek”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
09:45 Ranczo; s.VII; odc. 87 (seria VII, odc. 

9) - Ciężka ręka prawa; serial 
10:45 Ranczo; s.VII; odc. 88; serial 
11:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 114 

„Dziadkowie kontratakują”; serial 
12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 115 

„Rywalizacja ojciec - syn”; serial 
12:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 116 „Dzieci 

nas wyprzedzają”; serial komediowy 
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 231; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:20 Ranczo; s.VII; odc. 89 (seria VII, odc. 

11) - Czas konspiry; serial obyczajowy 
15:15 Ranczo; s.VII; odc. 90 (seria VII, odc. 

12) - Trudne powroty; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

16:15 Ranczo; s.VII; odc. 91 (seria VII, odc. 
13) - Droga przez stos; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

17:15 Yesterday; film obyczajowy; od lat 12
18:55 Janosik; odc. 13/13 - Zdrada; serial 

TVP; od lat 7
19:55 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 232 

(Ojciec Mateusz XVIII odc. 7) - 15:10 
do Skarżyska; serial kryminalny TVP; 
od lat 12

20:50 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 233 
(Ojciec Mateusz XVIII odc. 8) - Zdrada; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

21:50 Ranczo; s.VIII; odc. 92 (seria 
VIII, odc. 1) - Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:45 Ranczo; s.VIII; odc. 93 (seria VIII, 
odc. 2) - Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:45 Konwój; od lat 16
01:25 Oficer; odc. 2/13 - Ludzie z miasta; 

serial TVP; od lat 16
02:30 Paradoks; odc. 12 Kokaina; serial 

kryminalny TVP; od lat 12
03:25 Paradoks; odc. 13 Paradoks; serial 

kryminalny TVP; od lat 12
04:15 Rodzinka.pl; odc. 244 „Zabawa w 

chowanego” sezon 13; serial komediowy 
TVP; od lat 12

04:45 Rodzinka.pl; odc. 245 „Kubek z 
syrenką” sezon 13; serial komediowy 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:05 Rozrywka Retro – Krajowy Festiwal 
Polskiej Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur” cz. 2; od lat 12

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

07:30 Śpiewające fortepiany (34)
08:40 Koło fortuny; odc. 530 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:20 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Helena Majdaniec; reportaż
09:50 Kraj się śmieje - Schody i kariery
10:55 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+; /

cz. 1/; program rozrywkowy; od lat 12
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Helena Majdaniec; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy – Indyk na 

polskim stole; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.III; odc. 

25 Bursztynowym szlakiem; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 7) - Rodzina ach rodzina; reportaż

14:15 Postaw na milion; odc. 190; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /105/ - 
„Te opolskie dziołchy” - No To Co

15:20 Z Andrusem po Galicji - Sucha 
Beskidzka; Bez ograniczeń wiekowych

15:50 Śpiewające fortepiany (21)
16:55 Wszystkie stworzenia duże i małe 

– Kociokwik odc. 4 sezon III; serial; 
Wielka Brytania (1978)

18:00 Wielki Test. Polacy, którzy zmienili 
świat; Bez ograniczeń wiekowych

19:40 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów (4) - Policjant cz. 2; 
program rozrywkowy; od lat 12

20:40 Śpiewające fortepiany (36); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:45 Dwoje i ich boje (9); program 
rozrywkowy; od lat 12

22:45 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (1); widowisko rozrywkowe; 
od lat 12; 

23:45 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (2); widowisko rozrywkowe; 
od lat 12; 

00:45 Kabaretowa Mapa Polski – 32. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark 
- koncert galowy - Miłosz ci wszystko 
wybaczy; widowisko rozrywkowe; od 
lat 12; 

01:55 Koło fortuny; odc. 529 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

02:35 Rozrywka Retro – Krajowy Festiwal 
Polskiej Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur” cz. 2; od lat 12

05:40 Ukryta prawda (616) - program 
06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Ukryta prawda (361) - magazyn 
09:45 Ukryta prawda (362) - magazyn 
10:45 Ukryta prawda (363) - magazyn 
11:45 Beethoven V - film rodzinny, 

USA 2003
13:45 Jak ukraść księżyc - komedia, 

USA/Francja 2010. W spokojnej, 
podmiejskiej okolicy stoi czarny dom 
z trawnikiem, którego praktycznie nie 
ma. Poza zasięgiem wzroku sąsiadów, 
głęboko pod domem znajduje się 
tajna baza…

15:50 Szkoła rocka - komedia, 
USA 2003. Dewey Finn (Jack 
Black) kocha rock’n’roll. Uwielbia 
dwudziestominutowe solówki i 
rzucanie się ze sceny w objęcia fanów. 
Marzy o zwycięstwie w lokalnym 
konkursie rockowym. Nie przewidział 
tylko, że koledzy wyrzucą go z 
zespołu…

18:10 Liceum Avalon - film przygodowy, 
USA 2010. Historia Allie Pennington, 
uczennicy, która odkrywa, że jej 
koledzy ze szkoły to reinkarnacje 
bohaterów legend o Królu Arturze. 
Wszystko wskazuje na to, że liceum 
Avalon to współczesny Camelot, a 
Allie jako jedyna może rozwiązać 
wielką tajemnicę…

20:00 Minionki rozrabiają - komedia, 
USA 2013

22:05 Get On Up: Historia Jamesa 
Browna - film obyczajowy, Wielka 
Brytania/USA 2014 (od lat 16). 
Historia Jamesa Browna, który ze 
skrajnie ubogiego chłopca stał się 
jednym z najbardziej wpływowych 
muzyków w historii.

00:55 Drzwi w podłodze - film 
obyczajowy, USA 2004 (od lat 16). 
Ted Cole (Jeff Bridges), uznany autor 
książek dla dzieci, oraz jego żona 
Marion (Kim Basinger) żyją w cieniu 
straszliwej tragedii - stracili dwóch 
synów. Kobieta wciąż nie potrafi 
pogodzić się z ich utratą…

03:10 Druga strona medalu 2 (6/7) - talk 
show – Ewa Kopacz

03:45 Moc Magii (TVN7 noc) (526) - 
program; (od lat 16)

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(7/12) - program lifestylowy

06:05 Zdrowo, czyli jak? (2/10) - 
program lifestylowy,Australia

06:40 Wszystko o jedzeniu 4 (1/5) - 
program lifestylowy,USA

07:10 Ostre cięcie 4 (3/12) - program 
07:55 Misja ratunkowa 2 (8/10) - 

program rozrywkowy
08:40 Co nas truje 3 (5/10) - program
09:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 8 

(7/12) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na okazje 

(5/12) - program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka? (8) - program
11:35 Tu jest pięknie 3 (7/8) - program 
12:05 Subiektywny ranking smaków 

(1/8) - program rozrywkowy
12:35 Śluby marzeń (8) - program
13:35 Panny młode ponad miarę 2 

(9/10) - program 
14:40 Gwiazdy prywatnie - Beata 

Kozidrak (3/8) - program lifestylowy
15:10 Pani Gadżet 16 (5/22) - magazyn 
15:45 Pani Gadżet 17 (1/12) - magazyn 
16:15 Tak powstają rajstopy (5/8) - 

program lifestylowy
16:45 Misja ratunkowa 2 (9/10) - 

program rozrywkowy
17:35 Kosmetyczne rewolucje (7/8) - 

program rozrywkowy
18:20 Kulisy sławy EXTRA 2 - Izabela 

Janachowska (5/8) - program
18:55 Wiem, co jem 6 (9/16) - magazyn 
19:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 8 

(10/12) - program lifestylowy
20:10 Pani Gadżet EXTRA 2 - magazyn 
20:45 SOS - Sablewska od stylu 2 (4/12) - 

program rozrywkowy
21:30 SOS - Sablewska od stylu 2 (3/12) - 

program rozrywkowy
22:15 Zachcianki bogaczy
23:25 Śmiertelna randka (1/2) - 

dokument, Wielka Brytania 
00:25 Apetyt na miłość 4 (4/12) - 

program rozrywkowy
01:25 Współczesna dziewczyna,Wielka 

Brytania (dozwolone od lat 18)
02:00 Wiem, co jem na diecie (11/12) - 

program lifestylowy
02:30 Wiem, co jem 6 (4/16) - magazyn 
03:00 W roli głównej - Magda Mołek 

(7) - talk show 
03:30 W roli głównej - Marcin Prokop 

(6/7) - talk show 
04:00 W roli głównej - Michel Moran 

(2/6) - talk show 
04:30 W roli głównej - Kuba Wojewódzki 

(7/16) - talk show

05:25 Sportowy Wieczór
06:00 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F 
08:05 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 1/4F - podsumowanie 
09:40 Strongman - Liga Mistrzów - Niemcy 
10:40 RING TVP SPORT; magazyn
11:45 Stan futbolu; magazyn
12:45 Jeździectwo - WKKW - LOTTO 

Strzegom Horse Trials 
14:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F 
17:05 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Niemcy - Polska 
20:00 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F 
21:50 Sportowy Wieczór
22:35 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Niemcy - Polska
00:25 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 1/2F 
02:00 Boks - Gala boksu w Providence - 

studio
03:00 Boks - Gala boksu w Providence 

cz. 1-2
04:45 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade, 
Na żywo

05:35 Boks - Gala boksu w Providence - 
studio

6:00 101 dalmatyńczyków (40) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (41) serial 
animowany

6:55 101 dalmatyńczyków (42) serial 
animowany

7:30 101 dalmatyńczyków (43) serial 
animowany

7:55 101 dalmatyńczyków (44) serial 
animowany

8:30 Królowa śniegu; baśń filmowa, 
Finlandia/Niemcy 2014. Kay i Gerda 
są najlepszymi przyjaciółmi. Okrutna 
Królowa Śniegu, za pomocą odłamka 
lodu, niszczy łączącą ich więź. 
Chłopiec znika bez...

10:20 Policjantki i Policjanci (510) 
serial obyczajowy

11:20 Policjantki i Policjanci (511) 
serial obyczajowy

12:20 Policjantki i Policjanci (512) 
serial obyczajowy

13:20 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

14:25 Youngblood; film obyczajowy, 
USA 1986. Dean Youngblood 
(Rob Lowe) marzy o karierze 
profesjonalnego hokeisty. Jego dobra 
passa kończy się, gdy…

16:40 Patch Adams; komediodramat, 
USA 1998. Pacjent szpitala 
psychiatrycznego zostaje lekarzem.

19:00 Galileo (728); program 
popularnonaukowy. Włoch potrafi 
za pomocą prostych narzędzi 
wyczarować z arbuza postaci 
z ‚Władcy pierścieni’. Piesze 
wędrówki to sposób na emeryturę 
Amerykanina,...

20:00 Policjantki i Policjanci (513) 
serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (514) 
serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (275) serial kryminalny

23:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (276) serial kryminalny

0:00 Wilkołak: Bestia wśród nas; horror, 
USA 2012. XIX wiek. W wiosce 
pojawiają się ofiary ataków wilkołaka. 
Daniel dołącza do polowania na 
bestię...

1:55 Zagadkowe zgony (8) serial 
dokumentalny

2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:15 Był taki dzień – 29 czerwca odc. 608; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

06:20 Dwadzieścia lat minęło... - 1991; / 
1; cykl dokumentalny

07:00 Wszystkie kolory świata – Liban. 
Ulubieniec Bliskiego Wschodu 
(Flavors); serial dokumentalny; Francja 
(2008); od lat 7

08:05 Koło się kręci - Zwycięska wojna z 
niepamięcią (18.11.2018); reportaż

08:20 Zakochaj się w Polsce; s.II; odc. 44 
Wielki Gościniec Litewski; magazyn

08:50 Zmiennicy; odc. 7/15 - Warszawski 
łącznik; serial TVP; od lat 7

10:00 Okrasa łamie przepisy – Na 
szafranowym polu; magazyn kulinarny

10:35 Ramzes II. Wielka podróż; film 
dokumentalny; Francja (2011); od lat 12

11:45 Dzikie konie kanadyjskich Gór 
Skalistych; film dokumentalny; Francja 
(2008); od lat 12

12:40 Life - Życie. cz. 4. Ryby; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

13:45 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
rolnika w Gruzji; od lat 12

14:15 Podróże z historią; s.I; odc. 8 Zamek 
czy lepianka - dylematy średniowiecza; 
cykl dokumentalny

14:45 Ziemia: świat zwierząt; odc. 1/5 
(odc. 1/5); esej dokumentalny; USA 
(2013); od lat 12

15:55 Spór o historię – Katyń metodologia 
zbrodni; debata; od lat 12

16:35 Plemienna sztuka przetrwania - Na 
upalnej Saharze odc. 8/8 (8); serial 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

17:35 Marzyciele – Kossakówka; program 
publicystyczny; od lat 12

18:00 Noce i dnie; odc. 2/12 - Piotruś i 
Teresa; serial TVP; od lat 12

19:10 Milenium kontra Tysiąclecie; film 
dokumentalny; od lat 12

20:05 Tajne akta III Rzeszy - Biologiczna 
broń nazistów. Odc. 4/6 (odc. 4/6); 
Wielka Brytania (2015); od lat 16

21:05 Rozbite marzenia 1918 - 1939; odc. 
7; dokument fabularyzowany; Niemcy 
(2017); od lat 16

22:10 Słynne jednostki specjalne; odc. 
8/10 (odc. 8); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

23:10 Byliśmy pierwsi. Poznań 56; film 
dokumentalny; od lat 12

00:05 Historia w postaciach zapisana – 
Charles de Gaulle (Charles de Gaulle); 
cykl dokumentalny; Francja (2013)

02:00 Pożegnanie cesarzy; film TVP
03:15 Dwadzieścia lat minęło... - 1991; / 

1; cykl dokumentalny

6:00 Siatkarska Liga Narodów; mecz: 
Polska - Japonia

7:45 Siatkarska Liga Narodów; mecz: 
Argentyna - Rosja

10:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019
10:45 Siatkarska Liga Narodów; mecz: 

Australia - Chiny
13:15 Igrzyska Europejskie - Mińsk 

2019
16:30 Siatkarska Liga Narodów; studio
17:15 Siatkarska Liga Narodów; mecz: 

Niemcy - Polska
19:30 Siatkarska Liga Narodów; studio
20:15 Siatkarska Liga Narodów; mecz: 

Portugalia - Japonia
23:00 Siatkarska Liga Narodów; studio
23:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 

2019
0:45 Siatkarska Liga Narodów; mecz: 

Brazylia - Kanada
3:00 Boks
4:00 Sporty walki: UFC Fight Night: 

Ngannou vs. dos Santos; waga 
ciężka: Francis Ngannou - Junior dos 
Santos

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3471; telenowela 
TVP06:05 Słownik polsko@polski

06:35 wojsko – polskie.pl; odc. 59; 
reportaż; od lat 12

07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień; Bez ograniczeń wiekowych
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 107 

Krynica - Zdrój; magazyn
09:05 Ziarno – Motyle w brzuchu; 

magazyn; Bez ograniczeń wiekowych
09:40 Prywatne życie zwierząt (odc. 5) - 

Samice są dzielne!; reportaż;
10:10 Księga czarów Arkandiasa; Film 

fantasy; Francja (2014); reż.:Alexandre 
Castagnetti, Julien Simonet; 
wyk.:Christian Clavier, Isabelle Nanty, 
Anemone ., Alban Casterman

11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Spotkanie ze Świętym
13:00 Z pamięci; felieton
13:20 BBC w Jedynce – Błękitna Planeta. 

