
Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień

Kryzys w aptekach
W wielu aptekach – również 

tych częstochowskich – od ja-
kiegoś czasu zaczęło brako-
wać leków. Problemy mają 
między innymi osoby zmaga-
jące się z nadciśnieniem, ast-
mą, cukrzycą, alergiami czy 
chorobami tarczycy. Niemal 
każdy z nich miesięcznie sto-
suje od kilkudziesięciu do kil-
kuset tysięcy pacjentów. Po-
czątkowo problem dotyczył 
wyłącznie drogich oryginal-
nych specyfików, obecnie jed-
nak ciężko zdobyć nawet po-
pularne zamienniki. 

W ostatnim czasie Naczel-
na Izba Aptekarska otrzymu-
je wiele sygnałów, wskazują-
cych na brak dostępności do 
produktów leczniczych, 
przede wszystkim wydawa-
nych na podstawie recepty w 
aptekach ogólnodostępnych. 
Jeszcze w kwietniu lista le-
ków, których brakuje wynosi-
ła 288 pozycji. Teraz ta liczba 

to ponad 300. Problemy mają 
między innymi osoby zmaga-
jące się z nadciśnieniem, ast-
mą, cukrzycą, alergiami czy 
chorobami tarczycy. Poza 
tym są też sygnały od farma-
ceutów szpitalnych o braku-

jących lekach w tym niezbęd-
nych lekach onkologicznych. 
- Łącznie z grupą ponad trzy-
stu leków stale zagrożonych 
brakiem dostępności, mamy 
problem z blisko pół tysiącem 
produktów leczniczych, nie-

dostępnych dla pacjentów – 
alarmuje Naczelna Izba Apte-
karska. Farmaceuci starają 
się ratować sytuację poprzez 
wydawanie odpowiedników, 
ale ich zapasy również są 
ograniczone. Sytuacja pogar-
sza się z dnia na dzień. Z tego 
też powodu Naczelna Izba Ap-
tekarska zwróciła się z proś-
bą do ministra zdrowia o pod-
jęcie pilnych działań. Zda-
niem resortu jednak problem 
ten dotyczy nie tylko Polski, 
ale jest globalny i obejmuje 
także inne kraje europejskie. 
Twierdzi też, że wspólnie z 
Głównym Inspektoratem Far-
maceutycznym podejmuje in-
terwencje, które skutkują 
wznowieniem dostępu do 
tych leków. - Tak jest miedzy 
innymi w przypadku leku Eu-
thyrox. Z przeprowadzonej 
analizy raportów zgłaszanych 
do Zintegrowanego Systemu 
Monitorowania Obrotu Pro-
duktami Leczniczymi wynika, 
że stany magazynowe leku 

Euthyrox na dzień 10   lipca 
wynoszą u producenta: 123 
351 opakowań, w hurtow-
niach: 958 650   opakowań,  
w aptekach: 806 257 opako-
wań – informuje resort. 

Katarzyna Gwara

Pierwszy etap rekrutacji do szkół podstawowych powoli dobiega 
końca. 16 lipca uczniowie dowiedzą się, czy dostali się do wymarzo-
nej placówki. Niestety w wielu przypadkach może okazać się, że miej-
sca po prostu zabrakło. To efekt ostatniej reformy edukacji....

Ciąg dalszy na str. 2

Wraz z pierwszym lipca zostały wdrożone nowe rozwiązania na szpitalnych 
oddziałach ratunkowych. Część zmian – między innymi te dotyczące segre-
gacji pacjentów – zacznie jednak obowiązywać od 1 października. Jak zapew-
nia resort zdrowia, działania mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów i wpły-
nąć na lepszą organizację pracy medyków. 

Ciąg dalszy na str. 11 
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W Częstochowie też jest problem

Podwójna rekrutacja 
do szkół średnich

Konkurs ZUS

Pół miliona dla firmy?  
To możliwe!

Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci

Magistrat czeka na 
rodziców, którzy chcą 

wrócić do pracy

ZUS właśnie ogłosił konkurs dla płatników składek na dofinansowanie działań 
na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet pół miliona złotych może otrzy-
mać przedsiębiorca, który podejmie działania zmierzające do poprawy warun-
ków pracy. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinanso-
wania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Wnioski moż-
na składać już od 15 lipca. 

Ciąg dalszy na str. 2 

Trwa rekrutacja uczestniczek i uczestników trzeciej edycji projektu ,,Ak-
tywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”. Dzięki niemu rodzice, którzy chcą wró-
cić do pracy, otrzymają dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia dla niani. 
Poza tym przygotowano dodatkowe oddziały w żłobku. Na zgłoszenia do pro-
jektu magistrat czeka do 19 lipca. 
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Aby ułatwić pacjentom 
dostęp do informacji, gdzie 
można kupić lek, którego ak-
tualnie brakuje w danej apte-
ce, pracownicy Narodowego 
Funduszu Zdrowia i Główne-
go Inspektoratu Farmaceu-
tycznego będą od ponie-
działku (15.07.) udzielać in-
formacji za pośrednictwem 
Telefonicznej Informacji Pa-
cjenta, dostępnej pod bez-
płatnym numerem   800 
190 590. Będą również udzie-
lali informacji o dostępności 
zamienników leków.
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Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
ogłosił przetarg na budowę odwod-
nienia w dzielnicy Północ. W ramach   
inwestycji przebudowane zostaną 
ulice  – św. Brata Alberta, Hiacynto-
wej i Lawendowej. Oferty można 
składać do 22 lipca.

Przebudowa ul. św. Brata Alberta dotyczy 
odcinka o długości prawie 1324m. - Prace 
obejmą m.in. budowę zjazdów, chodników, 
drogi dla rowerów, skrzyżowań i czterech pe-
ronów autobusowych z wiatami przystanko-
wymi – mówi Marcin Breczko z biura praso-
wego magistratu. - Zostanie także wykonana 
kanalizacja deszczowa z przyłączami, oświe-
tlenie uliczne i kanał technologiczny. W ra-
mach inwestycji wykonawca przebuduje sieć 
wodociągową, przyłącza wody i kanalizację 
sanitarną – dodaje.

Zgodnie z projektem, ulica Hiacyntowa ma 
mieć jezdnię o długości niemal 158m ze zjaz-
dami publicznymi i indywidualnymi, z chod-

nikiem o szerokości 2m oraz kanalizację 
deszczową z przyłączami do posesji. Prace 
obejmą też budowę zbiornika chłonno - odpa-
rowującego, nowego kanału technologicznego 
ze studniami oraz oświetlenia ulicznego.

- W ramach części zadania dotyczącej ul. 
Lawendowej w pasie drogowym powstanie 
jezdnia o szerokości 5 m i długości ponad 217 
m, ze zjazdami indywidualnymi i publiczny-
mi. Wykonawca zbuduje także kanalizację 
deszczową która przejmie wody opadowe oraz 
roztopowe i odprowadzi je do zbiornika chłon-
no-odparowującego. Zostanie też przebudo-
wana sieć elektroenergetyczna i teletechnicz-
na oraz zainstalowane oświetlenie – tłumaczy 
Marcin Breczko.

Na oferty Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
czeka do 22 lipca. Inwestycja zostanie dofi-
nansowania ze środków unijnych – w sumie 
Częstochowa na ten cel otrzyma 9,6 mln zł. 
Zakończenie prac zaplanowano na pierwszą 
połowę kwietnia 2021 roku. 

Katarzyna Gwara

Kłobucki dzielnicowy asp.sztab. 
Wojciech Bujak odzyskał rower, 
który został skradziony z klatki 
schodowej. Właściciel kupił go za-
ledwie przed dwoma dniami. Wydał 
na niego 2.500 zł. Jak się okazało, 
w przestępstwo zamieszane były 
trzy osoby – wszystkie bardzo do-
brze znane policjantowi. 

