
UJD

Kierunek lekarski wkrótce 
w Częstochowie

Pakiet zmian

Prawo jazdy w nowym wydaniu

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Rodzina 500+”. Na 
razie można je składać przez internet, a od 1 sierpnia także papie-
rowo w urzędzie. W tym roku obowiązuje kilka istotnych zmian. 
Świadczenie obejmuje między innymi także pierwsze dziecko – 
niezależnie od dochodu.

Ciąg dalszy na str. 3 

Wniosek po nowemu

500+ krok po kroku

XXV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Orkiestra z Mykanowa 
najlepsza w Polsce

Akt oskarżenia

Atakował prostytutki. 
Jedną z nich zabił

Wkrótce przed częstochowskim sądem stanie 31-letni mieszkaniec  woje-
wództwa mazowieckiego. Konrad J. oskarżony jest o gwałty na kobietach 
świadczących usługi seksualne. Jedną z nich zabił...

Ciąg dalszy na str. 2

Nie więcej niż dziewięć eg-
zaminów praktycznych w cią-
gu dnia, wyznaczenie dokład-
nej godziny oraz ułatwienia 
dla osób niepełnosprawnych 
zdających egzamin praktycz-
ny na kategorię AM to zmiany, 
które wprowadziła nowelizacja 
przepisów dotyczących ubie-
gania się o uprawnienia do kie-
rowania pojazdami. Część 
zmian obowiązuje od 1 lipca. 
Te najważniejsze wejdą jednak 
w życie dopiero za pół roku. 

Limity i godziny za pół roku
Nowelizacja przepisów przewi-

duje, że egzaminator w ciągu 
dnia będzie mógł przeprowadzić 
maksymalnie 9 egzaminów 
praktycznych w zakresie prawa 
jazdy kat. B oraz nie więcej niż 
jeden egzamin praktyczny w cią-
gu 50 minut. – Zmiana była po-
dyktowana koniecznością likwi-
dacji wymagań ilościowych co do 
liczby przeprowadzanych egza-
minów w ciągu dnia, stawianych 
egzaminatorom przez ich praco-
dawców. Egzaminatorzy będą 
mieli więcej czasu na spokojną  
i bardziej obiektywną ocenę 
umiejętności kandydatów na 
kierowców - podkreśla Minister-
stwo Infrastruktury. Poza tym 

egzamin teoretyczny i praktycz-
ny na prawo jazdy będzie się roz-
poczynał dokładnie o godzinie 
wskazanej przez WORD. – Za-
równo zmiany dotyczące liczby 
egzaminów, jak i wyznaczania 

konkretnych godzin będą obowią-
zywać dopiero od 1 stycznia 2020 
roku. Mamy więc pół roku na za-
planowanie i przygotowanie 
zmian. Już w październiku chce-
my je na próbę wprowadzić  

i sprawdzić, jak nowe rozwiązania 
sprawdzają się w praktyce. Dzięki 
temu będziemy mieć czas na 
ewentualne korekty – mówi An-
drzej Arendt, kierownik Wydziału 
Realizacji Egzaminów Państwo-
wych z Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Częstocho-
wie. - Nie sądzę, żeby zmiany 
wpłynęły na czas oczekiwania 
na egzamin w naszym ośrodku. 
Teraz również egzaminatorzy 
przeprowadzają około dziewię-
ciu egzaminów dziennie. Jest 
też dobra wiadomość dla osób, 
które będą zdawać egzamin na 
kategorię C+E. Częstochowski 
ośrodek na razie dysponuje  
dwoma zestawami pojazdów, 
które są wykorzystywane pod-
czas egzaminów. Wkrótce jed-
nak będziemy mieć trzeci. Prze-
targ już został rozstrzygnięty  
– dodaje  Andrzej Arendt.

Egzamin na kategorię AM 
możliwy na czterokołowcu
Osoby, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zdawać 
egzaminu praktycznego na ka-
tegorię AM prawa jazdy (do tej 
pory egzamin odbywał się wy-
łącznie przy użyciu motorowe-
ru), mogą korzystać z cztero-
kołowca lekkiego lub motoro-
weru trójkołowego. Kategoria 

AM uprawnia do kierowania 
zarówno motorowerami, jak  
i czterokołowcami.

Bezpieczniej na przejazdach 
kolejowych

Egzaminator przerwie egza-
min, jeśli kandydat na kierow-
cę nie upewni się przed wjaz-
dem na przejazd kolejowy, czy 
nie zbliża się pojazd szynowy. 
Taki błąd będzie skutkował ne-
gatywnym wynikiem egzaminu 
praktycznego na prawo jazdy.

Utrata prawka
Zmiany objęły też osoby, któ-

rym odebrano prawo jazdy - na 
przykład za przekroczenie do-
zwolonej liczby punktów, czy 
jazdę po spożyciu alkoholu.  
W myśl nowych przepisów są 
one traktowane jak przystępują-
ce do egzaminu po raz pierwszy. 
 – Osoby te nie muszą jednak 
ponownie odbywać kursu. Mu-
szą natomiast przejść cały egza-
min państwowy – uzyskać po-
zytywny wynik z części teore-
tycznej i praktycznej – podsu-
mowuje mówi Andrzej Arendt, 
kierownik Wydziału Realizacji 
Egzaminów Państwowych z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Częstochowie.

Katarzyna Gwara

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów pod batutą kapelmistrza Krzysz-
tofa Witczaka już po raz czwarty zdobyła tytuł laureata na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Tegoroczny konkurs odbywał 
się w Białymstoku, gdzie w muzycznych zmaganiach wzięło udział 10 najlep-
szych zespołów z całego kraju.

Ciąg dalszy na str. 4

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstocho-
wie jest na najlepszej drodze do uruchomienia kierunku lekarskiego. Uczelni 
już teraz udało się zgromadzić liczną kadrę specjalistów, którzy zajmą się 
kształceniem i badaniami naukowymi w zakresie nauk medycznych i nauk o 
zdrowiu. Nawiązana została też współpraca z prywatnym ośrodkiem medycz-
nym w Kluczborku. Obecnie trwa dopinanie ostatnich szczegółów. W najbliż-
szych dniach władze uczelni – z  rektor  na czele – zamierzają złożyć w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek z prośbą o uruchomienie 
nowego kierunku. Zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz, nowy 
kierunek mógłby zostać otwarty już w roku akademickim 2020/2021.
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Dokończenie ze str. 1
Częstochowska uczelnia nie 

zaczyna od zera. - Od dobrych 
kilku lat rozwijamy kierunki z za-
kresu nauk o zdrowiu – podkre-
śla prof. dr hab.  Anna Wypych-
Gawrońska, rektor Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstocho-
wie. – Prowadzimy kształcenie na 
takich kierunkach, jak: fizjotera-
pia (studia jednolite magister-
skie), dietetyka (studia I stopnia), 
żywienie człowieka i dietetyka 
(studia II stopnia), kosmetologia 
(studia I stopnia) oraz pielęgniar-
stwo (studia I stopnia) - wylicza. 
W przypadku tych dwóch ostat-
nich uczelnia przygotowuje się 
również do kształcenia na stu-
diach drugiego stopnia. – Teraz 
postanowiliśmy iść o krok dalej i 
otworzyć kierunek lekarski – mó-
wi prof. dr hab. Anna Wypych-
Gawrońska. Prace nad zrealizo-
waniem tego pomysłu są bardzo 
zaawansowane. - Na szczęście 
możemy liczyć na ogromną przy-
chylność i pełne zrozumienie za-
równo ze strony środowiska le-
karskiego, w tym dyrekcji często-
chowskich i regionalnych szpita-
li, z którymi podpisaliśmy umo-
wy, jak również władz samorzą-
dowych województwa oraz resor-
tów nadzorujących nasze  działa-
nia. Poparcie dla utworzenia kie-
runku lekarskiego deklaruje rów-
nież miasto – dodaje.

Złożenie wniosku o urucho-
mienie kierunku lekarskiego jest 
ogromnym wyzwaniem  chociaż-

by  od strony formalnej. Wyma-
gane jest bowiem dostosowanie 
do określonych standardów, a 
jednocześnie zaprezentowanie 
specyfiki studiów na konkretnej 
uczelni. Prace nad wnioskiem 
trwały ponad pół roku. Przygoto-
wywał go zespół pod kierunkiem 
prof. Wiesława Pilisa. Natomiast 
nad całością działań mających 
na celu utworzenie kierunku le-
karskiego czuwa pełnomocnik 
rektora ds. nauk medycznych i 
nauk o zdrowiu, prof. dr hab. 
Aleksander Sieroń. - Pierwsze la-
ta studiów na kierunku lekar-
skim to kształcenie ogólnie. Do 
tego  jesteśmy  doskonale przygo-
towani – od wielu lat realizujemy 
na innych kierunkach zajęcia, 
które odbywają się również na 
medycynie. By myśleć o urucho-
mieniu kierunku lekarskiego, 
musimy mieć też uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora w 
dziedzinie nauk medycznych lub 
nauk o zdrowiu, ponieważ kształ-
cenie w ramach takich studiów 
wymaga od uczelni prowadzenia 
badań naukowych w obszarze 
nauk medycznych i nauk o zdro-
wiu. Z tego też powodu złożyli-
śmy wniosek o nadawanie stop-
nia doktora w dyscyplinie nauki 
o zdrowiu (opracował go zespół 
kierowany przez prof. Janusza 
Kapuśniaka, prorektora ds. na-
uki i współpracy z zagranicą) - 
wyjaśnia prof. dr hab. Anna Wy-
pych-Gawrońska. Uczelni udało 
się też nawiązać współpracę z 
prywatnym ośrodkiem medycz-

nym w Kluczborku. 
Gdyby nie on, akade-
micy musieliby w Czę-
stochowie wygospoda-
rować miejsce na zor-
ganizowanie najtrud-
niejszych zajęć na 
pierwszym roku – 
anatomii i histologii. 
Jednak dzięki współ-
pracy z ośrodkiem 
przyszli studenci 
otrzymają najnowo-
cześniejszy sprzęt i 
pomieszczenia, w któ-
rych będą kształcić się 
zgodnie z najwyższymi 
standardami przedmiotów ta-
kich, jak anatomia czy histolo-
gia. - Aby uzyskać zgodę na pro-
wadzenie kierunku, uczelnia 
musi mieć jasno zdeklarowaną 
kadrę, która będzie prowadzić 
zajęcia i badania naukowe – tłu-
maczy prof. dr hab. Anna Wypy-
ch-Gawrońska. - W tym, przy-
padku odpowiednie oświadcze-
nia też już udało się zgromadzić. 
Wśród przyszłych wykładowców, 
którzy będą prowadzić zajęcia na 
kierunku lekarskim  znajdują się 
pracownicy uniwersytetu, a tak-
że lekarze-praktycy i naukowcy 
specjalizujący się w naukach 
medycznych i naukach o zdro-
wiu. Wszyscy to najlepsi specjali-
ści w swoich dziedzinach. Prowa-
dząc u nas badania i jednocze-
śnie zajęcia ze studentami, będą 
podnosić swoją wiedzę i zyskiwać 
nowe umiejętności - dodaje. 
Wkrótce rektor Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstocho-
wie zamierza osobiście, złożyć w 
Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego wniosek z prośbą o 
uruchomienie kierunku lekar-
skiego. Zgoda na prowadzenie 
kierunku musi zapaść również w 
drugim ministerstwie – Minister-
stwie Zdrowia. Wniosek o kieru-
nek lekarski będzie poddany tak-
że ocenie kilku instytucji akredy-
tacyjnych. - Złożenie wniosku 
rozpoczyna nieprostą drogę ad-
ministracyjną w ogólnopolskich 
instytucjach, mam jednak na-
dzieję, że praca naszego zespołu 
przygotowującego zostanie pozy-
tywnie oceniona  – podsumowu-
je rektor. Zakładając najbardziej 
optymistyczny scenariusz, kieru-
nek lekarski mógłby zostać 
otwarty w naszym uniwersytecie 
już w roku akademickim 
2020/2021. Katarzyna Gwara
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Grasował przy ul. Palmowej

Cmentarny złodziej

Wydział Prewencji KMP

Policjanci na rowerach 
ruszyli w teren

Dokończenie ze str. 1 
Brutalnie zgwałcił  

i okradł
Mieszkaniec wojewódz-

twa mazowieckiego wpadł 
po tym, jak 29 grudnia 2017 
roku zaatakował 26-letnia 
obywatelka Bułgarii świad-
czącą usługi seksualne przy 
drodze DK-1 w okolicach 
miejscowości Wikłów k. 
Częstochowy. Konrad J. 
uzgodnił z nią wszystkie 
szczegóły i zaprosił do do-
stawczaka. Wspólnie udali 
się w głąb lasu. - Tam oskar-
żony zabrał pokrzywdzonej 
telefon komórkowy, pobił, 
związał kablem elektrycz-
nym i skuł kajdankami oraz 
wrzucił ją do przestrzeni ba-
gażowej. Następnie brutal-
nie zgwałcił kobietę – rela-
cjonuje prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Często-
chowie. W pewnym momen-
cie na miejsce zdarzenia 
przyjechała znajoma 26-lat-
ki. Konrad J. błyskawicznie 
uciekł. Jeszcze tego samego 
dnia został jednak zatrzy-
many i tymczasowo aresz-
towany pod zarzutem 
zgwałcenia ze szczególnym 
okrucieństwem obywatelki 
Bułgarii. Podczas przeszu-
kania należących do oskar-
żonego pomieszczeń znale-
ziono telefony komórkowe  
i inne przedmioty, które 
jak później stwierdzono, 

należały do kobiet świad-
czących usługi seksualne 
przy drogach. 

Jedna z prostytutek  
nie żyje

Kilka dni wcześniej, 18 
grudnia 2017 roku, w Da-
nielowie (powiat radomsz-
czański) znaleziono płytko 
zakopane zwłoki 19-letniej 
obywatelki Bułgarii. Kobie-
ta, która również zajmowała 
się prostytucją, zaginęła 22 
maja 2017 roku. Śledczy 
ustalili, że za zabójstwem 
może stać Konrad J. - W po-
stępowaniu stwierdzono, że 
22 maja Konrad J. przyje-
chał dostawczakiem w oko-
lice Danielowa i udał się do 
lasu w towarzystwie 19-lat-
ki. Tam pobił pokrzywdzo-
ną, związał kablem i drutem 
oraz wielokrotnie brutalnie 
zgwałcił. Następnie w nie-
ustalony sposób pozbawił 
kobietę życia i jej zwłoki za-
kopał w pobliżu. Konrad J. 
zabrał także pokrzywdzonej 
telefon komórkowy, torebkę 
i biżuterię, które zostały 
znalezione w jego miejscu 
zamieszkania – wyjaśnia 
prokurator Ozimek. Śledczy 
ustalili, że mieszkaniec  wo-
jewództwa mazowieckiego 
na swoim koncie ma rów-
nież gwałty prostytutek, do 
których doszło 11 sierpnia 
2017 roku w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz 30 paź-

dziernika 2017 roku w Dą-
browie Górniczej. Sposób 
działania sprawcy w każdej 
sytuacji był identyczny. 

– Przesłuchany w charak-
terze podejrzanego Konrad 
J. przyznał się do popełnie-
nia zarzucanych mu prze-
stępstw i złożył obszerne wy-
jaśnienia. Na końcowym eta-
pie śledztwa podejrzany 
zmienił wyjaśnienia, nie 
przyznając się do zabójstwa 
obywatelki Bułgarii – podsu-
mowuje prokurator Ozimek.

W wydanej opinii biegli 
lekarze psychiatrzy stwier-
dzili, że w chwili dokonania 
zarzucanych mu czynów 
Konrad J. był poczytalny. 
Natomiast na podstawie 
opinii biegłych psychologów 
stwierdzono, że oskarżony 
spełnia psychologiczne kry-
teria seryjnego sprawcy 
działającego z motywacji 
seksualnej. Konrad J. nie 
był w przeszłości karany.

Przestępstwo zabójstwa, 
popełnione w związku z do-
konaniem zgwałcenia, jest 
zagrożone karą pozbawie-
nia wolności od 12 do 15 
lat, karą 25 lat pozbawienia 
wolności albo karą doży-
wotniego pozbawiania wol-
ności. Przestępstwo zgwał-
cenia ze szczególnym okru-
cieństwem jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności 
od 5 do 15 lat.

Katarzyna Gwara

Na cmentarzu przy ulicy Palmowej 
grasował złodziej. Jego łupem padło wie-
le kwiatów i zniczy. 30-latek został za-
trzymany przez strażników miejskich. 

Funkcjonariusze straży miejskiej 
otrzymali informację, że z cmentarza 
przy ul. Palmowej wychodzi mężczyzna 
ze znaczną ilością kwiatów. Zaszło po-
dejrzenie, że mogą one pochodzić z kra-
dzieży. Mężczyzna miał iść w kierunku 
przystanku autobusowego przy ul. Je-
siennej. - Strażnicy miejscy nie zastali 

mężczyzny na przystanku, ale ruszyli 
za autobusem, który chwilę wcześniej 
odjechał. Mężczyzna został zlokalizowa-
ny w rejonie przystanku przy ul. Źródla-
nej – mówi Artur Kucharski, rzecznik 
straży miejskiej. Miał przy sobie trzy 
sztuczne wiązanki, trzy sztuczne kwiaty 
w doniczkach, trzy sztuczne bukiety i 
trzy znicze. Wszystkie rzeczy pochodziły 
z kradzieży z cmentarza przy ul. Palmo-
wej. Strażnicy miejscy ujęli 30-latka  
i przewieźli go na VI Komisariat Policji.

Katarzyna Gwara

Lato w pełni, aura zachęca do spę-
dzania czasu poza domem. Zdecydo-
wanie chętniej korzystamy z rowe-
rów, łyżworolek oraz innego sprzętu 
sportowego. Zwiększona aktywność 
fizyczna powoduje również wzrost za-
grożeń. Dlatego też, w trosce o bez-
pieczeństwo osób aktywnie spędzają-
cych czas, w rejonie miejsc rekre-
acyjnych możemy spotkać policjan-
tów, którzy pełnią służbę na rowerach. 

Mundurowych na rowerach będzie 
można spotkać aż do końca wakacji.  Po-
licjanci  pełnią służbę przede wszystkim 
w rejonie miejsc rekreacyjnych, takich 
jak parki, zbiorniki wodne oraz centrum 
miasta. Są to patrole zarówno umundu-
rowane, jak również operacyjne. – Naj-
ważniejszym zadaniem rowerowych pa-
troli jest dbanie o bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz reagowanie na popełniane 
przestępstwa lub wykroczenia – mówi st. 

asp. Marta 
Kaczyńska 
z często-
chowskiej 
policji. 

Obecnie 
W y d z i a ł 
Prewencji 
K M P 
w Często-
chowie po-
siada 4 ro-
wery, które 
zakupione zostały ze środków Urzędu 
Miasta Częstochowy.  – Mamy nadzie-
ję, że widok mundurowych na rowerze 
będzie przez mieszkańców odbierany 
pozytywnie, a  służba pełniona w  ten 
sposób pozwoli uniknąć kolejnych za-
grożeń oraz wpłynie na wzrost bezpie-
czeństwa w mieście – podsumowuje st. 
asp. Marta Kaczyńska. 

 Katarzyna Gwara

Wraz z końcem maja częstochowska 
uczelnia  rozpoczęła  rekrutację na rok 
akademicki 2019/2020. Kandydaci mogą 
wybierać spośród  ponad 40 kierunków 
studiów (I i II stopnia). Wśród nich nowo-
ścią są kierunki, na których kształcenie 
odbywa się w systemie dualnym. Są to: 
język  niemiecki w obrocie gospodarczym 
(studia I stopnia) oraz innowacyjne tech-
nologie i nowoczesne materiały (studia in-
żynierskie).  Dzięki tym studiom młodzi lu-
dzie będą się nie tylko uczyć, ale również 
uczestniczyć w trakcie nauki w płatnych 
stażach (co ciekawe, w całej Polsce ma-
my zaledwie 64 kierunki kształcące w sys-
temie dualnym, a 2 z nich prowadzi UJD).

W tegorocznej rekrutacji nowościami 
są także – muzyka w przestrzeni publicz-
nej (studia I stopnia) oraz dziennikarstwo 
i kultura mediów (studia II stopnia). Uni-
wersytet prowadzi także rekrutację na 
dwa kierunki, które będą prowadzone w 
języku angielskim: chemistry i physics 
(studia I i II stopnia). 

Jest szansa, że nowych kierunków 
udostępnionych kandydatom wkrótce bę-
dzie więcej. Uczelnia wystąpiła do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
wnioskami o zgodę na uruchomienie 
kształcenia na kierunkach: pedagogika 
specjalna, pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna oraz pedagogika mię-
dzykulturowa z mediacją, a także ekono-
mia. Po uzyskaniu akceptacji UJD ogło-
si rekrutację. Pełna oferta edukacyjna  
Uniwersytetu dostępna jest na stronie in-
ternetowej  www.ujd.edu.pl. Uczelnia 
czeka na kandydatów do 15 lipca.

AKTUALNOŚCI

UJD

Kierunek lekarski wkrótce w Częstochowie

Akt oskarżenia

Atakował prostytutki. 
Jedną z nich zabił

http://www.ujd.edu.pl/


Wniosek po nowemu

500+ krok po kroku

42 zorganizowane grupy piel-
grzymów zameldują się w lipcu 
na Jasnej Górze. Łącznie ma  
przybyć blisko 10,7 tys. osób.  
- Statystyka obejmuje tylko zgło-
szone pielgrzymki piesze, rowe-
rowe, grupy rolkarzy i biegaczy, 
które wymagają zabezpieczenia w 
czasie przejścia lub przejazdu 
przez miasto – podkreśla magistrat.

Największej liczby pielgrzymów 
możemy spodziewać się 15 lipca - 
wtedy do miasta wejdzie najlicz-
niejsza grupa Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymki licząca ok. 2 tysiące 
osób. Drugą będzie Przemyska 
Piesza Pielgrzymka. Przyjdzie w 
niej około 1300 osób. Sporo pąt-
ników możemy spodziewać się też 
31 lipca, kiedy do miasta przybę-

dzie góralska grupa z Czerwienne-
go-Bachledówki.

Oprócz tradycyjnych, pieszych 
pielgrzymek na Jasną Górę przy-
jadą także pątnicy na rowerach. 
7 lipca dotrze Pielgrzymka Rowe-
rowa Diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej i Szczecińska Pielgrzym-
ka Rowerowa. Później - 10 i 21 lip-
ca - dojadą też rowerowe grupy z 
Opola-Chmielowic i Sandomierza.  
25 lipca na Jasną Górę dobiegnie 
pielgrzymka biegowa z Bytowa.

Pielgrzymki piesze będą korzy-
stać z wybranych, wyznaczonych 
przez miasto dróg, które zabezpie-
czy policja oraz miejskie służby. 
Częstochowę jak co roku odwiedzą 
również pielgrzymi przyjeżdżający 
autokarami, koleją i prywatnymi 
samochodami.  Katarzyna Gwara

Kiedy może składać 
wnioski?

Wnioski o świadczenie można skła-
dać online od 1 lipca, a drogą tradycyj-
ną – od 1 sierpnia. Gdy złożymy go  
w okresie lipiec-sierpień, pieniądze z 
wyrównaniem od lipca zostaną wypła-
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Dokończenie ze str. 1

Kto otrzyma świadczenie?
Świadczenie wychowawcze przysłu-

guje rodzicom do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia. 1 lipca weszły w 
życie ważne zmiany – świadczenie przy-
sługuje wszystkim dzieciom niezależnie 
od dochodu rodziny. Obecnie program 
obejmie 6,8 mln dzieci.
Kto wypłaca świadczenie?

 Świadczenie wychowawcze jest 
realizowane w gminach. W naszym 
mieście za realizację programu 
odpowiedzialne jest Częstochowskie 
Centrum Świadczeń. Jego siedziba mieści 
się przy ulicy Sobieskiego 15 (dawne 
gimnazjum nr 9 - wejście od ulicy 
Ogińskiego) i to właśnie tam będzie można 
składać wnioski w wersji papierowej. 

Ważne zmiany w programie!
Uproszona procedura

Zniesione zostało kryterium docho-
dowe. Rodzice nie muszą więc doku-
mentować swojej sytuacji dochodowej. 
Poza tym od 1 lipca prawo do świad-
czenia wychowawczego nie jest już 
uzależnione od ustalenia alimentów na 
dziecko od drugiego rodzica w przy-
padku wniosków składanych przez ro-
dziców samotnie wychowujących. 

Zachowanie ciągłości 
świadczenia w razie śmierci 

rodzica
W przypadku śmierci jednego z ro-

dziców, któremu świadczenie zostało 
wcześniej przyznane lub który zmarł 
przed rozpatrzeniem złożonego wnio-
sku, wprowadzona zostaje ciągłość 
świadczenia. Oznacza to, że rodzic, 
który został z dzieckiem, nie traci auto-
matycznie prawa do 500+. Aby zacho-
wać jego ciągłość, musi jednak złożyć 
wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia 
śmierci drugiego rodzica.
500+ w pieczy zastępczej
Dodatkowe wsparcie w wysokości 

500 zł mogą otrzymać także rodziny za-
stępcze, placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze typu rodzinnego oraz rodzinne 
domy dziecka, na każde dziecko.

500+ dla świeżo 
upieczonych rodziców

Od 1 lipca rodzice mają aż 3 miesią-
ce od urodzenia dziecka na złożenie 
wniosku. To ważny zapas czasu w tak 
gorączkowym okresie, wypełnionym 
nowymi obwiązkami. Oczywiście 
świadczenie 500+ otrzymają   z wyrów-
naniem od dnia narodzin dziecka.

Katarzyna Gwara

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie wychowawcze 
składa się na każdy okres świadczeniowy. 
Można to zrobić od 1 lipca przez internet, 
tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platfor-
my Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, 
systemów teleinformatycznych banków 
krajowych, PUE ZUS. Od 1 sierpnia także 
osobiście w gminie. Świadczenie wycho-
wawcze, tak jak wszystkie świadczenia ro-
dzinne, jest wypłacane w sposób dogodny 
dla rodziców, czyli przede wszystkim prze-
lewem na wskazane we wniosku konto.

IPN

Szczątki przy 
Archikatedrze

W lipcu na Jasnej Górze

10 tysięcy pątników

cone najpóźniej do 31 października. 
Złożenie wniosku najpóźniej do 30 
września daje gwarancję wypłacenia 
świadczenia, z wyrównaniem od lip-
ca, najpóźniej do 30 listopada. Uwa-
ga! Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek 
po 30 września, świadczenie będzie 
przysługiwać od miesiąca złożenia 
wniosku. Przykładowo złożenie wnio-
sku w październiku oznacza, że 
świadczenie zostanie wypłacone naj-
później do końca roku, ale z wyrów-
naniem jedynie od października.

Wniosek złożony w listopadzie to 
wypłata z wyrównaniem od listopada, 
do 31 stycznia 2020 r. Złożenie wnio-
sku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 
31 stycznia 2020 r. oznacza, że 
świadczenie z wyrównaniem od mie-
siąca złożenia wniosku zostanie wy-
płacone najpóźniej do dnia 29 lutego 
2020r. Rodzice, którzy mają obecnie 
przyznane do 30 września 2019 r. 
świadczenie wychowawcze na drugie 
i kolejne dzieci, składają od 1 lipca je-
den wspólny wniosek o ustalenie pra-
wa do świadczenia na wszystkie dzie-
ci. Na podstawie takiego wniosku od 
1 lipca zostanie im przyznane prawo 
do świadczenia na pierwsze dziecko 
(na które obecnie nie pobierają 
„500+”), natomiast od 1 października 
na pozostałe dzieci (na które świad-
czenia są już przyznane do końca 
września).

Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 
maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki 
zostanie przyznane świadczenie wy-
chowawcze na nowych zasadach. 
Oznacza to, że rodzice nie będą skła-
dać ponownie wniosków o świadcze-
nie wychowawcze w 2020 r.

Podczas prac remontowych 
przy Bazylice Archikatedral-
nej pw. Świętej Rodziny w 
Częstochowie zostały znale-
zione ludzkie szczątki.

Szkielety zostały odkopane 
przez robotników, którzy wykony-
wali prace ziemne przy przy re-
moncie schodów. Jak informuje 
policja, wszystko wskazuje na to, 
że miejsce jest zbiorową mogiłą z 
okresu II wojny światowej. Szcząt-
ki to prawdopodobnie ofiary 

„krwawego poniedziałku” w Czę-
stochowie. 4 września 1939 roku 
Niemcy spędzili do katedry i na 
plac przed nią tysiące częstocho-
wian. Nie wszystkie ciała ofiar eg-
zekucji udało się później odnaleźć 
i pochować. Mundurowi zabez-
pieczyli miejsce zdarzenia. Prace 
remontowe zostały wstrzymane. 
Przybył też przedstawiciel z Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Po wyko-
nania zleconych przez IPN badań, 
szczątki zostaną pochowane. 

Katarzyna Gwara
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Orkiestra z Mykanowa najlepsza w Polsce

Urząd prosi o opinię

Gazociąg powstanie, 
jeśli będą tego 

chcieli mieszkańcy
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Dobra wiadomość dla 
mieszkańców Biskupic. Kilka 
dni temu rozpoczęły się pra-
ce związane z przebudową 
pomieszczeń dydaktycznych 
w budynku Szkoły Podstawo-
wej. Powstanie w nich przed-
szkole. Inwestycja będzie 
kosztować 836 tysięcy zł. 

Prace właśnie się rozpoczęły. 
Ich wykonawcą jest firma Woj-
tex Wojciech Dybiński. W ra-
mach zadania powstanie insta-
lacja, ułożone zostaną nowe 
wykładziny, na ścianach poja-
wią się nowe tapety winylowe. 
Wnętrze zyska też nową funk-
cjonalną aranżację - podzielone 
będzie m.in. na dwie sale zaję-
ciowe. Każda z nich będzie mia-
ła oddzielne toalety specjalnie 
przystosowane dla dzieci. Po-
wstaną też hol, szatnia i zmy-
walnie. Poza tym zakupione zo-
staną nowe zestawy stolików. 
Przedszkole zyska także zago-
spodarowany ogródek z placem 
zabaw. W ubiegłym roku przy 
szkole powstało boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, a w 
jeszcze poprzednim siłownia ze-
wnętrzna. -  Zdecydowanie po-
prawi się standard i jakość po-
mieszczeń dla dzieci.   Poprzez 
taką poprawę komfortu będzie-
my chcieli   zachęcić do korzy-
stania z przedszkola, a potem 
szkoły, jak największą ilość 
dzieci  – zapowiada Tomasz Ku-
charski, wójt gminy Olsztyn. 
Prace mają zostać zrealizowane 
do 31 października. 

Katarzyna Gwara

W Urzędzie Gminy w Jano-
wie odbyło się pierwsze spo-
tkanie mieszkańców Janowa, 
Poniku i Złotego Potoku w 
sprawie gazyfikacji tych 
miejscowości. Wójt podkre-
śla, że budowa gazociągu bę-
dzie możliwa wyłącznie wte-
dy, jeśli będą tego chcieli 
mieszkańcy.