Seria II cz. 2. Głębia; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

14:35 Komisarz Alex; s.XII; odc. 144 - 
Intruz; serial kryminalny TVP

15:40 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 231 - 
Dobry mąż; serial kryminalny TVP

16:45 Teleexpress
16:50 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Portugalia
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Blondynka; odc. 79 Wesele na raty; 

serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka – Zapraszamy 

na ślub (Bridal Wave)  84’; komedia; 
Kanada (2015); reż.:Michael Scott; 
wyk.:Arielle Kebbel, Andrew W. Walker, 
David Haydn-Jones, Colleen Wheeler; 
od lat 12

22:55 Panie Dulskie; film obyczajowy; 
Polska (2015); reż.:Filip Bajon; 
wyk.:Krystyna Janda, Katarzyna 
Figura, Maja Ostaszewska, Władysław 
Kowalski, Olgierd Łukaszewicz, 
Sławomir Orzechowski, Katarzyna 
Herman, Mateusz Kościukiewicz, Sonia 
Bohosiewicz, Milena Poświatowska; 
od lat 16

00:35 Giganci ze stali ; USA (2011); 
reż.:Shawn Levy; wyk.:Hugh Jackman, 
Dakota Goyo, Evangeline Lilly

02:50 Millenium: Dziewczyna, która igrała 
z ogniem; dramat; Niemcy, Norwegia, 
Dania, Szwecja (2009); od lat 16

05:20 Słowo na niedzielę – Odpoczynek od 
wiary; Bez ograniczeń wiekowych

05:30 Koło fortuny; odc. 419 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 20 Dzieci; serial; Niemcy 
(2008); od lat 12

07:00 M jak miłość; odc. 1433; serial TVP; 
od lat 12

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Pogoda Flesz; od lat 12, Na żywo

10:45 Rodzinne oglądanie - Afryka 
Południowa 3. Dzikie wybrzeża; serial 
dokumentalny; Francja (2017); od lat 7

11:45 Gwiazdy w południe – Kuba; film 
sensacyjny; USA (1979); reż.:Richard 
Lester; wyk.:Sean Connery, Chris 
Sarandon, Lonette McKee; od lat 12

14:00 Familiada; s.I; odc. 2211; teleturniej; 
Bez ograniczeń wiekowych

14:35 Koło fortuny; odc. 420 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

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

16:25 Kocham Cię, Polsko!; odc. (4); 
zabawa quizowa; Bez ograniczeń 
wiekowych

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 Kroniki F1; felieton; STEREO, 16:9
18:35 Postaw na milion; odc. 198; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
19:30 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy 

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

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

Trasa Dwójki 2019
22:10 Szalom na szerokiej - cz. I
23:25 Filadelfia (Philadelphia); dramat; 

USA (1993); reż.:Jonathan Demme; 
wyk.:Tom Hanks, Denzel Washington, 
Antonio Banderas, Karen Finley, Jeffrey 
Williamson, Ron Vawter, Anna Deavere 
Smith, Stephanie Roth Haberle; od lat 16

01:30 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 7 
(Americans, The ep. Duty and Honor); 
serial; USA (2013); od lat 16

02:20 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 8 
(Americans, The ep. Mutually Assured 
Destruction); serial; USA (2013); od 
lat 16

03:15 Kuba (Cuba) 117’; film sensacyjny; 
USA (1979); reż.:Richard Lester; 
wyk.:Sean Connery, Chris Sarandon, 
Lonette McKee; od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata 

(33) serial animowany
9:30 Szeregowiec Dolot; film 

animowany, Wielka Brytania 2005
10:55 Gwiezdne wojny: Część 6 - 

Powrót Jedi; film SF, USA 1983
13:50 Rodzinka nie z tej ziemi; film 

animowany, Kanada/USA 2013
15:35 Kogel-mogel; komedia 

obyczajowa, Polska 1988
17:45 Nasz nowy dom (122) reality 

show. Tym razem Katarzyna Dowbor 
odwiedza wieś Kaliga w województwie 
świętokrzyskim, gdzie mieszka 
pani Sylwia wraz z czwórką dzieci. 
Pięcioosobowa rodzina...

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

publicystyczny
20:05 Przebojowe Opole (2) koncert
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

Jorku (196) serial kryminalny. 
Detektyw Mac Taylor zajmuje się 
badaniem okoliczności zbrodni, 
do których dochodzi na terenie 
nowojorskiej metropolii...

23:55 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku (197) serial kryminalny

0:55 Mission: Impossible - Rogue 
Nation; film sensacyjny, USA 2015. 
Szef CIA Alan Hunley postanawia 
rozwiązać elitarną jednostkę Mission 
Impossible Force. Argumentuje 
swoją decyzję tym, że agenci działają 
w sposób nieprzewidywalny i 
ryzykowny, stwarzając zagrożenie 
dla całego globu. Ich spektakularne 
sukcesy przypisuje łutowi szczęścia, a 
nie kompetencjom. Niebawem jednak 
okazuje się, że świat potrzebuje 
Ethana Hunta oraz jego zaprawionych 
w brawurowych akcjach 
współpracowników. Międzynarodowa 
szajka terrorystyczna Syndykat 
usiłuje zaprowadzić nowy porządek. 
Jest trudna do namierzenia, gdyż 
zrzesza doskonale wyszkolonych 
byłych agentów, którzy dopuścili się 
zdrady, zostali uznali za zmarłych 
lub zaginionych. Byli członkowie MIF 
muszą dokonać niemożliwego…

3:15 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5719) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 3 (17/39) 

- program
08:25 Akademia ogrodnika (17/39) - 

program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (4/20) - 

magazyn
11:00 Weekendowa metamorfoza (4/8) 

- program
12:00 Co za tydzień (907) - magazyn
12:40 Projekt Lady 4 (6/12) - program
13:45 Córka prezydenta - komedia, 

USA/Wielka Brytania 2004. Trudno 
znaleźć prawdziwą miłość, gdy każdy 
potencjalny partner już na wstępie 
poddawany jest rewizji osobistej. 
Sfrustrowana córka prezydenta 
Stanów Zjednoczonych postanawia 
położyć temu kres i wziąć sprawy w 
swoje ręce…

16:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - 
film przygodowy, Nowa Zelandia/
USA 2014. Thorin Dębowa Tarcza 
i Krasnoludy z Ereboru odzyskały 
ogromne bogactwa swoich 
przodków. Teraz muszą stawić 
czoło konsekwencjom zbudzenia 
przerażającego Smauga. W 
międzyczasie Władca Ciemności, 
Sauron, wysyła legiony Orków do 
ataku na Samotną Górę…

19:00 Fakty (7851) - informacje; live
19:25 Sport (7834) - informacje, live
19:35 Pogoda (7831) - informacje 
19:45 Uwaga! (5720) - program
20:00 Rambo III - film sensacyjny, 

USA 1988 (od lat 16)
22:05 Ocean’s Thirteen - film 

sensacyjny, USA 2007. Danny Ocean 
(George Clooney) wraz ze swoim 
gangiem wykona swój najbardziej 
ambitny i ryzykowny skok z jednego 
tylko powodu - aby obronić jednego 
ze swoich ludzi. Potrzeba im jednak 
będzie czegoś więcej niż szczęście, 
żeby rozbić „Bank”.…

00:35 Kuchenne rewolucje 17 (7/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy. We 
Wrocławiu, w niedużej odległości 
od centrum miasta mieści się 
restauracja „Kwadratowy talerz”, którą 
prowadzą wspólnicy Szymon i Jarek. 
Restaurację przejęli po poprzedniej 
właścicielce trochę za sprawą 
zrządzenia losu…

01:40 Uwaga! (5720) - program
02:00 Moc Magii (TVN noc) (527) - 

program; (od lat 16)

06:00 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 14-15

07:50 Łowcy skarbów; serial fabularny, 
USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 1-2

09:55 Przygody Merlina; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2011; odc. 2

10:55 Rycerz Artura; familijny, USA 1998
12:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Sześciu zawsze sobie radę 
da; baśń, Niemcy 2014

14:05 Legenda o górskim olbrzymie; 
przygodowy, Norwegia 2017

16:05 7 krasnoludków -  Las to za mało!; 
familijny, Niemcy 2006

18:05 Moja wielka grecka wycieczka; 
komedia, USA 2009. Georgia 
traci posadę na uniwersytecie w 
Atenach. Kobieta postanawia zostać 
przewodnikiem po Grecji. Podczas 
jednej z wycieczek jej życie całkowicie 
się zmienia.

20:00 Iluzja; akcja, USA, Francja 2013. 
J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), 
Merritt McKinney (Woody Harrelson), 
Jack Wilder (Dave Franco) i piękna 
Henley Reeves (Isla Fisher) to 
uliczni iluzjoniści. Każdy z nich 
działa na własną rękę, ale pewnego 
dnia otrzymują zagadkowe karty z 
wiadomością. Treść na nich zawarta 
doprowadza do ich spotkania. Cała 
czwórka trafia do opustoszałego 
pokoju, w którym zostaje przekazana 
im tajemnicza wiadomość. Z mało 
znanych iluzjonistów stają się 
rozpoznawalni, a to wszystko za 
sprawą show, które zorganizował 
Arthur Tressler (Michael Caine)…

22:10 21; akcja, USA 2008. Studenci 
prestiżowej amerykańskiej uczelni 
znajdują szybki sposób na zarobienie 
zawrotnej sumy pieniędzy. Kiedy 
Ben Campbell dowiaduje się, że 
ma zapłacić 300 tysięcy dolarów 
czesnego, postanawia dołączyć do 
grupy studentów wybierającej się do 
Las Vegas. Tam dzięki posiadanej 
wiedzy matematycznej chcą wygrać 
pieniądze…

00:45 Zadanie specjalne; akcja, USA 
2005

02:25 Uwikłana; serial akcji, USA 2016; 
odc. 5

03:30 Taki jest świat; factual, 2019
04:10 Menu na miarę; serial fabularny
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 6
05:00 Słodka miłość; telenowela; odc. 76

06:00 Bulionerzy; odc. 7/75 - Samochód
06:30 Bulionerzy; odc. 8/75 - Sprzątaczka; 

serial komediowy TVP; od lat 12
07:00 Dom; odc. 2/25 - Zapomnij o mnie; 

serial TVP; od lat 12
08:40 W labiryncie - Siódmy tydzień; serial 
09:15 W labiryncie - Ciąża; serial
09:45 Ranczo; s.VII; odc. 90; serial 
10:45 Ranczo; s.VII; odc. 91; serial 
11:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 117 „Powrót 

do szkoły”; serial komediowy TVP
12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 118 

„Walentynki”; serial komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 119 

„Komunia”; serial komediowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 233 

(Ojciec Mateusz XVIII odc. 8) - Zdrada; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

14:20 Ranczo; s.VIII; odc. 92 (seria 
VIII, odc. 1) - Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

15:20 Ranczo; s.VIII; odc. 93 (seria VIII, 
odc. 2) - Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

16:15 Ranczo; s.VIII; odc. 94 (seria 
VIII, odc. 3) - Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

17:15 Dom; odc. 3/25 - Warkocze naszych 
dziewcząt będą białe; serial TVP; od 
lat 12

18:45 Daleko od szosy; odc. 1/7 - Szpaki; 
serial TVP; od lat 12

20:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 234 
(Ojciec Mateusz XVIII odc. 9) - Mamusia; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:55 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 
235 (Ojciec Mateusz XVIII odc. 10) - 
Fryzjerka; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

21:55 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII, 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

22:50 Ranczo; s.VIII; odc. 96 (seria VIII, 
odc. 5) - Obywatelskie obowiązki; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:50 Wolny strzelec (Nightcrawler); 
dramat; USA (2014); od lat 16

01:55 Korona królów; odc. 130; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

02:25 Korona królów; odc. 131; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

02:55 Londyńczycy II; odc. 11/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

03:50 Ekstradycja 2; odc. 5/9; serial TVP; 
od lat 16

04:55 Rodzinka.pl; odc. 246 „Francuski z 
winobrania” sezon 13; serial komediowy 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Sny i zmory im. sierżanta 
Zdyba; od lat 12

07:05 Zakochaj się w Polsce; odc. 94 
Augustów; magazyn; od lat 7

07:35 Śpiewające fortepiany (21)
08:40 Koło fortuny; odc. 531 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:15 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Zbigniew Wodecki; reportaż
09:50 Kraj się śmieje - Człowiek z sukcesu
10:50 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+; /

cz. 2/; program rozrywkowy; od lat 12
11:50 To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem.; odc. (13); magazyn 
12:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /65/ - 

„Piejo kury piejo” - Grzegorz z Ciechowa
12:30 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 

warmińsko mazurska; magazyn 
13:05 Podróże z historią; s.III; odc. 26 Na 

ratunek w górach; cykl dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 

2 (odc. 8) - Jajo czy kura - co było 
pierwsze?; reportaż; od lat 12

14:15 Wszystkie stworzenia duże i małe 
– Kociokwik odc. 4 sezon III; serial; 
Wielka Brytania (1978)

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /90/ - 
„Ściernisko” - Golec uOrkiestra

15:20 Z Andrusem po Galicji - Limanowa
15:50 Śpiewające fortepiany (36)
16:55 Rolnik szuka żony seria V; odc. 3; 

reality show; od lat 12
17:55 Wielki Test o Europie
19:20 KabareTOP Story - „Sęk” - kabaret 

Dudek; od lat 12
19:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (5) - Dziennikarz i 
prezenter cz. 1; program rozrywkowy; 
od lat 12

20:45 Śpiewające fortepiany (37); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:45 Dwoje i ich boje (10); program 
rozrywkowy; od lat 12

22:45 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami. Czego 
boją się Polacy? (1); widowisko; od 
lat 12

23:50 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami. Jak 
oni straszą? (2); widowisko; od lat 12

00:55 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe Przeboje Lata (3); program 
rozrywkowy; od lat 12

01:55 Koło fortuny; odc. 530 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

02:35 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Sny i zmory im. sierżanta 
Zdyba; od lat 12

05:45 Ukryta prawda (617) - program 
06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Ukryta prawda (364) - magazyn 
09:55 Ukryta prawda (365) - magazyn 
10:55 Rio Bravo - western, USA 1959. 