Kłobucki dzielnicowy asp.sztab. 
Wojciech Bujak był w trakcie służby. 
W pewnym momencie zobaczyć, że 
dobrze znane mu z kryminalnej prze-
szłości osoby – kobieta i dwóch męż-
czzn - prowadzą... nowy rower. Poli-
cjant postanowił sprawdzić, czy na 
pewno jednoślad należy do nich. 
Szybko okazało się, że został on skra-
dziony z klatki schodowej jednego z 

pobliskich bloków. W rozmowie  
z dzielnicowym cała trójka zaczęła 
oskarżać się wzajemnie o kradzież jed-
nośladu. Wobec takich okoliczności 
oraz faktu, że w ich organizmach było 
od 1,8 do 2,2 promila alkoholu, wszyscy 
zostali zatrzymani. Po nocy spędzonej w 
policyjnej celi zatrzymane osoby usły-
szały zarzuty dotyczące wspólnej kra-
dzieży. Grozi im kilkuletni pobyt w wię-
zieniu. Dokładne okoliczności sprawy 
wyjaśniają kłobuccy kryminalni.

Skradziony jednoślad trafił do wła-
ściciela. Okazało się, że rower wart 
był 2.500zł i został kupiony dwa dni 
wcześniej. Dzięki intuicji i szybkiej re-
akcji dzielnicowego, właściciel jedno-
śladu może śmiało planować letnie 
wypoczynek na „dwóch kółkach”. 

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
Rekrutacja do szkół ponad-

gimnazjalnych i ponadpodstawo-
wych w roku szkolnym 
2019/2020 jest wyjątkowo trud-
na. Bierze w niej udział łącznie 
705 tys. uczniów z całej Polski – 
szkoły muszą przyjąć o blisko 
370 tys. więcej uczniów. Skąd 
ten problem? To efekt tak zwane-
go podwójnego rocznika – licea, 
technika i zawodówki muszą 
przyjąć zarówno uczniów, którzy 
skończyli ostatnią klasę gimna-
zjum oraz ich młodszych kole-
gów, którzy skończyli ósmą klasę 
podstawówki. Problem jest też 
widoczny w Częstochowie. Wśród 
najpopularniejszych liceów jest 
oczywiście I LO im. Juliusza Sło-

wackiego. Mimo że zamiast sze-
ściu klas powstanie osiem,  mło-
dzież, która chce kontynuować 
naukę w tej szkole może mieć 
problem. Placówka przygotowuje 
się do przyjęcia 120 uczniów. A 
zgłosiło się... 217 absolwentów 
szkoły podstawowej i 178 absol-
wentów gimnazjów. - Zarówno 
dla jednej, jak i dla drugiej grupy 
przewidzieliśmy po 120 miejsc. 
Przyjmiemy więc około 240 
uczniów. 155 osób nie dostanie 
się do naszej szkoły – mówi Mał-
gorzata Kaim, dyrektor placówki. 
Pierwszeństwo przyjęcia maja 
uczniowie, którzy mieli świadec-
twa z paskiem oraz laureaci olim-
piad i konkursów. 

IV LO im. Henryka Sienkiewi-

cza zamierza przyjąć aż 180 ab-
solwentów szkół podstawowych 
(6 klas) i 210 z gimnazjum (7 
klas). W przypadku gimnazjum 
dodatkowa klasa będzie mieć 
profil sportowy – z analiz wnik-
nęło bowiem, że  absolwenci pod-
stawówki nie są nią zaintereso-
wani. To i tak nie spełni wszyst-
kich potrzeb – do szkoły zgłosiło 
się 290 absolwentów podsta-
wówki oraz 246 absolwentów 
gimnazjum. - Podczas rekrutacji 
będą oczywiście brane punkty za 
egzamin. Preferowani będą też 
kandydaci, którzy mieli świadec-
two z paskiem, są laureatami 
olimpiad i konkursów  – mówi 
Wojciech Dostal, wicedyrektor 
szkoły. Placówka, aby poradzić 