Gaz ziemny z pewnością 
stanie się alternatywnym źró-
dłem paliwa wykorzystywane-
go do ogrzewania naszych do-
mów. Ponadto wykorzystanie 
go, oprócz wygody, przyczyni 
się do ograniczenia niskiej 
emisji spalin, poprawy jakości 
powietrza, a tym samym ogra-
niczenia chorób wywoływa-
nych zanieczyszczonym śro-
dowiskiem. Na spotkaniu w 
Urzędzie Gminy Janów obecny 
był przedstawiciel Polskiej 
Spółki Gazownictwa, Zakładu 
Gazowniczego w Zabrzu, Se-
bastian Kulik, który przedsta-
wił procedurę i warunki, od 
których uzależniona będzie 
budowa sieci gazociągu. - Bu-
dowa gazociągu będzie możli-
wa wyłącznie wtedy, jeśli 
mieszkańcy będą tego chcieli. 
Pierwszym krokiem i warun-
kiem do realizacji tego przed-
sięwzięcia jest zbadanie zapo-
trzebowania na gaz ziemny – 
podkreśla Edward Moskalik, 

wójt gminy Janów.
W związku z tym wójt zwra-

ca się do wszystkich miesz-
kańców Janowa, Poniku i Zło-
tego Potoku z prośbą o wypeł-
nienie ankiety, która pozwoli 
na określenie, jakie jest zapo-
trzebowanie na gaz ziemny. 
Ankietę można pobrać ze stro-
ny gminy Janów lub osobiście 
w sekretariacie urzędu. Wy-
pełniony dokument można 
przesłać pocztą elektroniczą 
na adres: gmina@janow.pl do 
dnia 10 lipca lub dostarczyć 
bezpośrednio do UG. - Istot-
nym jest, aby w ankiecie za-
znaczyć, jako cel wykorzysta-
nie paliwa gazowego do: 
„ogrzewania pomieszczeń w 
gospodarstwie domowym”. 
Proszę o zaznaczenie tego 
punktu (A.2.) i wpisanie po-
wierzchni grzewczej nawet, je-
śli w najbliższych latach nie 
jest planowana wymiany pieca 
CO na gazowy – mówi Edward 
Moskalik, wójt gminy Janów. 

– Zakład gazowniczy mimo 
to przeliczy możliwość zwięk-
szenia zapotrzebowania na 
gaz w okresie kolejnych 30 lat. 
Wypełnienie ankiety, nie zobo-
wiązuje nikogo do podłączenia 
się do instalacji gazowej i nie 
pociąga za sobą żadnych skut-
ków finansowych – podsumo-
wuje Edward Moskalik.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1 
Festiwal rozpoczął się w sobo-

tę 29 czerwca koncertami kon-
kursowymi w Operze i Filharmo-
nii Podlaskiej. Orkiestra z Myka-
nowa wykonała utwory Danzón 
No. 2 Arturo   Márqueza, Etiudę 
c-moll Fryderyka Chopina oraz 
Transcendent Journey Rossano 
Galante. Po prezentacji wszyst-
kich zespołów, przyszła kolej na 
dalszą część festiwalu, która od-
bywała się już na Rynku Ko-
ściuszki. Tam nastąpiło oficjalne 
otwarcie. Orkiestry rozpoczęły 
plenerową część wydarzenia 
przemarszem. Umiejętność gra-
nia i maszerowania orkiestr, a 
także układy choreograficzne 
mażoretek, towarzyszących ze-
społom podlegały ocenie jury. 
Orkiestrze z Mykanowa towarzy-
szyła grupa mażoretek Presto, 

prowadzona przez instruktorkę 
Ewelinę Stolarską.

Następnie na białostockim 
rynku zespoły wspólnie wykona-
ły utwory „Rycerze Floriana”,   
„Witamy w Polsce”, „Prząśnicz-
kę” Stanisława Moniuszki, „Kra-
kowiaczka” oraz „Orkiestry Dę-
te”. Festiwalowi przewodniczyła 
Orkiestra Ochotniczej Straży Po-
żarnej Nadarzyn, która była go-
ściem honorowym i jako laureat 
XXIV edycji festiwalu zwieńczyła 
pierwszy dzień tego wydarzenia 
koncertem w Operze i Filharmo-
nii Podlaskiej. Drugiego dnia na 
Rynku Kościuszki, orkiestry ry-
walizowały ze sobą w pokazach 
musztry paradnej. To właśnie ta 
część zmagań wywołała najwięk-
sze wrażenie na białostockiej pu-
bliczności. Podczas uroczystości 
obecny był Waldemar Pawlak, 

prezes Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, który nie krył zachwytu 
nad umiejętnościami zespołów. 
Do Białegostoku przyjechał także 
Wójt Gminy Mykanów Dariusz 
Pomada, aby okazać wsparcie 
mykanowskiej orkiestrze pod-
czas sobotnich zmagań.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Mykanów okazała się bez-
konkurencyjna i zwyciężyła za-
równo w kategorii koncert sce-
niczny/przemarsz, jak i w musz-
trze paradnej. Ogólnopolski Fe-
stiwal Orkiestr Ochotniczych 
Straży pożarnych jest najwięk-
szym i najbardziej prestiżowym 
wydarzeniem tego typu w na-
szym kraju. Aby wziąć udział w 
ścisłym finale, zespoły muszą 
przejść kilkuetapowe eliminacje, 
trwające aż dwa lata. Mykanow-

ska orkiestra od wie-
lu lat znajduje się w 
krajowej czołówce 
najlepszych orkiestr. 
Uzyskała ona tytuł 
laureata na Ogólno-
polskich Festiwa-
lach Orkiestr Dętych 
OSP w latach 2007 
w Krynicy Górskiej, 
2011 – również w 
Krynicy Górskiej, 
2015 w Płocku i w 
tym roku w Białymstoku. Laure-
aci danej edycji nie mogą wziąć 
udziału w kolejnym konkursie, 
zatem za dwa lata, orkiestra bę-
dzie mogła wystąpić jedynie go-
ścinnie. Tymczasem członkowie 
orkiestry na czele z kapelmi-
strzem Krzysztofem Witczakiem 
cieszą się ze zwycięstwa, które 
jest nagrodą za ich ciężką pracę.

 

Cztery projekty złożone 
przez gminę Mstów znalazły 
się na liście rankingowej za-
dań rekomendowanych do 
udzielenia pomocy finanso-
wej w ramach marszałkow-
skiego konkursu „Inicjatywa 
Sołecka”.

O pomoc finansową ze środ-
ków budżetu województwa w 
ramach konkursu mogły ubie-
gać się sołectwa z terenu woje-
wództwa śląskiego za pośred-
nictwem gmin. W sumie na ten 
cel zarezerwowano 4,5 mln zł.

W sumie na liście rankingo-
wej znalazło się 238 projektów 
rekomendowanych do udziele-
nia pomocy finansowej z bu-
dżetu Województwa Śląskiego. 
Dotyczą one m.in. budowy i 
doposażenia placów zabaw, 
centrów rekreacji, budowy i re-
montów: chodników, infra-
struktury parkingowej, obiek-
tów małej architektury. Wśród 
wniosków złożonych przez so-
łectwa dużym zainteresowa-
niem cieszyły się także inwesty-
cje związane z rozwojem tury-
styki, krajoznawstwa i sportu.

Na szczególną uwagę zasłu-
guje fakt, że w związku z ogło-
szeniem przez sejmik roku 
2019 Rokiem Stulecia Wybu-
chu I Powstania Śląskiego 
wsparcie z budżetu wojewódz-
twa obejmuje także organizację 
licznych wydarzeń związanych 
z obchodami 100. rocznicy wy-

buchu I Powstania Śląskiego 
oraz działań mających na celu 
upamiętnienie tej wielkiej rocz-
nicy.

Wśród wybranych projektów 
znalazły się cztery złożone 
przez gminę Mstów. Pierwszy 
dotyczy zagospodarowania te-
renów zielonych przy stawie w 
miejscowości Brzyszów.

Zakres prac będzie obejmo-
wał wyrównanie terenu, zasia-
nie trawy, wykonanie ogrodze-
nia wokół stawu (w celu popra-
wy bezpieczeństwa), utwardze-
nie kostką brukową ścieżek 
wokół zbiornika wodnego i al-
tany, a także nasadzenia krze-
wów. Drugie zadanie dotyczy 
zagospodarowania terenu re-
kreacyjnego w miejscowości 
Siedlec. Prace polegać będą na 
ogrodzeniu działki, utwardze-
niu terenu poprzez wykonanie 
ścieżek z kostki brukowej oraz 
doposażenie placu zabaw. 
Trzeci projekt to doposażenie 
placu zabaw w miejscowości 
Zawada oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa bawiącym się 
dzieciom. W ramach inwestycji 
ma zostać wykonane ogrodze-
nie placu zabaw. Pojawią się 
też nowe atrakcje dla najmłod-
szych. Z kolei ostatnie, czwarte 
zadanie, to również doposaże-
nie placu zabaw w miejscowo-
ści Kuchary oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa bawiącym się 
tam dzieciom.  

 Katarzyna Gwara

Kategoria konkurs 
sceniczny/przemarsz:

I miejsce - Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta OSP Mykanów, woj. 
śląskie

II miejsce - Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta OSP Krasocin, woj. 
świętokrzyskie

III miejsce – Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta w Mońkach, woj. 
podlaskie

Kategoria musztra paradna:

I miejsce - Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta OSP Mykanów, woj. 
śląskie

II miejsce - Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta OSP Krasocin, woj. 
świętokrzyskie

III miejsce - Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta OSP Suchowola, 
woj. podlaskie

Biskupice

Nowe 
przedszkole

W gminie Mstów

Cztery zadania  
z dofinansowaniem

INFORMACJE Z GMIN

Paula Nogaj
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Już 3269 mężczyzn po pięćdziesiątce odzyskało 100% możliwości seksualnych

Nowy środek 
na potencję 
dla mężczyzn 50+
Wyprodukowany specjalnie dla mężczyzn w wieku dojrzałym bije rekordy 
popularności za oceanem. Nazywany afrodyzjakiem XXI wieku przywraca 
pełnię zdolności seksualnych, naturalnie odbudowuje libido i wzmacnia erekcję.

Statystyki są przygnębiające: 
ponad 60% 50-latków uprawia 
seks tylko 1–2 razy w miesią-

cu, a aż 1/4 wcale. Z kolei wśród 
60-latków tylko połowa jest aktywna 
seksualnie, pozostali zamieniają się 
we sfrustrowanych i zrzędzących 
emerytów, którym trudno przyznać 
się, że najbardziej w życiu boli ich 
brak seksu. Tylko, że to NIE JEST ich 
wina! Osłabienie libido i problemy 
z erekcją dotykają już co czwartego 
mężczyznę w Polsce, czego przy-
czyną są głównie: stres, pośpiech, 
niezdrowy tryb życia oraz niski po-
ziom testosteronu we krwi. W końcu 
przychodzi taki moment, że mężczy-
zna zaczyna mieć poważne proble-
my ze wzwodem. Rodzi to ogromną 
frustrację, która niszczy jego samo-
ocenę i rujnuje jego związek.

5 naturalnych substancji 
stymulujących erekcję
Jeśli ten problem dotyczy również 
Ciebie (albo Twojego męża lub part-
nera) – nie jesteś sam!
Z problemem braku (lub niepeł-
nej) erekcji milionów mężczyzn na 
świecie postanowili rozprawić się 
naukowcy z ośrodka klinicznego 
w Houston. Najpierw na podsta-
wie badań wytypowali najczęstsze 
przyczyny impotencji. Następnie 
poszukali najlepszych, naturalnych 
sposobów, które pozwolą je pokonać. 
I tak stworzyli preparat, który łączy 
w sobie 5 najsilniejszych substan-
cji stymulujących erekcję. Środek, 

który składa się w 100% z natural-
nych wyciągów roślinnych (w przeci-
wieństwie do sztucznych dopalaczy 
dostępnych na rynku działających 
krótko i doraźnie).

Pan Marcin W. z Krakowa był 
jednym z tysięcy mężczyzn w Polsce, 
których dotknął problem spadku li-
bido i braku erekcji. Oto jego relacja:

Mam 57 lat, żonę, dwójkę dorosłych 
dzieci. Od 28 lat pracuję jako orga-
nista w kościele. Problemy ze wzwo-
dem zaczęły się u mnie od choroby 
prostaty. Z początku myślałem, że to 
chwilowe, ale niestety, chęć do seksu 
spadła, nie miałem wzwodu i stre-
sowałem się. A moja żona lubi seks! 
Czułem, że zawodzę ją na całej linii, że 
nasze życie intymne gaśnie. Wiagry 
nie chciałem brać ze względu na nad-
ciśnienie. No ale co ma zrobić facet, 
któremu nie staje? Samoocena leci 
w dół, zacząłem sobie sączyć winko 
wieczorami. A moja żona zmieniła się 
w prawdziwą jędzę, biegała tylko po 
domu i trzaskała garnkami. Czułem 
się jak niepełnosprawny staruszek...

Któregoś dnia przeczytałem 
w gazecie, że poszukują chętnych do 
wypróbowania nowego preparatu na 
potencję. I zgłosiłem się. Zwłaszcza, 
że pisali iż mogą brać go osoby z nad-
ciśnieniem, chorzy na serce i prostatę. 
Po kilku dniach dostałem preparat 
pocztą. Dyskretnie opakowany 
w zwykłe, szare, tekturowe pudeł-
ko. Zacząłem brać, jak pisali: jedną 
tabletkę rano, drugą wieczorem. I stał 
się cud! [śmiech]

Dokładnie trzeciego dnia wieczo-
rem poczułem, jak narasta we mnie 
ochota na seks. Jakiś taki entuzjazm 
we mnie wstąpił i energia. Poczułem, 
jak sztywnieję. Rewelacja. Tego dnia 
uprawialiśmy seks jak dawniej, a na-
wet lepiej, bo mogłem długo. I tak już 
zostało! Moja żona przemieniła się 
znów w fajną babkę, chodzi zadowo-
lona. Dobrze jest!

W jaki sposób preparat 
odbudowuje i wzmacnia 
mechanizm erekcji?
Działanie preparatu z Houston 
jest dogłębne i trwałe. Nie tyle 

sztucznie wywołuje erekcję (co 
w przypadku popularnych na ryn-
ku preparatów może być bolesne), 
ile permanentnie uzdrawia 
cały mechanizn i odbudowu-
je męskie libido począwszy od 
hormonów (zwiększa naturalną 
produkcję testosteronu w organi-
zmie), na naprawieniu mechani-
zmu erekcji kończąc. 

Preparat działa na TRZECH 
głównych płaszczyznach: 1) 
zwiększa produkcję tlenku azo-
tu, który odpowiada za prawidłowy 
dopływ krwi do penisa i nasilenie 
erekcji; 2) wzmacnia erekcję 
i pozwala lepiej ją kontrolować 
oraz wydłuża czas jej trwania 
poprzez zwiększenie ukrwienia ciał 
jamistych i utrzymanie na stałym 

poziomie stężenia cGMP, 3) popra-
wia libido i wydolność seksual-
ną (m.in. zawiera tzw. naturalną 
wiagrę, czyli peruwiański korzeń 
rośliny Lepidum meyenii – sku-
teczny afrodyzjak zwiększający 
doznania seksualne i stosowany 
przez starożytnych Inków). W efek-
cie mechanizm erekcji zostaje NA 
TRWAŁE zregenerowany za po-
mocą naturalnych i bezpiecznych 
dla zdrowia ekstraktów roślinnych. 
A mężczyzna odzyskuje możli-
wości seksualne takie, jak miał 
w wieku 20 – bądź 30-kilku lat! 
Bez chemii i sztucznego pobudza-
nia, jak to ma często miejsce w wy-
padku wielu innych dostępnych na 
rynku środków.

Dla kogo jest preparat? 
Preparat został stworzony specjal-
nie z myślą o mężczyznach DOJ-
RZAŁYCH w tym również cierpią-
cych na nadciśnienie, dolegliwości 
układu krążenia czy prostaty. Nie 
powoduje skutków ubocznych, po-
nieważ nie wywołuje erekcji sztucz-
nie, tylko naprawia jej mechanizm. 
Ale mogą go oczywiście stosować 
również młodsi mężczyźni. 

Preparat dotrarł niedawno do 
Europy. W Polsce jest dostępny 
wyłącznie w sprzedaży telefonicz-
nej Klubu Seniora. Zamawianie 
jest dyskretne, nie trzeba wcześniej 
nic płacić – dopiero w momencie 
odbioru przesyłki. Warto zadzwonić 
już dzisiaj, ponieważ pierwsze 100 
osób otrzyma dofinansowanie!

TYLKO do12 lipca70%taniej!

100%
satysfakcji

Mąż dobiega już do 60. Za-
wsze wolałam starszych 
facetów, ale mam też swoje 
potrzeby! Ostatnio każda 
próba seksu kończyła się 

kompletną klapą! Staszek zawsty-
dzony swoją łóżkową niesprawno-
ścią unikał mnie jak ognia. Miałam 
tego dość, musiałam coś z tym zro-
bić! Szukałam, szukałam i w końcu 
natrafiłam na ten preparat. Już po 
jednej tabletce zażytej przez męża 
wreszcie poczułam co to porządny 
seks! A teraz po 3 tygodniach nie 
mogę wyjść z zachwytu. Każdego 
wieczora po parę godzin, znowu 
czuje się jak nastolatka!

Iwona (46 lat) z Płocka

Po skończeniu 60 lat czu-
łem się jak jakiś seksual-
ny inwalida. Martwiłem 
się, że przestanę wystar-

czać żonie i  będzie szukała wrażeń 
u  młodszych i sprawniejszych… Ze 
względu na problemy z  sercem nie 
mogłem używać słynnych niebie-
skich tabletek. Lekarz zachęcił mnie 
do spróbowania tych naturalnych 
tabletek biostymulacyjnych. Mówił, 
że ich skuteczność sięga nawet 99%. 
No i  faktycznie. Nie miałem wybo-
ru, postanowiłem spróbować. To był 
strzał w dziesiątkę! Czuje się jakbym 
znowu miał 20 lat, a czasem chcę mi 
się jeszcze bardziej niż wtedy! Już 
prawie 30 lat po ślubie, a z żoną jest 
tak jak na samym początku związku. 
Jest moc! 

Andrzej K. (67 lat) z Bud

DOFINANSOWANIE DLA PIERWSZYCH 100 OSÓB!
Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 12 lipca 2019 r.,

dostanie dofinansowanie! Otrzymasz wówczas naturalny 
 preparat na odbudowanie potencji i wzmocnienie erekcji  

za udział w Klubie Seniora za jedyne 323 97 zł  
(przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń dziś: 81 300 34 49 
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Wraz z przyjściem ciepłych 
miesięcy nastaje czas zniena-
widzony przez wszystkich 
alergików.  Ciągłe czerwone i 
swędzące oczy, czy wiecznie 
zakatarzony nos są wtedy na 
porządku dziennym.  Nieste-
ty alergie nie opuszczają nas 
nawet w wakacje. 

W lipcu pylą przede wszyst-
kim trawy i bylica oraz komosa, 
szczaw i pokrzywa.  Ale skąd do-
kładnie możemy wiedzieć na co 
jesteśmy uczuleni? To proste! 
Jeśli w pierwszej połowie lipca w 
słoneczny dzień podczas pobytu 
na świeżym powietrzu zmagasz 
się  z objawami kichania, świądu 
nosa czy oczu, a dodatkowo do-
skwiera ci wodnisty katar i nie-
drożność nosa oraz łzawienie i 
zaczerwienienie oczu to prawdo-
podobnie jesteś uczulony na pył-
ki traw lub alergeny zarodników 
z rodzaju Alternaria. Jeśli wyżej 
opisane objawy pojawiają się w 
drugiej połowie lipca najprawdo-

podobniej jest to 
uczulenie na alerge-
ny pyłku bylicy lub 
zarodniki z rodzaju 
Alternaria. 

Lipiec to również 
intensywny okres 
pylenia pokrzywy. 
Na szczęście jej aler-
geny nie są dużym 
zagrożeniem dla 
alergików. Miesiąc 
ten to też szczytowy 
okres pylenia komo-
sy.  Choć i tak jej stę-
żenie rzadko, kiedy 

przekracza wartości 
średnie. Niskie stężenie posiada 
wtedy również pyłek babki lan-
cetowatej i babki szerokolistnej. 
Odczuwalne jest też niskie stę-
żenie pyłków szczawiu. 

Wysokie stężenie alergenów 
odnotowuje się za to w zarodni-
kach grzybów mikroskopowych 
z rodzaju Cladopsorium i zarod-
nikach z rodzaju Alternaria. 

Dlaczego w lipcu wszelkie pył-
ki działają ze zdwojoną siłą? 
Wszystko przez to, że upalna po-
goda i związana z nią sucha au-
ra sprzyja pyleniu roślin. Miesiąc 
ten jest jednym z trudniejszych 
do przeżycia dla alergików. 

Aby spokojnie przeżyć waka-
cje powinni oni prześledzić, gdzie 
i w jakim stężeniu pylą konkret-
ne rośliny i odpowiednio wybrać 
miejsce na letni odpoczynek. Po-
za tym powinni mieć zawsze przy 
sobie odpowiednie leki i być w 
kontakcie z lekarzem - nawet z 
najlżejszą alergią nie ma żartów. 

Julia Czechowicz

Wodociągi Częstochowskie 
przypominają, że często-
chowska „kranówka” jest 
bezpieczna, zdrowa i smacz-
na. Aby zachęcić do jej picia, 
w trakcie upalnych dni, usta-
wiają specjalny saturator  
i częstują przechodniów. 

Saturator z częstochowską 
kranówką będzie dostępny we 
wszystkie upalne dni w godzi-
nach 10.00 – 15.00. Chętni 
mogą skorzystać z darmowej 
wody prosto z sieci. Ci, którzy 
chcą sobie nieco osłodzić życie 
mogą poprosić o sok owocowy. 

Spółka dysponuje również 
drugim saturatorem, który bę-
dzie wykorzystywany podczas 
miejskich imprez plenerowych. 
Oprócz serwowania wody, wo-
dociągi wykorzystują również 
kurtyny wodne z chłodzącą 
„mgiełką” - jeden z nich znaj-
duje się na placu Biegańskiego, 
kolejne na Promenadzie im. 
Czesława Niemena oraz przy 
placu Daszyńskiego.

Woda, która płynie z często-
chowskich kranów, pochodzi ze 
skał wapiennych górnej Jury. To 
dzięki nim charakteryzuje się 
korzystnym dla zdrowia składem 

fizyko-chemicznym i orzeźwia-
jącym smakiem. Obecność 
wapnia obok magnezu sprzyja 
lepszemu przyswajaniu obu 
pierwiastków przez nasz orga-
nizm. Zawiera również inne, 
potrzebne do właściwego funk-
cjonowania organizmu makro-
elementy, takie jak: sód, potas, 
wodorowęglany, siarczany. Pod 
względem składu fizyko-che-
micznego i mikrobiologicznego 
w większości przypadków woda 
z terenu Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej znajduje się  
w klasie najwyższej czystości.

Jak się okazuje, częstochow-
ska „kranówka” jest również 
całkowicie bezpieczna. Aby to 
sprawdzić Wodociągi Często-
chowskie porównały podsta-
wowy skład losowo wybranych 
butelkowanych wód mineral-
nych, dostępnych na rynku z 
wodą prosto z kranu. Badania 
potwierdziły, że ta druga jest 
pozbawiona jakichkolwiek za-
nieczyszczeń organicznych i 
substancji toksycznych. Do-
datkowo jest czysta, klarowna, 
ma świeży zapach i orzeźwiają-
cy smak. Smacznego!

Oprac. Katarzyna Gwara

Lato trwa w najlepsze. W 
końcu przywitaliśmy długie 
wakacyjne wieczory i dni peł-
ne słońca.  To czas odpoczyn-
ku,  zajadania się owocami i 
łapania promieni słonecz-
nych, które naładują nasze 
akumulatory na długie zimo-
we miesiące. Wakacje to tak-
że idealny moment, aby po-
szerzyć naszą wiedzę na naj-
różniejsze i jak dotąd obce dla 
nas tematy. Na przykład ja-
kie? Te dotyczące ziół! 

 W lipcu warto zainteresować 
się naszymi polskimi ziołami.  To 
doskonała okazja, aby dowie-
dzieć się czegoś więcej na temat 
naturalnych sposobów walki z 
najróżniejszymi objawami i za-
opatrzyć naszą apteczkę w tego 
rodzaju specyfiki. Zioła mają 
ogromną leczniczą moc. Zawie-
rają najwięcej cennych właści-
wości. Nie bez powodu nasze 
babcie sięgały po nie tak często. 

Co dokładnie możemy 
zbierać? 

Korzenie, korę, kłącza - bez 
względu na porę dnia i pogodę. 
Kwiaty, liście i owoce - pamię-
tajmy jednak, że należy je zbie-
rać w suchy, pochmurny dzień 
przed południem lub wczesnym 
wieczorem.  W czasie upalnych 
dni powinniśmy zbierać je, jak 
najwcześniej rano, gdy rosa zu-
pełnie wyschnie. 

Zebrane wcześniej „lecznicze 
skarby” suszymy w całości lub 
po rozdrobnieniu w przewiew-

nym, ciepłym, zaciemnionym 
miejscu. Później najlepiej prze-
chowywać je w słoikach i rów-
nież w miejscach, do których 
nie docierają promienie słońca. 
Pamiętajmy jednak, aby kwiaty 
i liście przechowywać do roku. 
Owoce z kolei posłużą nam 
przez dwa lata, a kora i korzenie 
przez trzy. Po tych okresach 
tracą swoje właściwości. 

Lipcowy kalendarz
Kalendarz zbierania ziół w lip-

cu jest bardzo obszerny i na pew-
no każdy znajdzie coś dla siebie. 

W tym letnim miesiącu warto 
zaopatrzyć się w hyzop. Zbieramy 
jego ziele, które ma właściwości 
wykrztuśne oraz poprawia nasze 
trawienie. Hyzop stosujemy w for-
mie naparu, olejków i okładów.

Krwawnik - ma on właściwo-
ści przeciwkrwotoczne i prze-
ciwzapalne. Jest powszechnie sto-
sowany w ziołolecznictwie. Zbiera-
my jego ziele. Doskonale sprawdzi 
się w postaci okładów czy mase-
czek, ale również wypijany jako 
nalewka, napar czy nawet wino! 

Melisa jest zdecydowanie jed-
nym z popularniejszych ziół na 
naszej leczniczej liście.  Zbiera-
my jej liście, które działają prze-
ciwzapalnie i osłonowo.  Możemy 
ją stosować w formie naparu, wi-
na, okładów. Co więcej melisa 
uspokaja i koi nerwy, obniża ci-
śnienie krwi, reguluję pracę wą-
troby i pobudza wydzielanie so-
ków trawiennych. 

Morwa biała - jej owoce obni-
żają poziom cukru i ciśnienie 
krwi. W formie naparu lub prosz-
ku jest również doskonała do le-
czenia cukrzycy i otyłości. Jej 
profilaktyczne stosowanie może 
zapobiec chorobie Alzheimera, 
gdyż substancje przeciwzapalne, 
które zawiera opóźniają proces 
starzenia się komórek.

Liście poziomki to zapo-
mniane dobro polskich lasów. 
Działają przeciwwysiękowo i 
przeciwzapalnie. Napar z liści 
poziomki warto pić profilaktycz-
nie dla wspomagania pracy 
układu pokarmowego. Ponadto 
działa on korzystnie na nasz or-
ganizm na różne sposoby, np. 
wspomaga układ krążenia. 

Rdest - jego ziele oczyszcza 
drogi moczowe. Ponadto ma 
działanie przeciwzapalne oraz 
przeciwutleniające, a więc zwal-
cza wolne rodniki. Zawarte w 
nim flawonoidy opóźniają proces 
starzenia się komórek oraz dzia-
łają przeciwnowotworowo. Moż-
na go zażywać w formie naparu. 
Co więcej, płukanka z rdestu 
może być stosowana do słabo go-
jących się, czy krwawiących ran. 

Jak można zauważyć lipiec 
dzieli się z nami wspaniałymi 
produktami leczniczymi, które są 
na wyciągnięcie naszej ręki. Wy-
starczy odrobina niezbędnej wie-
dzy. Zachęcamy do wypróbowa-
nia któregoś z leczniczych ziół.  

Julia Czechowicz

ZDROWIE

Alergeny

Co pyli w lipcu? 

Wodociągi Częstochowskie

Częstochowska 
woda zdrowia 

doda 

Moc ziół

Lipiec pełen leczniczych 
skarbów 
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Wycieczka  uczniów Zespołu Szkól Samochodowo-Budowlanych do BREMBO 
w Dąbrowie Górniczej

Uczniowie klas I TM ,  I c TS i II b TS  pod opieką nauczycieli: Edyty Figoń, Jarosława Jaśkiewicza, Krzysztofa Kno-
pa odbyli wycieczkę przedmiotową do zakładu BREMBO w Dąbrowie Górniczej, który jest największym w Europie 
producentem tarcz hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zakład jest częścią włoskiego koncernu BREMBO, 
produkującego części samochodowe. Podczas pobytu w zakładzie uczniowie odbyli szkolenie BHP, zapoznali się 
z normami jakościowymi obowiązującymi podczas produkcji tarcz, a następnie zwiedzili hale, na których odbywa się 
produkcja. 
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych okazuje  szacunek i wspiera Weteranów 
29 maja to Dzień Weterana, będący uhonorowaniem wszyst-
kich uczestników misji wojskowych, zwłaszcza tych, które mają 
na celu utrzymanie pokoju. W tym  dniu w Zespole Szkół Samo-
chodowo-Budowlanych odbyła się uroczystość, połączona 
z rozstrzygnięciem Konkursu Powiatowego „Szacunek i wspar-
cie. 29.05. Dniem Weterana”. W spotkaniu z dyrekcją i młodzie-
żą z częstochowskich szkół wzięli udział weterani działań poza 
granicami kraju: ppłk. Krzysztof Przepiórka, kpt. Robert Rolew-
ski, ppor Hubert Szczepański, przedstawiciele Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Częstochowie: ppkł. Adrian Klimek, mjr Andrzej Kowalski, kpt Tomasz Stasiński, Prezes Racing 
Corner Paweł Nowak . Podczas spotkania dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych Jacek Grzegorzew-
ski wręczył podziękowania osobom zaangażowanym w realizację projektów patriotycznych. Na zakończenie uroczy-
stości wręczono nagrody laureatom konkursu  powiatowego „Szacunek i wsparcie. 29.05.- Dniem Weterana”.

Gazeta szkolna „Echo Samochodówki” uhonorowana I miejscem
31 maja 2019 r. w Zespole Szkół Samochodowo – Bu-
dowlanych odbyło się posiedzenie komisji XVIII Powiato-
wego Konkursu na „Szkolną gazetę z dodatkiem ekolo-
gicznym”, którego organizatorem jest „Gazeta Często-
chowska”, Zarząd Okręgu  Ligi Ochrony Przyrody w Czę-
stochowie oraz Zespół Szkół Samochodowo-Budowla-
nych.  Do konkursu zgłoszono 25 gazet. Gazeta szkolna 
„Echo Samochodówki” z dodatkiem ekologicznym, reda-
gowana przez zespół uczniów pod kierunkiem nauczycieli: pani Aliny Grabnej i Tadeusza Żesławskiego, została uho-
norowana pierwszym miejscem

Uczniowie ZSS-B wzięli udział w  Marszobiegu w Olsztynie
W Olsztynie koło Częstochowy odbył się Marszobieg, rozegra-
ny w nowej formule z zawodami biegowymi pod nazwą Jura Tor 
Tura. Honorowy patronat nad imprezą sprawował wójt Gminy 
Olsztyn. Na starcie stanęło 130 zawodników, którzy mieli do po-
konania blisko siedmiokilometrową trasę, prowadzącą wokół 
ruin średniowiecznego zamku. Zespół Szkół Samochodowo-

-Budowlanych w Częstochowie reprezentowała grupa zawodników pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego 
Agnieszki Bugary. Uczniowie w komplecie ukończyli bieg, otrzymali pamiątkowe koszulki i wylosowali wiele atrakcyj-
nych nagród. 