Rio Bravo to niewielkie miasteczko 
leżące na granicy stanu Teksas. 
Tamtejszy szeryf John T. Chance 
(John Wayne) aresztował mordercę 
Joe Burdette’a (Claude Akins). Brat 
aresztowanego, Nathan Burdette 
(John Russell), jeden z najbardziej 
wpływowych ludzi w okolicy, 
postanowił uwolnić Joe. Wynajął 
zawodowego rewolwerowca, 
zablokował wszystkie drogi 
prowadzące do miasta…

13:50 Tam i z powrotem - komedia, 
USA 2015. Na farmie wdowca i jego 
trójki dzieci ląduje łabędź rzadkiego 
gatunku. Rodzina musi walczyć nie 
tylko z dużymi ptakami, ale również 
z ambitną panią ornitolog, która 
przybywa, aby zbadać stado ptaków.

15:50 Ja cię kocham, a ty z nim - 
komedia, USA 2007

17:55 Minionki rozrabiają - komedia, 
USA 2013. Superzłoczyńsca Gru 
wycofał się z przestępczego życia 
i zajął się wychowaniem trzech 
córek. Sprawy przybierają jednak 
nieoczekiwany obrót, kiedy Gru 
zostaje zatrudniony przez Ligę 
Antyzłoczyńców…

20:00 Mumia: Grobowiec Cesarza 
Smoka - film przygodowy, Kanada/
Niemcy/USA 2008. W Chinach przed 
tysiącami lat został pochowany wieki 
Cesarz Smok. Młody poszukiwacz 
przygód niechcący budzi do życia 
Cesarza i jego armię…

22:20 Labirynt - film sensacyjny, 
USA 2013 (od lat 16). Keller Dover 
(Hugh Jackman) staje twarzą w twarz 
z najgorszym koszmarem, który może 
przytrafić się każdemu rodzicowi: jego 
sześcioletnia córka, Anna, zostaje 
porwana wraz ze swą koleżanką…

01:30 Zagubieni (11/25) - serial, USA 
02:35 Moc Magii (TVN7 noc) (527) - 

program; (od lat 16)
04:45 Druga strona medalu 2 (5/7) - talk 

show – Sarah Fergusson

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(8/12) - program lifestylowy

06:00 Rodzice pod ostrzałem (15/20) - 
program rozrywkowy,Niemcy

07:05 Spotkanie po eks-tra zmianie - 
program lifestylowy

07:35 Apetyt na miłość 4 (4/12) - 
program rozrywkowy

08:35 Patenciary na wakacjach - 
program 

09:20 Sexy kuchnia Magdy Gessler 2 
(1/9) - program 

09:55 Tu jest pięknie 3 (8) - program 
10:25 Śluby marzeń (1/3) - program 

rozrywkowy
11:30 Co nas truje 3 (6/10) - program 

lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje 

(6/12) - program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad miarę 2 (10) 

- program 
14:05 Jak zostać pilotem - magazyn; 
15:00 Kto tu mieszka? (8) - program 

rozrywkowy
15:45 program rozrywkowy
16:50 Hotele marzeń (1/4) - program 

podróżniczo-rozrywkowy
17:25 Subiektywny ranking naj… 2 (4/6) 

- program 
18:00 Gwiazdy prywatnie - Beata 

Kozidrak (3/8) - program lifestylowy
18:35 Co nas truje (6/12) - program 

lifestylowy, napisy [N]
19:20 Co nas truje 3 (6/10) - program 

lifestylowy
20:05 Pani Gadżet 17 (1/12) - magazyn 
20:40 Tak powstają rajstopy (5/8) - 

program lifestylowy
21:15 Miłość od kuchni (7/10) - program 

rozrywkowy
22:15 Tu jest pięknie 3 (8) - program 
22:45 Kosmetyczne rewolucje (7/8) - 

program rozrywkowy
23:30 Dzieci? Nie, dziękuję
00:25 Kulisy sławy EXTRA 2 - Izabela 

Janachowska (5/8) - program
00:55 W dobrym stylu 2 (12) - program 

lifestylowy
01:40 Wiem, co jem na diecie (12) - 

program lifestylowy
02:10 Wiem, co jem 6 (5/16) - magazyn 
02:40 W roli głównej - Magda Gessler 

(3/7) - talk show 
03:10 W roli głównej - Mateusz Damięcki 

(4/7) - talk show 
03:40 W roli głównej - Robert 

Korzeniowski (5/7) - talk show 
04:10 W roli głównej - Magdalena Środa 

(8/16) - talk show

06:00 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F (4) 
07:00 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F (4) 
08:10 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 1/2F 
09:35 Boks - Gala boksu w Providence cz. 1
10:35 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade
11:40 Boks - Gala boksu w Providence cz. 2
12:45 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Zamość 
15:00 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Austrii
16:55 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Portugalia
19:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
23:10 Sportowy Wieczór
23:50 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Austrii
01:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: Finał 
02:55 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 

6:00 Flintstonowie (52) serial 
animowany

6:35 Flintstonowie (53) serial 
animowany

7:05 Flintstonowie (54) serial 
animowany

7:45 Piotruś Pan i Wendy; film 
przygodowy, Wielka Brytania 2015. 
12-letnia Lucy jest chora na serce i 
oczekuje w szpitalu na operację. Dzień 
przed zabiegiem czyta innym małym 
pacjentom ‚Piotrusia...

9:55 Galileo (727); program 
popularnonaukowy. W Kanadzie 
policjanci nie kojarzą się tylko 
z karami. W Richmond dobre 
zachowanie mieszkańców jest przez 
nich nagradzane. Okaże się,...

10:55 Galileo (728); program 
popularnonaukowy. Włoch potrafi 
za pomocą prostych narzędzi 
wyczarować z arbuza postaci 
z ‚Władcy pierścieni’. Piesze 
wędrówki to sposób na emeryturę 
Amerykanina,...

11:55 Bibliotekarz 3: Przeklęty kielich 
Judasza; film przygodowy, USA 2008

13:55 Hellboy; horror SF, USA 2004. 
Sprowadzony przez nazistów piekielny 
wojownik staje po stronie dobra.

16:30 Przyciąganie; dramat SF, Rosja 
2017

19:00 Galileo (729); program 
popularnonaukowy. Sushi w 
rozmiarze XXS ledwo widać na 
talerzu. Dla tej mikroskopijnej 
porcji wiele osób odwiedza pewną 
restaurację. Reporterzy sprawdzą 
też,...

20:00 Wilkołak: Bestia wśród nas; 
horror, USA 2012. XIX wiek. W 
wiosce pojawiają się ofiary ataków 
wilkołaka. Daniel dołącza do 
polowania na bestię, która okazuje się 
sprytniejsza, niż...

22:00 Patch Adams; komediodramat, 
USA 1998. Pacjent szpitala 
psychiatrycznego zostaje lekarzem.

0:25 Tuż przed tragedią: Alpejskie 
tsunami (2) serial dokumentalny

1:25 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
Boeinga (3) serial dokumentalny

2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program 

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

06:15 Był taki dzień – 30 czerwca odc. 609; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

06:20 Dwadzieścia lat minęło... - 1991; / 
2; cykl dokumentalny

07:00 Wszystkie kolory świata – Namibia. 
Ponadczasowa Afryka (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008); od lat 7

08:05 Święty Augustyn; odc. 3/5 - Usta 
Cezara (Sant’Agostino ep. 3); serial; 
Włochy, Niemcy, Polska (2010); od 
lat 12

09:00 Zmiennicy; odc. 8/15 - Fartowny 
dzień; serial TVP; od lat 7

10:05 Okrasa łamie przepisy – Obiad w 
jednym termosie; magazyn kulinarny; 
Bez ograniczeń wiekowych

10:35 Olbrzymy epoki lodowcowej; odc. 
3/3 (Ice Age Giants); film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); od lat 12

11:40 Bizancjum: opowieść o trzech 
miastach; odc. 1/3 (Byzantium: A Tale of 
Three Cities); film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

12:40 First Face of the Americas (First Face 
of the Americas); film dokumentalny; 
USA (2018); od lat 12

13:45 Z naturą na co dzień; odc. 3/6 woj. 
wielkopolskie; cykl dokumentalny

14:25 Wojna i pokój; odc. 7/8 (War and 
Peace); serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

15:20 Poszukiwacze skarbów; odc. 13/16 
(odc. 13/16 Nazis in Mississippi); cykl 
dokumentalny; USA (2014); od lat 12

16:25 Wielka Gra; teleturniej; Bez 
ograniczeń wiekowych

17:20 Wojownicy czasu - Krojanty czyli 
ułański los; cykl reportaży; od lat 7

17:50 Noce i dnie; odc. 3/12 - Babcia; serial 
TVP; od lat 12

18:55 Byliśmy pierwsi. Poznań 56; film 
dokumentalny; od lat 12

19:50 Helikoptery w akcji; odc. 
2/4 Falklandy (odc. 2/4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2008); 
od lat 12

21:05 Hubal; dramat wojenny; od lat 12
23:25 Wielki test - Wielki Test o Europie; 

Bez ograniczeń wiekowych
00:55 Rozbite marzenia 1918 - 1939; odc. 

7 (18 Clash of Futures. TYLKO OBSZAR 
RP); dokument fabularyzowany; Niemcy 
(2017); od lat 16

02:00 Paradoks o konduktorze; film 
dokumentalny; od lat 7

03:05 W dzień targowy; film dokumentalny; 
od lat 12

04:15 Dwadzieścia lat minęło... - 1991; / 
2; cykl dokumentalny

7:00 Atleci; magazyn 
7:45 Siatkówka: Siatkarska Liga 

Narodów; mecz: Australia - Argentyna
10:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 

2019
12:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 

2019: Kolarstwo torowe
13:00 Siatkówka: Siatkarska Liga 

Narodów; studio
13:45 Siatkówka: Siatkarska Liga 

Narodów; mecz: Niemcy - Japonia
16:00 Siatkówka: Siatkarska Liga 

Narodów; studio
16:45 Siatkówka: Siatkarska Liga 

Narodów; mecz: Polska - Portugalia
19:30 Siatkówka: Siatkarska Liga 

Narodów; studio
20:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 

2019: Kolarstwo torowe
21:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 

2019: Ceremonia zakończenia
23:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 

2019
0:30 Boks: Gala Tymex Boxing Night 

w Dzierżoniowie; waga półśrednia: 
Łukasz Wierzbicki - Mikołaj Wowk. 
Stawką jest pas mistrza Polski w 
kategorii półśredniej. Obaj pięściarze 
walczyli w grudniu na gali w Radomiu

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 BBC w Jedynce – Błękitna Planeta. 
Seria II; cz. 2. Głębia; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 204 (seria 
2.; odc. 90); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 514; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 18 

Zamek Moszna; magazyn; od lat 7
09:00 Czterdziestolatek; odc. 17/21 - 

Cwana bestia, czyli kryształ; serial TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 6 (seria I,; odc. 6) - 

Racja gminy; serial obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 123 (seria 

X; odc. 2) - Napad; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

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

12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Kazimierskie granie - relacja z 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych; 
reportaż

12:55 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 
świat; odc. 6 (Weird Wonders of the 
World,; s. 01 ep. 6); esej dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 515; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn 

kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 205 (seria 

2.; odc. 91); serial; Turcja (2015); od 
lat 12

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 135; od lat 12
21:00 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 8; 

reality show; od lat 12
23:00 Ekstradycja 2; odc. 7/9; serial TVP; 

od lat 16
00:05 Uwięzione; odc. 7 (Vis a vis, ep. 7); 

serial; Hiszpania (2015); od lat 16
01:00 Uwięzione; odc. 8 (Vis a vis, ep. 8); 

serial; Hiszpania (2015); od lat 16

05:25 Koło fortuny; odc. 421 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 21 Trudne prawdy; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:55 Coś dla Ciebie; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2211; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Kraj
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (406); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 204 „Lepiej 

dobrze żyć z teściową” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2048; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 422 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 10 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Msza Św. Kościoła 
Polskokatolickiego 2019; relacja

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 125; serial; Niemcy (2008); 
od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 423 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2212; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 89 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:40 Na dobre i na złe; odc. 703 Dla ciebie 

wszystko; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 104 „Wiek 

mentalny kontra wiek fizyczny”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:10 Zemsta o jasnych oczach; s.I; odc. 
4/4 (La vengeance aux yeux clairs); 
serial obyczajowy; Francja (2016); od 
lat 12

22:10 Trójkąt Bermudzki; film kryminalny; 
reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Marian 
Kociniak, Jan Peszek, Grażyna Trela, 
Leonard Pietraszak, Barbara Sołtysik, 
Maria Probosz, Jan Jankowski; od lat 16

23:50 Violetta; cz. 2; serial kostiumowy; 
Niemcy, Włochy (2012); reż.:Antonio 
Frazzi; wyk.:Vittoria Pucccini, Rodrigo 
Guirao Diaz, Tobias Moretti; od lat 16

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (804) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (805) serial 

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

(18) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (651) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (212) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (533) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (74) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (404) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (251) serial 

paradokumentalny. Dwie siostry 
zastają w domu swoich rodziców 
mnóstwo krwi. Ciała zniknęły, 
podobnie jak ważne dokumenty. 
Podejrzaną staje się trzecia siostra,...