sobie z podwójnym rocznikiem 
musiała przerobić magazyn oraz 
pomieszczenie szkolnej gazetki 
na dodatkowe sale lekcyjne.  
- Mamy bardzo wielu uczniów, 
którzy dojeżdżają. W efekcie zale-
dwie kilka klas może chodzić na 
tak zwane „zerówki”. Pierwsza 
godzina lekcyjna będzie tradycyj-
nie rozpoczynać się nietypowo o 
8.30 – dodaje. Problem jest rów-
nież w VII LO im. Mikołaja Koper-
nika. - Jest  około 1,86 kandyda-
ta na jedno miejsce. Utworzo-
nych zostanie w sumie dziesięć 
klas – pięć dla absolwentów 
szkół podstawowych i pięć dla 
absolwentów gimnazjum. W su-
mie przyjmiemy 300 uczniów – 
po 30 osób do każdej klasy – mó-
wi Barbara Gala-Glińska, dyrek-
tor „Kopernika”. Sporym zainte-
resowaniem cieszą się też techni-
ka. - W sumie zgłosiło się do nas 
290 absolwentów szkół podsta-

wowych i gimnazjów. Utworzo-
nych zostanie sześć klas pierw-
szych – zaznacza Jacek Grzego-
rzewski, dyrektor Zespołu Szkół 
Samochodowo-Budowlanych w 
Częstochowie. Po 240 wolnych 
miejsc dla absolwentów  każde-
go rodzaju szkół przygotowano 
w Technicznych Zakładach Na-
ukowych. 

- Ze szkół podstawowych 
zgłosiło się 298 chętnych, a 
gimnazjów 315 – informuje Ka-
rol Kaczmarek, dyrektor TZN. 
16 lipca opublikowane zostaną 
listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. Wtedy też będzie 
wiadomo, ile miejsc w szkołach 
średnich będzie jeszcze dostęp-
nych, i tym samym rozpocznie 
się rekrutacja uzupełniająca. 

Katarzyna Gwara, Julia Czechowicz

Jest przetarg

Kto wykona odwodnienie Północy?
Kłobuck

Dzielnicowy odzyskał 
skradziony rower

AKTUALNOŚCI

Dokończenie ze str. 1
ZUS właśnie ogłosił konkurs 

dla płatników składek na dofi-
nansowanie działań na rzecz 
bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Nawet pół miliona złotych 
może otrzymać przedsiębior-
ca, który podejmie działania 
zmierzające do poprawy wa-
runków pracy. Program adre-
sowany jest do wszystkich 
firm, a poziom dofinansowa-
nia został zróżnicowany ze 
względu na rodzaj przedsię-
biorstwa. Wnioski można skła-
dać już od 15 lipca. 

Celem konkursu jest wybór 
projektów, które dotyczyć będą 
poprawy bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zmniejszenia zagrożenia 
wypadkami przy pracy lub choro-
bami zawodowymi oraz zreduko-
wania niekorzystnego oddziały-
wania czynników ryzyka. - 50 
mln zł tyle wynosi łączna kwota 
jaką ZUS przeznaczy na projekty 
dotyczące utrzymanie zdolności 
do pracy przez cały okres aktyw-
ności zawodowej realizowane w 
2020 r. W konkursie ubiegłorocz-
nym wyłoniono aż 51 firm z woje-
wództwa śląskiego, które otrzy-
mały wsparcie finansowe na po-
prawę warunków pracy – zazna-
cza Beata Kopczyńska, regional-
ny rzecznik prasowy ZUS w woje-