Częstochowa i Kresy
W Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Częstochowie odbyło się spotkanie częstochowskich uczniów, nauczycieli i dy-
rektorów szkół z przedstawicielami szkół z Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Nauczyciele i uczniowie polskich szkół z Rezek-
ne (Łotwa), Grodna (Białoruś),  Rohatynia i Złoczowa (Ukraina) zaprezentowali swoje miasta i przedstawili krótki pro-
gram artystyczny. Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie, reprezentowali: dyrektor szkoły Jacek 
Grzegorzewski oraz uczniowie klasy II a TS- Kacper Florczyk i Radosław Rachwalik, pod opieką nauczycielki Alek-
sandry Kuśmirek.

Ogólnopolska akcja „Jak nie  czytam jak czytam” w ZSS-B
Zespół Szkół Samochodowo-Budow-
lanych dołączył do grona szkół pro-
mujących czytelnictwo w ramach 
ogólnopolskiej akcji: „Jak nie  czytam, 
jak czytam”. Punktualnie o godzinie 
10.00 w sali gimnastycznej rozpoczę-
ło się wspólne czytanie. Każdy uczeń 
przyniósł swoją książkę i czytał jej 
fragmenty. Jednocześnie młodzież 
wysłuchała nauczycieli czytających fragmenty biografii sportowców związanych z Często-
chową. Kamila Michałowska-Bryła przeczytała wybrane fragmenty z życia Jerzego Kuleja, 
natomiast Wojciech Przerada zapoznał nas z życiorysem Kuby Błaszczykowskiego.

Młodzież ZSS-B w Martinie na Słowacji w ramach międzynarodowej wymiany 
Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-
-Budowlanych – wraz z nauczycielkami: Te-
resą Michałowską, Ewą Bekus-Kotynią, Iza-
belą Zaborską  przebywali  z rewizytą 
w Strednej Odbornej  Śkole Dopravnej na 
Słowacji. Zwiedzili Martin ,Orawską Bystrzy-
cę, piękny Zamek Orawski. Odbyli podróż 
Orawską Kolejką Leśną, będącą jedną 
z niewielu zachowanych kolei wąskotoro-
wych o rozstawie szyn 760mm w Europie. 
Zobaczyli też przepiękną Demianowską Ja-
skinię Wolności. Ponadto obejrzeli szkołę, 
warsztaty, internat oraz zapoznali się ze sło-
wackim systemem kształcenia i oceniania. 
Przede wszystkim jednak  poznali nowe ko-
leżanki i kolegów ze słowackiej szkoły. 

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych pamięta o przeszłości i historii
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych Jacek Grzegorzewski oraz nauczycielki: Teresa Michałowska 
i Izabela Zaborska uczestniczyli w IX Święcie Pułkowym 27 Pułku Piechoty w stulecie utworzenia 7 Dywizji Piechoty 
1919-2019 w kościele św. Jakuba i na Placu Biegańskiego. Zaś 16 czerwca  delegacja naszej szkoły – na czele z dy-
rektorem Jackiem Grzegorzewskim  oraz nauczycielami: Ewą Bekus-Kotynią, Ewą Kublik i Pawłem Szewczykiem-  
wzięła  udział w uroczystości upamiętniającej 73. rocznicę powrotu rodzin polskich ze zsyłki  na Sybir w kościele Naj-
świętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Częstochowie. 

W czerwcu odbyła się niezwykle interesująca wy-
cieczka dydaktyczna do Głównego Punktu Zasilania 
w Bierkowicach na terenie oddziału w Opolu. 

Były to bardzo ciekawe zajęcia w ramach projektu PO-
WER realizowanego przez uczniów naszej szkoły we 
współpracy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Czę-
stochowie. 

GPZ w Bierkowicach jest przykładem zastosowania 
najnowszych rozwiązań technologicznych pozwalających 
na minimalizację rozmiarów obiektu, który w tradycyjnej 
technologii zajmuje kilkukrotnie większą przestrzeń. 

Dzięki uprzejmości firmy Tauron, która sfinansowała 
wyjazd, uczniowie oraz nauczyciele przedmiotów zawo-
dowych mieli możliwość zobaczyć te innowacyjne roz-
wiązania w praktyce. Po odpowiednim przeszkoleniu 
bhp oraz pod opieką pracowników firmy czuliśmy się 

bardzo bezpiecznie w miejscu, gdzie wymagane jest za-
chowanie szczególnych zasad postępowania ze wzglę-
du na zagrożenie porażeniem. 

Jak zwykle na zajęciach projektowych, nie zawiódł 
nas wysoki merytoryczny poziom wykładu, a  naszą 
uwagę przykuły zabawne i pouczające anegdoty z bo-
gatego doświadczenia zawodowego pracowników firmy. 
Było bardzo wesoło, bo dobry humor nikogo nie opusz-
czał, pomimo że niesamowity upał mocno nam doskwie-
rał, a obowiązkowe kaski na głowie utrudniały wycieranie 
potu z czoła. Jednakże wielki entuzjazm i pasja zawodo-
wa Janusza Pisarka – dyrektora Oddziału w Gliwicach, 
który był głównym inicjatorem tej wycieczki, nie  pozwa-
lały nam myśleć  o tych niewygodach. Nauka w takiej for-
mie podoba nam się najbardziej!

Beata Wroniecka
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Niezwykle interesująca 
wycieczka

Zwycięski finał II etapu 
Olimpiady Elektrycznej 

„TAURONIADA”
W Elektrociepłowni ZW Katowice odbył się drugi etap 

„TAURONIADY”,  czyli Olimpiady Elektrycznej, będącej 
organizowanym po raz pierwszy przez TAURON Polska 
Energia S.A. konkursem w ramach realizowanego progra-
mu pilotażowego w projekcie POWER. W tym projekcie 
uczestniczyli uczniowie klasy 2 En  
w zawodzie technik elektryk, którzy w okresie od 5 marca 
do 11 czerwca realizowali zajęcia praktyczne w firmie 
TAURON Dystrybucja S.A. w Częstochowie.

Etap drugi poprzedzony był konkursem indywidual-
nym, polegającym na wypełnieniu testu wiedzy składają-
cego się z 30 pytań zamkniętych. Zgodnie z Regulami-
nem do II etapu przeszły dwie dwuosobowe drużyny 
utworzone z uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik 
 i byli to: Damian Grzyb, Mateusz Bekus, Kamil Korpyś 
i Adam Gabor. W finale wzięli oni udział w wieloetapowej 
rywalizacja 11 drużyn wyłonionych z pozostałych szkół 
uczestniczących w pilotażu, a mianowicie  ze szkół w Ka-
towicach, Opolu i Bieruniu. 

Celem rywalizacji było sprawdzenie i utrwalenie wie-
dzy nabytej w trakcie trwania projektu, wykorzystanie 
w praktyce umiejętności z dziedziny elektrotechniki, budo-
wy maszyn i urządzeń elektrycznych. Zespoły  miały za 
zadanie rozwiązanie testu teoretycznego oraz wykonanie 
zadania praktycznego polegającego na montażu silnika 
elektrycznego. Ponadto tworzyły plakat propagujący za-
wód technika elektryka oraz pisały rozprawkę na temat 
właściwej komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo spraw-

dzano sprawność i umiejętność pracy zespołowej poprzez 
wykonywanie dwóch zadań na czas: zakładanie ubrania 
roboczego oraz rozwijanie i zwijanie węża strażackiego. 

Z radością informujemy, że 1. miejsce zdobyli nasi 
uczniowie – Mateusz Bekus i Adam Gabor, a Damian 
Grzyb i Kamil Korpyś  zdobyli miejsce trzecie. Zwycięzcy 
otrzymali bardzo cenne nagrody w postaci walizkowych 
zestawów markowych elektronarzędzi dla elektromonte-
rów. Każdy z uczestników otrzymał dodatkowo wspaniałą 
piłkę do koszykówki. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Ich sukces jest 
również sukcesem pracowników firmy TAUTON, którzy 
prowadzili zajęcia z uczniami, oraz nauczycieli ZSME, któ-
rzy od lat dbają o właściwy poziom edukacji i rozwijanie 
kompetencji zawodowych uczniów.

Jan Kopiec



Sprawdź kalendarz wydarzeń

Wakacje w mieście nie muszą być nudne!

WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
KALENDARZ WYDARZEŃ – LATO 2019

Lp. DATA (okres 
realizacji zajęć)

RODZAJ IMPREZY (nazwa zajęć, 
temat, ewentualnie krótki opis)

Nazwa organizatora 
zgłoszenia Adres, nr tel. Adres e-mail oraz strony internetowej

Imię, nazwisko 
oraz funkcja osoby 
odpowiedzialnej za 

realizację zajęć wraz 
z nr tel. kontaktowego 

Miejsce realizacji 
zajęć/imprezy

Godziny realizacji zajęć/
imprezy

Przewidywana 
liczba 

uczestników

Przewidywana 
odpłatność 

od uczestnika 
i opiekuna (przy 

zgłoszeniach 
indywidualnych 

i grupowych)

Wymagania 
dotyczące wieku 

uczestników, 
stroju, itp.

1 24.06-
31.08.

Lato  
z Harcerzami  

2019

ZHP Chorągiew 
Śląska Hufiec 
Częstochowa

ul. Wilsona 34, 
tel. 504 198 815

skarbnik@czestochowa.
zhp.pl Krystian Łaszewski Częstochowa - ok. 100 

osób - dzieci 
i młodzież

2 24.06-
31.08.

WAKACJE  
Z TAEKWONDO 

prowadzenie zajęć 
sportowych  

(gry i zabawy 
ogólnorozwojowe 
z wykorzystaniem 

elementów  
taekwondo)

KS Orient
Aleja Pokoju 

16/26 
Częstochowa

klubsportowyorient@gmail.
com
www.ksorient.pl

Zbigniew Pawlak
Prezes

505 074 423

CH 
Jagiellończycy 
ul. Brzozowa
Częstochowa

wg  harmonogramu 
dostępnego na stronie 

www.ksorient.pl
Około 45 

osób Nie dotyczy

dzieci, 
młodzież,

Wymagany 
strój 

sportowy

3 24.06– 
31.08.

„WAKACJE  
Z RAKIETĄ”

Uczestnicy zajęć 
zapoznają się 

z podstawami techniki 
tenisowej, nabędą 

umiejętności gry w tenisa w 
zakresie podstawowym

UKS „GEM”

ul. Krakowska 
80; 42-200 

Częstochowa
tel. 605 46 50 

81

szkola_gem@o2.pl

Tomasz Liberda 
trener tenisa kl. I

Prezes UKS 
„GEM”

tel. 605 46 50 81

ul. Krakowska 
80; 42-200 

Częstochowa

Poniedziałki, środy
i czwartki

godz.
9.30 -10.30

20 -

Dzieci 
i młodzież 
w wieku 
8-18 lat
(strój 

sportowy)

4 09.07.

Terenowe  
gry i zabawy  

– wielobój rekreacyjny, 
ognisko, bryczka

KRS TKKF 
SPORTOWIEC 
Częstochowa

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76
jmksportowiec@ gmail.com 

www.sportowiec.org.pl
Jerzy Kowalski     
668 196 859

Częstochowa
Mirów - Pegaz 9.00-14.00 40 25 8-14  

rekreacyjny

5 11.07.

Wycieczka  
krajoznawcza  
– Poznajemy 

Jurę Krakowsko-
Częstochowską

KRS TKKF 
SPORTOWIEC 
Częstochowa

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76
jmksportowiec@ gmail.com 

www.sportowiec.org.pl
Jerzy Kowalski     
668 196 859

Ojców – Grota 
Łokietka, Brama 

Krakowska 
Boroniówka

7.00-17.00 40 40
8-14 lat

sportowo 
turystyczny

Lp. DATA (okres 
realizacji zajęć)

RODZAJ IMPREZY (nazwa zajęć, temat, 
ewentualnie krótki opis)

Nazwa organizatora 
zgłoszenia Adres, nr tel. Adres e-mail oraz strony internetowej

Imię, nazwisko oraz funkcja 
osoby odpowiedzialnej za 

realizację zajęć wraz 
z nr tel. kontaktowego 

Miejsce realizacji zajęć/
imprezy Godziny realizacji zajęć/imprezy

Przewidywana 
liczba 

uczestników

Przewidywana 
odpłatność od 

uczestnika i opiekuna 
(przy zgłoszeniach 

indywidualnych 
i grupowych)

Wymagania 
dotyczące wieku 

uczestników, 
stroju, itp.

6 16.07.

Rajdy – Mistrz  
Jurajskiej Rekreacji  
- terenowa impreza 

rekreacyjna

KRS TKKF 
SPORTOWIEC 
Częstochowa

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76

jmksportowiec@ gmail.com 
www.sportowiec.org.pl

Jerzy Kowalski     668 
196 859 Złoty Potok 09.00 – 14.00 40 10

8 – 14 
sportowo 

turystyczny

7 17.07.
Turnieje sportowe  

– turniej ringo  
i mini siatkówki

KRS TKKF 
SPORTOWIEC

Klub Spółdzielczy

Częstochowa 
Broniewskiego 3

34/325-48-73
www.sportowiec.org.pl Jerzy Kowalski     668 

196 859 Częstochowa 9.00-14.00 40 0 8-14 lat
rekreacyjny

8 18.07.

Wycieczka  
do   

Owczarkowej Zagrody  
w Wąsoszu

KRS TKKF 
SPORTOWIEC 
Częstochowa

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76

jmksportowiec@ gmail.com 
www.sportowiec.org.pl

Jerzy Kowalski     668 
196 859 Wąsosz 9.00 – 14.00 40 30 8-14 lat

turystyczny

9 23.07.

Terenowe  
gry i zabawy  

– wielobój rekreacyjny, 
ognisko, bryczka  

KRS TKKF 
SPORTOWIEC 
Częstochowa

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76

jmksportowiec@ gmail.com 
www.sportowiec.org.pl

Jerzy Kowalski     668 
196 859

Częstochowa   
Mirów - Pegaz 9.00-14.00 40 25

8-14 
sportowo

turystyczny

10 25.07.

Wycieczka  
krajoznawcza:

poznajemy  
Jurę Krakowsko- 
Częstochowską

KRS TKKF 
SPORTOWIEC 
Częstochowa

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76

jmksportowiec@ gmail.com 
www.sportowiec.org.pl

Jerzy Kowalski     668 
196 859 Ogrodzieniec 8.30-15.00 40 40

8-14 lat
sportowo 

turystyczny

11 30.07.

Rajdy  
– Mistrz Jurajskiej Rekreacji  

– terenowa impreza 
rekreacyjna

KRS TKKF 
SPORTOWIEC 
Częstochowa

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76

jmksportowiec@ gmail.com 
www.sportowiec.org.pl

Jerzy Kowalski     668 
196 859

Góry Sokole - 
Olsztyn 9.00 – 14.00 40 10

8-14  
sportowo 

turystyczny

12 01.08.
Wycieczka  

krajoznawcza  
–  Park Dinozaurów

KRS TKKF 
SPORTOWIEC 
Częstochowa

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76

jmksportowiec@ gmail.com 
www.sportowiec.org.pl

Jerzy Kowalski     668 
196 859 Krasiejów 8.00-16.00 40 60 8-14 lat

turystyczny

13 02.08.

Turnieje  
sportowe  
– wielobój 

rekreacyjny

KRS TKKF 
SPORTOWIEC

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76
www.sportowiec.org.pl Jerzy Kowalski     668 

196 859
Częstochowa

SP 31 9.00-14.00 40 0 8-14 lat
rekreacyjny 

14 06.08.

Terenowe  
gry  

i zabawy  
– turniej ringo

KRS TKKF 
SPORTOWIEC

Częstochowa 
Dekabrystów 

68/76
www.sportowiec.org.pl Jerzy Kowalski     668 

196 859
Częstochowa  

lub Żarki Letnisko 9.00-14.00 40 0
8-14  

rekreacyjny 
i kąpielowy
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Wakacje trwają w najlepsze. Jak często-
chowscy uczniowie wykorzystują ponad 
dwumiesięczną labę? Część z nich wyje-
chała nad morze, część za granicę, inni 
w góry, czy do rodziny. Wielu z nich spę-
dzi tę przerwę przed telewizorem, czy 
komputerem. A wakacje w mieście wcale 
nie muszą być nudne. Częstochowskie in-
stytucje kulturalne, oświatowo-wycho-
wawcze i sportowe przygotowały bardzo 
ciekawą ofertę. W  programie wydarzeń 
znalazło się kilkadziesiąt propozycji.

W tym roku z dotacji na organizację letnich 
atrakcji korzysta 17 stowarzyszeń, klubów 
sportowych, instytucji, fundacji, czy organizacji 
katolickich, które zapraszają m.in. na: wyciecz-
ki, rajdy, turnieje sportowe, czy zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne. W programie wydarzeń znala-
zły się takie propozycje, jak m.in. wakacje z ra-
kietą, wakacje z taekwondo, wycieczka do We-
sternowego Miasteczka Twin Pigs w   Żorach, 
wycieczka do parku dinozaurów, czy turniej rin-
go. W akcję ,,Lato w mieście” włączyły się także 
częstochowskie szkoły organizując m.in. drzwi 
otwarte, półkolonie, czy jednodniowe wyciecz-

ki. Na wakacyjne wycieczki, marsze i obozy za-
prasza również regionalny oddział Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
W sumie przygotowano kilkadziesiąt imprez.

Dla osób spędzających wakacje w  mieście, 
ofertę przygotowały także miejskie instytucje.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 
na miejskie pływalnie oraz do Parku Lisiniec, 
gdzie można skorzystać ze strefy wypoczynku 
z piaskiem prosto z Łeby i wypożyczalni sprzętu 
pływackiego.

Chętni mogą też skorzystać z  bieżni Miej-
skiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. 

Dąbrowskiego. Podczas wakacji, we wtorki 
i czwartki w godz. 18.00-20.00 oraz w soboty 
i  niedziele w  godz. 18.00-20.00 bieżnia do-
stępna będzie bezpłatnie. Wszystkim miłośni-
kom biegania przypominamy również, że na 
stadionie w każdą sobotę od godz. 9.30 odby-
wają się bezpłatne zajęcia w  ramach akcji 
„BiegamBoLubię”.

W  czasie wakacji cały czas trwają imprezy 
różnego typu w  ramach akcji „Aleje – tu się 
dzieje”. Więcej informacji na ten temat znaj-
dziemy na stronie: www.aleje.czestochowa.pl

Katarzyna Gwara

mailto:skarbnik@czestochowa.zhp.pl
mailto:skarbnik@czestochowa.zhp.pl
mailto:klubsportowyorient@gmail.com
mailto:klubsportowyorient@gmail.com
http://aleje.czestochowa.pl/


Sezon grillowy w pełni

Co najczęściej 
przyrządzamy?

Inne oblicze grilla

Magia ognia, smak barbecue
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Lato sprzyja posiłkom na świeżym 
powietrzu. W gorące dni i ciepłe wie-
czory chętnie spotykamy się z rodziną 
lub znajomymi przy grillu. Co wtedy 
przygotowujemy? Jedni stawiają oczy-
wiście na klasykę, czyli kiełbaskę i ka-
szankę - drudzy pozwalają na to, aby 
poniosła ich kulinarna wyobraźnia.

Fani grillowania mają różne upodoba-
nia – jedni wolą przygotowywać oryginal-
ne potrawy, inni pozostają wierni trady-
cyjnej kiełbasce czy karkówce. Co zatem 
możemy grillować? Wszystko zależy od 
naszej wyobraźni. Potrawy można przygo-
tować samemu, używając odpowiednich 
przypraw, jednak producenci oferują co-
raz więcej produktów, które są już zama-
rynowane i jedynie wystarczy wrzucić je 
na ruszt – to pozwala zaoszczędzić czas. 
Kiełbasa, kaszanka i karkówka to najbar-
dziej tradycyjne wybory. Można je oczywi-
ście trochę urozmaicić – dodając nieoczy-
wiste akcenty, takie jak na przykład... ser 
czy cebulę. Na rynku istnieje wiele rodza-
jów tych mięsnych przetworów – tłuściej-
sze, chudsze, pikantne i łagodne. Sezon 
grillowy trwa długo, więc spróbować moż-
na wszystkiego, aby sprawdzić, co najbar-
dziej odpowiada naszym podniebieniom. 

Jakie mięso grillujemy?
Każde – czerwone i białe. Może to być 

wieprzowina, drób, dziczyzna, a nawet ry-
by. Na ruszt możemy położyć wieprzową 
karkówkę, steki, filety drobiowe, udka, 
skrzydełka, ale także polędwiczki, żeberka 
czy schab. Możliwości jest naprawdę wiele, 
podobnie jak przepisów, według których 

możemy przygotować potrawy na grilla. 
Wieprzowina jest wybierana dosyć często 
ze względu na tłuszcz, którym jest poprze-
rastana – na ruszcie wytapia się, pozosta-
wiając soczyste mięso. Można przyrządzić 
z niej steki, żeberka, ale świetnym pomy-
słem są także szaszłyki. Najlepszy smak 
wydobędziemy wtedy, gdy wcześniej zama-
rynujemy mięso w przyprawach, ziołach i 
oleju. Do wieprzowiny pasuje m.in. tymia-
nek, rozmaryn, liść laurowy, ale także 
słodka papryka, goździki czy czosnek. Al-
ternatywą jest mięso drobiowe – ta opcja z 
pewnością zadowoli zwolenników lekkich 
dań i dzieci, które są przyzwyczajone do 
delikatnego smaku. Grillować możemy 
właściwie każdą część kurczaka – skrzy-
dełka, pierś, udka, nogi... Większą uwagę 
możemy skupić w tym przypadku na przy-
prawach i sposobie przyrządzenia. Skorzy-
stać możemy z wielu klasycznych ziół – ta-
kich jak kolendra, rozmaryn, papryki słod-
kiej lub chili, koperku i tym podobnych. 
Dla miłośników kuchni orientalnej, pole-
cany jest natomiast imbir, cynamon, curry 
lub miód. Grill jest świetnym sposobem 
także na przyrządzenie ryb i nie musimy 
ograniczać się przy wyborze gatunków. 
Może to być pstrąg, karp, szczupak, czy ło-
soś – to zależy od naszych upodobań. Moż-
na podzielić rybę na kawałki lub przyrzą-
dzić ją w całości – funkcjonuje wiele inte-
resujących i kuszących przepisów na jej 
przygotowanie. Należy pamiętać o tym, że 
każde mięso można połączyć z warzywami, 
tworząc pyszne i oryginalne szaszłyki – to 
także jedna z najbardziej popularnych 
form przygotowywania dań na ruszt. 

Paula Nogaj

Przepis na karkówkę z grilla
Składniki: 0,6 kg karkówki

Składniki do marynaty: 
2 łyżki oleju, 1 łyżeczka przyprawy do karkówki, 3 łyżeczki maggi w płynie, 4 łyżeczki 
miodu, 4 łyżeczki musztardy sarepskiej, 4 łyżeczki musztardy francuskiej, ponadto pieprz 
i ketchup ostry do smaku.

Sposób przygotowania:
Połączyć składniki marynaty i wymieszać. Karkówkę pokroić w plastry, by następnie na-
moczyć je dokładnie w marynacie i odstawić do lodówki na kilka godzin ok. 7-8. Po tym 
czasie można wyjąć mięso i piec około 15 minut na ruszcie. Podać można 

Warzywa jako alternatywa

Grill także dla wegan
Z pewnością każdy wśród swoich 

znajomych ma osobę, która nie je mię-
sa. Jeżeli zapraszamy gości na wspólne 
grillowanie, warto więc pomyśleć 
o tych, którzy są weganami lub wegeta-
rianami. Możliwości na przygotowanie 
odpowiednich dań jest naprawdę wiele. 
Podstawą są oczywiście warzywa.  

Przyrządzić możemy wegańskie sza-
szłyki bez dodawania mięsa lub upiec 
warzywa w całości – nadziewane, fasze-
rowane i przyprawiane. Nie musimy 
opierać się jedynie na grillowaniu pla-
strów popularnej cukinii, chociaż należy 
przyznać, że ta świetnie nadaje się na 
ruszt. Podobnie jak bataty – słodkie 
w smaku i naprawdę syte. Można je na-
dziewać wedle uznania np. szpinakiem 
bądź suszonymi pomidorami tak samo 
jak paprykę. Coraz częściej na grillach 
króluje także bakłażan – wystarczy od-
powiednio go zamarynować. Dodatkiem 
może być pieczony chlebek. 

Pamiętajmy o tym, że warzywa możemy 
przyrządzać zupełnie tak samo jak mięso. 
Zawsze możne je zamarynować, czy przy-

prawić tymi samymi ziołami! Nadadzą im 
wtedy wyjątkowy smak. Wspomniane 
wcześniej szaszłyki z pewnością będą 
barwnym daniem na nasze przyjęcie na 
świeżym powietrzu. Przykładowymi kom-
ponentami może być tofu, pomidorki kok-
tajlowe, papryka, pieczarki i cukinia. 

Należy zwrócić uwagę na to, że warzy-
wa same w sobie mogą nie smakować aż 
tak dobrze jak te, które uprzednio na-
moczymy w marynacie. Wykonać moż-
na ją bardzo prosto, używając oleju, 
musztardy, sosu sojowego i przypraw – 
oregano, curry, majeranku. Wszystko 
według uznania i fantazji. Popularny 
wśród wegetarian jest natomiast falafel, 
czyli małe pyszne kuleczki, które przy-
gotowuje się na bazie ciecierzycy, cebuli 
i pietruszki. Tego typu kotlecikami 
z pewnością można się najeść. 

Choć wydawać by się mogło, że trud-
no wymyślić wiele bezmięsnych dań, nic 
bardziej mylnego! W specjalnych książ-
kach kucharskich i na blogach kulinar-
nych jesteśmy w stanie znaleźć tysiące 
atrakcyjnych przepisów!

Paula Nogaj

Któż z nas nie lubi plenerowych 
spotkań w gronie znajomych, biesiad 
rodzinnych, czy szalonych imprez pod 
gwiazdami? Musimy jednak mieć od-
powiednie i klimatyczne miejsce do 
ich organizacji, a także... zaserwować 
gościom wyjątkowe specjały. Dzięki 
tym dwóm elementom z pewnością 
nasze imprezy będą niezapomniane!

Coraz częściej nasze tarasy i ogrody 
projektujemy z równym pietyzmem, co 
wnętrza domu. Świadomie dążymy do te-

go, aby stały się one jego integralną czę-
ścią. To właśnie tutaj chcemy odpoczy-
wać po ciężkim dniu pracy i  spełniać co-
raz bardziej wyrafinowane oczekiwania 
dotyczące jedzenia. 

Zewnętrzna strefa kulinarna nie ogra-
nicza się już tylko do znalezienia miejsca 
dla grilla. Tworzymy rozbudowane syste-
my chlebowych pieców, wędzarni, grilli 
napędzanych różnymi źródłami energii, 
ogrzewaczy powietrza i innych sprzętów 
pozwalających nam cieszyć się gotowa-
niem na dworze. 

Od niedawna możemy wykorzysty-
wać do tego również paleniska ogrodowe 
Quan Garden Art z mnóstwem przydat-
nych funkcji sprawiających, że nasze 
ogrodowe kuchnie, dają nam w zasadzie 
nieograniczone możliwości kulinarnych 
szaleństw. Co więcej, naturalne ciepło 
i blask ognia pozwalają cieszyć się bar-
becue przez cały rok – niezależnie, czy 
jest to środek upalnego lata, czy świat 
zdaje się być uśpiony pod zwałami śnie-
gu. Zamiłowanie do jedzenia, podziw dla 
wysokiej klasy wzornictwa oraz szczę-

ście, jakie dają chwile spędzane w gro-
nie rodziny i przyjaciół, stały się pretek-
stem do stworzenia urządzeń na powrót 
dających poczucie wspólnoty i wzajem-
nej bliskości. 

Dziś, znów jak miliony lat temu, sku-
piamy się wokół ognia – tym razem jed-
nak przy Quan Garden Art.  

Artur Kupczyk 
Szef Kuchni – Studio Kulinarne  

www.parkowa27.pl
Doradca kulinarny Quan Garden Art. 
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Jak jeździć

Ruszyła przebudowa torowiska 
przy al. Niepodległości

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 5 lipca 2019 r.

FIAT 500 1.2 E, 
rok prod. 2012 

  20.900 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  

KIA CEED 1.4 D, 
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł.,serwis., gwarancja, 
F-ra VAT  

44.900 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  

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2016, kraj.,  
I – wł.,serwis. 

33.900 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 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 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN XSARA 1.6 E, rok prod. 1999  1.700 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009  14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  

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

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

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

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

serwis, F. VAT 31.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n 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 NISSAN X-TRAIL 1.6 D, rok prod. 2014, 

 kraj., I –wł., F. VAT  59.900 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	 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n	 PEUGEOT 107, 1.0 E, rok prod. 2006, 

kraj., I –wł. 8.900 zł
n	 RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 42.800 zł
n	 RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009 11.900 zł
n	 RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n	 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.  35.900 zł
n	 SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n	 SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n	 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006 	 16.900 zł
n	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 zł
n	 TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015  

kraj., I – wł., serwis, 132 KM 49.900 zł
n	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002 6.900 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n	 VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  55.900 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

Rozpoczął się remont toro-
wiska i rozjazdów przed za-
jezdnią MPK. Efekt? Aleja Nie-
podległości jest zamknięta dla 
ruchu kołowego. Prace w tym 
miejscu mają potrwać do koń-
ca lipca. 

Trasy objazdu zamkniętej dla 
ruchu kołowego alei Niepodległo-
ści pokazane w uproszczeniu 
przedstawia specjalna mapka. 
Kolor zielony, wskazuje trasy 
(w obu kierunkach) dla jadących 
z Wrzosowiska i Brzezin, a kolor 
czerwony wskazuje trasę (w jed-
nym kierunku) dla jadących ze 
Śródmieścia na południe miasta. 

MZDiT zwraca uwagę, że 
w przebudowie są obecnie: ale-
ja Pokoju i al. Niepodległości.

Czasowe zmiany w organizacji 
ruchu powodują utrudnienia 
w ruchu i tworzenie się korków 
w tej części miasta, zwłaszcza na 
ulicy Równoległej i w rejonie Es-
takady. Zmiany w trasach auto-
busów komunikacji publicznej, 
opisuje dokładnie odrębna infor-
macja, którą znajdziemy na stro-
nie internetowej MZDiT. - Prosi-
my użytkowników dróg i pasaże-
rów komunikacji publicznej 
o wyrozumiałość i przepraszamy 
za przejściowe utrudnienia w ru-
chu. W rejonie przebudowy za-
chowujmy szczególną ostrożność 
i zwróćmy uwagę na aktualne 
oznakowanie – apeluje MZDiT.

Katarzyna Gwara
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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 —

n WYNAJMĘ lokale użytkowe: 1) Błeszno-
Raków – 40 m 2. 2) Parkitka – 22 m2.  
Tel. 604 720 830

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

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)

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: 1) kurtkę skórzaną motocyklową 

czarną, szczupłą – 100 zł. 2) Szafę z 
nadstawką – 120 zł. 3) Ortezę na kolano – 150 
zł. 4) Umywalkę – 50 zł. Tel. 660 714 015

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

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

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 

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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Sportowe zmagania w Poczesnej

Zawody w badmintonie i parabadmintonie
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Jesienna runda Ekstraklasy

Karnety i bilety na mecze 
Rakowa

Siatkówka plażowa w Galerii Jurajskiej

Półfinał Mistrzostw 
Polski Kadetów 

Raków Częstochowa podał 
już informacje związane z za-
kupem biletów i karnetów na 
jesienną rundę Ekstraklasy. 
Mecze częstochowskiej druży-
ny jako gospodarza będą roz-
grywane na stadionie w Beł-
chatowie – podano także in-
formacje dotyczące właśnie 
tego obiektu. 