17:40 Sekrety rodziny (75) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (488) 

serial komediowy
20:10 Megahit: Mission: Impossible 

- Rogue Nation; film sensacyjny, 
USA 2015. Szef CIA Alan Hunley 
postanawia rozwiązać elitarną 
jednostkę Mission Impossible 
Force. Niebawem jednak okazuje 
się, że świat potrzebuje Ethana 
Hunta oraz jego zaprawionych 
w brawurowych akcjach 
współpracowników. Międzynarodowa 
szajka terrorystyczna Syndykat 
usiłuje zaprowadzić nowy porządek. 
Jest trudna do namierzenia, gdyż 
zrzesza doskonale wyszkolonych 
byłych agentów, którzy dopuścili się 
zdrady, zostali uznali za zmarłych lub 
zaginionych. 

22:55 7 sekund; film sensacyjny, 
Szwajcaria/Rumunia/Wielka Brytania 
2005. Po nieudanym napadzie złodziej 
chce uratować uwięzionego kolegę.

1:00 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia…

05:30 Uwaga! (5720) - program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Szkoła (427) - program
08:00 19 + (323) - program
08:30 19 + (324) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1133) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1138) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (19/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (684) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1111) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1113) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (428) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (20/60) - 

program. Przerażona kobieta zgłasza 
policjantom, że w parku grasuje 
ekshibicjonista, który obnaża się 
przed spacerującymi kobietami… 
Inny patrol sprawdza zgłoszenie o 
podejrzanym mężczyźnie, który jest na 
placu zabaw z 5-letnią dziewczynką… 

18:00 Ukryta prawda (685) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7852) - informacje, Polska, 
live

19:35 Sport (7835) - informacje, live
19:45 Pogoda (7832) - informacje 
19:50 Uwaga! (5721) - program
20:10 Doradca smaku 10-Kofta wołowo 

wieprzowa z sałatką miętowa (31/40) 
- program

20:15 Na Wspólnej (2901) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (168) - program
21:30 Projekt Lady 4 (7/12) - program
22:30 Szokujące potrawy (5/6) - 

program
23:35 Kod nieśmiertelności - film 

sensacyjny, USA/Kanada 2011. 
Kapitan Colter Stevens (Jake 
Gyllenhaal) budzi się w ciele 
nieznanego mu człowieka w 
pędzącym pociągu. Ostatnią rzeczą 
jaką pamięta zszokowany mężczyzna 
był lot helikopterem podczas misji w 
Afganistanie…

01:25 Co za tydzień (907) - magazyn
02:00 Uwaga! (5721) - program
02:25 Moc Magii (528) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 253

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 28

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 21
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 131
08:55 Rodzinny interes; 2019; odc. 31
09:55 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
10:50 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 6

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 109

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 31
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 32
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 131-132
20:00 We krwi; akcja, Wielka Brytania, 

USA 2014. W trakcie wakacji mąż 
Avy niespodziewanie znika. Kobieta 
postanawia na własną rękę wytropić 
sprawców tego zdarzenia.

22:05 Aż do śmierci; akcja, USA 2007. 
Anthony Stowe (Jean-Claude Van 
Damme) to zdemoralizowany policjant 
pracujący w wydziale narkotykowym. 
Kłopoty to jego specjalność – przez 
co coraz częściej sięga po narkotyki, a 
do tego mężczyzna jest znienawidzony 
praktycznie przez wszystkich. 
Pewnego dnia Anthony dostaje 
sprawę, w której musi złapać swojego 
byłego partnera…

00:10 1408; horror, USA 2007. Historia 
amerykańskiego pisarza (John 
Cusack), autora przewodników po 
nawiedzonych hotelach. Mężczyzna 
nie wierzy w życie po śmierci i 
próbuje podważyć występowanie 
paranormalnych zjawisk. Pewnego 
dnia trafia do pokoju 1408 
mieszczącego się w jednym z 
nowojorskich hoteli. Zauważa, że nie 
ma w nim nic nadzwyczajnego i szydzi 
z kierownika…

02:10 Rodzinny interes; 2019; odc. 31
03:05 Taki jest świat; factual, 2019
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 7
05:00 Słodka miłość; telenowela; odc. 77

05:40 Bulionerzy; odc. 9/75 - Poświęcenie; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:15 Na sygnale; odc. 92 „Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:45 Na sygnale; odc. 93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

07:20 Zmiennicy; odc. 13/15 - Spotkania z 
Temidą; serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1081; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 15; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 16; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 121”Wakacje 

w Grudziądzu”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 122 „Bo ja 

jestem perfekcyjna”; serial komediowy 
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 93 (seria VIII,; 

odc. 2) - Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 94 (seria 
VIII,; odc. 3) - Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 236 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 11) - 
Smażalnia; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 12) - Wielka 
szansa; serial kryminalny TVP; od lat 12

15:25 Na dobre i na złe; odc. 319 
Zaniedbania i konsekwencje; serial TVP; 
od lat 12

16:20 Na sygnale; odc. 93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII,; 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 96 (seria VIII,; 
odc. 5) - Obywatelskie obowiązki; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 123 „Podróż”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 13) - Cud; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 34 (Ojciec 
Mateusz III; odc. 4) - Skandal; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 97 (seria VIII,; 
odc. 6) - Nowatorska terapia; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 98 (seria VIII,; 
odc. 7) - Zbrodnia to niesłychana, pani 
zabija pana; serial obyczajowy TVP; 
od lat 12

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 
Hipisi; serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. 
VIII; odc. 5/13; serial komediowy TVP; 
od lat 12

01:10 Echo serca; odc. 1; serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Górska Garda (5); 
magazyn kulinarny

07:10 Okrasa łamie przepisy – Potrawy z 
suszonych owoców; magazyn kulinarny

07:40 Śpiewające fortepiany (36)
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 86 

Podziemne Miasto Osówka; magazyn; 
od lat 7

09:15 Koło fortuny; odc. 532 ed. 6; 
teleturniej

09:50 Rodzina, ach rodzina (odc. 1) - 
Dziadek; widowisko; od lat 12

10:55 Podróże z historią; s.IV; odc. 43 
Kaszubskie życie; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – Strongman (248); 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:00 Gwiazdy opolskich kabaretonów – 
Krystyna Sienkiewicz; od lat 12

12:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki – Łowcy. B (1); program 
satyryczny; od lat 12

13:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki – Łowcy. B (2); program 
satyryczny; od lat 12

14:15 Śpiewające fortepiany (37)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 32. 

Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark – 
koncert galowy – Miłosz ci wszystko 
wybaczy; widowisko rozrywkowe; od 
lat 12

16:25 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (1); widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (2); widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

18:20 Okrasa łamie przepisy – Lekkie i 
szybkie dania; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (96) - W góry; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Quito (6); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna – Dieta Cud (249); 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (38)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki (49) - 

Fachowcy; widowisko rozrywkowe; od 
lat 12

22:35 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów (4) - Policjant; cz. 2; 
program rozrywkowy; od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 531 ed. 6; 
teleturniej

00:20 Niezapomniane Koncerty – 
Egzotyczne lato z Tercetem (cz. 1)

05:10 Szkoła (13) - program
06:10 Ukryta prawda (611) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (104) - program 

sądowy
08:10 Szpital (302) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(141/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (152/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (6/13) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (366) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (105) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(142/176) - program sądowy
16:20 Szpital (303) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (14/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (7/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 3 (1/12) - 

program
20:00 Odwróceni (3/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16). Gangsterzy 
bawią się na wyścigach. Nagle 
wybucha samochód Mnicha. 
Pietruszka wraca z sanatorium 
w Rabce. Jego stan trochę się 
poprawił. Paweł i Joanna mogą 
chwilowo odetchnąć. Na Mokotowie 
dochodzi do napadu na konwój, 
którego - za zgodą Pruszkowa - 
dokonał niezrzeszony gangster 
Lewar…

21:05 Odwróceni (4/14) - serial 
sensacyjny; (od lat 16)

22:05 Jako w piekle, tak i na Ziemi - 
horror, USA 2014 (od lat 16). Zespół 
odkrywców, którzy zapuszczają się 
do katakumb położonych pod ulicami 
Paryża, odkrywa mroczny sekret tego 
miejsca.

00:00 Zagubieni (12/25) - serial, 
USA. Jack, Kate i Sawyer walczą 
o tajemniczą, nowo odkrytą aktówkę, 
która może wyjaśnić zagadkową 
przeszłość Kate…

00:55 Druga strona medalu 2 (5/7) - talk 
show – Sarah Fergusson

01:25 Druga strona medalu 2 (6/7) - talk 
show – Ewa Kopacz

01:55 Druga strona medalu 2 (7) - talk 
show – Izabela Małysz

02:30 Noc Magii (528) - program; (od 
lat 16), live

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(9/12) - program lifestylowy

05:55 Co za tydzień (907) - magazyn 
06:35 Nowa Maja w ogrodzie 3 (18/39) 

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

(5/13) - program rozrywkowy 
08:35 Apetyt na miłość (1/8) - program 

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

show 
10:10 Afera fryzjera 6 (1/12) - program 

rozrywkowy 
10:55 Perfekcyjna Pani Domu 5 (3/13) - 

program rozrywkowy 
11:55 Kuchenne rewolucje 7 (1/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:55 Miłość od kuchni (7/10) - program 

rozrywkowy 
13:55 W czym do ślubu 4 (5/12) - reality 

show 
14:25 Pomysłowe wesela (4/10) - 

program lifestylowy 
15:00 Pani Gadżet EXTRA 4 - magazyn 
15:45 Ugotowani 7 (37) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:20 Ugotowani 7 (38) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:55 Ugotowani 7 (39) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
17:30 Ugotowani 7 (40) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
18:05 Kuchenne rewolucje 6 (9/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:05 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(2/8) - reality show 
19:50 Kosmetyczne rewolucje (7/8) - 

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

(6/12) - program rozrywkowy 
21:55 Pani Gadżet 17 (1/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana (4/8) - program 

lifestylowy 
23:25 Gwiazdy prywatnie - Beata 

Kozidrak (3/8) - program lifestylowy 
23:55 Wojny salonów piękności (15/20) 

- program rozrywkowy 
01:00 Ofiary selfie - dokument 
02:00 Wiem, co jem 5 (6/10) - magazyn 
02:30 Wiem, co jem 4 (1/15) - magazyn 
03:00 Wiem, co kupuję (2/12) - program 

lifestylowy 
03:30 Wiem, co jem (1/16) - magazyn 
04:00 W roli głównej - Szymon 

Bobrowski (6) - talk show (od lat 12)
04:30 W roli głównej - Marcin Tyszka 

(1/6) - talk show (od lat 12)

05:35 Sportowy wieczór
06:05 Żużel - mecz towarzyski - Polska 

- Rosja
08:15 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: Finał 
10:15 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Zamość - Finał kobiet
11:15 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Zamość - Finał mężczyzn
12:15 Strongmen - Liga Mistrzów
13:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
15:30 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Portugalia
17:20 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/8F 
19:30 Kamerą TVP Sport
19:50 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/8F 
21:55 Sportowy wieczór
22:35 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade
23:35 Boks - Gala boksu w Providence; 

cz. 1
00:35 Boks - Gala boksu w Providence; 

cz. 2
01:35 Marzenia
03:10 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F

6:00 Buffy, postrach wampirów (17) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (62) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (57) reality show
9:00 Septagon (6) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (5) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (6) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (46) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (47) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (727); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (66) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (514) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (6) serial 

kryminalny
17:00 Joker (33) teleturniej
18:00 Septagon (7) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (515) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (277) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (16); program 

rozrywkowy realizowany z udziałem 
publiczności. Widzowie zobaczą m.in. 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani 
Mru-Mru, grupę Nowaki i Kabaret pod 
Wyrwigroszem. W...

22:00 Galileo (728); program 
popularnonaukowy. Włoch potrafi 
za pomocą prostych narzędzi 
wyczarować z arbuza postaci z 
‚Władcy pierścieni’. 

23:00 Miecz zemsty; film przygodowy, 
Wielka Brytania 2015. Po bitwie pod 
Hastings do wioski znajdującej się na 
ziemiach podbitych i okupowanych 
przez Normanów przybywa tajemniczy 
mściciel. Pomaga mieszkańcom...

0:50 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

1:50 Polityka na ostro; program 
publicystyczny

2:50 Graffiti; program publicystyczny
3:05 SuperLudzie (5-6) serial 

dokumentalny
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 1 lipca; odc. 610; 
felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 1.07.1989
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 23/24; 

serial TV
08:55 Z naturą na co dzień; odc. 3/6 woj. 

wielkopolskie; cykl dokumentalny
09:25 Historia Polski – Unia Lubelska. 

Kopia i oryginał; film dokumentalny
09:55 Jastków – 1915 – późne słowo o 

bitwie; reportaż; od lat 12
10:30 Sensacje XX wieku – Mata Hari
10:55 Życie.; cz. 4. Ryby; serial 

dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
11:55 Polska Kronika Filmowa 1994 - 

Wydanie 21; cykl dokumentalny
12:10 Czas honoru; odc. 62 „Wróg czy 

sojusznik”; serial TVP; od lat 12
13:10 Les Milles; dramat wojenny; Polska, 

Francja (1995); reż.:Sebastien Grall; 
wyk.:Jean-Pierre Marielle, Henryk Bista, 
Andrzej Mastalerz, Jan Peszek, Marek 
Walczewski, Eugeniusz Priwieziencew, 
Władysław Kowalski, Tadeusz Borowski

15:05 First Face of the Americas; film 
dokumentalny; USA (2018)

16:05 Spór o historię – Wojna polsko - 
bolszewicka; debata; od lat 12

16:40 Historia Polski – Lata przełomu; 
odc. 1; cykl dokumentalny; reż.:Robert 
Kaczmarek; od lat 7

17:15 Lata przełomu; odc. 2; cykl 
dokumentalny; od lat 7

17:50 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – W puszce po 
landrynkach; od lat 7

18:20 Flesz historii; cykl reportaży
18:40 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 38; cykl dokumentalny; od lat 7
18:55 Pogranicze w ogniu; odc. 24 (ost.); 

serial TVP; od lat 12
20:05 Historia w postaciach zapisana – 

Charles de Gaulle (Charles de Gaulle); 
cykl dokumentalny; Francja (2013); 
reż.:Laure Delalex; od lat 12

22:00 Wojna i pokój; odc. 7/8 (War and 
Peace); serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

22:55 Wyjęci spod prawa; odc. 3/4. Ben 
Hall (odc. 3); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

24:00 Unia Lubelska. Kopia i oryginał; film 
dokumentalny; od lat 12

00:35 Jastków – 1915 – późne słowo o 
bitwie; reportaż; od lat 12

01:10 Sensacje XX wieku – Mata Hari
01:35 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii – W puszce po 
landrynkach; od lat 7

6:00 Atleci; magazyn 
6:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Polska - 
Japonia

9:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; 4. mecz ćwierćfinałowy

11:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 
1. dzień. Początek 133. edycji 
prestiżowych zawodów. Pula 
nagród tegorocznego Wimbledonu 
wynosi 38 milionów funtów. Więcej 
zarobią tenisiści, którzy odpadną z 
rywalizacji...