wództwie śląskim.
Co należy poprawić

Dofinansowaniu podlegają 
działania, które mieszczą się w 
następujących obszarach tech-
nicznych: bezpieczeństwo insta-
lacji technicznych, maszyn, urzą-
dzeń i miejsc pracy; urządzenia 
chroniące przed hałasem i drga-
niami mechanicznymi oraz pro-
mieniowaniem  elektromagne-
tycznym; oświetlenie miejsc i sta-
nowisk pracy oraz ochrona przed 
promieniowaniem optycznym; 
ochrona przed energią elektrycz-
ną i elektrycznością statyczną; 
urządzenia oczyszczające i uzdat-
niające powietrze, urządzenia me-
chanicznej wentylacji powietrza; 
sprzęt i urządzenia służące po-
prawie bezpieczeństwa pracy na 
wysokości, w zagłębieniach i in-
nych strefach pracy; sprzęt i urzą-
dzenia służące ograniczeniu ob-
ciążenia układu mięśniowo- 
szkieletowego; sprzęt i urządzenia 
służące poprawie bezpieczeństwa 
pracy w przypadku narażenia na 
czynniki chemiczne i szkodliwe 
czynniki biologiczne; środki 
ochrony indywidualnej.

Większe dla mniejszych
W konkursie można składać 

wnioski na dwa rodzaje projek-
tów: inwestycyjny, bądź inwesty-
cyjno-doradczy. Ważne jest to, 

aby wysokość dofinansowania 
części doradczej nie przekroczyła 
1000 zł. Natomiast minimalna 
kwota dofinansowania projektu, 
czy to inwestycyjnego czy inwe-
stycyjno-doradczego, wynosi 5 
tys. zł. - Maksymalna wysokość 
procentowa dofinansowania uza-
leżniona jest od liczby osób, za 
które wnioskodawca opłaca 
składki na ubezpieczenia społecz-
ne na dzień złożenia wniosku. Mi-
kroprzedsiębiorstwa,  zgłaszające 
do ubezpieczeń społecznych od 1 
do 9 osób, mogą zyskać dofinan-
sowanie nawet do 90 proc. szaco-
wanej wartości projektu. Nato-
miast kwotowo najwięcej zyskują 
duże zakłady, zatrudniające po-
wyżej 250 osób. Na projekty inwe-
stycyjno-doradcze mogą one 
otrzymać nawet pół miliona zło-
tych, przy czym wysokość ta nie 
może przekroczyć 20 proc. szaco-
wanej wartości projektu. Trzeba 
pamiętać o tym, że kwoty dofi-
nansowania są kwotami brutto – 
dodaje Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa śląskiego.

 Jak kształtuje się wysokość 
dofinansowania w zależności od 
liczby pracowników

Nie dla każdego
W konkursie mogą wziąć udział 

firmy, które spełniają łącznie na-

stępujące warunki:
•nie zalegają z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

•nie zalegają z opłacaniem po-
datków;

•nie znajdują się w stanie 
upadłości, pod zarządem komi-
sarycznym, w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego 
lub postępowania układowego z 
wierzycielem;

•nie ubiegają się o dofinanso-
wanie przed upływem 3 lat od 
dnia wypłaty przez ZUS całości 
ostatniego dofinansowania;

•nie ubiegają się o dofinanso-
wanie przed upływem 3 lat od 
dnia zwrotu dofinansowania, do 
którego zostali zobowiązani

Złóż wniosek papierowo i 
elektronicznie w terminie
Wniosek wraz z niezbędną do-

kumentacją należy złożyć zarów-

no w formie papierowej, jak i elek-
tronicznej. Po przesłaniu go po-
przez stronę www.prewencja.zus.
pl, następnie  wydrukowany, pod-
pisany i z załącznikami w wersji 
papierowej należy złożyć lub prze-
słać do dowolnej placówki ZUS.  
Wnioski z województwa śląskiego, 
opolskiego i dolnośląskiego ob-
sługiwane są przez Centrum Dofi-
nansowania Płatników w Opolu. 
Wnioski można składać od 15 lip-
ca. Termin, do którego ZUS przyj-
mie dokumenty to 16 sierpnia. Na 
stronie www.zus.pl oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej ZUS 
udostępniono więcej informacji o 
konkursie, w tym jego regulamin 
oraz wymagane załączniki. Zapy-
tania lub wątpliwości dotyczące 
Konkursu można zgłaszać pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: 
konkurs@zus.pl w terminie do 11 
sierpnia 2019 r.