Mecze Rakowa jako gospoda-
rza w rundzie jesiennej sezonu 
2019/2020 PKO BP Ekstrakla-
sy rozgrywane będą na GIEKSA 
Arena  w Bełchatowie.  Stadion 
oddalony jest od Częstochowy o 
75 kilometrów, a dojazd samo-
chodem zajmuje od 50 minut 
do  półtorej godziny. Na stronie 
internetowej Rakowa można 
sprawdzić rozkład trybun i sek-
torów tego obiektu. Bilety w 

przedsprzedaży będą kosztować 
następująco: bilet normalny 23 
zł, bilet ulgowy 17 zł, bilet dzie-
cięcy (do 7 r. ż.). Z kolei ceny bi-
letów w dniu meczowym: 26 zł 
bilet normalny, 20 zł bilet ulgo-
wy, 1 zł bilet dziecięcy (do 7 r. 
ż.). Ceny karnetów do 20 lipca 
wynoszą kolejno: karnet nor-
malny 199 zł, karnet ulgowy 
139 zł, karnet dziecięcy (do 7 r. 
ż) 10 zł.  Bilet i karnet ulgowy 
sprzedawane będą na dotych-
czasowych zasadach, podobnie 
jak karnety. Dla tych kibiców, 
którzy zakupią karnet klub 
przewidział specjalne przywileje 
– m.in. pierwszeństwo zakupu 
biletów na mecze TOTOLOTEK 
Pucharu Polski. Obecnie trwają 
ostatnie prace nad nowym sys-
temem, który ma znacznie uła-
twić nabycie karnetów i biletów 

na mecze „Czerwono-Niebie-
skich”. Sprzedaż będzie prowa-
dzona przez Internet oraz w 
punktach sprzedaży w Często-
chowie i Bełchatowie. Więcej in-
formacji ma zostać udzielonych 
w najbliższym czasie. Trwają 
również rozmowy na temat zor-
ganizowanych wyjazdów na 
mecze domowe Rakowa rozgry-
wane w Bełchatowie. W najbliż-
szym czasie ma zostać utworzo-
na specjalna grupa na Facebo-
oku, gdzie kibice będą mogli od-
naleźć kompanów do podróży 
samochodem lub  busem  na 
własną rękę. Przypomnijmy, że 
w rundzie jesiennej sezonu 
2019/2020 Raków rozegra w 
Bełchatowie dziesięć spotkań – 
pierwszy mecz z Koroną Kielce 
odbędzie się już 20 lipca o godz. 
15:00. 

TURNIEJ PARABADMINTONA:
kat. gra pojedyncza juniorek WH-1/WH-2:

1 m-ce Natalia GRZYB – SP w Poczesnej, LUKS „Jedynka” 
Cz-wa/ABRM Poczesna

2 m-ce Anna WOLNY – MKS Imielin
3 m-ce Julia BOLIBRZUCH – MMKS Kędzierzyn Koźle
4 m-ce Joanna SADLIK – MKS Imielin 

kat, gra podwójna juniorek WH-1/WH-2
1 m-ce Joanna SADLIK / Anna WOLNY
2 m-ce Julia BOLIBRZUCH / Natalia GRZYB

kat. gra pojedyncza WH/S:
1 m-ce Tomasz Szwedo – MKS Imielin
2 m-ce Jakub Sikorski „Kodi” – UM Zakopane

TURNIEJ BADMINTONA:
Gra pojedyncza kobiet Open „A”:

1 m-ce Karolina Grabowska-Skora
2 m-ce Marta Rembielak-Kucharska
3 m-ce Renata Smędzik

Gra pojedyncza mężczyzn Open „A”:
1 m-ce Mariusz Płazak

Gra pojedyncza mężczyzn 40+ „A”:
1 m-ce Zbigniew Dolata
2 m-ce Paweł Hałubek
3 m-ce Tomasz Jackowski
4 m-ce Przemysław Dobosz
5 m-ce Jakub Sikorski „Kodi”

6 m-ce Krzysztof Szczepankiewicz 
Gra pojedyncza mężczyzn 50+ „A”:

1 m-ce Tomasz Rosiński
2 m-ce Grzegorz Górski
3 m-ce Leszek Sobota
4 m-ce Andrzej Żyto

Gra pojedyncza mężczyzn Open „AR”:
1 m-ce Paweł Gąsiorski
2 m-ce Kacper Ruksza

Gra pojedyncza mężczyzn 40+ „AR”:
1 m-ce Paweł Ruksza
2 m-ce Adam Sikorski

Gra pojedyncza mężczyzn 50+ „AR”:
1 m-ce Zbigniew Rubin
2 m-ce Marian Dziewoński

Gra podwójna Open:
1 m-ce Przemysław Dobosz / Mariusz Płazak
2 m-ce Zbigniew Rubin / Karolina Grabowska-Skora
3 m-ce Adam Sikorski / Marta Rembielak-Kucharska
4 m-ce Kacper Ruksza / Paweł Ruksza

Gra podwójna 40+:
1 m-ce Zbigniew Dolata / Paweł Hałubek
2 m-ce Tomasz Jackowski / Tomasz Rosiński
3 m-ce Jakub Sikorski „Kodi” / Tomasz Szwedo

Gra podwójna 50+:
1 m-ce Grzegorz Górski / Dariusz Moruń

W najbliższy weekend 6-7 
lipca na boisku przy Galerii 
Jurajskiej zostanie rozegrany 
Półfinał Mistrzostw Polski Ka-
detów w Siatkówce Plażowej. 

W turnieju wezmą udział 4 
drużyny wyłonione podczas fi-
nałów wojewódzkich z woje-
wództw: dolnośląskiego, lubu-
skiego, opolskiego i śląskiego.

Częstochowę reprezentować 
będzie para Kuba Kantorowicz i 
Marcel Pośpiech - ubiegłorocz-
ni mistrzowie Śląska młodzi-
ków, 9 para Mistrzostw Polski 

Młodzików. Zgodnie z planem 
w sobotę o godzinie 9:15 odbę-
dzie się uroczyste otwarcie za-
wodów, a już od 9:30 mają roz-
począć się gry eliminacyjne. W 
niedzielę od godziny 9:00 będą 
one kontynuowane. Po me-
czach ok. godziny 15:00 uro-
czyste zakończenie turnieju i 
wręczenie nagród. Organizato-
rem zawodów jest Polski Zwią-
zek Piłki Siatkowej, Śląski 
Związek Piłki Siatkowej, Urząd 
Miasta Częstochowy, Exact 
Systems, Norwid Częstochowa 
oraz Galeria Jurajska.

W Hali Sportowej w Pocze-
snej odbył się POCZESNA 
JURA CUP – VI Otwarte Mi-
strzostwa Poczesnej Samorzą-
dowców w Badmintonie oraz 
po raz pierwszy w historii 
Otwarte Mistrzostwa Pocze-
snej w Parabadmintonie o Pu-
char Wójta Gminy Poczesna 
Krzysztofa Ujmy. Wydarzenie 
zostało objęte honorowym pa-
tronatem Parlamentarnego 
Zespołu ds. Promocji Badmin-
tona w ramach organizowanej 
akcji Fundacji Narodowy Bad-
minton cyklu turniejów na ob-
chody 100-lecia odzyskania 
niepodległości. 

Do turnieju zgłosiło się nie-
spełna 30 zawodniczek i zawod-
ników – byli wśród nich m.in. po-
słowie, urzędnicy, radni, nauczy-
ciele i oczywiście samorządowcy. 
O tytuły Mistrzów Poczesnej Sa-
morządowców i Mistrzów Pocze-
snej w Parabadmintonie rywali-
zowano w  kategoriach gier poje-
dynczych kobiet i mężczyzn: 
„Open”, „40+”, „50+” i podwój-
nych: „Open”, „40+” i „50+”. Do-
datkowo był podział na kategorie 
„A” (amator) i „AR” (amator raz 
do roku). O tytuły mistrzów  

w Parabadmintonie 
walczyły zawodniczki 
w kategorii juniorek 
oraz seniorzy w kate-
gorii WH-1/WH-2 (na 
wózkach) i kategorii 
„S” (na stojąco). Ko-
misja sędziowska mi-
strzostw w osobach 
Pawła Grabowskiego 
oraz organizatora 

Pawła Wiśniewskiego przygoto-
wała losowanie, w którym było 
wszystkich 61 meczy: 46 gier po-
jedynczych i 15 gier podwójnych. 
Dużym sukcesem dla zakończył 
się turniej parabadmintona, któ-
ry wygrała juniorka Natalia 
Grzyb, uczennica SP w Poczesnej 
z Ludowego Uczniowskiego klu-
bu Sportowego „Jedynka” Czę-
stochowa/ABRM Poczesna. Na-
talia w tym roku notuje bardzo 
dobre wyniki w kraju oraz za gra-
nicą zdobywając m.in. tytuł Mię-
dzynarodowego Mistrza Czech w 
Parabadmintonie w Rousinov 
koło Brna na początku maja tego 
roku. -Mam nadzieję, że będzie-
my robić cały czas postępy co 
przyniesie efekty w postaci jesz-
cze lepszych wyników. Teraz 
okres aktywnego wypoczynku i w 
sierpniu ruszamy do przygoto-
wań do zawodów para badminto-
na w Czechach i Austrii. Zapra-
szam wszystkich chętnych nie-
pełnosprawnych do Poczesnej, 
do hali sportowej, gdzie prowa-
dzę treningi w sekcji para bad-
mintona. Każdy i w każdym 
wieku może zacząć zajęcia. – 
dodaje organizator zawodów 
Paweł Wiśniewski. 
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42-200 Częstochowa, al. NMP 51

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

SPORT

Skra Częstochowa

Sparingowy remis z Anglikami
Remisem zakończył się 

mecz Skry z   Reprezentacją 
PFA - drużyną złożoną z nie-
zrzeszonych zawodników, któ-
rym brytyjski związek piłkarzy 
organizuje przygotowania do 
sezonu – poinformował klub 
Skra Częstochowa. 

Częstochowski klub rozpoczął 
spotkanie w składzie z Damia-
nem Niedojadem - nowym na-
pastnikiem pozyskanym z Roz-
woju Katowice. Dwóch innych za-
wodników również było testowa-
nych na boisku. 

-Anglicy na początku przewa-
żali, Skra grała dość ostrożnie, 
widać też było w poczynaniach 
naszych piłkarzy sporo niedo-
kładności. Goście zdobyli bramkę 
w 28 minucie po błędzie naszej 
defensywy.   Potem Skra powoli 

zaczęła przejmować inicjatywę, 
wreszcie w 43 minucie po rajdzie 
prawym skrzydłem Krzysztof Na-
pora zagrał na środek pola karne-
go i Kamil Zalewski skierował pił-
kę w długi róg bramki.

W drugiej połowie trener Paweł 
Ściebura posłał na boisko niemal 
w całości nową jedenastkę, w 
obronie zagrał Przemysław Moń-
ka (drugi z pozyskanych piłkarzy 
z Rozwoju), na murawie było tak-
że czterech kolejnych zawodni-
ków sprawdzanych przez Skrę, 
do tego zobaczyliśmy kilka zmian 
powrotnych – informuje klub i 
dodaje - Rywalami Skry nie byli 
amatorzy, a zawodnicy, którzy 
mają za sobą po kilka lat trenin-
gów w akademiach brytyjskich 
klubów (w tym tych najwięk-
szych jak Arsenal), ale w na pew-
nym etapie kluby z nich zrezy-

gnowały. Zabrani przez agencję 
menadżerską i wspierani przez 
brytyjską federację trenują, grają 
i szukają poprzez to dla siebie 
nowych drużyn.

Skra – Reprezentacja 
Angielskich Piłkarzy 

Niezrzeszonych 1:1 (1:1)
Bramki: 

 0:1 (28.) 1:1 Zalewski (44.)
Skra:  

Kos – Gerega, Błaszkiewicz,   za-
wodnik testowany, zawodnik te-
stowany – Napora, Zalewski, Ro-
gala, Olejnik, Niedbała – Niedo-
jad, II połowa: Biegański – Moń-
ka, Błaszkiewicz (75. Gerega), 
zawodnik testowany, Obuchow-
ski – zawodnik testowany, Za-
lewski, Marek, Gołębiowski – 
Nocoń – zawodnik testowany 
oraz Żabik, zawodnik testowany.

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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Najlepsi śląscy specjaliści już w Częstochowie
Przez lata uważnie wsłuchiwali się 

w potrzeby pacjentów, zdobywali rze-
telną wiedzę i specjalistyczne doświad-
czenie. Dzięki temu stworzyli miejsce, 
w którym kompleksowa opieka me-
dyczna jest dobierana w sposób indy-
widualny. Wspólna praca zespołu spe-
cjalistów pozwala podejmować się le-
czenia pacjentów wymagających po-
nadstandardowego postępowania. 
Centrum Medyczne „Promedyk” oferu-
je opiekę medyczną wybitnych specja-
listów ze śląskich klinik. Rozmawiamy 
z jednym z nich – ortopedą-traumatolo-
giem Andrzejem Jasińskim.

Redakcja: Jest pan ortopedą-
-traumatologiem i lekarzem medycy-
ny sportowej. Czym różnią się te 
dziedziny?

Andrzej Jasiński: Wszystkie są po-
krewne jednak jest kilka podstawowych 
różnic. Ortopedia jest jedną z podstawo-
wych specjalności lekarskich. Skupia się 
przede wszystkim na diagnostyce oraz 
leczeniu operacyjnym i zachowawczym 
schorzeń, wad wrodzonych i nabytych 
narządów ruchu. Swoim zakresem obej-
muje szkielet, układ więzadłowo-stawo-
wy, mięśnie, nerwy i naczynia. Dziedziną 
ściśle związaną z ortopedią jest trauma-
tologia, która zajmuje się leczeniem ope-
racyjnym kości, stawów, więzadeł, a po-
średnio również mięśni i ścięgien do-
tkniętych urazami. W szerszym tłuma-
czeniu możemy powiedzieć, że trauma-
tologia obejmuje narządy poza układem 
ruchu. Medycyna sportowa z kolei to 
wszystkie uszkodzenia i stany pourazo-
we związane z uprawianiem sportu. 
Obejmuje ona również profilaktykę. 

Red.: Nie od dziś wiadomo, że naj-
lepsi specjaliści medyczni są na 
Śląsku. Skąd pomysł na pracę 
w Częstochowie?

A.J.: Od ponad 38 lat jestem związany ze 
szpitalem w Piekarach Śląskich. Od lat je-
stem też lekarzem Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk, który działa właśnie na terenie byłe-
go województwa częstochowskiego. Po-
czątkowo postanowiłem więc otworzyć ga-
binet w Koszęcinie, a później w Lublińcu. 
Wśród moich pacjentów niemal połowę 
stanowią mieszkańcy Częstochowy i naj-
bliższych okolic. Naturalną koleją rzeczy 
było więc – ze względu na wygodę i dobro 
pacjentów – przyjmowanie ich właśnie 
w tym mieście. A, że nadarzyła się okazja 
to długo się nie zastanawiałem. Niestety 
z racji wielu obowiązków w Częstochowie 
jestem raz w tygodniu, w soboty.  

Red.: Nadarzyła się okazja, bo 
powstało nowe Centrum Medyczne 
Promedyk...

A.J.:  ...i na dodatek jego właścicielami są 
moi przyjaciele. Od początku byłem moc-
no zaangażowany w tworzenie tego miej-
sca. Sugerowałem, jakie usługi powinny 
być w nim świadczone. W tym zawodzie 
mam wieloletnie doświadczenie, mogę 
więc powiedzieć, które gabinety są oble-
gane i jakich specjalistów szukają pacjen-
ci. Zależało mi więc, żeby znalazły się 
specjalizacje pokrewne z ortopedią. 
W konsekwencji mamy najlepszych spe-
cjalistów z zakresu kardiologii, chirurgii 
ogólnej, onkologii, urologii, dermatologii, 
laryngologii, a także rehabilitacji, fizykote-
rapii, a nawet chirurgii estetycznej. W ta-
kim zakresie wszystko doskonale działa, 
a my wzajemnie się uzupełniamy. To oczy-

wiście wpływa na komfort i bezpieczeń-
stwo pacjentów.

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

A.J.:  Nowoczesnych urządzeń mamy ca-
łą gamę. Ja się opieram o aparaty do 
ultrasonografii i szeroki zakres fizykotera-
pii i rehabilitacji. Sprzęt, z którego korzy-
stamy dopiero wchodzi na rynek. Wszyst-
kie zakresy laseroterapii i prądowych za-
biegów są w najnowocześniejszym wyda-
niu. Pacjenci są bardzo zadowoleni, bo 
i efekty są bardzo dobre. Promedyk ma 
wszystko, żeby osiągnąć sukces.

Red.: Co ważne, na tych inwesty-
cjach i specjalizacjach nie zamierza-
cie poprzestać.

A.J.:  Jak na razie dysponujemy pełną 
diagnostyką, zaopatrujemy ortope-
dycznie pełen zakres ortez i stabiliza-
torów stawowych, współpracujemy 
z technikami ortopedycznymi, leczymy 
skoliozy w pełnym zakresie rehabilita-
cji i diagnostyki. Dużo jeszcze przed 
nami. Chcemy bowiem funkcjonować 
perfekcyjnie. Chcemy, żeby pacjenci 
byli zadowoleni, a my żebyśmy uzyski-
wali bardzo dobre efekty diagnostycz-
ne i lecznicze. Mamy nadzieję, że uda 
nam się również rozszerzyć naszą 
działalność o ewentualne zabiegi ope-
racyjne. 

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
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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.
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05:15 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 
świat; odc. 9; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 208 (seria 
2.; odc. 94); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 518; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Film dokumentalny
08:55 Czterdziestolatek; odc. 21/21 - 

Smuga cienia, czyli pierwsze poważne 
ostrzeżenie; serial TVP; od lat 7

10:10 Ranczo; s.I; odc. 10 (seria I,; odc. 10) 
- Porwanie; serial obyczajowy TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 127 
(seria X; odc. 6) - Dzień papieski; 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. 10; esej dokumentalny; 
Wielka Brytania (2016); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 519; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 209; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
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 Echo serca; odc. 3; serial TVP
21:30 Zatrzymane chwile; dramat; USA 

(1996); reż.:Bethany Rooney; wyk.:Eva 
La Rue Callahan

23:10 Horror na szosie (Wrecker)  79’; 
thriller; Kanada (2015); reż.:Michael 
Bafaro; wyk.:Anna Hutchinson, Andrea 
Whitburn; od lat 16

00:45 El Principe – dzielnica zła; odc. 48 
(El Principe, ep. 48); serial; Hiszpania 
(2014); od lat 16

01:40 El Principe – dzielnica zła; odc. 49 
(El Principe, ep. 49); serial; Hiszpania 
(2014); od lat 16

02:35 Ocaleni; reality show
03:40 Magazyn kryminalny 997; magazyn
04:30 Notacje; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 433 ed. 6; 
teleturniej

05:55 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 25 Decydujący dzień; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Okupacja 1968. Ostatnia 
misja Generała Jermakowa; film 
dokumentalny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2215; 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 (410); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 208 

„Rollercoaster” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2052; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 434 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 14 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:05 Coś dla Ciebie; magazyn; od lat 7
14:35 Operacja Zdrowie!; magazyn 

medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 129; serial; Niemcy (2008); 
od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 435 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2216; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 93 (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. 707 Jesteś 

lekiem na całe zło; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 108 

„Zazdrość”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks – Dusigrosz komedia 

romantyczna; Francja (2016); reż.:Fred 
Cavaye; wyk.:Dany Boon, Laurence Arne, 
Patrick Ridremont, Noemie Schmidt

21:50 Trasa koncertowa Dwójki
22:50 Trasa koncertowa Dwójki
23:55 Lwie serce; film akcji; USA (1990); 

reż.:Sheldon Lettich; wyk.:Jean-Claude 
Van Damme, Harrison Page, Deborah 
Rennard, Ashley Johnson; od lat 16

01:50 Wymarzony kawaler (Making Mr. 
Right); komedia; USA (2008); reż.:Paul 
Fox; wyk.:Dean Cain, Christina Cox, 
Jocelyne Loewen; od lat 12

03:25 Kontakt; odc. 4/8; 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 (14); magazyn 

poradnikowy. Właściciele Aresa 
boją się, że ich pupil jest agresywny. 
Aneta Awtoniuk przyjrzy się jego 
zachowaniu. W odcinku również 
spotkanie z...

9:15 Malanowski i partnerzy (5) serial 
fabularno-dokumentalny

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

10:45 Dlaczego ja? (655) serial 
paradokumentalny

11:45 Gliniarze (216) serial 
paradokumentalny

12:40 Trudne sprawy (537) serial 
paradokumentalny

13:40 Sekrety rodziny (78) serial 
paradokumentalny

14:40 Dlaczego ja? (408) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (255) serial 

paradokumentalny. Bogata kobieta 
twierdzi, że jest podtruwana przez 
męża. Początkowo sceptyczni 
policjanci postanawiają jednak zbadać 
jej mieszkanie. Gdy przybywają na 
miejsce,...

17:40 Sekrety rodziny (79) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (492) 

serial komediowy
20:05 Galimatias, czyli kogel-mogel 2; 

komedia obyczajowa, Polska 1989. 
Po ślubie Kasia (Grażyna Błęcka-
Kolska) i Paweł (Dariusz Siatkowski) 
Zawadowie urządzają się na wsi. 
Ojciec dziewczyny obiecuje przepisać 
na nich ziemię, jeśli doczeka się 
wnuków. Jego córka marzy jednak o 
powrocie na studia pedagogiczne i nie 
planuje powiększenia rodziny. Paweł 
postanawia założyć hodowlę owiec…

22:10 Kongo; film przygodowy, USA 
1995. Ekspedycja naukowa dociera do 
zaginionego afrykańskiego miasta.

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

05:10 Uwaga! (5724) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (431) - program
07:50 Doradca smaku 10-Pilaw z 

kurczaka (28/40) - program
08:00 19 + (331) - program
08:30 19 + (332) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (5/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1123) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1124) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (23/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (688) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1125) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1126) 

- program kryminalny. Komisarze 
poszukują pracownika firmy 
kurierskiej, jego rzeczy osobiste 
policja wyłowiła z jeziora. Podejrzenie 
pada na hakera, któremu zaginiony 
miał dostarczyć drogi laptop. Być 
może chłopak pobił kuriera by nie 
płacić za przesyłkę. Wkrótce udaje się 
go zatrzymać, jednak ten twierdzi, że 
nie spotkał się z mężczyzną. 

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

16:00 Szkoła (432) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (24/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (689) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7856) - informacje, Polska
19:35 Sport (7839) - informacje, live
19:45 Pogoda (7836) - informacje 
19:50 Uwaga! (5725) - program
20:00 Siódmy syn - film przygodowy, 

Chiny/Kanada/USA/Wielka 
Brytania 2014

22:10 Amerykański gangster - film 
sensacyjny, USA 2007 (od lat 16). 
. Na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych dwudziestego 
wieku, w Nowym Jorku zaczęła 
dokonywać się zmiana na rynku 
narkotykowym. Swój monopol 
starał się narzucić czarnoskóry 
„przedsiębiorca”, który w 
bezwzględny sposób walczył o 
przejęcie intratnego biznesu. 

01:25 Kuba Wojewódzki 12 (12/13) - 
talk show; (od lat 16)

02:30 Uwaga! (5725) - program
02:50 Moc Magii (532) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 257

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 32

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 25
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 135
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 35
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. 10

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 113

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 35
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 36
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 135-136
20:00 Zlecenie; akcja, Meksyk, USA 

2017. Znany na całym świecie 
złodziej – Jack (Dolph Lundgren) 
– dostaje ważne zlecenie od CIA. 
Mężczyzna jest jednym z najlepszych 
specjalistów od zabezpieczeń, dlatego 
wydaje się najlepszym kandydatem 
do planowanej misji. Okazuje się 
bowiem, że mężczyzna ma zdobyć 
tajne dokumenty przetrzymywane w 
strzeżonym więzieniu w Meksyku…

21:30 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…

00:00 We krwi; akcja, Wielka Brytania, 
USA 2014. W trakcie wakacji mąż 
Avy niespodziewanie znika. Kobieta 
postanawia na własną rękę wytropić 
sprawców tego zdarzenia.

02:05 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
odc. 12. program rozrywkowy

02:40 Rodzinny interes; 2019; odc. 35
03:40 Na jedwabnym szlaku; factual
04:00 Menu na miarę; serial fabularny
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 10
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 23
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 11

05:40 Bulionerzy; odc. 13/75 - Grupa; serial 
komediowy TVP; od lat 12

06:15 Na sygnale; odc. 96 „Gra pozorów”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:45 Na sygnale; odc. 97 „Polowanie”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 W labiryncie - Siódmy tydzień; serial 
07:50 W labiryncie - Ciąża; serial 
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1085; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 19; serial 
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 20; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 125 „Pasje”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 126 „Rodzinna 

manipulacja”; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 97 - Nowatorska 

terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia 

to niesłychana, pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 240 - 
Bezpieczna odległość; serial kryminalny 

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 241 - 
Remont; serial kryminalny TVP; od lat 12

15:30 Na dobre i na złe; odc. 323 Bardzo 
długi dyżur; serial TVP; od lat 12

16:25 Na sygnale; odc. 97 „Polowanie”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 100 - W blasku 
fleszy; serial obyczajowy TVP; od lat 12

18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 127 „Kryzys”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 242 - 
Filmowcy; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 38 - 
Sprawa świętego Mikołaja; serial 

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 101 - Grecy i 
Bułgarzy; serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 102 - Jedźmy, 
nikt nie woła; serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 243 - 
Narzeczona; serial kryminalny TVP

23:55 Na granicy; dramat; reż.:Wojciech 
Kasperski; wyk.:Marcin Dorociński, 
Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski; od 
lat 16

01:45 Ekstradycja 2; odc. 6/9; serial TVP; 
od lat 16

02:50 W labiryncie - Siódmy tydzień; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

03:25 W labiryncie - Ciąża; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

03:55 Grzech Fatmagül; odc. 9 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 9); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 125 „Pasje”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Makłowicz w podróży - Podróż 
2 - Ekwador. Kraj pełen skarbów (9); 
magazyn kulinarny

07:05 Okrasa łamie przepisy – W 
krzyżackiej kuchni; magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany (40)
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 90 Hel; 

magazyn; od lat 7
09:10 Koło fortuny; odc. 386 ed. 6
09:50 Rolnik szuka żony seria V; odc. 4; 

reality show; od lat 12
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /90/ - 

„Ściernisko” - Golec uOrkiestra
10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 47 Skarb 

polskich pól; cykl dokumentalny
11:30 Święta wojna – Cellulit (252); serial 

komediowy TVP; od lat 12
12:05 Życie to Kabaret – Pielgrzymka do 

miejsc śmiesznych - Kabaret Neo - 
Nówka; od lat 12

13:15 Życie to Kabaret – Kabaret 
Paranienormalni - Niebezpiecznie 
śmieszni; program rozrywkowy

14:15 Śpiewające fortepiany (41)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy z 

Kabaretem - Szczecin (1). All Inclusive; 
program rozrywkowy; od lat 12

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin (2). Miss turnusu; 
program rozrywkowy; od lat 12

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy 
z Kabaretem - Szczecin (3). Na letnisko 
czy do wód; program rozrywkowy

18:20 Okrasa łamie przepisy – Dawne 
ziarna na talerzu; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (44) - Israelitas; cykl reportaż

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 
2 - Ekwador. Ekwador po polsku (10); 
magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna (253) Molestowanie; 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (42)
21:35 Postaw na milion; odc. 191; 

teleturniej
22:35 The Wall. Wygraj marzenia; /56/; 

teleturniej; od lat 12
23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.III (31); 

program rozrywkowy; od lat 12
00:40 Koło fortuny; odc. 385 ed. 6; 

teleturniej
01:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowe wakacje z duchami. 
Ducholand (1-2); widowisko; od lat 12

03:40 Kabaretowa Mapa Polski – 35. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark - 
Neo - Nówka i goście; /1/; widowisko 

04:30 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie - Irena Santor; /cz. 1/; widowisko

05:10 Szkoła (17) - program
06:10 Ukryta prawda (622) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (108) - program 

sądowy
08:10 Szpital (306) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(145/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (156/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (10/13) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (370) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (109) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(146/176) - program sądowy
16:20 Szpital (307) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (18/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (11/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 3 (5/12) - 

program
20:00 Stowarzyszenie wędrujących 

dżinsów - komedia, USA 2005. 
Bridget (Blake Lively), Carmen 
(America Ferrera), Lena (Alexis 
Bledel) i Tibby (Amber Tamblyn) 
są najlepszymi przyjaciółkami. 
Te wakacje mają po raz pierwszy 
w życiu spędzić osobno. Niedługo 
przed wyjazdem dziewczyny kupują 
w lumpeksie spodnie, które dziwnym 
trafem pasują na nie wszystkie 
pomimo ich odmiennej budowy 
ciała…

22:30 Mumia: Grobowiec Cesarza 
Smoka - film przygodowy, Kanada/
Niemcy/USA 2008. Akcja rozgrywa się 
w Chinach, gdzie przed tysiącami lat 
został pochowany przeklęty na wieki 
Cesarz Smok. Młody poszukiwacz 
przygód trafia na ślad grobowca 
i niechcący budzi do życia Cesarza 
i jego armię…

00:50 Zagubieni (15/25) - serial, USA. 
Po tym jak Claire wraca i nie pamięta 
nic sprzed pechowego lotu…

01:45 Druga strona medalu 3 (2/8) - talk 
show – Maja Włoszczowska

02:15 Druga strona medalu 3 (3/8) - talk 
show – Krzysztof Krauze

02:45 Noc Magii (532) - program; (od 
lat 16), live

04:55 Druga strona medalu 3 (4/8) - talk 
show – Karol Bielecki

05:05 Wiem, co jem na diecie (10/12) - 
program lifestylowy 

05:40 Zakup pod kontrolą (5/6) - 
program rozrywkowy 

06:25 Beauty ekspert (7/10) - magazyn 
lifestylowy 

06:55 W dobrym stylu (1/10) - program 
lifestylowy 

07:40 Sablewskiej sposób na modę 4 
(9/13) - program rozrywkowy 

08:25 Apetyt na miłość (5/8) - program 
09:25 W czym do ślubu? (2/10) - reality 

show 
10:00 Afera fryzjera 6 (5/12) - program 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5 (7/13) - 

program rozrywkowy 
11:45 Kuchenne rewolucje 7 (5/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:45 Eks-tra zmiana (4/8) - program 

lifestylowy 
13:45 Misja ratunkowa 2 (9/10) - 

program rozrywkowy 
14:30 W czym do ślubu 4 (6/12) - reality 

show 
15:05 W czym do ślubu 4 (8/12) - reality 

show 
15:35 Śluby marzeń - program 

rozrywkowy 
16:40 Kosmetyczne rewolucje (7/8) - 

program rozrywkowy 
17:25 Tak powstają rajstopy (5/8) - 

program lifestylowy 
17:55 Kuchenne rewolucje 6 (13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(6/8) - reality show 
19:40 Ugotowani 7 (43) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:15 Ugotowani 7 (44) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:50 Apetyt na miłość 4 (4/12) - 

program rozrywkowy 
21:50 Zanim Cię zobaczę (1/8) - 

program rozrywkowy 
22:50 Miłość od kuchni (8/10) - program 

rozrywkowy 
00:25 Seks bez tajemnic (1/4) - program 

poradnikowy (od lat 16)
01:25 Gwiazdy prywatnie 3 - Marcin 

Tyszka (8) - program lifestylowy 
02:10 W dobrym stylu (1/10) - program 

lifestylowy 
02:55 Wiem, co jem na diecie (2/12) - 

program lifestylowy 
03:25 Wiem, co jem (6/16) - magazyn 
03:55 W roli głównej - Urszula Dudziak 

(3/8) - talk show 
04:25 W roli głównej - Agnieszka 

Grochowska (4/8) - talk show 

05:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
06:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: 1/2F (2) 
08:10 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/4F (3)
10:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: 1/2F 
15:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Finał
17:30 Strongman
18:30 Ring TVP Sport
19:30 Sporty walki - Gala MMA - Rocky 

Warriors Cartel
22:35 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:15 Boks - Gala Knock Out Promotion 

w Łomży - walka wieczoru Kamil 
Szeremeta - Ruben Diaz

00:15 Boks - KnockOut Boxing Night 
- Zakopane - walka wieczoru: K. 
Włodarczyk - A. Sands

01:15 Boks - Gala Knock Out Promotion w 
Gliwicach - walka wieczoru: Artur Szpilka 
- Mariusz Wach

02:15 Boks - Knockout Boxing Night 
w Łomży: Fiodor Czerkaszyn - JJ 
McDonagh, Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk - Aleksandru Jur

03:20 Esport - ESL One, Kolonia dz. 4; 
relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 Buffy, postrach wampirów (21) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (66) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (61) reality show. 
We wsi Rysie mieszka pani Irena, 
która wychowuje trzech wnuków. 
Dom jest w złym stanie. Wilgoć, 
nieszczelne drzwi i okna...