16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 1. 
dzień

18:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 1. 
dzień

21:00 Formuła 1: Grand Prix Austrii; 
magazyn

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

0:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów

2:00 Sporty walki: Gala KSW. Relacja 
z gali 

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 
świat; odc. 6; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 205 (seria 
2.; odc. 91); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 515; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Film dokumentalny
09:00 Czterdziestolatek; odc. 18/21 - Gra 

wojenna, czyli na kwaterze; serial TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 7 (seria I,; odc. 

7) - Podwójny agent; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 124 
(seria X; odc. 3) - Rezydencja; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 

świat; odc. 7; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 516; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 135; od lat 12
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 206 (seria 

2.; odc. 92); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 136; od lat 12
21:00 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 9; 

reality show; od lat 12
22:55 Okupowani; odc. 2 Maj (odc. 2 Mai); 

serial; Szwecja, Norwegia (2015); od 
lat 12

23:55 Dni Przemiany ŚDM; film 
dokumentalny; reż.:Tomasz Jurkiewicz; 
od lat 12

01:00 Wichry wojny; odc. 4 (The Winds of 
War ep. 4); serial; USA (1983); od lat 12

02:45 Globalne marnotrawstwo; film 
dokumentalny; Francja (2011); 
reż.:Olivier Lemaire; od lat 12

03:50 Notacje; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 424 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 22 Między młotem a 
kowadłem; serial; Niemcy (2008)

06:55 Eleos – Prawosławny Ośrodek 
Miłosierdzia; reportaż

07:20 Familiada; s.I; odc. 2212; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Kraj
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (407)
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 205 

„Pogadajmy o facetach” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2049; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 425 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 11 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 145; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 126; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 426 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2213; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 90 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 704 Sekrety i 

kłamstwa; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 105 „Wakacje 

w Gdyni”; serial komediowy TVP
20:10 Randka w ciemno; komedia; 

reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Borys Szyc, Lesław Żurek, Anna 
Dereszowska, Zbigniew Zamachowski, 
Bogusław Linda, Tomasz Kot, Danuta 
Stenka, Krystyna Tkacz; od lat 16

21:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 152 „O 
miłości i zimniej wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP; od lat 12

22:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 153 „Edukacja 
seksualna” sezon 6; serial komediowy 
TVP; od lat 12

22:55 Zemsta o jasnych oczach; s.I; odc. 
4/4; serial obyczajowy; Francja (2016)

00:55 Świat bez fikcji – Nowe czarne złoto 
Ameryki; Francja (2014); reż.:Jennifer 
Luby, Pierre Emmanuel Luneau 
Daurignac; od lat 12

01:50 Glina; odc. 2/25; serial kryminalny 
TVP; od lat 16

02:55 Violetta; cz. 2; serial kostiumowy; 
Niemcy, Włochy (2012)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (806) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (807) serial 

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

(19) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (652) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (213) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (534) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (75) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (405) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (252) serial 

paradokumentalny. Ginie zawodnik 
klubu kajakarskiego. Podejrzenia 
padają na byłego trenera, z którym 
mężczyzna był w konflikcie. Wychodzi 
na jaw, że w...

17:40 Sekrety rodziny (76) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (489) 

serial komediowy
20:05 Znaki (1) serial kryminalny. 

Michał Trela ma objąć stanowisko 
komendanta policji w Sowich Dołach. 
Niepokój przybysza wzbudza Jonasz, 
mistyk uchodzący za cudotwórcę. 
Poznaje też...

21:10 Znaki (2) serial kryminalny. 
Na polanie zostaje znalezione 
ciało Patrycji. W podobnych 
okolicznościach 10 lat wcześniej życie 
straciła Laura. Jednym z podejrzanych 
jest Błażej,...

22:15 Skazani na Shawshank; dramat 
sensacyjny, USA 1994. Młody 
bankowiec uczy się życia wśród 
niebezpiecznych przestępców.

1:20 Skazany na śmierć: Ogygia (82) 
serial sensacyjny. Od ostatnich 
wydarzeń mija siedem lat. Wszyscy 
starają się na nowo ułożyć sobie 
życie. Pewnego dnia Lincolna 
odwiedza stary znajomy....

2:20 Tajemnice losu; program

05:10 Uwaga! (5721) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (428) - program
07:50 Doradca smaku 10-Kofta wołowo 

wieprzowa z sałatką miętowa (31/40) 
- program

08:00 19 + (325) - program
08:30 19 + (326) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (1/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1111) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1113) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (20/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (685) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1115) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1117) 
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (429) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (21/60) - 

program. Patrol dostaje wezwanie 
od kobiety, która usłyszała wołanie 
o pomoc dochodzące z bagażnika 
zaparkowanego na chodniku 
samochodu…

18:00 Ukryta prawda (686) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7853) - informacje, Polska, 
live

19:35 Sport (7836) - informacje, live
19:45 Pogoda (7833) - informacje 
19:50 Uwaga! (5722) - program
20:10 Doradca smaku 10-Barszcz 

ukraiński (30/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2902) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (169) - program
21:30 Specjalista - film sensacyjny, 

USA 1994 (od lat 16). May Munro 
(Sharon Stone) wynajmuje Raya 
Quicka (Sylvester Stallone), aby 
pomógł jej pomścić śmierć rodziców. 
Minęło wiele lat od tamtej tragicznej 
nocy, gdy mała May widziała na 
własne oczy, jak członkowie mafijnej 
rodziny Leonów wykonywali wyrok na 
jej rodzicach…

23:40 Kuba Wojewódzki 12 (12/13) - 
talk show; (od lat 16)

00:45 W garniturach (7/12) - serial, USA
01:40 Szokujące potrawy (5/6) - 

program
02:40 Uwaga! (5722) - program
03:05 Moc Magii (529) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 254

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 29

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 22
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 132
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 32
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010; odc. 97-98
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 7

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 110

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 32
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 33
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 132-133
20:00 Trick; komedia, 2010
22:00 Iluzja; akcja, USA, Francja 2013. 

J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), 
Merritt McKinney (Woody Harrelson), 
Jack Wilder (Dave Franco) i piękna 
Henley Reeves (Isla Fisher) to 
uliczni iluzjoniści. Każdy z nich 
działa na własną rękę, ale pewnego 
dnia otrzymują zagadkowe karty z 
wiadomością. Treść na nich zawarta 
doprowadza do ich spotkania. Cała 
czwórka trafia do opustoszałego 
pokoju, w którym zostaje przekazana 
im tajemnicza wiadomość. Z mało 
znanych iluzjonistów stają się 
rozpoznawalni, a to wszystko za 
sprawą show, które zorganizował 
Arthur Tressler (Michael Caine). 
Iluzjoniści namówili go do 
sfinansowania pokazu i obiecali, że 
to będzie wydarzenie, które odbije się 
echem po całym świecie…

00:10 21; akcja, USA 2008. Studenci 
prestiżowej amerykańskiej uczelni 
znajdują szybki sposób na zarobienie 
zawrotnej sumy pieniędzy. Kiedy Ben 
Campbell postanawia dołączyć do 
grupy studentów wybierającej się do 
Las Vegas. Tam dzięki posiadanej 
wiedzy matematycznej chcą wygrać…

02:30 Rodzinny interes; 2019; odc. 32
03:30 Na jedwabnym szlaku; factual
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 8
05:00 Słodka miłość; telenowela; odc. 78

05:40 Bulionerzy; odc. 10/75 - Czynsz; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:10 Na sygnale; odc. 93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:40 Na sygnale; odc. 94 „Walka”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 Zmiennicy; odc. 14/15 - Pocałuj 
mnie, Kasiu; serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1082; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 16; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 17; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 122 „Bo ja 

jestem perfekcyjna”; serial komediowy 
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 123 „Podróż”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 94 - Wybacz 

mnie; serial obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 95 - Czysta karta; 

serial obyczajowy TVP; od lat 12
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237 - 

Wielka szansa; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 - 

Cud; serial kryminalny TVP; od lat 12
15:20 Na dobre i na złe; odc. 320 

Nieoczekiwany powrót; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 94 „Walka”; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 96 - Obywatelskie 

obowiązki; serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 97 - Nowatorska 

terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12
18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 

„Niebezpieczne sporty”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 
Hipisi; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 35 (Ojciec 
Mateusz III; odc. 5) - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia 
to niesłychana, pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 240 - 
Bezpieczna odległość; serial kryminalny 

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII; 
odc. 6/13; serial komediowy TVP

01:15 Czas honoru; odc. 60 „Kanał”; serial 
02:05 Czas honoru; odc. 61 „Major 

Zwonariew”; serial TVP; od lat 12
02:55 Zmiennicy; odc. 14/15 - Pocałuj 

mnie, Kasiu; serial TVP; od lat 7
04:05 Grzech Fatmagül; odc. 6 

(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 6); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 122 „Bo ja 
jestem perfekcyjna”; serial komediowy 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Quito (6); magazyn kulinarny

06:55 Okrasa łamie przepisy – Lekkie i 
szybkie dania; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany (37)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 87 

Rzeszów; magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 533 ed. 6; 

teleturniej
09:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (4) - Policjant; cz. 2; 
program rozrywkowy; od lat 12

10:30 Muzeum Polskiej Piosenki; /44/ - 
„Nie ma wody na pustyni” - Bajm

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /128/ - 
„Czas relaksu” - Andrzej i Eliza

10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 44 
Czarne złoto; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – Dieta Cud (249); 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:05 Życie to Kabaret – Kabaret 
Moralnego Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze (1-2)

14:10 Śpiewające fortepiany (38)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowe Przeboje Lata (3); program 
16:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowe wakacje z duchami. Czego 
boją się Polacy? (1-2); widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy – Dziczyzna 
dla pań; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 41 - Oaza wolności; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 
2 - Ekwador. El Dorado (7); magazyn 
kulinarny

19:55 Święta wojna – Goldfish (250); serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (39)
21:25 KabareTOP Story; /2/ - „Drzwi”; 

program rozrywkowy; od lat 12
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki (50) - 

Ekologia; widowisko rozrywkowe
22:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (5) - Dziennikarz i 
prezenter; cz. 1; program rozrywkowy; 
od lat 12

23:45 Koło fortuny; odc. 532 ed. 6; 
teleturniej

00:25 Niezapomniane Koncerty – 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019

01:30 Niezapomniane Koncerty – 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019

02:35 Dzięki Bogu już weekend; s.III (30); 
program rozrywkowy; od lat 12

03:40 Rozrywka Retro – Krajowy Festiwal 
Polskiej Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; cz. 2; od lat 12

05:10 Szkoła (14) - program
06:10 Ukryta prawda (619) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (105) - program 

sądowy
08:10 Szpital (303) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(142/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (153/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (7/13) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (367) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (106) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(143/176) - program sądowy
16:20 Szpital (304) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (15/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (8/13) - serial 

kryminalny. Na leśnej drodze zostaje 
znaleziony samochód należący 
do Siezierskiego, biznesmena 
z Warszawy. Kierowcę zastrzelono. 
Policja odkrywa, że wcześniej ktoś 
groził przedsiębiorcy…

19:00 Żony Hollywood 3 (2/12) - 
program

20:00 Ostatni bastion - film 
sensacyjny, USA 2001. Generał 
Irwin popełnia fatalny w skutkach 
błąd, odmawia wykonania rozkazu, 
co w konsekwencji doprowadza do 
śmierci kilku jego podwładnych. 
Sąd wojskowy skazuje go na ciężkie 
więzienie…

22:45 Wierny ogrodnik - film 
sensacyjny, Niemcy/Wielka Brytania/
USA 2005 (od lat 16). Kenia. Brytyjski 
dyplomata Justin Quayle (Ralph 
Fiennes) dowiaduje się o tragicznej 
śmierci swojej żony. Według 
policyjnej informacji Tessa (Rachel 
Weisz) została zamordowana przez 
bandytów. Podróżowała po Kenii 
w towarzystwie zaprzyjaźnionego 
lekarza…

01:25 Zagubieni (13/25) - serial, 
USA. Kiedy Locke dowiaduje się, 
że Boone chce powiedzieć o swojej 
tajemnicy Shannon, jej życie jest 
w niebezpieczeństwie, a szokująca 
prawda o przeszłości z Boonem 
zostaje ujawniona…

02:25 Noc Magii (529) - program; (od 
lat 16), live

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(10/12) - program lifestylowy 

06:05 Subiektywny ranking naj… 2 
(4/6) - program 

06:35 Śluby marzeń - program 
rozrywkowy 

07:40 Sablewskiej sposób na modę 4 
(6/13) - program rozrywkowy 

08:25 Apetyt na miłość (2/8) - program 
rozrywkowy 

09:25 W czym do ślubu 4 (11/12) - 
reality show 

10:00 Afera fryzjera 6 (2/12) - program 
rozrywkowy 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5 (4/13) - 
program rozrywkowy 

11:45 Kuchenne rewolucje 7 (2/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

12:45 Pani Gadżet 17 (1/12) - magazyn 
13:20 Kulisy sławy EXTRA 2 - Izabela 

Janachowska (5/8) - program 
lifestylowy 

13:50 Tu jest pięknie 3 (8/10) - program 
14:25 Subiektywny ranking naj… (1/6) 

- program 
14:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(6/12) - program rozrywkowy 
15:40 Gwiazdy prywatnie - Beata 

Kozidrak (3/8) - program lifestylowy 
16:15 Afera fryzjera 7 (7/8) - program 

rozrywkowy 
17:00 Eks-tra zmiana (4/8) - program 

lifestylowy 
18:00 Kuchenne rewolucje 6 (10/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(3/8) - reality show 
19:45 Misja ratunkowa 2 (9/10) - 

program rozrywkowy 
20:30 Zachcianki bogaczy 
21:40 Co nas truje 3 (6/10) - program 

lifestylowy 
22:25 Gwiazdy prywatnie 3 - Marcin 

Tyszka (8) - program lifestylowy 
23:10 Panny młode ponad miarę 2 (10) 

- program 
00:15 Miłość od kuchni (7/10) - program 

rozrywkowy 
01:15 Rodzice pod ostrzałem (15/20) - 

program rozrywkowy 
02:20 Wiem, co jem 6 (1/16) - magazyn 
02:50 Wiem, co jem na diecie (1/12) - 

program lifestylowy (od lat 12)
03:20 Wiem, co jem (2/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:50 W roli głównej - Magda Mielcarz 

(3/6) - talk show (od lat 12)
04:20 W roli głównej - Maria Czubaszek 

(4/6) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
06:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
08:15 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/8F (2)
10:05 Pełnosprawni
10:35 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F (2) 
12:35 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F (3) 
14:35 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F (4) 
16:35 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Austrii - Podsumowanie; 
STEREO, 16:9

17:50 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 
Europy: 1/8F (3)

20:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (1) 
23:15 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:55 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
02:10 Strongmen - Liga Mistrzów
03:10 Esport - ESL One, Kolonia dz. 1; 

relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 Buffy, postrach wampirów 6 (18) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (63) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (58) reality show. 
Dla pani Stanisławy i jej córki los 
nie był dotąd łaskawy. Mieszkają w 
dawnej oborze, gdzie nie ma łazienki 
i...