Katarzyna Gwara

Konkurs ZUS

Pół miliona dla firmy? To możliwe!

W Częstochowie też jest problem

Podwójna rekrutacja do szkół średnich

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/reforma-oswiaty-w-czesci-sfinansowana-przez-samorzad.html


Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci

Magistrat czeka  
na rodziców, którzy 
chcą wrócić do pracy

13 i 14 lipca

Rodzina Radia Maryja 
pomodli się na Jasnej Górze
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Już po raz dwudziesty ósmy 
na Jasnej Górze modlić się bę-
dzie Pielgrzymka Rodziny Ra-
dia Maryja. 13 i 14 lipca, tak, 
jak w przypadku każdego 
większego zgromadzenia pąt-
ników w Częstochowie, miasto 
przygotowało plan zabezpie-
czenia medycznego i komu-
nalnego, dodatkowe miejsca 
parkingowe i drogi ewakuacji.

ZABEZPIECZENIE 
MEDYCZNE

1. W MSZ przy ul. Mirowskiej 
15 oraz ul. Królowej Bony 
1/3 zostanie uruchomiona 
Izba Przyjęć: 
• telefon do izby przyjęć MSZ 
ul. Mirowska 15: 34 3702170, 
34 370 2270,

   • telefon do izby przyjęć MSZ 
ul. Królowej Bony 1/3: 34 
3702640, 34 37026 41.

2.W izbie przyjęć będą przyjmo-
wani wszyscy pacjenci wy-
magający pomocy lekarsko – 
pielęgniarskiej.

3.Oddziały lekarskie będą pra-
cowały w systemie całodobo-
wym. Odpowiedzialni za za-
bezpieczenie medyczne będą 
lekarze dyżurujący w danym 
dniu w izbie przyjęć Miejskie-
go Szpitala Zespolonego.

4.SP ZOZ Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w Częstochowie 

14 lipca od godz. 9:00 do za-
kończenia mszy św. zapewni 
dwie karetki P/S zlokalizowa-
ne w Pasażu Biskupa Bareły.

5.Zabezpieczenie sanitarno – 
epidemiologiczne zapewnia 
Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Często-
chowie.

MIEJSCA PARKINGOWE 
MOSIR

• parking Rynek Wieluński,
• parking ul. Oleńki.

Dodatkowo w ramach po-
trzeb mogą zostać udostępnio-
ne parkingi samochodowe przy:
• ul. ks. Kordeckiego 99 (Park 

Wypoczynkowy „Lisiniec”),ul. 
Kubiny.

ZABEZPIECZENIE 
KOMUNALNE MIASTA

12 lipca zostanie ustawio-
nych 18 przenośnych kabin 
WC oraz 9 umywalek:
• od strony ul. 3-go Maja (na 

trawniku przy gruszy) - 8 ka-
bin, 4 umywalki,

• przy Pasażu Bareły od strony 
ul. 7 Kamienic - 8 kabin, 4 
umywalki,

• na Rynku Wieluńskim (część 
południowa - na trawniku w 
pobliżu postoju TAXI) - 2 ka-
biny wraz z umywalką.

Dyżurny Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie 

Telefony: 997, 343691255, 
34 369 12 66, 343691997 
fax: 34 369 12 44

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Dokończenie ze str. 1
Program jest odpowiedzią na 