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

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (10) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (50) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (51) serial 

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

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (70) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (518) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (10) serial 

kryminalny
17:00 Joker (37) teleturniej
18:00 Septagon (11) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (519) 

serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (17); program 

rozrywkowy 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 (277) serial kryminalny

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (278) serial kryminalny

23:00 W czym mamy problem; komedia 
kryminalna, USA 1994. Sympatyczna 
gospodyni domowa okazuje się 
groźną psychopatką.

1:00 Zagadkowe zgony (10) serial 
dokumentalny

1:35 Zagadkowe zgony (11) 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
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 5 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 5.07.1989
07:40 Popielec; odc. 3 - Dziczyzna; serial
08:45 To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem.; odc. (1); magazyn kulinarny
09:25 Historia Polski – Polska i świat z 

historią w tle – Katastrofa Gibraltarska 
1943 – Ostatni świadkowie; cz. 1-2; cykl 
reportaży; od lat 12

10:40 Sensacje XX wieku – Broń 
chemiczna; cykl dokumentalny

11:10 Era kosmiczna: historia NASA – Start 
z Ziemi.; odc. 1/4; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

12:05 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 22; cykl dokumentalny; od lat 7

12:25 Czas honoru; odc. 66 „WEZWANIE”; 
serial TVP; od lat 12

13:25 Dawne światy; odc. 1/8 Egipt, 
kolebka cywilizacji; serial dokumentalny; 
Francja (2007); od lat 12

14:30 Bizancjum: opowieść o trzech 
miastach; odc. 2/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); od lat 12

15:30 Cicha wojna – Nadchodzą Rosjanie; 
odc. 2; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

16:35 Historia Polski – Niezwykłe 
Dwudziestolecie. Historia gospodarcza 
II RP - Koleje; odc. 1

17:05 Niezwykłe Dwudziestolecie. Historia 
gospodarcza II RP – Lotnictwo; odc. 2

17:40 Poszukiwacze skarbów; odc. 14/16; 
cykl dokumentalny; USA (2014)

18:10 Koło historii – Pejzaż z Kopcem; cykl 
reportaży; reż.:Julian Rachwał; od lat 12

18:40 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 22; cykl dokumentalny; od lat 7

18:55 Popielec; odc. 4 - Dymy; serial TVP
20:00 Konzentrationslager Stutthof
20:55 Helikoptery w akcji; odc. 

3/4 Afganistan (odc. 3/4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2008)

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV; 
odc. 47; magazyn; od lat 7

22:30 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
szalikowca na Ukrainie; reportaż

23:05 Wojna wietnamska; odc. 9/10; serial 
dokumentalny; USA (2017); od lat 16

00:05 Słynne jednostki specjalne; odc. 
9/10 (odc. 9); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

01:00 Sensacje XX wieku – Broń 
chemiczna; cykl dokumentalny

01:30 Encyklopedia II wojny światowej – 
Operacja Weserubung; cykl dokum.

02:00 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Krok po kroku

02:30 Dziennik telewizyjny – 5.07.1989

6:00 Magazyn lekkoatletyczny
6:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 

Narodów; mecz fazy grupowej
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; 5. 
dzień

16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 5. 
dzień

18:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 5. 
dzień

20:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Lozannie

22:10 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; 2. mecz półfinałowy

0:10 Sporty walki: Gala KSW
2:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; mecz: Polska - Izrael
4:00 Boks

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3472; telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3473; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 308; magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:25 wojsko – polskie.pl
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn
09:50 Sekundy, które zmieniły życie
10:25 Janosik; odc. 2/13 - Zbójnickie 

prawa; serial TVP; od lat 7
11:25 Janosik; odc. 3/13 - W obcej skórze; 

serial TVP; od lat 7
12:25 Fascynujący świat - Polska 

rzeczywistość wirtualna; film 
dokumentalny

13:15 Z pamięci; felieton
13:25 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
13:55 Żywy Bałtyk
14:35 Jak to działa; odc. 166 Ciekawe 

urządzenia; magazyn
15:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 233 

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

16:05 Dziewczyny ze Lwowa; s.II; odc. 22 
(seria II; odc. 9) - Przez żołądek do całej 
reszty; serial obyczajowy TVP; od lat 12

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole na bis; koncert
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Komisarz Alex; s.XII; odc. 145 (seria 

XII.; odc. 2) - Zamach; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

21:30 Hit na sobotę – Ugotowany (Burnt)  
96’; film obyczajowy; USA (2015); 
reż.:John Wells; wyk.:Bradley Cooper, 
Sienna Miller, Daniel Bruhl, Omar Sy, 
Sam Keeley; od lat 16

23:25 Zawodowa gala KnockOut Boxing 
Night w Rzeszowie.

00:35 Millenium: Zamek z piasku, który 
runął (Luftslottet som sprängdes); 
dramat; Niemcy, Dania, Szwecja (2009); 
reż.:Daniel Alfredson; wyk.:Michael 
Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre; 
od lat 16

03:10 Zatrzymane chwile; dramat; USA 
(1996); reż.:Bethany Rooney; wyk.:Eva 
La Rue Callahan, James Nording, 
Michael Lowry, Angie Dickinson; od 
lat 12

04:45 Z pamięci; felieton

05:35 Koło fortuny; odc. 436 ed. 6; 
teleturniej

06:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 26 Z oddaniem; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

07:00 M jak miłość; odc. 1434; serial TVP; 
od lat 12

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Pogoda Flesz; STEREO, 16:9, od lat 12, 
Na żywo

10:55 Pogoda Kraj
11:00 Pytanie na śniadanie Extra (411); 

od lat 12
11:30 To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem.; magazyn kulinarny
12:00 Gwiazdy w południe – Lawrence z 

Arabii; cz. 2/2 (Lawrence of Arabia p. 
2); film fabularny; USA, Wielka Brytania 
(1962); od lat 12

14:00 Familiada; s.I; odc. 2217; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 437 ed. 6; 

teleturniej
15:15 Rodzinka.pl; odc. 243 „Kruche 

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

15:45 Kabaret
16:55 U Pana Boga w ogródku; odc. 4/12; 

serial komediowy TVP; od lat 12
17:45 Słowo na niedzielę – Naprawdę 

chcesz być smutny?
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:35 Postaw na milion; odc. 199; 

teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 199
19:35 Lajk!; od lat 12
20:05 Incydent (Breakdown)  89’; film 

fabularny; USA (1997); reż.:Jon Mostow; 
wyk.:J.T Walsh, Kathleen Quinlan, Kurt 
Russell; od lat 16

21:45 Kabaretowe Lato Dwójki
22:50 Kabaretowe Lato Dwójki
23:45 La La Poland; program rozrywkowy
00:20 Martwe zło (Evil Dead)  87’; 

horror; USA (2013); reż.:Fede Alvarez; 
wyk.:Jane Levy, Shiloh Fernandez, Lou 
Taylor Pucci, Jessica Lucas, Elizabeth 
Blackmore; Dozwolone od lat 18

02:00 Dusigrosz (Radin!)  86’; komedia 
romantyczna; Francja (2016); reż.:Fred 
Cavaye; wyk.:Dany Boon, Laurence Arne, 
Patrick Ridremont, Noemie Schmidt; 
od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:40 Aloha, Scooby-Doo; film 

animowany, USA 2005. Fred, Velma, 
Daphne, Kudłaty oraz Scooby-Doo 
przybywają na Hawaje. Chcą wziąć 
udział w zawodach surfingowych. 
Zawodników atakują demony.

10:10 Ewa gotuje (328); magazyn 
kulinarny. Prowadząca przygotowała 
propozycje dla tych, którzy chcą 
zrzucić zbędne kilogramy. Na 
początek Ewa Wachowicz zrobi 
dietetyczną sałatkę z rukolą, 
pomidorkami,...

10:45 Dziennik cwaniaczka; komedia, 
USA 2010. Lamusy, kujony, luzaki, 
mięśniaki... Codzienne wyzwania 
szkoły.

12:45 Sekrety rodziny (38) serial 
paradokumentalny

13:45 Świat według Kiepskich (226) 
serial komediowy

14:25 Świat według Kiepskich (227) 
serial komediowy

15:05 Świat według Kiepskich (228) 
serial komediowy

15:50 Nagi peryskop; komedia, USA 
1996. Grupa nieudaczników wyrusza 
w morze z tajną misją.

17:50 Chłopaki do wzięcia (175) serial 
dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia (176) serial 
dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (493) 

serial komediowy. Prezes Kozłowski 
postanawia zorganizować koncert 
Zbigniewa Wodeckiego. Gwiazdor 
zgadza się, ale pod warunkiem, że nie 
będzie musiał mieszkać w hotelu....

20:00 Mazurska Noc Kabaretowa (1); 
program rozrywkowy

23:40 Obrońcy skarbów; dramat 
wojenny, Niemcy/USA 2014. Druga 
wojna światowa. Na rozkaz Hitlera 
naziści wywożą z okupowanych 
terenów dzieła sztuki. W zawierusze 
wojennej los takich symboli kultury 
jak rzeźby Michała Anioła czy obrazy 
Leonarda da Vinci jest niepewny…

2:05 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia…

05:15 Uwaga! (5725) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu świata 10 (3/5) 

- program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (5/20) - 

magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (739) - 

serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (6/10) - 

program
14:25 Top Model 7 (5/13) - program 

rozrywkowy
15:25 Efekt Domina 6 (8) - program
16:00 Domowe rewolucje 3 (1/8) - 

program
17:00 Kuchenne rewolucje 17 (8/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Weekendowa metamorfoza (4/8) 

- program
19:00 Fakty (7857) - informacje, Polska, 

live
19:25 Sport (7840) - informacje, live
19:35 Pogoda (7837) - informacje 
19:45 Uwaga! (5726) - program
20:00 Podróż na sto stóp - komedia, 

USA/Zjednoczone Emiraty Arabskie/
Indie 2014. Dystyngowana 
Madame Mallory (Helen Mirren) 
od lat kieruje cenioną restauracją 
w niewielkiej miejscowości na 
południu Francji. A przyznana lokalowi 
prestiżowa gwiazdka w słynnym 
Przewodniku Michelina napawaja 
dumą wszystkich mieszkańców. 
Pewnego dnia w miasteczku osiada 
rodzina emigrantów z Mumbaju. 
Gdy przybysze otwierają skromny 
lokal vis a vis renomowanej 
restauracji, Madame Mallory nie kryje 
oburzenia…

22:30 W doborowym towarzystwie - 
komedia, USA 2004. Dan Foreman 
(DENNIS QUAID) skończył 51 
lat i raczej nie ma powodów do 
narzekania. Od dawna kieruje 
biurem reklamy w tygodniku „Sports 
America”, który ostatnio bije rekordy 
sprzedaży. Pismo zawdzięcza swój 
sukces w dużej części właśnie 
Danowi i jego sprawdzonemu, 
ciepłemu podejściu do klientów oraz 
świetnej pracy zespołowej. Nawet 
wieści o kolejnym potomku, którego 
spodziewa się jego żona…

00:55 Siódmy syn - film przygodowy, 
Chiny/Kanada/USA/Wielka 
Brytania 2014 

03:00 Uwaga! (5726) - program
03:20 Moc Magii (533) - program

05:50 Czynne całą dobę; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2014

06:25 Czynne całą dobę; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2014

07:00 Taki jest świat; factual, Polska
07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!; 

2016; odc. 2
08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny, 

2000; odc. 3-4
10:05 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 132-136
15:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 16
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 17
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 18
18:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 19
19:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 20
20:00 22 kule; akcja, Francja 2010. Były 

kryminalista Charly Mattei postanawia 
zerwać z przestępczą przeszłością 
i rozpocząć spokojne życie u boku 
żony i dzieci. Pewnego dnia sielanka 
się kończy i Charly budzi się na 
podziemnym parkingu z 22 kulami w 
ciele. Jednak nie umiera. Postanawia 
wyrównać rachunki.

22:15 Po prostu walcz 2; akcja, 
USA 2011. Czwórka studentów, 
pochodzących z różnych środowisk, 
spotyka się, by razem pod okiem 
Ex - gwiazdy MMA - Case’a 
Walkera przygotować się do finału 
podziemnych rozgrywek MMA. Każdy 
z nich musi rozwiązać swoje problemy 
i zmierzyć się ze swoimi słabościami, 
by mógł wygrać ten morderczy 
turniej. W filmie występują również 
gwiazdy sztuk walki: mistrz UFC Lyoto 
Machida, zawodnik MMA Scottie 
Epstein i zawodnik UFC Todd Duffee.

00:30 Alibi.com; komedia, Francja 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 nie cierpi 
kłamstwa. Co zrobi mężczyzna, żeby 
kobieta nie dowiedziała się o jego 
profesji?

02:20 Taki jest świat; factual, 2019
03:10 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, Polska 2015
03:45 Menu na miarę; serial fabularny, 

2011
04:10 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 12
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 24
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 12

05:45 Bulionerzy; odc. 14/75 - Tygrys; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:25 Janosik; odc. 13/13 - Zdrada; serial 
07:25 Na dobre i na złe; odc. 729 

Wszystkie szczęśliwe rodziny; serial 
08:20 Na sygnale; odc. 212 „Małżeństwo 

doskonałe”; serial fabularyzowany TVP
08:50 Na sygnale; odc. 213 „Trauma”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
09:20 Na sygnale; odc. 214 „Polowanie na 

małpy”; serial fabularyzowany TVP
09:50 Ranczo; s.VIII; odc. 92 - Radio 

Mamrot; serial obyczajowy TVP
10:45 Ranczo; s.VIII; odc. 93 (seria VIII,; 

odc. 2) - Wykapany ojciec; serial 
11:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 119 

„Komunia”; serial komediowy TVP
12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 120 

„Dorastanie”; serial komediowy TVP
12:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 121”Wakacje 

w Grudziądzu”; serial komediowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 236 - 

Smażalnia; serial kryminalny TVP
14:25 Ranczo; s.VIII; odc. 94 - Wybacz 

mnie; serial obyczajowy TVP; od lat 12
15:20 Ranczo; s.VIII; odc. 95 - Czysta karta; 

serial obyczajowy TVP; od lat 12
16:20 Ranczo; s.VIII; odc. 96 - Obywatelskie 

obowiązki; serial obyczajowy TVP
17:20 U Pana Boga za piecem; komedia
19:05 Tygrysy Europy; odc. 1/18 - Powrót z 

wakacji; serial komediowy TVP
20:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237 - 

Wielka szansa; serial kryminalny TVP
20:55 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 - 

Cud; serial kryminalny TVP; od lat 12
21:55 Ranczo; s.VIII; odc. 97 - Nowatorska 

terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12
22:50 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia to 

niesłychana, pani zabija pana; serial 
23:50 To ja, złodziej; komedia sensacyjna; 

reż.:Jacek Bromski; wyk.:Zbigniew 
Dunin-Kozicki, Janusz Gajos, Daniel 
Olbrychski, Anna Romantowska, Jan 
Frycz, Krzysztof Globisz; od lat 16

01:40 Oficer; odc. 3/13 - Zero tolerancji; 
serial TVP; od lat 16

02:45 Echo serca; odc. 1; serial TVP; 
reż.:Tomasz Szafrański; wyk.:Kamilla 
Baar - Kochańska, Antoni Pawlicki, Julia 
Grant - Scott, Przemysław Sadowski, 
Lucyna Szierok, Aleksandra Zagrodzka

03:40 Echo serca; odc. 2; serial TVP; od 
lat 12

04:40 Rodzinka.pl; odc. 247 „Kobita mi 
zwariowała” sezon 13; serial komediowy 
TVP; od lat 12

05:15 Rodzinka.pl; odc. 248 „Żuraw i 
czapla” sezon 13; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:10 Rozrywka Retro – S jak Smoleń, T 
jak TEY; program kabaretowy; od lat 12

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

07:35 Śpiewające fortepiany (41)
08:40 Koło fortuny; odc. 387 ed. 6; 

teleturniej
09:15 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Zbigniew Wodecki; reportaż
09:50 Kraj się śmieje - „Wieś się śmieje”; 

od lat 12
10:55 Życie to Kabaret – Kabaret 

Moralnego Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze (wieczór 1)

11:55 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem.; odc. (14); magazyn kulinarny

12:25 Muzeum Polskiej Piosenki; /33/ - 
„Wars wita was” - Wały Jagiellońskie

12:35 Okrasa łamie przepisy – Zimą nad 
morzem; magazyn kulinarny

13:10 Podróże z historią; s.III; odc. 26 Na 
ratunek w górach; cykl dokumentalny

13:45 Prywatne życie zwierząt - sezon 
2 (odc. 8) - Jajo czy kura - co było 
pierwsze?; reportaż; od lat 12

14:20 Postaw na milion; odc. 191; 
teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /130/ - 
„Hej sokoły” - Maryla Rodowicz

15:20 Z Andrusem po Galicji - Limanowa
15:55 Śpiewające fortepiany (42)
16:55 Wszystkie stworzenia duże i małe - 

Kociokwik; odc. 4 sezon III (All Creatures 
Great and Small - Hair of the Dog; odc. 4 
sezon III); serial; Wielka Brytania (1978)

18:00 Wielki Test o Europie
19:30 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (6) - Dziennikarz i 
prezenter; cz. 2; program rozrywkowy; 
od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (43)
21:35 Rodzina, ach rodzina (odc. 1) - 

Dziadek; widowisko; od lat 12
22:40 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (1); program rozrywkowy; 
od lat 12

23:40 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (2); program rozrywkowy; 
od lat 12

00:45 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (3); program rozrywkowy; 
od lat 12

01:45 Koło fortuny; odc. 386 ed. 6; 
teleturniej

02:25 Rozrywka Retro – S jak Smoleń, T 
jak TEY; program kabaretowy; od lat 12

05:50 Ukryta prawda (623) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Zakochani po uszy (1/120) - 

program
09:25 Zakochani po uszy (2/120) - 

program
10:00 Zakochani po uszy (3/120) - 

program
10:35 Zakochani po uszy (4/120) - 

program
11:05 Beethoven VI: Wielka ucieczka - 

film rodzinny, USA 2008
13:15 Minionki rozrabiają - komedia, 

USA 2013
15:20 Liceum Avalon - film przygodowy, 

USA 2010
17:05 Rio Bravo - western, USA 1959. 

Szeryf John T. Chance (John Wayne) 
aresztował Joe Burdette’a (Claude 
Akins), bezwzględnego mordercę. 
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. Nathan 
gotów jest nawet zabić szeryfa, by nie 
dopuścić do skazania swego brata…

20:00 Tin Cup - komedia, USA 1996. 
Roy „Tin Cup” McAvoy (Kevin 
Costner) to zdolny facet. Z pewnością 
mógłby brać udział w zawodowych 
turniejach golfowych, mógłby 
z dużym powodzeniem prowadzić 
rancho, mógłby też nadal spotykać 
się z powabną właścicielką dancingu, 
Doreen... 

22:50 Charlie St. Cloud - film 
obyczajowy, USA 2010. Charlie 
(Zac Efron) nie może pogodzić się 
ze śmiercią swojego młodszego 
brata. Żeby sobie poradzić z tym 
wydarzeniem, zatrudnia się na 
cmentarzu, na którym pochowano 
chłopca… 

00:55 Człowiek tai chi - film sensacyjny, 
Chiny/Hong Kong/USA 2013 (od 
lat 16). Młody adept sztuki tai 
chi dzięki swoim niezrównanym 
umiejętnościom trafia do intratnego 
ale niebezpiecznego podziemia 
nielegalnych walk.

03:05 Noc Magii (533) - program; (od 
lat 16), live

05:15 Druga strona medalu 3 (5/8) - talk 
show – Henryka Krzywonos

05:05 Coś z niczego (1/7) - program 
lifestylowy 

06:05 Kulisy sławy EXTRA 2 - Izabela 
Janachowska (5/8) - program 

06:35 Ostre cięcie 4 (4/12) - program 
07:20 Misja ratunkowa 2 (9/10) - 

program rozrywkowy 
08:05 Co nas truje 3 (6/10) - program 
08:50 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (10/12) - program lifestylowy 
09:35 Sablewska od stylu. Na okazje 

(6/12) - program rozrywkowy 
10:20 Panny młode ponad miarę 2 (10) 

- program 
11:20 Tu jest pięknie 3 (8/10) - program 
11:50 Patenciary na wakacjach - 

program 
12:35 Porada na weekend (3/6) - 

program 
13:10 Porada na weekend (4/6) 
13:40 ABC podróżnika - program 
14:10 Patent na podróż (3/4) - program 
15:10 Pani Gadżet 16 (6/22) - magazyn 
15:45 Pani Gadżet EXTRA 7
16:15 COOL gadżet (1/8) - program 
16:45 Misja ratunkowa (4/10) - program 
17:35 Kosmetyczne rewolucje (8) - 

program rozrywkowy 
18:20 Kulisy sławy EXTRA 2 - Joanna 

Krupa (3/8) - program lifestylowy 
18:55 Wiem, co jem 6 (10/16) - 

magazyn 
19:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (11/12) - program lifestylowy 
20:10 Pani Gadżet EXTRA - magazyn 
20:45 Gwiazdy prywatnie 3 - Marcin 

Tyszka (8) - program lifestylowy 
21:30 Kulinarne podróże Magdy Gessler 

(2) - dokument kulinarny 
22:15 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(1/6) - serial ,Wielka Brytania 
23:25 Śmiertelna randka (2) - dokument 

(od lat 16)
00:25 Apetyt na miłość 4 (5/12) - 

program rozrywkowy 
01:25 Bajeczne życie milionerów 2 

(4/10) - program rozrywkowy 
01:55 W roli głównej - Katarzyna 

Sokołowska (8) - talk show 
02:25 W roli głównej - Natalia Kukulska 

(8) - talk show 
02:55 W roli głównej - Ewa Drzyzga 

(7/8) - talk show 
03:25 W roli głównej - Maja Sablewska 

(6) - talk show 
03:55 W roli głównej - Szymon 

Hołownia (1/8) - talk show 
04:25 W roli głównej - Beata Kozidrak 

(2/8) - talk show

05:30 Sportowy wieczór
06:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Finał
08:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
10:30 Stan Futbolu, Na żywo
11:30 Maraton rowerowy, Na żywo
11:40 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/4F - podsumowanie
13:40 Maraton rowerowy, Na żywo
13:50 Strongmen Liga Mistrzów
14:50 Ring TVP Sport
15:50 Maraton rowerowy, Na żywo
16:00 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F - 

podsumowanie 
16:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 3 miejsce 
19:05 Boks - Gala Knock Out Boxing Night - 

Rzeszów: Różański - Izu
21:00 Boks - Gala Knock Out Boxing Night - 

Rzeszów: Czerkaszyn - Capper
22:55 Boks - Gala Knock Out Boxing Night - 

Rzeszów: Matyja - Stępień
00:30 Piłka nożna - kobiet MŚ: 3 miejsce 
02:35 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/2F - podsumowanie
04:25 Esport - ESL One, Kolonia dz. 5; 

relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 Przygody Kota w Butach (27) serial 
animowany

6:35 Przygody Kota w Butach (28) serial 
animowany

7:05 101 dalmatyńczyków (45) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (46) serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (55) serial 
animowany

8:35 Planeta 51; film animowany, Wielka 
Brytania/Hiszpania/USA 2009

10:25 Policjantki i Policjanci (515) 
serial obyczajowy

11:25 Policjantki i Policjanci (516) 
serial obyczajowy

12:25 Policjantki i Policjanci (517) 
serial obyczajowy

13:25 STOP Drogówka; magazyn
14:35 Miłosne gierki; komedia 

romantyczna, Niemcy/USA 2008. 
Sportowa rywalizacja jest tylko tłem 
dla prawdziwej wojny uczuć.

16:50 Kopalnie króla Salomona; film 
przygodowy, USA 1985

19:00 Galileo (730); program 
popularnonaukowy, Na smartfonach 
czai się mnóstwo drobnoustrojów, 
w tym także zarazki wywołujące 
nieprzyjemne dolegliwości. Reporterzy 
Galileo przetestowali skuteczność 
urządzenia, które umożliwia...

20:00 Policjantki i Policjanci (518) 
serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (519) 
serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (279) serial kryminalny

23:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (280) serial kryminalny

0:00 Czas śmierci; horror, Francja/
Wielka Brytania 2002. Londyn. Grupa 
studentów, m.in.: Joe (Mel Raido), 
Stella (Lara Belmont), Liam (Alec 
Newman), Webster (Lukas Haas) 
i Lucy (Marsha Thomason), bawi 
się na całonocnej imprezie. Lucy 
proponuje kolegom zorganizowanie 
seansu spirytystycznego z użyciem 
specjalnego przyrządu - deseczki 
ouija…

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
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:05 Był taki dzień – 6 lipca; felieton
06:10 Dwadzieścia lat minęło... - 1991; / 

3; cykl dokumentalny
07:00 Wszystkie kolory świata – Peru: 

inkaski klejnot (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos; od lat 7

08:00 Koło się kręci – Miodopłynnym 
cysterskim szlakiem (02.12.2018); 
reportaż; od lat 12

08:15 Zakochaj się w Polsce; odc. 45 
Żoliborz; magazyn; od lat 7

08:45 Zmiennicy; odc. 9/15 - Podróż 
sentymentalna; serial TVP; od lat 7

10:00 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
kulinarny

10:40 Szlakiem amfor. Historia podboju 
Galii; film dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Nicolas Jouvin; od lat 12

11:45 Historia jedzenia po amerykańsku - 
Kulinarni rewolucjoniści.; odc. 1/6 (odc. 
1/6); cykl dokumentalny; USA (2014)

12:40 Life – Życie.; cz. 5. Ptaki; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

13:40 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
biznesmena w Rydze; reportaż

14:15 Podróże z historią; s.I; odc. 9 320 
metrów pod ziemią; cykl dokumentalny

14:45 Ziemia: świat zwierząt; odc. 2/5 
(odc. 2/5); esej dokumentalny; USA 
(2013); od lat 12

15:45 Spór o historię – Sowiecka agentura 
w II RP; debata; od lat 12

16:25 Era kosmiczna: historia NASA - Start 
z Ziemi.; odc. 1/4; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

17:25 Marzyciele – Salon u Estreicherów; 
program publicystyczny

18:00 Noce i dnie; odc. 4/12 - Wieczne 
zmartwienia; serial TVP; od lat 12

19:05 Głosy z daleka; film dokumentalny; 
reż.:Irena Kamieńska, Andrzej 
Piekutowski; od lat 12

20:00 Tajne akta III Rzeszy; odc. 5/6 
Nazistowski dżihad; Wielka Brytania 
(2015); od lat 16

21:00 Rozbite marzenia 1918 - 1939; odc. 
8; dokument fabularyzowany; Niemcy 
(2017); od lat 16

22:05 Bezcenna Dama; reż.:Grzegorz Styła
23:15 Słynne jednostki specjalne; odc. 

9/10 (odc. 9); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

00:15 Ameryka za kółkiem (Driving 
America)  86’; film dokumentalny; USA 
(2014); reż.:Russell Pflueger; od lat 12

01:55 Film fabularny
03:20 Dwadzieścia lat minęło... - 1991; / 

3; cykl dokumentalny

6:00 Magazyn lekkoatletyczny
6:30 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 

Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz fazy 
grupowej

8:45 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz 
półfinałowy

11:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Lozannie

13:15 Siatkówka kobiet: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

15:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 6. 
dzień

20:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

20:55 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz o 3. miejsce

23:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

0:00 Boks
3:00 Sporty walki: UFC 239: Jones vs. 

Santos; waga ciężka: Jon Jones - 
Thiago Santos
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05:15 Klan; odc. 3474; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3475; telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; magazyn
09:05 Ziarno – W drogę!; magazyn
09:40 Prywatne życie zwierząt; reportaż
10:10 Klub włóczykijów i tajemnica 

dziadka Hieronima; komedia
11:55 Między ziemią a niebem; magazyn, 

Na żywo
12:00 Anioł Pański; Watykan (2019), 

Transmisja
12:15 Między ziemią a niebem; magazyn
12:35 Spotkanie ze Świętym
12:55 Z pamięci; felieton
13:05 BBC w Jedynce – Błękitna Planeta. 

Seria II; cz. 3. Rafy koralowe; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2017)

14:15 Komisarz Alex; s.XII; odc. 145 (seria 
XII.; odc. 2) - Zamach; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

15:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 
234 (Ojciec Mateusz XVIII; odc. 9) - 
Mamusia; serial kryminalny TVP

16:05 Dziewczyny ze Lwowa; s.II; odc. 
23 (seria II; odc. 10) - Niespodzianki 
chodzą po ludziach; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole na bis; koncert
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:15 Blondynka; odc. 80 (seria VII,; odc. 

2) Kapitan; serial TVP; od lat 12
21:15 Zakochana Jedynka – Iskry miłości; 

film obyczajowy; USA (2014); reż.:Gary 
Yates; wyk.:Meghan Markle, Christopher 
Jacot, Kristina Pesic, Lochlyn Munro

22:50 Ostatnia rodzina; dramat; reż.:Jan 
P. Matuszyński; wyk.:Andrzej Seweryn, 
Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, 
Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska; 
od lat 16

01:00 Ugotowany; film obyczajowy; USA 
(2015); od lat 16

02:50 Millenium: Zamek z piasku, 
który runął; dramat; Niemcy, Dania, 
Szwecja (2009); reż.:Daniel Alfredson; 
wyk.:Michael Nyqvist, Noomi Rapace, 
Lena Endre; od lat 16

05:20 Z pamięci; felieton

05:20 Słowo na niedzielę – Naprawdę 
chcesz być smutny?