9:00 Septagon (7) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (6) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (7) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (47) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (48) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (728); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (67) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (515) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (7) serial 

kryminalny
17:00 Joker (34) teleturniej
18:00 Septagon (8) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (516) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (278) serial kryminalny
21:00 Wilki; horror, Francja/Kanada 

2014. Nastoletni Cayden (Lucas 
Till) jest lubiany przez rówieśników. 
Pewnego dnia zauważa dziwne 
symptomy. W jednej chwili staje się 
agresywny i...

22:55 Eksplozja; film sensacyjny, USA 
1994. Gaerity podkłada bomby. 
Terrorystę próbuje powstrzymać jego 
dawny uczeń.

1:25 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:50 Graffiti; program publicystyczny
3:05 Atleci; magazyn dla wszystkich, 

którzy kochają sport. W programie 
relacje z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także praktyczne 
porady,...

3:40 Trans World Sport; magazyn 
4:40 SuperLudzie (7-8) serial 

dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 2 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 2.07.1988
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 24 (ost.); 

serial TVP; od lat 12
08:55 Flesz historii; cykl reportaży
09:25 Historia Polski – Lata przełomu; 

odc. 1; cykl dokumentalny; reż.:Robert 
Kaczmarek; od lat 7

09:55 Lata przełomu; odc. 2; cykl 
dokumentalny; od lat 7

10:30 Sensacje XX wieku – Zaginione 
archiwa,; cz. 1; cykl dokumentalny; 
od lat 12

11:00 Spór o historię – Konfederacja 
barska; debata; od lat 12

11:35 Moja Ameryka będzie tutaj; film 
dokumentalny; reż.:Dariusz Król; od lat 7

12:05 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 38; cykl dokumentalny; od lat 7

12:20 Czas honoru; odc. 63 „To ja Cię 
znalazłem”; serial TVP; od lat 12

13:15 Wszystkie kolory świata – Namibia. 
Ponadczasowa Afryka; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:30 Historia w postaciach zapisana – 
Tutanchamon. Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; Francja (2013)

15:40 Marzyciele – Kossakówka; program 
publicystyczny; reż.:Sylwester Szefer

16:05 Historia Polski – Epitafium dla 
orłów; film dokumentalny

16:40 Pierwszy Virtuti Militari; reportaż
17:15 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii – Polska swemu 
obrońcy; od lat 7

17:45 Koło historii – Oblicza naszej i 
waszej wolności; cykl reportaży

18:20 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 22; od lat 7

18:35 Popielec; odc. 1 - Ucieczka; serial 
TVP

19:45 „303”; film dokumentalny
20:55 Wojna generałów; odc. 5/6 Kursk; 

cykl dokumentalny; Wielka Brytania 
(2009); od lat 12

22:00 Bodo  106’; dramat; reż.:Michał 
Kwieciński; wyk.:Antoni Królikowski, 
Tomasz Schuchardt, Agnieszka 
Wosińska, Anna Pijanowska, Patrycja 
Kazadi; od lat 12

23:55 Sensacje XX wieku – Zaginione 
archiwa,; cz. 1; cykl dokumentalny; 
od lat 12

00:30 Encyklopedia II wojny światowej – 
Mussolini; cykl dokumentalny; od lat 7

01:00 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Polska swemu 
obrońcy; od lat 7

01:30 Dziennik telewizyjny – 2.07.1988

6:00 Magazyn lekkoatletyczny; 
program dla fanów królowej sportu. 
Aktualne informacje ze sportowych 
aren, wywiady z zawodnikami i 
lekkoatletyczne ciekawostki.

6:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

9:00 Piłka nożna: Copa America 
- Brazylia 2019; 4. mecz 
ćwierćfinałowy. W meczu w 
Salvadorze zostanie wyłoniony 
ostatni półfinalista 46. edycji turnieju. 
Być może na boisku pojawi się 
reprezentacja Urugwaju, o...

11:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Niemcy - Polska

13:00 Tenis: Kronika Wimbledonu
14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 

dzień
16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 

dzień
18:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 

dzień
21:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów
23:00 Boks: Polsat Boxing Night: 

Głowacki vs Usyk; waga junior ciężka: 
Krzysztof Głowacki - Oleksander Usyk. 
Przypomnienie gali z 2016 roku

2:15 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; 1. mecz półfinałowy

4:30 Sporty walki: Gala KSW

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:10 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 
świat; odc. 7; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 206 (seria 
2.; odc. 92); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 516; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Zakochaj się w Polsce; odc. 53 

Zielona Góra; magazyn; od lat 7
09:05 Czterdziestolatek; odc. 19/21 - Z dala 

od ludzi, czyli coś swojego; serial 
10:10 Ranczo; s.I; odc. 8 (seria I,; odc. 8) - 

Kozy ofiarne; serial obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 125 (seria 

X; odc. 4) - Zielony zakątek; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 

świat; odc. 8; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 517; serial; Turcja 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 136; od lat 12
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 207 (seria 

2.; odc. 93); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony seria V; odc. 10; 

reality show; od lat 12
22:40 Lampedusa. Za horyzontem - Część 

2; serial; Włochy (2016)
23:40 Bohaterowie z Jamestown; film 

dokumentalny; reż.:Eugeniusz Starky
00:40 wojsko – polskie.pl
01:05 Terytorialsi
01:25 Anna i Yusef – Miłość bez granic; 

odc. 1/4; serial; Włochy (2015)
02:35 Anna i Yusef – Miłość bez granic; 

odc. 2/4; serial; Włochy (2015); od lat 12
03:40 Klan Trumpów: od imigranta do 

prezydenta; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

04:35 Notacje; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 427 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 23 Pojedynki; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Familiada; s.I; odc. 2213; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Kraj
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (408)
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 206 „Trzymaj 

się za portfel!” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 428 ed. 6; 
teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; odc. 146; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 127 Obce serce, część 1; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 429 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2214; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 91 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 705 Seks, 

kłamstwa i gra pozorów; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 106 „Nareszcie 

sami”; serial komediowy TVP; od lat 12
20:10 Kino relaks – Miłość po francusku; 

komedia romantyczna; Francja (2013); 
reż.:David Moreau; wyk.:Virginie Efira, 
Pierre Niney, Charles Berling, Gilles 
Cohen, Camille Japy; od lat 12

21:50 Mocne Kino – Lwie serce; film 
akcji; USA (1990); reż.:Sheldon Lettich; 
wyk.:Jean-Claude Van Damme, Harrison 
Page, Deborah Rennard, Ashley 
Johnson; od lat 16

23:45 Trójkąt Bermudzki; film kryminalny; 
reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Marian 
Kociniak, Jan Peszek, Grażyna Trela, 
Leonard Pietraszak; od lat 16

01:30 Sztuka zbrodni; odc. 4/6 Śmierć 
uwodziciela.; cz. 2; serial; Francja (2016); 
od lat 12

02:35 Świat bez tajemnic – W 
poszukiwaniu Boga z Morganem 
Freemanem – Kim jest Bóg?; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (1) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (2) serial 

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

(20) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (653) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (214) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (535) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (76) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (406) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (253) serial 

paradokumentalny. Na spacerze 
znika dziesięciolatka. Podejrzewany 
ekshibicjonista ma alibi. Z policją 
kontaktuje się jasnowidz twierdzący, 
że wie, gdzie znajduje się dziecko....

17:40 Sekrety rodziny (77) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (490) 

serial komediowy
20:10 Pan i pani Smith; komedia 

sensacyjna, USA 2005. Para płatnych 
zabójców dostaje zlecenie na siebie.

22:45 Boski żigolo; komedia, USA 1999. 
Prostoduszny pechowiec stawia 
pierwsze kroki w uwodzicielskim 
fachu.

0:30 Nasz nowy dom (86) reality show. 
W Żukowie mieszka pięcioosobowa 
rodzina Hermannów. Pani Joanna i 
pan Rafał mieli trudne dzieciństwo, 
dlatego ogromnie im zależy, by ich...

1:30 Nasz nowy dom (87) reality show. 
14-letnia Marta mieszka z mamą 
w kamienicy w Chojnowie. Ich 
mieszkanie jest ogrzewane węglowym 
piecem i nie ma w nim...

2:30 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci, zajmujący się między innymi 
tarotem,...

05:10 Uwaga! (5722) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (429) - program
07:50 Doradca smaku 10-Barszcz 

ukraiński (30/40) - program
08:00 19 + (327) - program
08:30 19 + (328) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (2/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1115) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1117) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (21/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (686) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1119) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1120) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (13/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (430) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (22/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (687) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7854) - informacje, Polska
19:35 Sport (7837) - informacje, live
19:45 Pogoda (7834) - informacje 
19:50 Uwaga! (5723) - program
20:10 Doradca smaku 10-Poledwica w 

sosie sojowym (29/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2903) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (170) - program
21:30 60 sekund - film sensacyjny, 

USA 2000 (od lat 16). Legendarny 
złodziej samochodów, Randall Raines 
(w tej roli Nicolas Cage) już dawno 
wycofał się z zawodu i mieszka sobie 
na prowincji USA. Jednak zostaje 
zmuszony do powrotu do dawnej 
profesji…

00:00 Specjalista - film sensacyjny, 
USA 1994 (od lat 16). May Munro 
(Sharon Stone) wynajmuje Raya 
Quicka (Sylvester Stallone), aby 
pomógł jej pomścić śmierć rodziców. 
Minęło wiele lat od tamtej tragicznej 
nocy, gdy mała May widziała na 
własne oczy, jak członkowie mafijnej 
rodziny Leonów wykonywali wyrok na 
jej rodzicach…

02:15 American Horror Story: Asylum 
(10/13) - serial, USA (od lat 16)

03:10 Uwaga! (5723) - program
03:35 Moc Magii (530) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 255

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 30

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 23
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 133
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 33
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 8

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 111

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 33
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 34
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 133-134
20:00 Snajper: Kolejne starcie; akcja, 

USA 2011. Sierżant Brandon Beckett 
to syn legendarnego snajpera 
Thomasa Becketta. Mężczyzna razem 
ze swoim oddziałem udaje się na 
niebezpieczną misię do Kongo. Tylko 
jemu udaje się ją przeżyć. Brandon 
postanawia pomścić swoich kolegów.

21:50 Mechanik: Czas zemsty; akcja, 
Niemcy, USA 2005. Były komandos 
walczący w Afganistanie - Nikolaj 
Czerenienko - pracuje jako mechanik 
w podmiejskim warsztacie. Pewnego 
dnia podczas przypadkowej strzelaniny 
miejscowy gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna. Nikolaj opuszcza 
Rosję i rusza śladem zabójcy do 
Stanów Zjednoczonych. Tam, po 
siedmiu latach od zdarzenia pewna 
kobieta prosi go o odnalezienie 
wnuczki porwanej na terenie Rosji. 
Początkowo Nikolaj odmawia. Jednak 
zmienia zdanie, gdy kobieta pokazuje 
mu zdjęcie porywacza...