sygnały od pracodawców, którzy 
zwracali uwagę na przedłużającą 
się nieobecność pracowników. 
Zostawali oni w domu nie mając 
możliwości zapewnienia innej 
opieki swoim dzieciom. Zawiera 
różne formy wsparcia rodziców w 
zakresie opieki nad ich potom-
stwem. W trzeciej edycji projektu 
grupa docelowa to 43 osoby po-
wracające do pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/wycho-
waniem dziecka do lat 3. Dla 30 
dzieci projekt przewiduje zapew-
nienie opieki niań. Aż 85 proc. 
kosztów ich zatrudnienia zosta-
nie zrefundowanych. Maksymal-
na wartość takiej refundacji to 3 
400 zł na miesiąc, w przypadku 
przepracowania niani 200 godzin 
po stawce maksymalnej 20 zł za 
godzinę brutto. Opieka nad 
dzieckiem może wynosić maks. 
12 miesięcy. Poza tym projekt 
przewiduje miejsca dla 13 naj-
młodszych częstochowianek i 
częstochowian w dwóch dodat-
kowych oddziałach Żłobka Miej-
skiego „Reksio”. Tam będą mieli 
zapewnioną edukację wczesno-
dziecięcą - zajęcia z rytmiki i języ-
ka angielski – 2 razy w tygodniu 
oraz wsparcie specjalistyczne - 
zajęcia z logopedą/ką - 2 razy w 
tygodniu. Wcześniej pomieszcze-

nia w budynku żłobka przy al. 
Armii Krajowej zostaną spe-
cjalnie dla nich dostosowane  
i wyposażone.

- Teraz przede wszystkim 
czekamy na zgłoszenia od rodzi-
ców, którzy chcą wrócić do pra-
cy i zapewnić opiekę swojemu 
dziecku  – podkreśla prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. -  Trwa 
także nabór ofert do bazy niań.

Częstochowski samorząd 
wspiera rodziców także i później 
– od kilku lat mamy darmowe 
przedszkola, tworzone są nowe 
oddziały przedszkolne, częścio-
wo refundowany jest pobyt dzie-
ci w niepublicznych placówkach 
przedszkolnych.

Wartość projektu ,,Aktywni 
rodzice – szczęśliwe dzieci 3” to 
2 251 150 zł, a dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego to 1 981 012 zł. 
Projekt jest realizowany od maja 
2019 r. do grudnia 2020 r.

Wniosek można pobrać:  ze 
strony internetowej Urzędu 
Miasta Częstochowy (BIP/Ta-
blica ogłoszeń), ze strony  
fe.czestochowa.pl, ze strony 
żłobka:  zlobek.ids.czest.pl, a 
także w pokoju 407 Urzędu 
Miasta Częstochowy, ul. Ślą-
ska 11/13. 

oprac. Katarzyna Gwara

1.Samochody przyjeżdżające 
na pielgrzymkę powinny po-
siadać za przednią szybą bia-
łą kartkę formatu A4.

2.Pielgrzymi powinni posia-
dać przy sobie informację o 
miejscu zaparkowania sa-
mochodu (autokaru) i jego 
numerze rejestracyjnym.

3.Pielgrzymi powinni zabrać 
ze sobą ubrania chroniące 
przed niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi, 
płyny do picia, lekarstwa 
które zażywają oraz doku-
menty tożsamości.

4.W przypadku zagubienia, 
pielgrzymi nie powinni odda-
lać się z okolic Jasnej Góry, 
lecz powinni czekać na odna-
lezienie przy pomniku Kar-
dynała Wyszyńskiego lub w 
miejscu wyznaczonym przez 
opiekuna grupy.

5.Wszelkie zapytania i infor-
macje należy kierować do 
służb zabezpieczających 
pielgrzymkę (straż miejska, 
policję, pogotowie ratunko-
we, służby zarządzania kry-
zysowego).

http://www.fe.czestochowa.pl/
http://www.zlobek.ids.czest.pl/
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Na trasę największego na 
świecie rajdu charytatywne-
go Złombol 2019 wyruszyła 
ekipa z gminy Olsztyn – 
„Żuki spod zamku”.