05:30 Koło fortuny; odc. 379 ed. 5; 
teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 27 Nowe porządki; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

07:00 M jak miłość; odc. 1435; serial TVP; 
od lat 12

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Pogoda Flesz; STEREO, 16:9, od lat 12, 
Na żywo

10:40 Pogoda Kraj
10:45 Rodzinne oglądanie – Najmłodsi 

wśród zwierząt. Na sawannie (Animal 
Babies Safari Babies); Wielka Brytania 
(2016); reż.:Gavin Boyland; od lat 7

11:50 Gwiazdy w południe – Przybywa 
jeździec (Comes A Horseman)  113’; 
dramat; USA (1978); reż.:Alan Pakula; 
wyk.:James Caan, Jane Fonda, George 
Grizzard, Jason Robards; od lat 12

14:00 Familiada; s.I; odc. 2218; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 438 ed. 6; 

teleturniej
15:15 Europa da się lubić – 15 lat później 

(5); program rozrywkowy; od lat 12
16:25 Kocham Cię, Polsko!; odc. (5); 

zabawa quizowa
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:35 Postaw na milion; odc. 200; 

teleturniej
19:30 Na sygnale; odc. 228 „Dym”; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
20:05 Trasa koncertowa Dwójki
21:05 Trasa koncertowa Dwójki
22:10 Szalom na Szerokiej – Koncert
23:20 Przerwana lekcja muzyki (Girl, 

Interrupted)  122’; dramat; Niemcy, 
USA (2006); reż.:James Mangold; 
wyk.:Winona Ryder, Angelina Jolie, 
Elizabeth Moss, Clea DuVall; od lat 16

01:30 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 9 
(Americans, The ep. Safe House); serial; 
USA (2013); od lat 16

02:25 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 10 
(Americans, The ep. Only You); serial; 
USA (2013); od lat 16

03:15 Incydent; film fabularny; USA (1997); 
reż.:Jon Mostow; wyk.:J.T Walsh, 
Kathleen Quinlan, Kurt Russell; od lat 16

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
8:45 Jeźdźcy smoków na końcu świata 

(34) serial animowany
9:15 Artur i Minimki; film familijny, 

Francja 2006
11:35 Potwory kontra obcy; film 

animowany, USA 2009
13:35 Ewolucja; komedia SF, USA 2001. 

Na Ziemię spada meteoryt. Obce 
formy życia zagrażają ludziom.

15:45 Galimatias, czyli kogel-mogel 2; 
komedia obyczajowa, Polska 1989

17:50 Nasz nowy dom (123) reality 
show. Ferdynand wychowuje 
piętnastoletnią córkę. Sam wymienił 
dach i stworzył prowizoryczną 
łazienkę. Kiedy okazało się, że 
samotny ojciec jest chory na...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Słoneczna Stacja; magazyn
20:05 Piosenki z drugiej ręki; koncert. 

Zaprezentują się twórcy, którzy 
zasłynęli przeróbkami przebojów. 
Wystąpią m.in. Letni Chamski Podryw 
z ‚Pomidorową’, Cyber Marian 
wykonujący piosenkę ‚Das Maluch’,...

22:30 Obóz integracyjny; komedia 
sensacyjna, Portoryko/Wielka 
Brytania/USA 2013. Nieporadny 
pracownik biurowy, Chris (Adam 
Brody), ma problem ze swoim 
kolegą Philem (Rob Huebel), który 
przywłaszcza sobie jego zawodowe 
pomysły. Aby poprawić swoje 
umiejętności związane z pracą w 
zespole, Chris zostaje wysłany na 
nietypowe szkolenie integracyjne, 
które ma się odbyć w sercu dżungli. 
Mężczyzna wyrusza do buszu w 
towarzystwie swoich znajomych z 
biura…

0:15 Assassin’s Creed; film przygodowy, 
Francja/Malta/Tajwan/USA/Hongkong/
Wielka Brytania 2016. Callum 
Lynch zyskuje szansę, by przeżywać 
przygody, których doświadczył jego 
przodek - Aguilar z Hiszpanii, żyjący 
podczas wielkiej inkwizycji. Taką...

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

05:15 Uwaga! (5726) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 3 (18/39) 

- program
08:25 Akademia ogrodnika (18/39) - 

program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (6/20) - 

magazyn
11:00 Weekendowa metamorfoza (5/8) 

- program
12:00 Co za tydzień (908) - magazyn
12:30 Projekt Lady 4 (7/12) - program
13:30 Domowe rewolucje 3 (1/8) - 

program
14:30 Niania i wielkie bum - film 

rodzinny, USA/Francja/Wielka 
Brytania 2010. Młoda matka musi 
opiekować się nie tylko swoimi, dość 
niesfornymi, dziećmi, ale jeszcze ich 
kuzynami. Gromadka dzieciaków 
zaczyna przekraczać wszystkie normy 
zachowania i tylko Niania McPhee 
może utemperować ich nazbyt 
wybujały temperament. 

16:45 Głupi i głupszy - komedia, 
USA 1994. Lloyd Christmas (Jim 
Carrey) i Harry Dunne (Jeff Daniels) 
są współlokatorami. Pewnego dnia 
Lloyd odwozi na lotnisko piękną 
Mary Swanson (Lauren Holly). 
Jest przekonany, że spotkał kobietę 
swojego życia. Na lotnisku zauważa, 
że Mary zapomniała o teczce…

19:00 Fakty (7858) - informacje, Polska, 
live

19:25 Sport (7841) - informacje, live
19:35 Pogoda (7838) - informacje 
19:45 Uwaga! (5727) - program
20:00 Władca pierścieni: Drużyna 

Pierścienia - film przygodowy, 
Nowa Zelandia/USA/Niemcy 2001. 
W odległej epoce zręczni kowale 
elfów wykuli dziewiętnaście Pierścieni 
obdarzonych niezwykłą mocą. Jednak 
żaden z tych dziewiętnastu Pierścieni 
nie miał tak potężnej mocy nad 
pozostałymi, jak ten, który osobiście 
wykuł Sauron, Władca Ciemności. 
Po wielu wiekach okazało się, że 
Pierścień nie przepadł bezpowrotnie, 
że Sauron może go odzyskać i znów 
sięgnąć po najwyższą władzę.

23:50 Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic 
- film przygodowy, Niemcy/USA 2013 
(od lat 16)

01:30 Kuchenne rewolucje 17 (8/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

02:35 Uwaga! (5727) - program
02:55 Moc Magii (534) - program

06:00 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 16-17

07:50 Łowcy skarbów; serial fabularny, 
USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 3-4

09:50 Przygody Merlina; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2011; odc. 3

10:50 Żandarm z Saint-Tropez; komedia, 
Francja 1964

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Dzielny krawczyk; baśń, 
Niemcy 2008

14:05 7 krasnoludków –  Las to za 
mało!; familijny, Niemcy 2006

16:00 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.

18:00 Góra Czarownic; familijny, USA 
2009

20:00 John Stratton; akcja, Wielka 
Brytania 2017. John Stratton razem 
z partnerem Martym  przemierzają 
kompleks laboratoryjny w Iranie.
Mężczyźni próbują przechwycić 
śmiertelną broń biochemiczną. 
Skomplikowana misja kończy się 
jednak tragicznie. Po powrocie do 
bazy Stratton zostaje wezwany przez 
szefową MI6, Sumner, która oznajmia 
mu, że uznany za zmarłego, były 
agent Grigorij Barovski żyje i planuje 
zemstę …

21:55 Rewolwer; akcja, Francja 2005. 
Jake Green to zapalony hazardzista. 
Pewnego dnia, wraz z dwoma braćmi, 
zostaje zaproszony na prywatną grę. 
Organizatorzy są pewni, że Green 
przegra na korzyść szefa lokalnej 
mafii, Machy. Jednak Jake nie do 
końca zdaje sobie sprawę, z kim ma 
do czynienia - nie tylko wygrywa z 
mafiosem, ale także...

00:00 Uwikłana; serial akcji, USA 2016
00:55 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
01:35 Dyżur; factual, 2009; odc. 4
02:00 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 6
02:35 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
03:05 Taki jest świat; factual, 2019
03:55 Menu na miarę; serial fabularny
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 13
05:00 Słodka miłość; telenowela

05:55 Bulionerzy; odc. 15/75 - Bezrobotni; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:30 Bulionerzy; odc. 16/75 - Dziecko 
sukcesu; serial komediowy TVP

07:05 Dom; odc. 3/25 - Warkocze naszych 
dziewcząt będą białe; serial TVP

08:40 W labiryncie - Kłopoty z zapalaniem; 
serial TVP; od lat 12

09:10 W labiryncie - Sama w pustym 
domu; serial TVP; od lat 12

09:45 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII,; 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 

10:45 Ranczo; s.VIII; odc. 96 (seria VIII,; 
odc. 5) - Obywatelskie obowiązki; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

11:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 122 „Bo ja 
jestem perfekcyjna”; serial komediowy 

12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 123 „Podróż”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 
„Niebezpieczne sporty”; serial 

13:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 - 
Cud; serial kryminalny TVP; od lat 12

14:20 Ranczo; s.VIII; odc. 97) - Nowatorska 
terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12

15:20 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia 
to niesłychana, pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

16:15 Ranczo; s.VIII; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial obyczajowy TVP

17:15 Dom; odc. 4/25 - A  jeszcze wczoraj 
było wesele; serial TVP; od lat 12

18:55 Daleko od szosy; odc. 2/7 - Prawo 
jazdy; serial TVP; od lat 12

20:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 
Hipisi; serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 
240 (Ojciec Mateusz XIX; odc. 2) - 
Bezpieczna odległość; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 100 (seria 
VIII,; odc. 9) - W blasku fleszy; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:15 Ranczo; s.VIII; odc. 101 (seria 
VIII,; odc. 10) - Grecy i Bułgarzy; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

00:15 Markiza Angelika (Angelique)  108’; 
film kostiumowy; Austria, Francja, Belgia 
(2013); reż.:Ariel Zeitoun; wyk.:Nora 
Arnezeder, Gerard Lanvin, Tomer Sisley, 
David Kross; od lat 16

02:10 Korona królów; odc. 132; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

02:40 Korona królów; odc. 133; telenowela 
historyczna TVP; od lat 12

03:20 Londyńczycy II; odc. 12/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

04:10 Ekstradycja 2; odc. 6/9; serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

05:40 Kocie ślady (JM)  79’; film TVP; 
reż.:Paweł Komorowski; wyk.:Janusz 
Gajos, Mieczysław Pawlikowski

07:05 Zakochaj się w Polsce; odc. 96 
Konstancin - Jeziorna; magazyn; od lat 7

07:35 Śpiewające fortepiany (42)
08:40 Koło fortuny; odc. 388 ed. 6; 

teleturniej
09:15 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Krzysztof Klenczon; reportaż
09:50 Kraj się śmieje - „Nie bójmy się 

wioski”; od lat 12
10:55 Życie to Kabaret – Kabaret 

Moralnego Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze (wieczór 2)

11:55 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem.; odc. (15); magazyn kulinarny

12:25 Muzeum Polskiej Piosenki; /48/ - 
„Bananowy song” - Vox

12:35 Okrasa łamie przepisy – W 
kaszubskim garnku; magazyn kulinarny

13:05 Podróże z historią; s.III; odc. 27 
Jedyne takie miasto; cykl dokumentalny

13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 9) - Altruizm; reportaż; od lat 12

14:15 Wszystkie stworzenia duże i małe - 
Kociokwik; odc. 4 sezon III (All Creatures 
Great and Small - Hair of the Dog; odc. 4 
sezon III); serial; Wielka Brytania (1978)

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /91/ - 
„Radość o poranku” - Grupa I

15:25 Z Andrusem po Galicji - Jasło
15:55 Śpiewające fortepiany (43)
16:55 Rolnik szuka żony seria V; odc. 4; 

reality show; od lat 12
17:55 Wielki Test o Kulturze
19:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (7) - Nauczyciel; cz. 
1; program rozrywkowy; od lat 12

20:40 Śpiewające fortepiany (44)
21:45 Rodzina, ach rodzina (odc. 2) - Żona; 

widowisko; od lat 12
22:50 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 

Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (1); widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

23:50 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (2); widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

00:50 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. 387 ed. 6; 
teleturniej

02:40 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedtem i potem; od lat 12

05:50 Ukryta prawda (624) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Zakochani po uszy (5/120) - 

program
09:25 Zakochani po uszy (6/120) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (7/120) - 

program
10:25 Zakochani po uszy (8/120) - 

program
11:00 Synowie szeryfa - western, 

USA 1973. Szeryf Cahill (John 
Wayne) poluje na rabusiów, którzy 
okradli bank. Okazuje się, że w napad 
zamieszani są jego dwaj nieletni 
synowie…

13:10 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…

14:50 Tin Cup - komedia, USA 1996
17:35 Stowarzyszenie wędrujących 

dżinsów - komedia, USA 2005. 
Bridget, Carmen, Lena i Tibby są 
najlepszymi przyjaciółkami. Te 
wakacje mają po raz pierwszy 
w życiu spędzić osobno. Niedługo 
przed wyjazdem dziewczyny kupują 
w lumpeksie spodnie, które dziwnym 
trafem pasują na nie wszystkie…

20:00 Król Skorpion - film przygodowy, 
USA/Niemcy/Belgia 2002. 
W pradawnym Egipcie panuje 
bezlitosny król Memnon, który 
pałając żądzą władzy, dowodząc 
armią barbarzyńców podbija i bierze 
w niewolę kolejne plemiona. Do walki 
z nim, w obronie ostatnich wolnych 
ludzi staje bohaterski Mathyus…

21:55 Kontrabanda - film sensacyjny, 
USA/Wielka Brytania/Francja 2012 
(od lat 16)

00:15 Zagubieni (16/25) - serial, USA
01:10 Zagubieni (17/25) - serial, USA
02:10 Druga strona medalu 3 (6/8) - talk 

show – Anja Rubik
02:45 Noc Magii (534) - program; (od 

lat 16), live

05:05 Wojny salonów piękności (15/20) 
- program rozrywkowy (od lat 12)

06:10 Rodzice pod ostrzałem (16/20) - 
program rozrywkowy (od lat 12)

07:15 Apetyt na miłość 4 (5/12) - 
program rozrywkowy (od lat 12)

08:15 Patenciary – dziecinnie proste! - 
program (od lat 12)

08:45 Zdrowo dla odmiany - program 
09:20 Z gruntu zdrowo (3/6) - program
09:55 Tu jest pięknie 3 (9) - program 
10:25 Śluby marzeń (1/3) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
11:30 Co nas truje 2 (1/12) - program 

lifestylowy 
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje 

(7/12) - program rozrywkowy 
13:00 Panny młode ponad miarę (1/8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
14:05 Gwiazdy prywatnie 3 - Marcin 

Tyszka (8) - program lifestylowy 
14:50 Kulinarne podróże Magdy Gessler 

(1/2) - dokument kulinarny (od lat 12)
15:50 Jestem z Polski 2 (3/6) - program 
16:50 Porada na weekend (3/6) - 

program (od lat 12)
17:25 Subiektywny ranking naj… 2 

(5/6) - program (od lat 12)
18:00 Gwiazdy prywatnie 3 - Beata 

Pawlikowska (1/8) - program 
lifestylowy (od lat 12)

18:35 Co nas truje (7/12) - program 
lifestylowy (od lat 12)

19:20 Co nas truje 2 (1/12) - program 
lifestylowy 

20:05 Pani Gadżet EXTRA 7 - magazyn 
(od lat 12)

20:40 Pani Gadżet EXTRA 3 - magazyn 
21:15 Miłość od kuchni (8/10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
22:15 Tu jest pięknie 3 (9) - program 
22:45 Kosmetyczne rewolucje (8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
23:30 Zakupy dla nieznajomego (21/26) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2 - Joanna 

Krupa (3/8) - program lifestylowy
01:00 W dobrym stylu (1/10) - program 

lifestylowy 
01:45 Wiem, co jem 5 (5/10) - magazyn 
02:15 Wiem, co jem 4 (4/15) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem na diecie (3/12) - 

program lifestylowy
03:15 Najsztub słucha - Maja Sablewska 

(6) - talk show (od lat 12)
03:45 W roli głównej - Karolina Korwin 

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

Kożuchowska (5/6) - talk show

06:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 3 miejsce 
08:15 Boks - Gala Knock Out Boxing Night - 

Rzeszów: Matyja - Stępień
09:15 Lekkoatletyka - EAA Premium 

Meeting - Madryt 
11:15 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Mysłowice - Finał kobiet; STEREO, 16:9, 
Na żywo

12:10 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 
Mysłowice - Finał mężczyzn; STEREO, 
16:9, Na żywo

13:30 Lekkoatletyka - PZLA mityng na 
Rynku - Białystok 

16:00 Dzień na wyścigach - Służewiec 
2019 - Gala Derby; STEREO, 16:9, Na 
żywo

16:45 Piłka nożna - kobiet MŚ: Finał 
19:15 Boks - Gala Knock Out Boxing Night - 

Rzeszów: Różański - Izu
20:10 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: Finał; STEREO, 16:9, Na żywo
22:45 Sportowy wieczór
23:25 Boks - Gala Knock Out Boxing Night - 

Rzeszów: Czerkaszyn - Capper
00:30 Piłka nożna - kobiet MŚ: Finał 
02:40 Esport - ESL One, Kolonia - Finał; 

relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 101 dalmatyńczyków (45); serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (46) serial 
animowany

7:05 101 dalmatyńczyków (47) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (48) serial 
animowany

7:55 101 dalmatyńczyków (49) serial 
animowany

8:30 101 dalmatyńczyków (50) serial 
animowany

8:55 Sindbad: Legenda siedmiu mórz; 
film animowany, USA 2003. Sindbad 
zostaje oskarżony o kradzież Księgi 
Pokoju. Jeśli jej nie zwróci - zginie 
jego przyjaciel. Sindbad rusza na 
poszukiwania...

10:40 Galileo (729) program 
popularnonaukowy

11:40 Galileo (730) program 
popularnonaukowy

12:45 Niekończąca się opowieść: 
Następny rozdział; film fantasy, 
Niemcy/USA 1990. Nastoletni Bastian 
musi pomóc mieszkańcom Srebrnego 
Miasta w walce ze złą czarodziejką 
Xayide.

14:40 Szczęściarz; komedia, USA 1991
16:40 Miłosne gierki; komedia 

romantyczna, Niemcy/USA 2008. 
Sportowa rywalizacja jest tylko tłem 
dla prawdziwej wojny uczuć.

19:00 Galileo (731) program 
popularnonaukowy. Kulisy produkcji 
zegara atomowego. W programie 
również sposoby twórczego 
wykorzystania niepotrzebnych 
przedmiotów. Można zrobić m.in. 
lampkę z kapsli po kawie...

20:00 Tajna broń; film sensacyjny, 
USA 1996. Amerykański pilot chce 
sprzedać terrorystom głowice 
nuklearne.

22:25 W czym mamy problem; komedia 
kryminalna, USA 1994. Sympatyczna 
gospodyni domowa okazuje się 
groźną psychopatką.

0:10 Tuż przed tragedią: Wybuch 
wulkanu Saint Helens (4); serial 
dokumentalny

1:20 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
promu „Herald Of Free Enterprise” 
(5)serial dokumentalny

2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:05 Był taki dzień – 7 lipca; felieton
06:05 Dwadzieścia lat minęło... - 1992; / 

1; cykl dokumentalny
06:55 Wszystkie kolory świata – 

Tajlandia. Kwiat Azji (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos; od lat 7

08:05 Święty Augustyn; odc. 4/5 - Werdykt 
Ilariusza (Sant’Agostino ep. 4); serial; 
Włochy, Niemcy, Polska (2010); od 
lat 12

09:10 Zmiennicy; odc. 10/15 - Krzyk ciszy; 
serial TVP; od lat 7

10:15 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
kulinarny

10:45 Dawne światy; odc. 1/8 Egipt, 
kolebka cywilizacji (Egypt, mother od 
the world); serial dokumentalny; Francja 
(2007); od lat 12

11:50 Bizancjum: opowieść o trzech 
miastach; odc. 2/3 (Byzantium: A Tale of 
Three Cities); film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

12:55 Olbrzymy Oceanów; cz. 1/3 (Ocean 
Giants); serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011)

14:00 Z naturą na co dzień; odc. 4/6 
woj. kujawsko - pomorskie; cykl 
dokumentalny; od lat 7

14:35 Wojna i pokój; odc. 8/8 (War and 
Peace); serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

15:45 Poszukiwacze skarbów; odc. 
14/16 (odc. 14/16 Santa Fe Trail); cykl 
dokumentalny; USA (2014); od lat 12

16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:10 Wojownicy czasu – Hostowice 

czyli wielka wojna w Karpatach; cykl 
reportaży; reż.:Grzegorz Gajewski

17:45 Noce i dnie; odc. 5/12 - Uśmiechy 
losu; serial TVP; od lat 12

18:55 Bezcenna Dama; reż.:Grzegorz Styła
20:00 Helikoptery w akcji; odc. 

3/4 Afganistan (odc. 3/4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2008)

21:05 C. K. Dezerterzy; cz. I (.)  84’; 
komedia; Polska, Węgry (1985)

22:40 Wielki test – Mistrzowie uśmiechu
00:15 Rozbite marzenia 1918 - 1939; odc. 

8 (18 Clash of Futures. TYLKO OBSZAR 
RP); dokument fabularyzowany; Niemcy 
(2017); od lat 16

01:25 Towarzysz Wiesław od agitatora do 
dyktatora; film dokumentalny; reż.:Piotr 
Boruszkowski; od lat 12

02:35 I blisko i daleko; reż.:Wojciech 
Sarnowicz; od lat 12

03:40 Dwadzieścia lat minęło... - 1992; / 
1; cykl dokumentalny

6:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz o 3. miejsce

8:45 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz o 
3. miejsce

11:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Lozannie

13:10 Boks: Gala w Manchesterze; waga 
junior ciężka: Lawrence Okolie - Jack 
Massey

14:25 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
PGG ROW Rybnik - Car Gwarant Start 
Gniezno

17:30 Boks: Gala w Manchesterze; waga 
junior ciężka: Lawrence Okolie - Jack 
Massey

21:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

21:55 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz finałowy

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

3:00 Boks

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:35 Wokół mórz. Kraina syren; cykl 
dokumentalny; Francja (2018)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 209; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 519 (Elif); serial; 
Turcja (2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Wokół mórz. Łagodny wulkan; 

cykl dokumentalny; Francja (2018)
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 1/15; serial 
komediowy TVP; Polska (1993)

10:15 Komisarz Alex; s.IX; odc. 113 - 
Śmierć za kratami; serial TVP

11:10 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 128 - 
Celebryta; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – Nasz 

dziwaczny świat; odc. 11; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

14:00 Elif; s.III; odc. 520 (Elif); 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. 210; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3954; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 5/108; 

teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu - 6/108
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. 

11; reality show; od lat 12
22:35 Ekstradycja 2; odc. 8/9; serial TVP
23:40 Uwięzione; odc. 9; serial; 

Hiszpania (2015); od lat 16
00:35 Uwięzione; odc. 10; serial; 

Hiszpania (2015); od lat 16
01:30 Iskry miłości (WHEN SPARKS 

FLY); film obyczajowy; USA (2014)
03:10 Współwinny. Historia chińskiego 

dysydenta. (Complicit); film 
dokumentalny; Francja (2017)

04:15 Notacje – Aleksander Doba. Żyć 
jak tygrys; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 439 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 28 Złe emocje; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:55 Coś dla Ciebie; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2218; 

teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (412)
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 209 

„Normalna polska rodzina” sezon 11; 
serial komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2053; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 440 ed. 6
13:15 Marzę o Tobie; odc. 15; Turcja 
14:10 Postaw na milion; odc. 148
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 130; serial; Niemcy
16:00 Koło fortuny; odc. 441 ed. 6
16:35 Familiada; s.I; odc. 2219; 

teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 94 (Adini 

Sen Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 708 Na 

wirażu; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 109 

„Pierwsze mieszkanie”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:00 Program rozrywkowy
20:10 Zemsta o jasnych oczach; s.II; 

odc. 1/3; serial obyczajowy; Francja 
(2017)

21:55 Program rozrywkowy
22:00 Czerwony Pająk; dramat; Polska 

(2015); reż.:Marcin Koszałka; 
wyk.:Filip Pławiak, Adam Woronowicz, 
Julia Kijowska, Wojciech Zieliński, 
Małgorzata Foremniak, Marek Kalita, 
Przemysław Bluszcz, Piotr Głowacki, 
Andrzej Konopka, Barbara Kurzaj; 
od lat 16

23:45 Urodzeni romantycy (Born 
Romantic); komedia; USA (2001); 
reż.:David Kane; wyk.:Craig Ferguson, 
Ian Hart, Jane Horrocks, Adrian 
Lester; od lat 16

01:30 Glina; odc. 3/25; serial kryminalny 
TVP; od lat 16

02:40 Przerwana lekcja muzyki; dramat; 
Niemcy, USA (2006)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program 

informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (6) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (7) serial 

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

(23) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (656) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (217) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (538) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (79) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (409) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (256) serial 

paradokumentalny. Zostaje potrącona 
likwidatorka szkód ubezpieczeniowych. 
Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, 
a kobieta walczy o życie w szpitalu. 
Śledztwo ujawnia...

17:40 Sekrety rodziny (80) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (494) 

serial komediowy. Mariola nawiązuje 
znajomość z panem Romanem 
Ukulele. Przedstawia go rodzicom, 
którzy mają nadzieję, że wkrótce 
poprosi on o jej rękę....

20:05 Megahit: Assassin’s Creed; film 
przygodowy, Francja/Malta/Tajwan/
USA/Hongkong/Wielka Brytania 
2016. Callum Lynch zyskuje szansę, 
by przeżywać przygody, których 
doświadczył jego przodek - Aguilar 
z Hiszpanii, żyjący podczas wielkiej 
inkwizycji. Taką...

22:25 Zabić Salazara; dramat 
kryminalny, Rumunia/USA 2016. 
Tom (Luke Goss) pracuje w agencji 
federalnej, odpowiadającej za eskortę 
więźniów. Tym razem przewozi do 
USA szefa mafii. Po drodze...

0:35 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy

05:30 Uwaga! (5727) - program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Szkoła (432) - program
08:00 19 + (333) - program
08:30 19 + (334) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (6/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1125) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1126) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (24/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (689) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1127) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1129) - 

program kryminalny. W pustostanie 
na peryferiach miasta policja znajduje 
spalone ciała dwójki młodych ludzi. 
Okazuje się, że jedną z ofiar jest 
córka wpływowego prawnika, który 
stosuje nieuczciwe praktyki w obrocie 
nieruchomościami. Podejrzenie pada 
na oszukane przez niego osoby, 
jednak dowody wykluczają ich 
winę. Tymczasem udaje się ustalić 
tożsamość drugiej ofiary… 

15:00 Kuchenne rewolucje 8 (1/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (433) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (25/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (690) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7859) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7842) - informacje, live
19:45 Pogoda (7839) - informacje 
19:50 Uwaga! (5728) - program
20:10 Doradca smaku 10-Pieczona 

cielęcina w sosie gorgonzola (33/40) 
- program

20:15 Na Wspólnej (2905) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (172) - program
21:30 Projekt Lady 4 (8/12) - program
22:30 Salon sukien ślubnych Goka (1/8) 

- program
23:40 Nadciąga tornado - film 

katastroficzny, USA 2014. W ciągu 
jednego dnia miasto Silverton zostaje 
spustoszone przez niespotykany atak 
tornad. Tropiciele burz przewidują, że 
najgorsze dopiero nadejdzie.

01:25 Co za tydzień (908) - magazyn
01:55 Uwaga! (5728) - program
02:20 Moc Magii (535) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 258

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 33

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 26
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 136
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 36
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. 11

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 114

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 36
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 37
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 136-137
20:00 S.W.A.T.: Miasto w ogniu; 

akcja, USA 2011. Ekspert taktyk 
antyterrorystycznych z Los Angeles, 
Paul Cutler (Gabriel Macht), zostaje 
za zadanie przeszkolenie drużyny 
S.W.A.T w zakresie uwalniania 
zakładników. Mężczyzna musi 
wyjechać do Detroit. Tam nikt nie 
traktuje go poważnie…

21:50 Po prostu walcz 2; akcja, 
USA 2011. Czwórka studentów, 
pochodzących z różnych środowisk, 
spotyka się, by razem pod okiem 
Ex - gwiazdy MMA - Case’a 
Walkera przygotować się do finału 
podziemnych rozgrywek MMA. Każdy 
z nich musi rozwiązać swoje problemy 
i zmierzyć się ze swoimi słabościami, 
by mógł wygrać ten morderczy 
turniej…

23:55 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…

01:35 Rodzinny interes; 2019; odc. 36
02:45 Taki jest świat; factual, 2019
03:35 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
04:05 Biesiada na cztery pory roku
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 1
05:00 Słodka miłość; telenowela

05:50 Bulionerzy; odc. 17/75 - Powrót; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:20 Na sygnale; odc. 97 „Polowanie”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 98 „Ucieczka”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:25 Siedem życzeń; odc. 2/7 - 
Spojrzenie Faraona; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1086; serial 
TVP; od lat 12

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 20; 
serial TVP; od lat 7

09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 21; 
serial TVP; od lat 7

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 126 
„Rodzinna manipulacja”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 127 
„Kryzys”; serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 98; serial TVP; 
od lat 12

12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 99; serial 
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 241
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 242
15:30 Na dobre i na złe; odc. 324 

Operacja wzorcowa; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 98 „Ucieczka”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 100 (seria VIII; 

odc. 9) - W blasku fleszy; serial 
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 101 (seria VIII; 

odc. 10) - Grecy i Bułgarzy; serial 
18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 128 

„Używki są dla mądrych”; serial 
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 243 

(Ojciec Mateusz XIX; odc. 5); serial 
20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 39 

(Ojciec Mateusz III; odc. 9) - Strach na 
scenie; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 102 (seria VIII; 
odc. 11) - Jedźmy, nikt nie woła; serial

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 103 (seria VIII; 
odc. 12) - Nie rzucaj ziemi, skąd twój 
ród; serial obyczajowy TVP; od lat 12

23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 
244 (Ojciec Mateusz XIX; odc. 6) - 
Sparring; serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; s.VIII -; s. 
VIII; odc. 9/13; serial komediowy TVP

00:55 Echo serca; odc. 2; serial TVP
01:50 Echo serca; odc. 3; serial TVP
02:40 Siedem życzeń; odc. 2/7 - 

Spojrzenie Faraona; serial TVP
03:35 Grzech Fatmagül; odc. 10 

(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 10); 
serial; Turcja (2011); od lat 12

04:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 126 
„Rodzinna manipulacja”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Makłowicz w podróży – Podróż 2 - 
Ekwador. Ekwador po polsku (10)

07:10 Okrasa łamie przepisy – Dawne 
ziarna na talerzu; magazyn kulinarny

07:45 Śpiewające fortepiany (43)
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 91 

Zamek w Malborku; magazyn; od lat 7
09:15 Koło fortuny; odc. 389 ed. 6
09:55 Rodzina, ach rodzina (odc. 2) - 

Żona; widowisko; od lat 12
10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 48 

Śląsk nieoczywisty; cykl dokum.
11:30 Święta wojna (253) Molestowanie; 

serial komediowy TVP
12:05 Życie to Kabaret – Pielgrzymka 

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

13:15 Życie to Kabaret – Kabaret 
Paranienormalni - Niebezpiecznie 
śmieszni; program rozrywkowy

14:15 Śpiewające fortepiany (44)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie 
- Park Rozrywki (1); program 
rozrywkowy; od lat 12

16:25 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie - 
Park Rozrywki (2); program

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie - 
Park Rozrywki (3); program 

18:25 Okrasa łamie przepisy – Pełna 
misa w pełnej chacie; magazyn 

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat (97) - Plemiona z przeszłości; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 
2 - Ekwador. Pod wulkanem (11); 
magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna (254) Aktor 
przodowy; serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany (46)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (51) - 

Zakupy; widowisko rozrywkowe; od 
lat 12

22:35 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów (6) - Dziennikarz i 
prezenter cz. 2; program rozrywkowy; 
od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 388 ed. 6; 
teleturniej

00:20 Niezapomniane Koncerty – 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019

01:25 Niezapomniane Koncerty – 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019

02:20 Dzięki Bogu już weekend; s.III 
(29); program rozrywkowy; od lat 12

03:20 Rozrywka Retro – Telepeerele 
(17); widowisko rozrywkowe

05:10 Szkoła (18) - program
06:10 Ukryta prawda (625) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (109) - program 

sądowy
08:10 Szpital (307) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(146/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (157/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (11/13) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (371) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (110) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(147/176) - program sądowy
16:20 Szpital (308) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (19/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (12/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 3 (6/12) - 

program
20:00 Odwróceni (5/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16)
21:05 Odwróceni (6/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16). Sikora i Gazda 
prowadzą śledztwo w sprawie napadu 
na konwój

22:05 Zaklęte piętro - horror, USA 2008 
(od lat 16). Jessica wprowadza się 
do nowego mieszkania. Wkrótce 
w budynku dochodzi do serii 
makabrycznych wydarzeń.