23:50 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2011; odc. 5

01:40 Rodzinny interes; 2019; odc. 33
02:40 Na jedwabnym szlaku; factual, 

2015
03:05 Taki jest świat; factual, 2019
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 9
05:00 Słodka miłość; telenowela

05:40 Bulionerzy; odc. 11/75 - Galernica; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:10 Na sygnale; odc. 94 „Walka”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:40 Na sygnale; odc. 95 „Dzień wolny”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 Zmiennicy; odc. 15; /15 - Nasz 
najdroższy; serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1083; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 17; serial 
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 18; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 123 „Podróż”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 

„Niebezpieczne sporty”; serial 
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 95 - Czysta karta; 

serial obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 96 - Obywatelskie 

obowiązki; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 - 

Cud; serial kryminalny TVP; od lat 12
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 

Hipisi; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 321 Nadzieja; 

serial TVP; od lat 12
16:20 Na sygnale; odc. 95 „Dzień wolny”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 97 - Nowatorska 

terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia 

to niesłychana, pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 125 „Pasje”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 240 - 
Bezpieczna odległość; serial kryminalny 

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 36 - 
Świadek; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 100 (seria 
VIII,; odc. 9) - W blasku fleszy; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 241 
(Ojciec Mateusz XIX; odc. 3) - Remont; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII; 
odc. 7/13; serial komediowy TVP

01:10 Londyńczycy II; odc. 12/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

01:55 Londyńczycy II; odc. 13/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

02:50 Zmiennicy; odc. 15; /15 - Nasz 
najdroższy; serial TVP; od lat 7

04:00 Grzech Fatmagül; odc. 7 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 7); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 123 „Podróż”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. El Dorado (7); magazyn 

06:50 Okrasa łamie przepisy – Dziczyzna 
dla pań; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany (38)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 88 Ełk; 

magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 384 ed. 6; 

teleturniej
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (5) - Dziennikarz i 
prezenter; cz. 1; program rozrywkowy

10:35 Muzeum Polskiej Piosenki; /125/ - 
„Walc Embarras” - Irena Santor

10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 45 
Kruchy skarb; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – Goldfish (250); serial 
komediowy TVP; od lat 12

12:00 Gwiazdy opolskich kabaretonów – 
Janusz Gajos; od lat 12

12:15 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+; /
cz. 1-2/; program rozrywkowy; od lat 12

14:20 Śpiewające fortepiany (39)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XV 

Mazurska Noc Kabaretowa. KABARET 
według ARTURA ANDRUSA; widowisko 

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARCINA DAŃCA

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARYJUSZA 
KAŁAMAGI; widowisko rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Potrawy 
pięknie podane; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 42; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Nad Pacyfikiem (8); magazyn 

19:55 Święta wojna – Bercik sam w domu 
(251); serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (40)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (47) - 

Grecja; widowisko rozrywkowe; od lat 12
22:35 Kabaret za kulisami – 7 – Parodia
23:40 Koło fortuny; odc. 533 ed. 6
00:20 Niezapomniane Koncerty – 

Stachursky – Typ Niepokorny
01:30 Niezapomniane Koncerty – Od 

wschodu do zachodu słońca – 50 lat 
Skaldów (2); koncert

02:30 Olga Lipińska zaprasza (11); talk-
show

03:10 Tylko jeden skecz – „O zajęciach 
z żeglarstwa suchego” – Bohdan 
Smoleń; program rozrywkowy; od lat 12

03:30 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia – Sny i zmory im. 
sierżanta Zdyba; od lat 12

05:10 Szkoła (15) - program
06:10 Ukryta prawda (620) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (106) - program 

sądowy
08:10 Szpital (304) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(143/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (154/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (8/13) - serial 

kryminalny. Na leśnej drodze zostaje 
znaleziony samochód należący 
do Siezierskiego, biznesmena 
z Warszawy. Kierowcę zastrzelono. 
Policja odkrywa, że wcześniej ktoś 
groził przedsiębiorcy…

13:25 Ukryta prawda (368) - magazyn 
obyczajowy

14:25 Sąd rodzinny (107) - program 
sądowy

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(144/176) - program sądowy

16:20 Szpital (305) - program 
obyczajowy

17:20 Milionerzy (16/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (9/13) - serial 

kryminalny. W jednym z centrów 
handlowych dochodzi do napadu. 
Bandyci terroryzują pracowników 
i kradną całodzienny utarg. Podczas 
próby ucieczki dochodzi do 
strzelaniny…

19:00 Żony Hollywood 3 (3/12) - 
program

20:00 Czas apokalipsy - film wojenny, 
USA 1979 (od lat 16). Kapitan 
Benjaminj Willard otrzymuje rozkaz 
wyruszenia w górę rzeki Mekong, 
dotarcia do zbuntowanego pułkownika 
Waltera E. Kurtza (Marlon Brando), 
który w dalekiej dżungli założył własne 
państwo i zlikwidowania go…

00:20 Morderstwo z miłości - film 
dokument, Niemcy 2016 (od lat 16). 
Ona, Elizabeth Haysom, szczupła 
kobieta w dżinsach i koszulce 
nie pierwszej białości. On, Jens 
Soering, młody, naiwny okularnik 
o bladej cerze. Właśnie skończył 
18 lat. Jest synem niemieckiego 
dyplomaty, studentem pierwszego 
roku na Uniwersytecie Wirginii, 
posiadaczem stypendium Jeffersona. 
W uczelnianym barze on wyznaje jej 
miłość, a ona odwzajemnia uczucie…

02:50 Noc Magii (530) - program

05:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(11/12) - program lifestylowy 

06:15 Nowa Maja w ogrodzie 3 (18/39) 
- program 

06:45 Ugotowani 7 (37) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:20 Ugotowani 7 (38) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:55 Sablewskiej sposób na modę 4 
(7/13) - program rozrywkowy 

08:40 Apetyt na miłość (3/8) - program 
rozrywkowy 

09:40 W czym do ślubu EXTRA - reality 
show 

10:15 Afera fryzjera 6 (3/12) - program 
rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani Domu 5 (5/13) - 
program rozrywkowy 

12:00 Kuchenne rewolucje 7 (3/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

13:00 Gwiazdy prywatnie 3 - Marcin 
Tyszka (8) - program lifestylowy 

13:45 Panny młode ponad miarę 2 (10) 
- program 

14:45 Śluby marzeń - program 
rozrywkowy 

15:50 Kosmetyczne rewolucje (7/8) - 
program rozrywkowy 

16:35 Kulisy sławy EXTRA 2 - Izabela 
Janachowska (5/8) - program 
lifestylowy 

17:10 Misja ratunkowa 2 (9/10) - 
program rozrywkowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 6 (11/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 
(4/8) - reality show 

19:40 Afera fryzjera 7 (8) - program 
rozrywkowy 

20:25 Miłość od kuchni (7/10) - program 
rozrywkowy 

21:25 Jestem z Polski 2 (4/6) - program 
22:25 W roli głównej - Edyta Górniak 

(1/6) - talk show 
23:00 Tu jest pięknie 3 (8/10) - program 
23:30 Subiektywny ranking naj… (1/6) 

- program 
00:00 Etnosurvival 
01:10 Internetowi oprawcy 2 (5/8) - 

program obyczajowy (od lat 16)
02:10 Wiem, co jem 4 (2/15) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 3 (16) - magazyn 

(od lat 12)
03:10 Wiem, co jem (4/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:40 W roli głównej - Katarzyna 

Niezgoda (8) - talk show (od lat 12)
04:10 W roli głównej - Michel Moran 

(2/6) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
06:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (1) 
08:10 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/8F (3)
10:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Polska - Kolumbia
12:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Polska - Tahiti
14:05 Żużel Polska - Rosja
16:15 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Austrii
17:25 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (1) 
19:30 Oko w oko...
20:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (2) 
23:15 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:55 Wyścigi samochodowe - Formuła 1 - 

Grand Prix Austrii - Podsumowanie
01:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (2) 
03:10 Esport - ESL One, Kolonia dz. 2; 

relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 Buffy, postrach wampirów (19) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (64) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (59) reality 
show. We Strzyżynie na Mazowszu 
w maleńkim domku letniskowym 
mieszka pan Wojciech z synami. 
Rodzinę czeka zima bez ogrzewania 
i łazienki....

9:00 Septagon (8) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (7) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (8) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (48) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (49) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (729); program 

popularnonaukowy. Sushi w 
rozmiarze XXS ledwo widać na 
talerzu. Dla tej mikroskopijnej 
porcji wiele osób odwiedza pewną 
restaurację...

13:00 Detektywi w akcji (68) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (516) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator (8) serial 
kryminalny

17:00 Joker (35) teleturniej
18:00 Septagon (9) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (517) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (279) serial kryminalny
21:00 Miecz zemsty; film przygodowy, 

Wielka Brytania 2015. Po bitwie pod 
Hastings do wioski znajdującej się na 
ziemiach podbitych i okupowanych 
przez Normanów przybywa tajemniczy 
mściciel. Pomaga mieszkańcom...

22:50 Kruk; horror, USA 1994. Mściciel z 
zaświatów wyrównuje rachunki.

1:00 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (4) serial dokumentalny

2:00 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

06:50 Był taki dzień – 3 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 3.07.1989
07:40 Popielec; odc. 1 - Ucieczka; serial 

TVP
08:45 Podróżnik - Dolina Neretwy; cykl 

reportaży; od lat 12
09:15 Historia Polski – Epitafium dla 

orłów; film dokumentalny
09:45 Pierwszy Virtuti Militari; reportaż
10:20 Sensacje XX wieku – Zaginione 

archiwa,; cz. 2; cykl dokumentalny
10:55 „303”; film dokumentalny
12:00 Polska Kronika Filmowa 1991 - 

Wydanie 22; od lat 7
12:15 Czas honoru; odc. 64 „Koniec tej 

miłości”; serial TVP; od lat 12
13:10 Wszystkie kolory świata – Peru: 

inkaski klejnot (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:10 Byliśmy pierwsi. Poznań 56; film 
dokumentalny; reż.:Sławomir Koehler

15:05 Mont Saint – Michel: opactwo 
na skale; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

16:20 Historia Polski – Jazz na 
Kalatówkach; film dokumentalny

17:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Z otchłani 
dziejów; od lat 7

18:00 Koło historii – Polowanie na kata; 
cykl reportaży; od lat 12

18:30 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 22; cykl dokumentalny; od lat 7

18:40 Popielec; odc. 2 - Półpanek; serial 
TVP; od lat 12

19:50 Bomba – Bomba 2/2 (2/2); film 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

21:05 Cicha wojna – Nadchodzą Rosjanie; 
odc. 2; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

22:00 Marzyciele – Kossakówka; program 
publicystyczny; reż.:Sylwester Szefer

22:30 Prowokator  88’; dramat; 
reż.:Krzysztof Lang; wyk.:Bogusław 
Linda, Krzysztof Pieczyński, Danuta 
Stenka, Bartek Topa, Piotr Wawrzyńczak, 
Andrzej Blumenfeld, Janusz Nowicki, 
Henryk Bista, Edyta Olszówka, Monika 
Bolly; od lat 12

00:10 Sensacje XX wieku – Zaginione 
archiwa,; cz. 2; cykl dokumentalny; 
od lat 12

00:45 Encyklopedia II wojny światowej 
– Zbrodnia i kara; cykl dokumentalny; 
od lat 7

01:15 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Z otchłani 
dziejów; od lat 7

01:50 Dziennik telewizyjny – 3.07.1989

6:00 Magazyn kolarski; znajdą się w nim 
relacje z najciekawszych wyścigów i 
zapowiedzi nadchodzących imprez, 
rozmowy z zawodnikami i...

6:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Niemcy - Polska

8:45 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz fazy 
grupowej

11:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz półfinałowy

13:15 Siatkówka kobiet: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

15:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 3. 
dzień

17:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 3. 
dzień

19:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 3. 
dzień

21:00 Siatkówka kobiet: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

23:00 Sporty walki: Gala KSW
2:15 Piłka nożna: Copa America - 

Brazylia 2019; 2. mecz półfinałowy
5:00 Sporty walki: Gala KSW
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05:10 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 
świat; odc. 8; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 207 (seria 
2.; odc. 93); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 517; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Film dokumentalny
09:00 Czterdziestolatek; odc. 20/21 - W 

obronie własnej, czyli polowanie; serial 
TVP; od lat 7

10:10 Ranczo; s.I; odc. 9 (seria I,; odc. 
9) - Odwyk i antykoncepcja; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 126 
(seria X; odc. 5) - Słowo faceta; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 

świat; odc. 9; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 518; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 208 (seria 

2.; odc. 94); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 232 

(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 7) - 15:10 do 
Skarżyska; serial kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:25 Ocaleni; reality show
00:30 Kłamstwa mojej matki; thriller; 

Kanada (2015)
02:05 Okupowani; odc. 2 Maj; serial; 

Szwecja, Norwegia (2015)
03:05 Sprawa dla reportera
04:00 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

magazyn
04:30 Notacje; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 430 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 24 Oskarżony; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2214; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Kraj
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (409); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 207 „Metka 

mnie drapała...” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2051; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 431 ed. 6; 
teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; odc. 147; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 128 Obce serce, część 2; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 432 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2215; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 92 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:40 Na dobre i na złe; odc. 706 Cień 

podejrzenia; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 107 „Wyścigi”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
20:10 Dance Dance Dance; felieton
21:15 Dance Dance Dance; felieton
22:25 Randka w ciemno; komedia; 

reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Borys Szyc, Lesław Żurek, Anna 
Dereszowska, Zbigniew Zamachowski, 
Bogusław Linda, Tomasz Kot, Danuta 
Stenka, Krystyna Tkacz; od lat 16

00:05 Miłość po francusku; komedia 
romantyczna; Francja (2013); reż.:David 
Moreau; wyk.:Virginie Efira, Pierre Niney, 
Charles Berling, Gilles Cohen, Camille 
Japy; od lat 12

01:45 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
4/13; serial komediowy TVP; od lat 12

02:35 Art Noc

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (3) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (4) serial 

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

(21) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (654) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (215) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (536) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (77) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (407) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (254) serial 

paradokumentalny. W piwnicy 
bloku znalezione zostają ślady krwi. 
Dzięki pozostawionym na miejscu 
dokumentom Kuba i Natalia łączą 
sprawę z zaginięciem mieszkańca...

17:40 Sekrety rodziny (78) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (491) 

serial komediowy
20:05 Poznaj naszą rodzinkę; komedia, 

USA 2010. Despotyczny teść nie 
potrafi zaufać swojemu zięciowi. 
Oskarża go o małżeńską zdradę.

22:10 Step Up 2; film muzyczny, USA 
2008. 16-letnia Andie (Briana Evigan) 
po śmierci matki większość czasu 
spędza na treningach z grupą 4 1 
0, z którą zamierza wystartować 
w nielegalnym konkursie tańca 
ulicznego, The Streets. Zaniepokojona 
postępowaniem nastolatki Sarah 
postanawia odesłać ją do ciotki 
w Teksasie. Wtedy kolega Andie 
namawia opiekunkę, by posłała 
podopieczną do renomowanej 
Akademii Sztuki w Maryland…

0:15 Chirurdzy (171) serial obyczajowy
1:10 Chirurdzy (172) serial obyczajowy
2:05 Tajemnice losu; program 

rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia…

05:10 Uwaga! (5723) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (430) - program
07:50 Doradca smaku 10-Poledwica w 

sosie sojowym (29/40) - program
08:00 19 + (329) - program
08:30 19 + (330) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (4/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1119) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1120) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (22/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (687) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1123) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1124) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (14/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (431) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (23/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (688) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7855) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7838) - informacje, live
19:45 Pogoda (7835) - informacje 
19:50 Uwaga! (5724) - program
20:10 Doradca smaku 10-Pilaw z 

kurczaka (28/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2904) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (171) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (8/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Gruby i chudszy - komedia, 

USA 1996. Pięcioosobowa rodzina 
Klumpów cierpi na otyłość. Profesor 
Sherman Klump (Eddie Murphy) 
ma dość tej sytuacji, tym bardziej, 
że ma ona negatywny wpływ na 
jego życie erotyczne. Profesor 
postanawia wyszczupleć i to za 
wszelką cenę. Jako zdolny chemik, 
wymyśla genialny eliksir i chudnie w 
zawrotnym tempie. Jednakże efekt 
jo-jo pojawia się równie szybko i 
niespodziewanie. 