23:45 Zagubieni (18/25) - serial, USA. 
Kiedy Hurley wpada w obsesję na 
punkcie Francuzki i zapuszcza się 
wgłąb dżungli, aby ją odnaleźć, Jack, 
Sayid i Charlie nie mają wyboru i idą 
za nim. Tymczasem Locke prosi Claire 
o pomoc przy budowie tajemniczego 
przedmiotu.

00:45 Zagubieni (19/25) - serial, USA. 
Boone jest zaniepokojony problemami 
psychicznymi Locke’a, podczas 
gdy starają się znaleźć drogę do 
tajemniczego luku. Tymczasem Jack 
niechętnie pomaga, gdy Sawyer 
zaczyna mieć ogromne bóle głowy, 
a Michael i Jin mają problem 
z komunikacją przy budowie tratwy.

01:40 Druga strona medalu 3 (7/8) - talk 
show – prof. Andrzej Bochenek

02:10 Druga strona medalu 3 (8) - talk 
show – Izabela Sokołowska

02:40 Noc Magii (535) - program

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
8 (1/12) - program lifestylowy 

06:05 Co za tydzień (908) - magazyn
06:35 Nowa Maja w ogrodzie 3 (19/39) 

- program 
07:05 Ostre cięcie 4 (5/12) - program 
07:50 Sablewskiej sposób na modę 4 

(10/13) - program rozrywkowy
08:35 Apetyt na miłość (6/8) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
09:35 W czym do ślubu? (3/10) - reality 

show (od lat 12)
10:10 Afera fryzjera 6 (6/12) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
10:55 Perfekcyjna Pani Domu 5 (8/13) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
11:55 Kuchenne rewolucje 7 (6/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:55 Eks-tra zmiana (4/8) - program 

lifestylowy (od lat 12)
13:55 W czym do ślubu 4 (8/12) - reality 

show (od lat 12)
14:25 Zdrowo dla odmiany - program 
15:00 Pani Gadżet EXTRA 4 - magazyn 
15:45 Ugotowani 7 (41) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
16:20 Ugotowani 7 (42) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
16:55 Ugotowani 7 (43) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
17:30 Ugotowani 7 (44) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
18:05 Kuchenne rewolucje 9 (1/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:05 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(2/8) - reality show (od lat 12)
19:50 Kosmetyczne rewolucje (8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
20:35 Tu jest pięknie 3 (9) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(7/12) - program rozrywkowy 
21:55 Pani Gadżet EXTRA 7 - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana 2 (1/8) - program 
23:25 W roli głównej - Edyta Górniak 

(1/6) - talk show 
23:55 Wojny salonów piękności (16/20) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
01:00 Potwór, nie ojciec - dokument 

(dozwolone od lat 18)
02:00 Wiem, co jem 5 (7/10) - magazyn 
02:30 Wiem, co jem 4 (5/15) - magazyn 
03:00 Wiem, co kupuję (1/12) - program 

lifestylowy 
03:30 W roli głównej - Janusz 

Józefowicz (1/6) - talk show 
04:00 W roli głównej - Wojciech 

Mecwaldowski (2/6) - talk show 
04:30 W roli głównej - Ala Janosz (3/6) - 

talk show (od lat 12)

05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Retro TVP Sport: Lazio Rzym - 

Wisła Kraków
08:10 Lekkoatletyka - PZLA mityng na 

Rynku - Białystok 
10:00 Nations Stories - Anglia
10:30 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 3 miejsce
12:20 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: Finał
14:15 Lekkoatletyka - EAA Premium 

Meeting - Madryt 
16:10 Piłka nożna - kobiet MŚ: 3 miejsce 
18:15 Piłka nożna - kobiet MŚ: Finał 
20:30 4-4-2
21:30 Sportowy Wieczór
22:10 Sporty walki - Gala MMA - Rocky 

Warriors Cartel
00:30 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów: Matyja - Stępień
01:35 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów: Czerkaszyn - Capper
02:30 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów: Różański - Izu
03:30 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy

6:00 Buffy, postrach wampirów (22) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (67) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (62) reality show. 
Dwunastoletni Robert mieszka z 
babcią w Spytkowicach na Podhalu. 
W każdej chwili może zostać jej 
odebrany ze względu na zły...

9:00 Septagon (11) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (10) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (11) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (51) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (52) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (729); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (71) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (519) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (11) serial 

kryminalny
17:00 Joker (38) teleturniej
18:00 Septagon (12) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (520) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (281) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (17); program 

rozrywkowy realizowany z udziałem 
publiczności

22:00 Galileo (730); program 
popularnonaukowy. Na smartfonach 
czai się mnóstwo drobnoustrojów, 
w tym także zarazki wywołujące 
nieprzyjemne dolegliwości. Reporterzy 
Galileo przetestowali skuteczność 
urządzenia, które umożliwia...

23:00 Zaginiony batalion; film wojenny, 
Luksemburg/USA 2001

1:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

2:00 Polityka na ostro; program 
publicystyczny

3:05 SuperLudzie (7) serial 
dokumentalny

3:35 SuperLudzie (8) serial 
4:05 Atleci; magazyn  
4:40 Trans World Sport; magazyn  
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 8 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 8.07.1989
07:40 Popielec; odc. 4 - Dymy; serial 
08:50 Z naturą na co dzień; odc. 4/6 

woj. kujawsko - pomorskie; cykl 
dokumentalny; od lat 7

09:25 Historia Polski – Niezwykłe 
Dwudziestolecie. Historia 
gospodarcza II RP - Koleje; odc. 1

09:55 Niezwykłe Dwudziestolecie. 
Historia gospodarcza II RP - 
Lotnictwo; odc. 2; od lat 12

10:30 „Sensacje XX wieku”; widowisko
11:05 Życie. cz. 5. Ptaki (Life. Birds. 

(5/10)); serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:05 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 22; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 67 „Prosty 
wybór”; serial TVP; od lat 12

13:20 C. K. Dezerterzy - cz. I (.); 
komedia; Polska, Węgry (1985)

14:55 Olbrzymy Oceanów - cz. 1/3 
(Ocean Giants); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

15:55 Spór o historię – Konflikt o 
Wileńszczyznę; debata; od lat 12

16:35 Historia Polski – Lata przełomu; 
odc. 3; cykl dokumentalny; od lat 7

17:15 Lata przełomu; odc. 4; cykl 
dokumentalny; od lat 7

17:50 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Wyzwanie 
rzucone ptakom; od lat 7

18:20 Flesz historii; cykl reportaży
18:40 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 39; cykl dokumentalny
19:05 Popielec; odc. 5 - Herod; serial 

TVP; od lat 12
20:15 Ameryka za kółkiem (Driving 

America); film dokumentalny; USA 
(2014); od lat 12

22:00 Wojna i pokój; odc. 8/8 (War and 
Peace); serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

22:55 Wyjęci spod prawa; odc. 
4/4. Kenniffowie (odc. 4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2017); od lat 16

24:00 Bara Bara; film dokumentalny; 
Polska (1996); reż.:Maria Zmarz - 
Koczanowicz, Michał Arabudzki

01:10 Sensacje XX wieku
01:45 Encyklopedia II wojny światowej - 

Atak na ZSRR; cykl dokumentalny
02:10 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. - Wyzwanie 
rzucone ptakom; od lat 7

02:40 Dziennik telewizyjny – 8.07.1989

6:00 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz 
finałowy

8:30 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
PGG ROW Rybnik - Car Gwarant Start 
Gniezno

11:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz finałowy

13:00 Kronika Wimbledonu; 
podsumowanie tygodnia

14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; mecz 
4. rundy gry pojedynczej mężczyzn

16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; mecz 
4. rundy gry pojedynczej mężczyzn

18:00 Tenis: Turniej Wimbledon; mecz 
4. rundy gry pojedynczej mężczyzn

21:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz finałowy

23:10 Boks: Gala w Manchesterze; waga 
junior ciężka: Lawrence Okolie - Jack 
Massey

1:30 Sporty walki: Gala KSW. Relacja z 
gali zorganizowanej przez największą 
w Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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. 11; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 210; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 520 (Elif); serial; 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 69 

Jarosław; magazyn; od lat 7
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 2/15; serial TVP
10:15 Komisarz Alex; s.IX; odc. 114 - 

Prosto w serce; serial TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 129; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – Nasz 

dziwaczny świat; odc. 12; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania

14:00 Elif; s.III; odc. 521 (Elif); serial;
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Skarb 

mazurskich jezior; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 211; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3960; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 7/108
18:55 Jeden z dziesięciu - 8/108
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony; seria V; odc. 

12; reality show; od lat 12
22:30 Okupowani; odc. 3 Czerwiec (odc. 

3 Juni); serial; Szwecja, Norwegia 
(2015); od lat 12

23:30 Meczet za zasłoną; film 
dokumentalny; Dania (2016)

00:40 Wichry wojny; odc. 5 (The Winds 
of War ep. 5); serial; USA (1983)

02:25 Daleka droga do domu; film 
dokumentalny; Bułgaria (2014)

03:35 Było sobie miasteczko; film 
dokumentalny; Polska (2009)

04:35 Notacje – Władysław Filar. 
Zostawiliśmy wszystko na Wołyniu; 
cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 442 ed. 6; 
teleturniej

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 29 Wszystko albo nic; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:55 Program ekumeniczny
07:20 Familiada; s.I; odc. 2219; 

teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (413)
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 210 

„Współczesne dziewczyny są mega 
dziwne” sezon 11; serial TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2054; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 443 ed. 6
13:15 Marzę o Tobie; odc. 16 (Melekerin 

Aski); Turcja (2018); od lat 12
14:10 Postaw na milion; odc. 149
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 131 Powrót do życia, 
część 1; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 444 ed. 6
16:35 Familiada; s.I; odc. 2221
17:10 Więzień miłości; odc. 95 (Adini 

Sen Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 709 

Dziękuję; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 110 

„Przeprowadzka”; serial komediowy 
TVP; od lat 12

20:10 Cudownie ocalony; komedia; 
Polska (2004)

21:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 154 
„Wiosno wrócisz?” sezon 6; serial 
komediowy TVP; od lat 12

22:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 155 
„Człowiek maszyna” sezon 6; serial 
komediowy TVP; od lat 12

23:05 Zemsta o jasnych oczach; s.II; 
odc. 1/3 (La vengeance aux yeux 
clairs); serial obyczajowy; Francja 
(2017); od lat 12

01:00 Świat bez fikcji – Powrót 
Chodorkowskiego (Khodorkovsky’s 
New Freedom); film dokumentalny; 
Izrael (2015); reż.:Cyryl Tuschi; od 
lat 12

02:35 Glina; odc. 4/25; serial kryminalny 
TVP; od lat 16

03:30 Urodzeni romantycy (Born 
Romantic); komedia; USA (2001); 
od lat 16

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (8) serial 

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

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

(24) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (657) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (218) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (539) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (80) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (410) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (257) serial 

paradokumentalny. Pod szpitalem 
pojawia się zakrwawiona dziewczyna. 
Okazuje się, że jest zaginiona od roku. 
Nastolatka twierdzi, że była więziona. 
Policjanci podejrzewają,...

17:40 Sekrety rodziny (81) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (495) 

serial komediowy. Boczek twierdzi, 
że widział w piwnicy upiora. Plotka 
wywiera niezatarte wrażenie i z 
czasem wszyscy mieszkańcy ulegają 
psychozie. Zaczynają obawiać...

20:05 Znaki (3) serial kryminalny. 
W sztolni dochodzi do wybuchu. 
Wkrótce po nim ratownicy dokonują 
szokującego znaleziska, które może 
zaszkodzić planom wydobycia 
melafiru. Biznesmen Targosz...

21:10 Znaki (4) serial kryminalny. Radek 
i jego ojciec podczas przeszukiwania 
ziemi ze sztolni znajdują niemieckie 
dokumenty. Ksiądz Śmigielski poznaje 
okolicę Sowich Dołów. Trafia na...

22:10 Kolekcjoner kości; thriller, USA 
1999

0:40 Skazany na śmierć (83) serial 
sensacyjny. Lincoln i C-Note próbują 
znaleźć mężczyznę, który może okazać 
się pomocny w poszukiwaniach…

1:40 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5728) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (433) - program
07:50 Doradca smaku 10-Pieczona 

cielęcina w sosie gorgonzola (33/40) 
- program

08:00 19 + (335) - program
08:30 19 + (336) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (7/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1127) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1129) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (25/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (690) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1131) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1132) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (2/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (434) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (26/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (691) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7860) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7843) - informacje, live
19:45 Pogoda (7840) - informacje 
19:50 Uwaga! (5729) - program
20:10 Doradca smaku 10-Sałatka cobb 

(34/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2906) - serial
20:55 Milionerzy (173) - program
21:35 Stan gry - film sensacyjny, Wielka 

Brytania/USA/Francja 2009. Policja 
prowadzi dochodzenie w sprawie 
śmierci kochanki bardzo wpływowego 
polityka. Sprawą zajmują się także 
dziennikarze, którzy wietrzą sporą 
sensację…

00:05 Kuba Wojewódzki 12 (13) - talk 
show; (od lat 16)

01:05 W garniturach (8/12) - serial, 
USA. Harvey i Louis ścierają się po 
tym, jak lekkomyślne zachowanie 
Louisa zagraża pozyskaniu przez 
kancelarię sprawy, podczas gdy Mike 
zostaje przydzielony do biznesmena 
próbującego odzyskać pieniądze od 
córki, która z nim nie mieszka. 

02:05 Salon sukien ślubnych Goka (1/8) 
- program

03:05 Uwaga! (5729) - program
03:30 Moc Magii (536) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 259

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 34

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 27
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 137
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 37
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. 12

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 115

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 37
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 38
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 137-138
20:00 Nieuchronna sprawiedliwość; 

akcja, USA 2014. John Nguyen (Cung 
Le) stara się wrócić do normalnego 
życia. Mężczyzna po pobycie w Iraku 
cierpi na zespół stresu pourazowego. 
Pewnego dnia na hotelowym parkingu 
przypadkowo ratuje z opresji młodą 
dziewczynę, zabijając przy tym kilku 
wysokich rangą członków lokalnego 
bractwa motocyklowego. Od tego 
czasu on i jego rodzina stają się celem 
bezwzględnego przywódcy gangu 
Hollisa (Dolph Lundgren).

21:55 Zlecenie; akcja, Meksyk, USA 
2017. Znany na całym świecie złodziej 
– Jack (Dolph Lundgren) – dostaje 
ważne zlecenie od CIA. Mężczyzna 
jest jednym z najlepszych specjalistów 
od zabezpieczeń, dlatego wydaje 
się najlepszym kandydatem do 
planowanej misji…

23:30 Resident Evil: Apokalipsa; akcja, 
Francja, Kanada, Niemcy, USA, Wielka 
Brytania 2004

01:25 Rodzinny interes; 2019; odc. 37
02:25 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
03:00 Biesiada na cztery pory roku
03:35 Na jedwabnym szlaku; factual
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 

2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 2
05:00 Słodka miłość; telenowela

05:50 Bulionerzy; odc. 18/75 - 
Sąsiedzkie przysługi; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 98 „Ucieczka”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 99 „Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

07:25 Siedem życzeń; odc. 3/7 - Być 
dorosłym; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1087; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 21

09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 22
10:20 Rodzinka.pl; s.V; odc. 127 

„Kryzys”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 128 

„Używki są dla mądrych”; serial TVP
11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze; odc. 11; od lat 7
11:40 Ranczo; s.VIII; odc. 99; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 100; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 242; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 243; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 325; serial 

TVP; od lat 12
16:20 Na sygnale; odc. 99 „Lincz”; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 101; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 102; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129 serial 

komediowy TVP; od lat 12
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 244; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 40; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 104; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 245; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
23:55 O mnie się nie martw; s.VIII -; s. 

VIII; odc. 10/13; serial komediowy 
TVP; od lat 12

00:55 Czas honoru; odc. 61 „Major 
Zwonariew”; serial TVP; od lat 12

01:50 Czas honoru; odc. 62 „Wróg czy 
sojusznik”; serial TVP; od lat 12

02:45 Siedem życzeń; odc. 3/7 - Być 
dorosłym; serial TVP

03:35 Grzech Fatmagül; odc. 11 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 11); 
serial; Turcja (2011); od lat 12

04:30 Rodzinka.pl; s.V; odc. 127 
„Kryzys”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży – Podróż 2 - 
Ekwador. Pod wulkanem (11)

06:50 Okrasa łamie przepisy – Pełna 
misa w pełnej chacie; magazyn 

07:25 Śpiewające fortepiany (44)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 92 

Jelenia Góra; magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 390 ed. 6; 

teleturniej
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (6) - Dziennikarz i 
prezenter cz. 2; program rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /105/ 
- „Te opolskie dziołchy” - No To Co

10:50 Podróże z historią; s.V; odc. 49 
Baśń o wodzie; cykl dokumentalny

11:25 Święta wojna (254) Aktor 
przodowy; serial komediowy TVP

12:05 Życie to Kabaret – Dzikie Fazy 
Fair Play Crew; widowisko 

13:05 Życie to Kabaret – XVI Marzenia 
Marcina Dańca; program 

14:15 Śpiewające fortepiany (46)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 32. 

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

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

17:30 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (2); widowisko 

18:25 Okrasa łamie przepisy – Po 
grecku, po bretońsku; magazyn 

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Nowa Brytania, 1968 (45); cykl 
reportaży; od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Lüneburg 
(12); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna (255) Feminista; 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (47)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (52) - 

Emigracja; widowisko rozrywkowe
22:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (7) - Nauczyciel 
cz. 1; program rozrywkowy; od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 389 ed. 6
00:20 Niezapomniane Koncerty – 

Stachursky – Typ Niepokorny
01:30 Niezapomniane Koncerty – Od 

wschodu do zachodu słońca - 50 lat 
Skaldów (2); koncert

02:20 Dzięki Bogu już weekend; s.III 
(31); program rozrywkowy; od lat 12

03:20 Rozrywka Retro – S jak Smoleń, T 
jak TEY; program kabaretowy

05:10 Szkoła (19) - program
06:10 Ukryta prawda (626) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (110) - program 

sądowy
08:10 Szpital (308) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(147/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (158/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (12/13) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (372) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (111) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(148/176) - program sądowy
16:20 Szpital (309) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (20/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (26) - serial 

kryminalny. Pawełek - morderca, 
którego Zawada wsadził niedawno za 
kratki - ucieka z więzienia. Bandyta 
szuka zemsty: od znajomego pasera 
dostaje adres komisarza i urządza 
na niego zasadzkę. Zawada jest 
w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 
Zaczyna się polowanie... 

19:00 Żony Hollywood 3 (7/12) - 
program

20:00 Człowiek tai chi - film sensacyjny, 
Chiny/Hong Kong/USA 2013 (od 
lat 16). Młody adept sztuki tai 
chi dzięki swoim niezrównanym 
umiejętnościom trafia do intratnego 
ale niebezpiecznego podziemia 
nielegalnych walk.

22:15 Jak to się robi w Chicago - film 
sensacyjny, USA 1986 (od lat 16). 
Arnold Schwarzenegger występuje 
w roli brutalnego agenta FBI 
usuniętego ze służby za stosowanie 
przemocy. Jego szansą na powrót 
do pracy jest zadanie polegające na 
schwytaniu szefa gangu z Chicago. 

00:25 Zagubieni (20/25) - serial, USA. 
Claire zaczyna rodzić, a bezradny 
Charlie wpada w panikę. Tymczasem 
Locke jest zaginiony, a Jack pielęgnuje 
ocalałych. Sayid robi Shannon 
romantyczną niespodziankę.

01:25 Druga strona medalu 4 (1/8) - talk 
show – Dariusz Krupa

01:55 Druga strona medalu 4 (2/8) - talk 
show – Jan Podgórski

02:25 Noc Magii (536) - program

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (2/13) - program lifestylowy 

06:05 Subiektywny ranking naj… 2 
(5/6) - program 

06:35 Śluby marzeń (1/3) - program 
rozrywkowy 

07:40 Sablewskiej sposób na modę 4 
(11/13) - program rozrywkowy 

08:25 Apetyt na miłość (7/8) - program 
rozrywkowy 

09:25 W czym do ślubu? (4/10) - reality 
show 

10:00 Afera fryzjera 6 (7/12) - program 
rozrywkowy 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5 (9/13) - 
program rozrywkowy 

11:45 Kuchenne rewolucje 7 (7/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

12:45 Pani Gadżet EXTRA 7
13:20 Kulisy sławy EXTRA 2 - Joanna 

Krupa (3/8) - program lifestylowy 
13:55 Tu jest pięknie 3 (9/10) - program 
14:25 Subiektywny ranking naj… (2/6) 

- program 
14:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(7/12) - program rozrywkowy 
15:40 W roli głównej - Edyta Górniak 

(1/6) - talk show 
16:15 Afera fryzjera 7 (8) - program 

rozrywkowy 
17:00 Eks-tra zmiana 2 (1/8) - program 

lifestylowy 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (2/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(7/8) - reality show 
19:45 Misja ratunkowa (4/10) - program 
20:30 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(1/6) - serial ,Wielka Brytania 
21:40 Co nas truje 2 (1/12) - program 

lifestylowy 
22:25 Kto tu mieszka? (1/8) - program 

rozrywkowy 
23:10 Panny młode ponad miarę (1/8) - 

program rozrywkowy 
00:10 Miłość od kuchni (8/10) - program 

rozrywkowy 
01:10 Rodzice pod ostrzałem (16/20) - 

program rozrywkowy 
02:15 Wiem, co jem 6 (3/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 3 (5/16) - magazyn 
03:15 Wiem, co jem (9/16) - magazyn 
03:45 W roli głównej - Robert 

Korzeniowski (5/7) - talk show (od lat 
12), Dolby

04:15 W roli głównej - Marcin Prokop 
(6/7) - talk show (od lat 12)

04:45 W roli głównej - Magda Mołek (7) 
- talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:00 Retro TVP Sport: Wisła Kraków - 

Lazio Rzym
08:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F 
10:15 Nations Stories - Belgia
10:45 Tenis ziemny - Turniej WTA: 

Nottingham - Finał 
12:30 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Mysłowice (skrót )
13:45 strongman - Liga Mistrzów
14:45 Piłka nożna - kobiet MŚ: Finał 
17:00 4-4-2
18:00 Lekkoatletyka - PZLA mityng na 

Rynku - Białystok 
20:00 Retro w TVP Sport
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów: Czerkaszyn - Capper;  
Różański - Izu

00:30 Sporty walki - Gala MMA - Rocky 
Warriors Cartel

02:50 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 
U21: Finał 

6:00 Buffy, postrach wampirów (1) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (68) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (63) reality show. 
Pani Beata samotnie wychowuje 
czworo dzieci. Mieszkanie kobiety 
jest w katastrofalnym stanie: brak w 
nim wentylacji, a piec spowodował 
pożar....

9:00 Septagon (12) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (11) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (12) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (52) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (53) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (730); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (72) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (520) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (12) serial 

kryminalny
17:00 Joker (39) teleturniej
18:00 Septagon (13) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (521) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (282) serial kryminalny
21:00 American Ultra; film sensacyjny, 

Szwajcaria/USA 2015. Mike 
prowadzi spokojne życie u boku 
ukochanej. Pewnego dnia odkrywa, 
że jest uśpionym agentem CIA. Nagle 
ujawniają się jego niezwykłe...

23:00 Escobar: Historia nieznana; 
dramat kryminalny, Belgia/Francja/
Panama/Hiszpania 2014

1:30 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

2:35 Zagadkowe zgony (10) serial 
dokumentalny

3:05 Atleci; magazyn 
3:40 Trans World Sport; magazyn 
4:40 SuperLudzie (9) serial 

dokumentalny
5:10 SuperLudzie (10) serial 

dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 9 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 9.07.1989
07:35 Popielec; odc. 5 - Herod; serial 
08:50 Flesz historii; cykl reportaży
09:10 Historia Polski – Lata przełomu; 

odc. 3; cykl dokumentalny; od lat 7
09:50 Lata przełomu; odc. 4; cykl 

dokumentalny; od lat 7
10:25 Sensacje XX wieku – Najgłębsza 

tajemnica cz. 1; cykl dokumentalny
11:00 Spór o historię – Ucieczki za 

„żelazną kurtynę”; debata; od lat 12
11:40 Koło historii – Był sobie raj...; 

cykl reportaży; od lat 12
12:10 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 39; cykl dokumentalny
12:25 Czas honoru; odc. 68 „Starzy 

znajomi”; serial TVP; od lat 12
13:25 Wszystkie kolory świata - 

Tajlandia. Kwiat Azji (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:30 Uratowane z Potopu; film 
dokumentalny; od lat 12

16:10 Marzyciele – Salon u 
Estreicherów; program 
publicystyczny; od lat 12

16:40 Historia Polski – Stefana 
Żeromskiego dusza rozdarta cz. 1; 
film dokumentalny

17:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Tajemnice 
starej strzelnicy; od lat 7

18:10 Koło historii – Studencki eter; 
reportaż; od lat 12

18:40 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 23; od lat 7

18:55 Popielec; odc. 6 - Podmuch; serial 
TVP; od lat 12

20:05 Niedokończone msze wołyńskie; 
film dokumentalny; Polska (2018); 
reż.:Maciej Wojciechowski, Tadeusz 
Arciuch; od lat 12

20:55 Wojna generałów; odc. 6/6 
Ofensywa w Ardenach (The Battle of 
the Bulge); cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009); od lat 12

22:00 Dzwony wojny; odc. 1/2 (Passing 
Bells, The, ep. 1/2); serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014); reż.:Brendan 
Maher; wyk.:Paddy Gibson, Jack 
Lowden, Sabrina Bartlet

23:35 Sensacje XX wieku – Najgłębsza 
tajemnica cz. 1; cykl dokumentalny

00:10 Encyklopedia II wojny światowej - 
Goering; cykl dokumentalny; od lat 7

00:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Tajemnice 
starej strzelnicy; od lat 7

01:10 Dziennik telewizyjny – 9.07.1989

6:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz o 3. miejsce

8:10 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
PGG ROW Rybnik - Car Gwarant Start 
Gniezno

10:20 Siatkówka kobiet: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz finałowy

13:00 Kronika Wimbledonu; magazyn 
tenisowy

14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 1. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

18:30 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz finałowy

21:00 Sporty walki: UFC 239: Jones 
vs. Santos; waga ciężka: Jon Jones - 
Thiago Santos

0:30 Boks

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. 12; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 211; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 521 (Elif); serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Zakochaj się w Polsce; odc. 99 

Biłgoraj; magazyn; od lat 7
09:00 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 3/15; serial TVP
10:15 Komisarz Alex; s.IX; odc. 115; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 130; 

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. 13; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

14:00 Elif; s.III; odc. 522 (Elif); serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Pieprzno 

i szafranno; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 212; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3966
18:25 Jeden z dziesięciu - 9/108
18:55 Jeden z dziesięciu - 10/108
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony; reality show
22:30 Lampedusa. Za horyzontem - 

Część 3; serial; Włochy (2016)
23:35 Ostatni w Aleppo; film 

dokumentalny; Dania (2017)
00:45 wojsko – polskie.pl
01:15 Terytorialsi
01:30 Anna i Yusef – Miłość bez granic; 

odc. 3/4; serial; Włochy (2015)
02:40 Anna i Yusef – Miłość bez granic; 

odc. 4/4; serial; Włochy (2015)
03:50 Skrajna prawica: neonaziści 

w Niemczech; film dokumentalny; 
Francja (2015)

04:45 Notacje – o. Hieronim Warachim. 
Czerwone noce na Wołyniu; cykl 
dokumentalny; od lat 12

05:20 Koło fortuny; odc. 445 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 30 Same zmartwienia; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2221; 

teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

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

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 
żywo

11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (414); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 211 

„Dominujesz nad facetami” sezon 11; 
serial komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2055; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 446 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 17 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 150; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 132 Powrót do życia, 
część 2; serial; Niemcy (2008); od 
lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 447 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2222; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 96 (Adini 
Sen Koy); Turcja (2016); od lat 12

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

18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:40 Na dobre i na złe; odc. 710 

Diabelskie dylematy; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 111 

„Oświecenie”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks - Ulotna nadzieja 

(Hope Floats); USA (1998)
22:10 Mocne Kino – Prowokacja (Today 

You Die); film sensacyjny; USA 
(2005);

23:50 Czerwony Pająk; dramat; Polska 
(2015)

01:35 Sztuka zbrodni; odc. 5/6 Dzieło w 
czerni. Cz. 1; serial; Francja (2016)

02:45 Świat bez tajemnic - W 
poszukiwaniu Boga z Morganem 
Freemanem – Zło; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (10) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (11) serial 

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

(25) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (658) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (219) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (540) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (81) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (411) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (258) serial 

paradokumentalny. Pod liceum 
kręci się banda, która napada na 
przechodniów i uczniów. Podejrzany 
jest narkoman, który ma już na koncie 
podobne...

17:40 Sekrety rodziny (82) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (496) 

serial komediowy. Halina spotyka na 
korytarzu śpiącego w pudle Dziada. 
Oburzona próbuje go przepędzić. 
Intruz życzy jej wszystkiego 
najgorszego. Gdy Ferdek nadchodzi...

20:10 Dorwać byłą; komedia 
romantyczna, USA 2010

22:35 Boski żigolo w Europie; komedia, 
USA 2005. Podczas swojej wizyty 
w Amsterdamie Bigalow prowadzi 
śledztwo w sprawie serii morderstw.

0:10 Nasz nowy dom (88) reality 
show. W Czosnowie pod jedynym 
dachem mieszkają: pani Wacława, 
jej syn Robert i wnuczka. Mężczyzna 
poświecił się opiece nad bliskimi. 
Tymczasem...

1:10 Nasz nowy dom (89) reality show. 
Wanda jest mamą pięciu córek. 
Najmłodsza, Ewa, ma wadę serca. 
Tylko ona mieszka z kobietą. Trzy lata 
temu nawałnica niemal...

2:10 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5729) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (434) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Sałatka cobb 

(34/40) - program
08:00 19 + (337) - program
08:30 19 + (338) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (8/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1131) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1132) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (26/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (691) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1134) 
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1135) 
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (4/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (435) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (27/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (692) - program
19:00 Fakty (7861) - informacje
19:35 Sport (7844) - informacje, live
19:45 Pogoda (7841) - informacje 
19:50 Uwaga! (5730) - program
20:10 Doradca smaku 10-Krewetki 

indyjskie z warzywami curry (32/40) 
- program

20:15 Na Wspólnej 17 (2907) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (174) - program
21:30 Nie wszystko złoto, co się 

świeci - film przygodowy, USA 2008. 
Ben Finnegan (McConaughey) 
zaprzepaścił w swoim życiu 
małżeństwo z piękną Tess, własny 
biznes i szczęście rodzinne, a 
wszystko z powodu obsesji jaka go 
opętała przez laty - chce odnaleźć 
wrak galeonu, który zatonął w 1715 
roku z czterdziestoma skrzyniami 
kosztowności na pokładzie… 

23:55 Dziewczyna moich koszmarów - 
komedia, USA 2007 (od lat 16)

02:15 American Horror Story: Asylum 
(11/13) - serial, USA (od lat 16). 
2013: Johnny, przebywający w 
mieszkaniu Thredsona, kontynuuje 
dzieło ojca. 1965: Kit poznaje swojego 
nowonarodzonego syna. Grace 
opowiada mu o swoim spotkaniu 
z obcymi i przekazuje niezwykłą 
wiadomość na temat Almy…

03:20 Uwaga! (5730) - program
03:45 Moc Magii (537) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 260

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 35

07:10 Lekarze na start; odc. 28
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 138
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 38
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; odc. 13
13:00 Na wariackich papierach; serial 

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

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 13

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 116

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 38
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 39
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 138
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 139
20:00 Rewolwer; akcja, Francja 2005. 

Jake Green, wraz z dwoma braćmi, 
zostaje zaproszony na prywatną grę. 
Organizatorzy są pewni, że Green 
przegra na korzyść szefa lokalnej 
mafii, Machy. Jednak Jake nie do 
końca zdaje sobie sprawę, z kim ma 
do czynienia - nie tylko wygrywa z 
mafiosem, ale także wykorzystuje 
każdą okazję do jego zniewagi...

22:05 Śmiertelne odliczanie; akcja, 
USA 2016. Ray Thompson, policjant, 
który po okresie zawieszenia znowu 
wraca do służby, natrafia na sprawę 
uprowadzonego chłopca. Szalony 
porywacz przywiązuje ładunek 
wybuchowy do ciała dziecka, żądając 
dwóch milionów dolarów okupu…

23:50 Puls lata; 2019. Program 
rozrywkowy

23:55 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2011; odc. 6

01:50 Rodzinny interes; 2019; odc. 38
02:45 Na jedwabnym szlaku; factual, 

Polska 2015
03:20 Taki jest świat; factual
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 

Polska 2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, Polska 2010; odc. 4
04:50 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012

05:45 Bulionerzy; odc. 19/75 - 
Blokoturystyka; serial TVP; od lat 12

06:20 Na sygnale; odc. 99 „Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 100 „Koncert”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:25 Siedem życzeń; odc. 4/7 - Dużo 
szczęścia i słodyczy; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1088; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 22; 
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 23; 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 128”; serial 

komediowy TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129; serial 

komediowy TVP; od lat 12
11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze; odc. 12; od lat 7
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 100; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 101; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 243; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 244; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 326 Na 

przystanku; serial TVP; od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 100 „Koncert”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 102; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 130 serial 

komediowy TVP; od lat 12
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 245; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 41; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 104; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 105; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 246; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
23:55 O mnie się nie martw; s.VIII -; s. 

VIII; odc. 11/13; serial TVP; od lat 12
00:50 Londyńczycy II; odc. 13/16; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
01:45 Londyńczycy II; odc. 14/16; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
02:35 Siedem życzeń; odc. 4/7 - Dużo 

szczęścia i słodyczy; serial TVP
03:35 Grzech Fatmagül; odc. 12 

(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 12); 
serial; Turcja (2011); od lat 12

04:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 128 
„Używki są dla mądrych”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Lüneburg 
(12); magazyn kulinarny

06:50 Okrasa łamie przepisy – Po 
grecku, po bretońsku; magazyn 

07:30 Śpiewające fortepiany (46)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 93 

Żywe Muzeum Piernika w Toruniu; 
magazyn; od lat 7

08:55 Koło fortuny; odc. 391 ed. 6
09:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (7) - Nauczyciel 
cz. 1; program rozrywkowy; od lat 12

10:30 Muzeum Polskiej Piosenki - /75/ - 
„Jedwab” - Róże Europy

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki - /90/ - 
„Ściernisko” - Golec uOrkiestra

10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 50 
Jak powstały nasze nazwiska?; cykl 
dokumentalny

11:35 Święta wojna (255) Feminista; 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:10 Życie to Kabaret – Kabaret 
Moralnego Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze (wieczór 1-23)

14:15 Śpiewające fortepiany (47)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

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

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami. Jak 
oni straszą? (2); widowisko; od lat 12

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe Przeboje Lata (3); 
program rozrywkowy; od lat 12

18:25 Okrasa łamie przepisy – Uśmiech 
do sera; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Nowa Gwinea, 1969 cz 1 (46); 
cykl reportaży; od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Kartofel z 
Zachodu (13); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna (256) Ostaniec; 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (48)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki (49) - 

Fachowcy; widowisko rozrywkowe
22:40 Kabaret za kulisami - 8 - Sam na 

scenie. Od monologu do stand - upu; 
program rozrywkowy; od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 390 ed. 6; 
teleturniej

00:25 Niezapomniane Koncerty – 
Egzotyczne lato z Tercetem (cz. 1-2)

02:20 Olga Lipińska zaprasza (12); 
talk-show

03:05 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedtem i potem; od lat 12

05:10 Szkoła (20) - program
06:10 Ukryta prawda (627) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (111) - program 

sądowy
08:10 Szpital (309) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(148/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (159/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (26) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (373) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (112) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(149/176) - program sądowy
16:20 Szpital (310) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (21/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (1/14) - serial 

sensacyjny. Do domu Romańskich 
włamuje się dwóch złodziei 
samochodów. Chcą ukraść auto 
na tzw. „śpiocha”, planują uśpić 
właścicieli i spokojnie poszukać 
w mieszkaniu dokumentów wozu. 
Rano pani Romańska, wciąż 
półprzytomna po dawce eteru, 
znajduje ciało zastrzelonego męża…

19:00 Żony Hollywood 3 (8/12) - 
program

20:00 Byliśmy żołnierzami - film 
wojenny, USA/Niemcy 2002 (od 
lat 16). W niedzielę, 14 listopada 
1965 roku o godz. 10:48, 400 
amerykańskich żołnierzy wylądowało 
w Ia Drang, zwanej Doliną Śmierci. 
Tam zostali otoczeni przez 2000 
Wietnamczyków. Krwawe walki trwały 
3 dni i 3 noce. Był to dramat zarówno 
dla żołnierzy, którzy w większości byli 
naiwnymi żółtodziobami, jak i dla ich 
młodych żon, które owdowiały zbyt 
wcześnie. Głównym bohaterem jest 
podpułkownik Hal Moore…

22:55 Wada ukryta - komedia, USA 2014 
(od lat 16)

02:00 Zagubieni (21/25) - serial, USA. 
Po pogrzebaniu jednego ze swoich, 
gdy opadły emocje, zaczynają 
się szerzyć podejrzenia, a jeden 
z ocalałych przysięga zemstę. 
Tymczasem Claire i Charlie starają się 
uspokoić noworodka.

02:55 Noc Magii (537) - program; (od 
lat 16), live

05:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (3/13) - program lifestylowy 

06:15 Nowa Maja w ogrodzie 3 (19/39) 
- program 

06:45 Ugotowani 7 (41) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:20 Ugotowani 7 (42) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:55 Sablewskiej sposób na modę 4 
(12/13) - program rozrywkowy 

08:40 Apetyt na miłość (8) - program 
rozrywkowy 

09:40 W czym do ślubu? (5/10) - reality 
show 

10:15 Afera fryzjera 6 (8/12) - program 
rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani Domu 5 (10/13) 
- program rozrywkowy 

12:00 Kuchenne rewolucje 7 (8/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

13:00 Kto tu mieszka? (1/8) - program 
rozrywkowy 

13:45 Panny młode ponad miarę (1/8) - 
program rozrywkowy 

14:50 Śluby marzeń (1/3) - program 
rozrywkowy 

15:55 Kosmetyczne rewolucje (8) - 
program rozrywkowy 

16:40 Kulisy sławy EXTRA 2 - Joanna 
Krupa (3/8) - program lifestylowy 

17:15 Misja ratunkowa (4/10) - program 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (3/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(8) - reality show 
19:45 Afera fryzjera 5 (1/12) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
20:30 Miłość od kuchni (8/10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
21:30 Jestem z Polski 2 (3/6) - program 
22:25 W roli głównej - Magdalena 

Cielecka (2/6) - talk show (od lat 12)
23:00 Tu jest pięknie 3 (9/10) - program 

(od lat 12)
23:30 Porada na weekend (3/6) - 

program (od lat 12)
00:00 Etnosurvival (od lat 12)
01:10 Internetowi oprawcy 2 (6/8) - 

program obyczajowy (od lat 16)
02:15 Wiem, co jem 4 (6/15) - magazyn 

(od lat 12)
02:45 Wiem, co jem 3 (15/16) - 

magazyn (od lat 12)
03:15 Wiem, co jem (10/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:45 W roli głównej - Magda Gessler 

(3/7) - talk show (od lat 12)
04:15 W roli głównej - Mateusz 

Damięcki (4/7) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 Retro TVP Sport : Eliminacje 

LM 1996: Widzew Łódź - Broendby 
Kopenhaga

08:10 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F
10:20 Mundialowe historie: Chorwacja
10:50 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Birmingham: Finał 
12:35 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów: Matyja - Stępień; 
Czerkaszyn - Capper; Różański - Izu

15:30 Pełnosprawni
16:05 Retro w TVP Sport
18:05 Lekkoatletyka - EAA Premium 

Meeting - Madryt 
20:00 Piłka nożna, Na żywo
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 Piłka nożna - kobiet MŚ: Finał 
02:10 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów - podsumowanie
03:30 Boks - Gala kobiet w Nowym 

Jorku: Katie Taylor - Delfine Persoon
04:30 Boks - Gala w Nowym Jorku: 

Anthony Joshua - Andy Ruiz 

6:00 Buffy, postrach wampirów (2) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (69) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (64) reality show. 
Pan Andrzej mieszka razem z synem, 
pasierbem, niepełnosprawnym 
szwagrem i schorowanym teściem. 
Od śmierci żony jest jedynym 
żywicielem rodziny, która...

9:00 Septagon (13) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (12) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (13) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (53) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (54) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (731); program 

popularnonaukowy. Kulisy produkcji 
zegara atomowego. W programie 
również sposoby twórczego 
wykorzystania niepotrzebnych 
przedmiotów. Można zrobić m.in. 
lampkę z kapsli po kawie...

13:00 Detektywi w akcji (73) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (521) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator (13) serial 
kryminalny

17:00 Joker (40) teleturniej
18:00 Septagon (14) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (522) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (283) serial kryminalny
21:00 Escobar: Historia nieznana; 

dramat kryminalny, Belgia/Francja/
Panama/Hiszpania 2014. Beztroski 
młody Kanadyjczyk wpada w Kolumbii 
w tarapaty.

23:35 Tajna broń; film sensacyjny, 
USA 1996. Amerykański pilot chce 
sprzedać terrorystom głowice 
nuklearne.

1:50 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (6) serial dokumentalny

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 – 10 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 

10.07.1989
07:50 Popielec; odc. 6 - Podmuch; serial 

TVP; od lat 12
09:00 Podróżnik - Dubrownik; cykl 

reportaży
09:30 Historia Polski – Stefana 

Żeromskiego dusza rozdarta cz. 1; 
film dokumentalny

10:25 Sensacje XX wieku – Najgłębsza 
tajemnica cz. 2; cykl dokumentalny

11:00 Niedokończone msze wołyńskie; 
film dokumentalny; od lat 12

11:45 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 23; od lat 7

12:05 Czas honoru; odc. 69 „Ultimatum 
Rainera”; serial TVP; od lat 12

13:05 Wszystkie kolory świata - 
Egipt - wokół Nilu (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:10 Bezcenna Dama
15:20 Szlakiem amfor. Historia podboju 

Galii (The Amphorae road); film 
dokumentalny; Francja (2016)

16:25 Historia Polski – Stefana 
Żeromskiego dusza rozdarta cz. 2; 
film dokumentalny

17:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Dukla 
skarbczyk pełen tajemnic; od lat 7

18:05 Koło historii – Harcerz, kurier, 
szpieg; cykl reportaży; od lat 12

18:40 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

18:55 Popielec; odc. 7 - Ślub; serial TVP
20:00 Pearl Harbor - Oskarżeni 1/2 

(Pearl Harbour the Untold Story); 
film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2016); od lat 12

20:55 Instynkt przetrwania; odc. 1/6 
Mistrzowie z lasu deszczowego (odc. 
1/6 Mistrzowie z lasu deszczowego); 
serial dokumentalny; USA (2012); 
od lat 16

22:00 Marzyciele – Salon u 
Estreicherów; program 
publicystyczny; od lat 12

22:30 Wyklęty; dramat; od lat 16
00:40 Sensacje XX wieku – Najgłębsza 

tajemnica cz. 2; cykl dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny światowej 

- U - boot cz. 1; cykl dokumentalny; 
od lat 7

01:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Dukla 
skarbczyk pełen tajemnic; od lat 7

02:15 Dziennik telewizyjny – 
10.07.1989

6:00 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz 
finałowy

8:30 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz finałowy

10:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019; podsumowanie

11:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

13:00 Kronika Wimbledonu; magazyn 
14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; mecze 

ćwierćfinałowe gry pojedynczej 
mężczyzn

23:45 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

2:15 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

4:30 Sporty walki: Gala KSW. Relacja z 
gali zorganizowanej przez największą 
w Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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. 13; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 212; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 522 (Elif); serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Wokół mórz. Rodzina Bartherotte; 

cykl dokumentalny; Francja (2018)
08:55 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 4/15; serial TVP
10:05 Komisarz Alex; s.IX; odc. 116; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 131; 

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. 14; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

14:00 Elif; s.III; odc. 523 (Elif); serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – 

Grillowanie na trzy sposoby
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 213 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3973
18:25 Jeden z dziesięciu - 11/108
18:55 Jeden z dziesięciu - 12/108
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 235; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

magazyn
23:25 Ocaleni; reality show
00:30 Zawiedziona; film fabularny; 

Kanada (2013)
02:05 Okupowani; odc. 3 Czerwiec (odc. 

3 Juni); serial; Szwecja, Norwegia 
(2015); od lat 12

03:05 Sprawa dla reportera
04:00 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

magazyn
04:30 Notacje – Antoni Bernacki. Huta 

Pieniacka; cykl dokumentalny; od 
lat 12

05:20 Koło fortuny; odc. 448 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 31 Sprawy sercowe; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2222; 
teleturniej

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Panorama i Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (415)
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 212 „Coś 

za coś” sezon 11; serial TVP; od lat 12
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2056; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Koło fortuny; odc. 449 ed. 6; 

teleturniej
13:15 Marzę o Tobie; odc. 18 (Melekerin 

Aski); Turcja (2018); od lat 12
14:10 Postaw na milion; odc. 151; 

teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 133; serial; Niemcy 
(2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 450 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2223; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 97 (Adini 
Sen Koy); Turcja (2016); od lat 12

18:00 Panorama
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 711 

Jesteśmy rodziną; serial TVP
19:35 24. Festiwal Gwiazd w 

Międzyzdrojach 2019; reportaż
20:10 Dance Dance Dance (7); od lat 12
21:20 Dance Dance Dance (8); od lat 12
22:25 Cudownie ocalony; komedia; 

Polska (2004); reż.:Janusz Zaorski; 
wyk.:Marian Opania, Ewa Kasprzyk, 
Edyta Jungowska, Sławomir Pacek, 
Wiktor Zborowski, Elżbieta Jarosik, 
Krzysztof Zaleski, Bartosz Opania, 
Łukasz Lewandowski, Leszek 
Malinowski; od lat 16

00:10 Goście, goście 3: Rewolucja; 
komedia; Francja (2016); reż.:Jean 
- Marie Poire; wyk.:Jean Reno, 
Christian Clavier, Karine Viard

02:00 O mnie się nie martw -; s. X; odc. 
5/13; serial komediowy TVP; od lat 12

02:55 Art Noc – Goran Bregovic i 
Orkiestra Weselno Pogrzebowa. 55 
lat Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (12) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (13) serial 

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

(26) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (659) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (220) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (541) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (82) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (412) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (259) serial 

paradokumentalny. Podczas kontroli 
drogowej dochodzi do strzelaniny, 
w której ginie funkconariusz, a drugi 
zostaje ranny. Policjanci docierają do 
właściciela auta, jednak...

17:40 Sekrety rodziny (83) serial 
paradokumentalny

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

(497) serial komediowy. Ferdek 
spostrzega, że w domu znika jedzenie. 
Rozpoczyna prywatne dochodzenie. 
Podejrzewa domowników...

20:05 Miłość na zamówienie; 
komedia romantyczna, USA 2006. 
rzydziestopięcioletni Tripp (Matthew 
McConaughey) ma niezłą pracę, ale 
wciąż nie chce się usamodzielnić. 
Prowadzi beztroski tryb życia, 
spędzając noce w klubach ze swoimi 
przyjaciółmi Ace’em (Justin Bartha) i 
Demo (Bradley Cooper)…

22:10 Step Up All In; film muzyczny, 
USA 2014. Ambitny tancerz nie traci 
wiary w sukces. Podejmuje kolejną 
próbę. Tym razem w Las Vegas.

0:30 Chirurdzy (173) serial obyczajowy
1:25 Chirurdzy (174) serial obyczajowy
2:20 Tajemnice losu; program 

rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci

05:10 Uwaga! (5730) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (435) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Krewetki 

indyjskie z warzywami curry (32/40) 
- program

08:00 19 + (339) - program
08:30 19 + (340) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (9/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1134) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1135) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (27/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (692) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1136) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1137) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (5/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (436) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (28/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (693) - program 
19:00 Fakty (7862) - informacje
19:35 Sport (7845) - informacje, live
19:45 Pogoda (7842) - informacje 
19:50 Uwaga! (5731) - program
20:10 Doradca smaku 10-Amerykański 

burger (35/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2908) - serial 
20:55 Milionerzy (175) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (9/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Gruby i chudszy II: Rodzina 

Klumpów - komedia, USA 2000. 
Znany naukowiec, profesor Sherman 
Klump (Eddie Murphy), który wynalazł 
eliksir na otyłość, zamierza się ożenić. 
Jego wybranką jest piękna Denise 
(Janet Jackson), która podobnie 
jak jej ukochany cieszy się dużym 
apetytem. Każdy z członków rodziny 
Klumpów inaczej reaguje na wieść 
o ślubie. Najgorsze obawy, i jak się 
okaże słusznie, profesor Klump ma w 
stosunku do Boddy’ego Love’a. Ten 
zazdrośnik zrobi wszystko, co tylko 
będzie w jego mocy, aby pokrzyżować 
życiowe plany profesora…

00:40 Top Model 7 (5/13) - program 
rozrywkowy

01:45 Efekt Domina 6 (8) - program
02:20 Uwaga! (5731) - program
02:45 Moc Magii (538) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 261

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 36

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 29
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 139
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 39
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; odc. 14
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 15
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 14

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 117

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 39
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 40
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 139-140
20:00 Asy bez kasy; komedia, USA 2016. 

David Ghnatt (Zach Galifianakis) to 
kierowca opancerzonej ciężarówki. 
Mężczyzna codziennie przewozi nią 
wiele milionów dolarów. Pewnego 
dnia razem z kolegami z pracy 
postanawiają okraść swojego 
pracodawcę. Mimo że nikt nie 
przypuszczałby, że może im się to 
udać, jest inaczej – ich akcja kończy 
się powodzeniem. Jednak to nie 
koniec, od tej pory muszą uciekać 
przed policją. Czy im się to uda i będą 
mogli cieszyć się zrabowaną gotówką?

21:55 Święty interes; komedia, 2010. 
Leszek i Janek to dwaj bracia. Kiedy 
ich ojciec umiera, dowiadują się, że 
cały majątek mężczyzna przekazał w 
spadku fundacji im. Jana Pawła II, 
a oni odziedziczyli tylko rozpadającą 
się stodołę i stary samochód. Auto 
budzi sporo emocji, ponieważ mówi 
się, że jeździł nim sam biskup Karol 
Wojtyła…

23:50 Śmiertelne odliczanie; akcja, 
USA 2016

01:20 Górka Dolna; serial fabularny, 
Słowacja 2015; odc. 6

02:20 Rodzinny interes; 2019; odc. 39
03:20 Na jedwabnym szlaku; factual, 

2015
04:00 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Słodka miłość; telenowela

05:40 Bulionerzy; odc. 20/75 - 
Zwyczajna miłość; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 100 „Koncert”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:45 Na sygnale; odc. 101 „Dobry 
człowiek”; serial fabularyzowany TVP

07:20 Siedem życzeń; odc. 5/7 - 
Magiczny pierścień; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1089; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 23; 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 24; 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129 

„Wigilia”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 130 

„Czyżby koniec?”; serial TVP
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 101; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 102; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 244; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 245; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 327 

Cierpienia scenarzysty; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 101; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 104; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 131 sezon 

6; serial komediowy TVP; od lat 12
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 246; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 42; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 105; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 106; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 

247 (Ojciec Mateusz XIX; odc. 9) - 
Wyzwolenie Łazarza; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

00:05 O mnie się nie martw; s.VIII -; s. 
VIII; odc. 12/13; serial komediowy 
TVP; od lat 12

00:55 Oficer; odc. 3/13 - Zero tolerancji; 
serial TVP; od lat 16

02:05 Oficer; odc. 4/13 - Zakup 
kontrolowany; serial TVP; od lat 16

03:05 Siedem życzeń; odc. 5/7 - 
Magiczny pierścień; serial TVP

04:05 Grzech Fatmagül; odc. 13 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 13); 
serial; Turcja (2011); od lat 12

04:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129 
„Wigilia”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Kartofel z 
Zachodu (13); magazyn kulinarny

06:55 Okrasa łamie przepisy – Uśmiech 
do sera; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany (47)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 94 

Augustów; magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 392 ed. 6; 

teleturniej
09:40 Kabaret za kulisami - 8 - Sam na 

scenie. Od monologu do stand - upu; 
program rozrywkowy; od lat 12

10:35 Muzeum Polskiej Piosenki - /130/ 
- „Hej sokoły” - Maryla Rodowicz

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki - /21/ - 
„Miłość Ci wszystko wybaczy” - Hanka 
Ordonówna

11:00 Podróże z historią; s.V; odc. 
51 Z życia wyższych sfer; cykl 
dokumentalny

11:35 Święta wojna (256) Ostaniec; 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:10 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+ 
/cz. 1-2/; program rozrywkowy

14:15 Śpiewające fortepiany (48)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

Wczasy z Kabaretem - Szczecin (1-3). 
All Inclusive; program rozrywkowy

18:25 Okrasa łamie przepisy – Trzy 
mięsa na grilla; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Nowa Gwinea, 1969 cz 2 (47); 
cykl reportaży; od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Na saksy 
(14); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - Koniec świata 
(257); serial komediowy TVP; od 
lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (49)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (50) 

- Ekologia; widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

22:35 Rolnik szuka żony; seria V; odc. 5; 
reality show; od lat 12

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.III 
(32); program rozrywkowy; od lat 12

00:40 Koło fortuny; odc. 391 ed. 6; 
teleturniej

01:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami. 
Ducholand (1-2); widowisko

03:25 Kabaretowa Mapa Polski – 35. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark - 
Neo - Nówka i goście /1/; widowisko 

04:15 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie - Edyta Górniak; 
widowisko rozrywkowe

05:10 Szkoła (21) - program
06:10 Ukryta prawda (628) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (112) - program 

sądowy
08:10 Szpital (310) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(149/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (160/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (1/14) - serial 

sensacyjny. Do domu Romańskich 
włamuje się dwóch złodziei 
samochodów. Chcą ukraść auto 
na tzw. „śpiocha”, planują uśpić 
właścicieli i spokojnie poszukać 
w mieszkaniu dokumentów wozu. 
Rano pani Romańska, wciąż 
półprzytomna po dawce eteru, 
znajduje ciało zastrzelonego męża… 

13:25 Ukryta prawda (374) - magazyn 
obyczajowy

14:25 Sąd rodzinny (113) - program 
sądowy

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(150/176) - program sądowy

16:20 Szpital (311) - program 
obyczajowy

17:20 Milionerzy (22/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (2/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Żony Hollywood 3 (9/12) - 

program
20:00 Choć goni nas czas - komedia, 

USA 2007. Dwaj mocno posunięci 
w wieku mężczyźni spotykają 
się w szpitalu. Leżąc obok siebie 
w łóżkach obaj dochodzą do wniosku, 
że jest jeszcze tyle rzeczy, których 
nigdy nie spróbowali, a na które wciąż 
mają ochotę. Sporządzają listę i po 
wyjściu ze szpitala zaczynają wcielać 
swoje marzenia w życie…

22:05 Wyjdź za mnie (1/2) - miniserial 
komedia, USA

23:50 Zagubieni (22/25) - serial, USA. 
Jack podejrzewa nieczystą grę, gdy 
Michael gwałtownie zachorował 
podczas budowy tratwy. Tymczasem 
tajemnica z przeszłości Kate wychodzi 
na jaw, kilku ocalałych odkrywa luk….

00:50 Druga strona medalu 4 (3/8) - talk 
show – Tomasz Gollob

01:20 Druga strona medalu 4 (4/8) - talk 
show – Caroline Woźniacki

01:50 Druga strona medalu 4 (5/8) - talk 
show – Henryk Blida

02:25 Noc Magii (538) - program

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
8 (4/12) - program lifestylowy 

06:00 Co za tydzień (908) - magazyn 
06:30 Ugotowani 7 (43) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
07:05 Ugotowani 7 (44) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
07:40 Sablewskiej sposób na modę 4 

(13) - program rozrywkowy 
08:25 Apetyt na miłość 2 (1/10) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
09:25 W czym do ślubu? (6/10) - reality 

show (od lat 12)
10:00 Afera fryzjera 6 (9/12) - program
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5 (11/13) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
11:45 Kuchenne rewolucje 7 (9/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:45 Zdrowo dla odmiany - program 
13:20 Z gruntu zdrowo (3/6) - program 
13:50 Patenciary – dziecinnie proste! 

- program 
14:25 Jestem z Polski 2 (3/6) - program 
15:25 Miłość od kuchni (8/10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (11/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 2 (1/12) - program 

lifestylowy 
17:55Kuchenne rewolucje 9 (4/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(1/8) - reality show (od lat 12)
19:45 Ugotowani 7 (45) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:20 Ugotowani 7 (46) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:55 Zdrowo dla odmiany - program 
21:25 Panny młode ponad miarę (1/8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
22:25 Pani Gadżet 17 (2/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(7/12) - program rozrywkowy 
23:45 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(1/6) - serial, Wielka Brytania
00:55 Bajeczne życie milionerów 2 

(4/10) - program rozrywkowy 
01:25Wiem, co jem 6 (12/16) - magazyn
01:55 Wiem, co jem 4 (7/15) - magazyn 
02:25Wiem, co kupuję (10/12) - 

program lifestylowy 
02:55Gwiazdy od kuchni 2 - Robert 

Biedroń (2/8) - program lifestylowy 
03:25 W roli głównej - Trinny & 

Susannah (8) - talk show (od lat 12)
03:55 W roli głównej - Aleksandra 

Kwaśniewska (1/7) - talk show 
04:25W roli głównej - Jarosław Kuźniar 

(2/7) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Retro TVP Sport: Broendby 

Kopenhaga - Widzew Łódź
08:15 piłka nożna - Eliminacje Ligi 

Mistrzów UEFA: Piast Gliwice -
10:15 Mundialowe historie - Francja
10:45 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: Finał 
12:45 Kamerą TVP Sport - Historia Tour 

de Pologne
13:30 Retro TVP Sport
15:30 All the Goals of the 2018 FIFA 

World Cup
17:20 piłka nożna, Na żywo
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 piłka nożna
02:00 Marzenia - oficjalny film
03:30 Boks - Gala boksu w Providence 

cz. 1
04:30 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade

6:00 Buffy, postrach wampirów (3) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (70) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (65) reality show. 
W Jamielniku na Warmii mieszka 
pan Piotr, który samotnie wychowuje 
dzieci. Jego zarobki nie pozwalają na 
godne utrzymanie rodziny. W...

9:00 Septagon (14) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (13) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (14) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (54) serial
11:30 Sekrety sąsiadów (55) serial
12:00 9. miesiąc (13) serial fabularno-

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (74) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (522) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (14) serial 

kryminalny
17:00 Przeklęta (1) telenowela
18:00 Septagon (15) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (523) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (284) serial kryminalny
21:00 T-34; dramat wojenny, Rosja 

2018. Nikołaj Iwuszkin (Aleksander 
Pietrow) dowodzi czołgiem, który 
walczy z siłami niemieckimi idącymi 
na Moskwę w 1941 roku. Armią 
wrogów dowodzi Klaus Jäger 
(Vinzenz Kiefer). Kiedy radziecki 
żołnierz trafia do niewoli, nie poddaje 
się i wielokrotnie próbuje zbiec. 
Mijają trzy lata. W 1944 roku, w 
obozie koncentracyjnym w Turyngii, 
mężczyznę rozpoznaje tylko pułkownik 
Klaus…

0:05 Tuż przed tragedią: Wybuch 
wulkanu Saint Helens (4) serial 
dokumentalny

1:05 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
promu „Herald Of Free Enterprise” 
(5) serial dokumentalny

2:15 Zagadkowe zgony (11) serial 
dokumentalny

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

06:50 Był taki dzień – 11 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 

11.07.1989
07:55 Popielec; odc. 7 - Ślub; serial TVP
09:05 Historia Polski – Stefana 

Żeromskiego dusza rozdarta cz. 2; 
film dokumentalny

10:10 Podróżnik - Granada; cykl 
reportaży

10:35 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
Martina Bormanna cz. 1; cykl dokum.

11:15 Ziemia: świat zwierząt; odc. 3/5 
(odc. 3/5); esej dokumentalny; USA

12:15 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

12:25 Czas honoru; odc. 70 „Paczka z 
Berlina”; serial TVP; od lat 12

13:25 Jaskiniowcy z Himalajów; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

14:30 Historia jedzenia po amerykańsku 
- Mięsożercy.; odc. 2/6 (odc. 2/6); cykl 
dokumentalny; USA (2014)

15:45 Wojna generałów; odc. 6/6 
Ofensywa w Ardenach; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania 

16:50 Historia Polski – Wielcy znani 
i nieznani - Portret profesora; film 
dokumentalny

17:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Pancernych 
kolosów narodziny powtórne; od lat 7

18:10 Koło historii – Franek; cykl 
reportaży; od lat 12

18:40 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

18:55 Popielec; odc. 8 - Amnestia; serial 
20:05 Wojna wietnamska; odc. 10/10; 

serial dokumentalny; USA (2017)
21:10 Tajne akta III Rzeszy; odc. 6/6 

Nazistowski Mesjasz); Wielka Brytania 
22:05 Spór o historię – Ludobójstwo 

nierozliczone; debata; od lat 12
22:45 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 

astrologa w Kijowie; od lat 12
23:20 Instynkt przetrwania; odc. 1/6 

Mistrzowie z lasu deszczowego; serial 
dokumentalny; USA (2012)

00:30 Szalona miłość. Rosjanie i Putin; 
film dokumentalny; Polska (2014)

01:25 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
Martina Bormanna cz. 1; cykl 
dokumentalny; od lat 12

02:00 Encyklopedia II wojny światowej - 
U - boot cz. 2; cykl dokumentalny

02:25 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Pancernych 
kolosów narodziny powtórne; od lat 7

02:50 Dziennik telewizyjny – 
11.07.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

8:30 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

11:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 4. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej 
mężczyzn

13:00 Kronika Wimbledonu; magazyn 
tenisowy

14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 1. 
mecz półfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 
mecz półfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

18:30 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

21:00 Boks
23:45 Siatkówka mężczyzn: Turniej 

finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

2:15 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

4:30 Boks

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