00:25 Top Model 7 (4/13) - program 
rozrywkowy

01:30 Efekt Domina 6 (7/8) - program
02:05 Uwaga! (5724) - program
02:30 Moc Magii (531) - program; (od 

lat 16)

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 256

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 31

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 24
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 134
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 34
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 9

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 112

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 34
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 35
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 134-135
20:00 Alibi.com; komedia,  2017. 

Greg znajduje świetny pomysł na 
biznes - alibi.com, które ma pomóc 
każdej osobie, która ma coś do 
ukrycia. Wszystko idzie zgodnie z 
planem mężczyzny do czasu kiedy 
poznaje piękną Flo, która najbardziej 
na świecie nie cierpi kłamstwa. Co 
zrobi mężczyzna, żeby kobieta nie 
dowiedziała się o jego profesji? Co z 
tego wyniknie?

21:50 Agenci bardzo specjalni; komedia, 
USA 2004. Dwaj czarnoskórzy bracia, 
agenci FBI, mają za zadanie ochronić 
przed porwaniem siostry Wilton - 
Brittany i Tiffany - spadkobierczynie 
sieci hoteli. Wpadają na przebiegły 
plan! Sami przebierają się za 
chronione dziewczyny. Gdy te 
pozostają bezpieczne w ukryciu, 
dzielni agenci muszą przekonać świat, 
przyjaciół, najbliższą rodzinę kobiet i 
dybiących na ich majątek złoczyńców, 
że to właśnie oni są młodymi, 
pięknymi, bogatymi... i białymi 
spadkobierczyniami.

00:05 Pociąg do Hollywood; komedia, 
1987

02:05 Górka Dolna; serial fabularny; 
odc. 5

03:00 Rodzinny interes; 2019;  
odc. 34

03:55 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Słodka miłość; telenowela

05:45 Bulionerzy; odc. 12/75 - Laska; serial 
komediowy TVP; od lat 12

06:20 Na sygnale; odc. 95 „Dzień wolny”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 96 „Gra pozorów”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:25 Siedem życzeń; odc. 1/7 - 
Rademenes; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1084; serial 
09:15 Ja to mam szczęście!; odc. 18; serial 
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 19; serial 
10:20 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 

„Niebezpieczne sporty”; serial 
10:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 125 „Pasje”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
11:30 Ranczo; s.VIII; odc. 96 - Obywatelskie 

obowiązki; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.VIII; odc. 97) - Nowatorska 

terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12
13:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 

Hipisi; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 240 - 

Bezpieczna odległość; serial kryminalny 
15:25 Na dobre i na złe; odc. 322 

Pożegnanie z Markiem; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 96 „Gra pozorów”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia to 

niesłychana, pani zabija pana; serial 
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 99 (seria 

VIII,; odc. 8) - Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 126 „Rodzinna 
manipulacja”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 241 - 
Remont; serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 37 - 
Zlecenie; serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 100 (seria 
VIII,; odc. 9) - W blasku fleszy; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 101 (seria 
VIII,; odc. 10) - Grecy i Bułgarzy; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 242 - 
Filmowcy; serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII; 
odc. 8/13; serial komediowy TVP

00:55 Oficer; odc. 2/13 - Ludzie z miasta; 
serial TVP; od lat 16

02:00 Oficer; odc. 3/13 - Zero tolerancji; 
serial TVP; od lat 16

03:05 Siedem życzeń; odc. 1/7 - 
Rademenes; serial TVP

04:00 Grzech Fatmagül; odc. 8; serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 
„Niebezpieczne sporty”; serial

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:25 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Nad Pacyfikiem (8); magazyn

06:55 Okrasa łamie przepisy – Potrawy 
pięknie podane; magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany (39)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 89 

Kraina Wygasłych Wulkanów; magazyn
08:55 Koło fortuny; odc. 385 ed. 6; 

teleturniej
09:40 Kabaret za kulisami – 7 – Parodia; 

program rozrywkowy; od lat 12
10:35 Muzeum Polskiej Piosenki; /105/ - 

„Te opolskie dziołchy” - No To Co
10:50 Podróże z historią; s.V; odc. 46 

Słodki smak historii; cykl dokumentalny
11:25 Święta wojna – Bercik sam w domu 

(251); serial komediowy TVP; od lat 12
11:55 Gwiazdy opolskich kabaretonów – 

Maciej Stuhr; od lat 12
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki – Kabaret Ani Mru Mru - 
1 – 2; od lat 12

14:15 Śpiewające fortepiany (40)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie – Park 
Rozrywki (1-2); program rozrywkowy

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie – Park 
Rozrywki (2-3); program rozrywkowy

18:20 Okrasa łamie przepisy – W 
krzyżackiej kuchni; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (43) - Obrzęd żaby; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Kraj pełen skarbów (9)

19:55 Święta wojna – Cellulit (252); serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (41)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (48) - z 

NEO - NÓWKĄ; widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

22:35 Rolnik szuka żony seria V; odc. 4; 
reality show; od lat 12

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.III (29); 
program rozrywkowy; od lat 12

00:40 Koło fortuny; odc. 384 ed. 6; 
teleturniej

01:25 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin (1). All Inclusive; 
program rozrywkowy; od lat 12

02:25 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin (2). Miss turnusu; 
program rozrywkowy; od lat 12

03:30 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy 
z Kabaretem - Szczecin (3). Na letnisko 
czy do wód; program rozrywkowy

04:25 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie - Natalia Kukulska; widowisko 
rozrywkowe

05:10 Szkoła (16) - program
06:10 Ukryta prawda (621) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (107) - program 

sądowy
08:10 Szpital (305) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(144/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (155/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (9/13) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (369) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (108) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(145/176) - program sądowy
16:20 Szpital (306) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (17/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (10/13) - serial 

kryminalny. Mieszkańcy jednej 
z kamienic dokonują szokującego 
odkrycia. Drzwi wejściowe mieszkania 
państwa Małeckich są otwarte, a całą 
sypialnię pokrywają ślady krwi. 
W środku nie ma jednak nikogo…

19:00 Żony Hollywood 3 (4/12) - 
program

20:00 Przesyłka ekspresowa - 
komedia, USA 1998. Student 
college’u dowiaduje się o zdradzie 
swojej narzeczonej. Załamany 
i rozżalony pisze do niej list, w którym 
oświadcza, że wszystko między nimi 
skończone. Po wysłaniu go bohater 
przekonuje się, że jego podejrzenia 
były bezpodstawne. Dziewczyna 
mieszka na drugim końcu Stanów 
Zjednoczonych. Czy uda mu się 
wygrać wyścig z czasem i dotrzeć 
do narzeczonej zanim ona otrzyma 
przesyłkę…

21:55 Wada ukryta - komedia, USA 2014 
(od lat 16)

01:00 Zagubieni (14/25) - serial, USA. 
Przemoc narasta, a tajemnicza bestia 
pojawia się ponownie, gdy Michael 
i Locke spierają się o wychowanie 
Walta. Tymczasem Charlie kusi 
przeczytanie zagubionego pamiętnika 
Claire, a Sayid werbuje Shannon do 
pomocy przy rozszyfrowywaniu mapy

01:55 Druga strona medalu 3 (1/8) - talk 
show – Mariola Gołota

02:30 Noc Magii (531) - program; (od 
lat 16), live

04:55 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(12) - program lifestylowy 

05:40 Co za tydzień (907) - magazyn 
06:20 Ugotowani 7 (39) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
06:55 Ugotowani 7 (40) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
07:30 Sablewskiej sposób na modę 4 

(8/13) - program rozrywkowy 
08:15 Apetyt na miłość (4/8) - program 

rozrywkowy 
09:15 W czym do ślubu? (1/10) - reality 

show 
09:50 Afera fryzjera 6 (4/12) - program 

rozrywkowy 
10:35 Perfekcyjna Pani Domu 5 (6/13) - 

program rozrywkowy 
11:35 Kuchenne rewolucje 7 (4/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:35 Sexy kuchnia Magdy Gessler 2 

(1/9) - program 
13:10 Sztuka mięsa (4/12) - program 
13:40 Patenciary na wakacjach - 

program 
14:25 Jestem z Polski 2 (4/6) - program 
15:25 Miłość od kuchni (7/10) - program 

rozrywkowy 
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (10/12) - program lifestylowy 
17:10 Co nas truje 3 (6/10) - program 
17:55 Kuchenne rewolucje 6 (12/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(5/8) - reality show 
19:45 Ugotowani 7 (41) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:20 Ugotowani 7 (42) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:55 W czym do ślubu 4 (6/12) - reality 

show 
21:25 Panny młode ponad miarę 2 (10) 

- program 
22:25 Pani Gadżet EXTRA 7
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(6/12) - program rozrywkowy 
23:45 Zachcianki bogaczy 
00:55 Bajeczne życie milionerów 2 

(9/10) - program rozrywkowy 
01:25 Wiem, co jem 6 (11/16) - 

magazyn 
01:55 Wiem, co jem 4 (3/15) - magazyn 
02:25 Wiem, co jem 3 (4/16) - magazyn 
02:55 Wiem, co jem (5/16) - magazyn 
03:25 W roli głównej - Jan Englert (5/8) 

- talk show (od lat 12)
03:55 W roli głównej - Szymon Majewski 

(6/8) - talk show (od lat 12)
04:25 W roli głównej - Jacek Braciak 

(7/8) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
06:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (2) 
08:10 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Senegal - Polska
10:20 PN - MŚ U20 - Polska -
12:30 All the Goals
14:20 Oko w oko
14:50 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/4F 
17:00 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F - 

podsumowanie 
17:50 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/4F
20:00 Z kamerą TVP Sport
20:20 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/4F
22:25 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (2) 
01:10 Boks - Gala boksu w Providence; 

cz. 1
02:10 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade
03:10 Esport - ESL One, Kolonia dz. 3; 

relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 Buffy, postrach wampirów (20) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (65) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (60) reality show. 
Pan Tadeusz z Nowego Modlina 
samotnie wychowuje ośmioletnią 
Martynkę. Oboje mieszkają w 
nieremontowanym od 20 lat 
mieszkaniu pełnym usterek. Ekipa...

9:00 Septagon (9) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (8) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (9) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (49) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (50) serial 

obyczajowy
12:00 9. miesiąc (11) serial fabularno-

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (69) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (517) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (9) serial 

kryminalny
17:00 Joker (36) teleturniej
18:00 Septagon (10) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (518) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (280) serial kryminalny
21:00 Zaginiony batalion; film wojenny, 

Luksemburg/USA 2001
22:55 Tuż przed tragedią 5: Alpejskie 

tsunami (2) serial dokumentalny. W 
programie analizowane są przyczyny 
wybranych tragedii. Każdą katastrofę 
poprzedza seria wydarzeń, które 
potrafią zmienić bieg historii.

23:55 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
Boeinga (3) serial dokumentalny

1:00 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (5) serial dokumentalny

2:00 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 4 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 4.07.1989
07:35 Popielec; odc. 2 - Półpanek; serial 
08:40 Historia Polski – Jazz na 

Kalatówkach; film dokumentalny
09:45 Podróżnik – Korcula; cykl reportaży
10:35 Sensacje XX wieku – Zaginione 

archiwa,; cz. 3; cykl dokumentalny
11:05 Ziemia: świat zwierząt; odc. 2/5; esej 

dokumentalny; USA (2013); od lat 12
12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 - 

Wydanie 22; cykl dokumentalny; od lat 7
12:15 Czas honoru; odc. 65 „Dwa dni 

wolności”; serial TVP; od lat 12
13:20 Szlakiem amfor. Historia podboju 

Galii; film dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Nicolas Jouvin; od lat 12

14:25 Historia jedzenia po amerykańsku – 
Kulinarni rewolucjoniści.; odc. 1/6; cykl 
dokumentalny; USA (2014)

15:25 Wojna generałów; odc. 5/6 Kursk; 
cykl dokumentalny; Wielka Brytania 

16:30 Historia Polski – Polska i świat z 
historią w tle – Katastrofa Gibraltarska 
1943 – Ostatni świadkowie; cz. 1-2; cykl 
reportaży; od lat 12

17:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Na ścieżkach 
polskiego losu; od lat 7

18:05 Koło historii – Biały słoń patrzy w 
gwiazdy; cykl reportaży; od lat 12

18:30 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 22; cykl dokumentalny; od lat 7

18:45 Popielec; odc. 3 - Dziczyzna; serial 
TVP; od lat 12

19:55 Wojna wietnamska; odc. 9/10 (The 
Vietnam War); serial dokumentalny; USA 
(2017); od lat 16

21:05 Tajne akta III Rzeszy; odc. 5/6 
Nazistowski dżihad (odc. 5/6); Wielka 
Brytania (2015); od lat 16

22:00 Spór o historię – Gibraltar wypadek 
czy zamach?; debata; od lat 12

22:35 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
producenta nabojów i handlarza bronią 
na Ukrainie; reportaż; od lat 12

23:15 Bomba – Bomba 2/2 (2/2); film 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

00:25 GoodBye America  50’; film 
dokumentalny; reż.:Barbara Włodarczyk

01:15 Sensacje XX wieku – Zaginione 
archiwa,; cz. 3; cykl dokumentalny

01:50 Encyklopedia II wojny światowej – 
Decydująca bitwa; cykl dokumentalny; 
od lat 7

02:15 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Na ścieżkach 
polskiego losu; od lat 7

02:45 Dziennik telewizyjny – 4.07.1989

7:00 Atleci; magazyn dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W programie 
relacje z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także praktyczne 
porady,...

8:45 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz fazy 
grupowej

11:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz półfinałowy

13:15 Siatkówka kobiet: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

15:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 4. 
dzień

17:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 4. 
dzień

19:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 4. 
dzień

21:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz półfinałowy

23:00 Boks
2:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; mecz: Macedonia Północna 
- Polska

4:00 Sporty walki: Gala KSW

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