Złombol to największa na 
świecie samochodowa impreza 
charytatywna, jednocząca ludzi 
którzy, aby wystartować muszą 
pozyskać darczyńców na kwotę 
minimum 1500 zł oferując im 
sprzedaż z powierzchni rekla-
mowej na samochodach. Póź-

niej jest ona przekazywana na 
konto rajdu. - Od ponad dzie-
sięciu lat staramy się polepszać 
standard życia dzieci z domów 
dziecka  oraz poszerzać ich  ho-
ryzonty wysyłając na wycieczki 
i wakacje, aby dać im lepsze wi-
doki na życie i ułatwić start w 
dorosłość – podkreślają organi-
zatorzy. 

W tym roku mamy trzynastą 
edycję wydarzenia. Tym razem 
uczestnicy mają do pokonania 
ok. 2500 kilometrów. Trasa 

rajdu prowadzi przez Czechy, 
Niemcy, Holandię, Belgię, 
Francję, Anglię, aż do Irlandii. 
Załogę „Żuków spod zamku” 
tworzy pięciu pozytywnie za-
kręconych mieszkańców gminy 
Olsztyn, którzy samodzielnie 
przeprowadzili gruntowny re-
mont starego Żuka OSP Kusię-
ta. Wójt Gminy Olsztyn udzielił 
wsparcia finansowego przy or-
ganizacji wyprawy.

Katarzyna Gwara, 
zdj. UG Olsztyn - Tomasz Sieniawski

Lipcowe weekendy w gminie 
Olsztyn będą niezwykle gorą-
ce. Przed nami czwarta edycja 
Jurajskiego Festiwalu Sztuki i 
Wina oraz trzecia edycja Juraj-
skich Zawodów Balonowych i 
Międzynarodowych Zawodów 
Pucharu Polski w lotach balo-
nami na ogrzane powietrze. 

Pierwsza impreza odbędzie się 
w dniach 20-21 lipca na rynku w 
Olsztynie. Swój udział potwierdzi-
ło już ponad 20 winnic, wystawią 
się także stoiska z regionalnym 
jedzeniem i rękodziełem. Zapla-
nowano również wykłady o winie 
prowadzone przez dietetyczkę  
Anetę Mazurek  i redaktora na-
czelnego Czasu Wina  Michała 
Bardela. Odbędzie się też pokaz 

gotowania  Dominiki Friedrich i 
występy studia Tańca Hola. Poza 
tym swoimi umiejętnościami po-
piszą się zespoły folklorystyczne: 
Wrzosowianie,  Małe Podhale  z 
Jurgowa,  Ziemia Kłobucka  i  
Wiyrchowianie  z Bukowiny Ta-
trzańskiej. Organizatorzy zapla-
nowali również koncerty zespołów 
Forsal i Need For Strings. Gwiaz-
dy festiwalu będzie Czesław Śpie-
wa! Podczas wydarzenia nie za-
braknie też atrakcji dla dzieci – 
będą warsztaty plastyczne oraz 
warsztaty malowania żywej rzeź-
by w wykonaniu Fabryki Kultury.

Z kolei balonowe wydarzenia 
odbędą w gminach Janów i Olsz-
tyn, w terminie 18 – 21 lipca.  O 
miejsce na podium podczas Balo-
nowego Pucharu Polski walczyć 

będzie około 30 załóg. - Zawody 
są bardzo widowiskowe i atrak-
cyjne dla publiczności. Trudno 
wyobrazić sobie lepszą promocje 
dla naszych gmin – komentują 
włodarze Janowa i Olsztyna.

Ubiegłoroczne rozegrane na te-
renie Gmin Janów i Olsztyn Mi-
strzostwa Polski, odbywające się 
pod patronatem Ministra Sportu i 
Marszałka Województwa Śląskie-
go, były ogromnym sukcesem i 
bardzo podobały się licznie zgro-
madzonej publiczności. Zdjęcia 
balonów królowały na portalach 
społecznościowych i w wielu me-
diach. Impreza została uznana za 
najważniejsze wydarzenie roku 
2018 przez kapitułę działająca 
przy staroście częstochowskim.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Wójt Gminy Rędziny informuje,  
że w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny  

przy ul. Wolności 87 oraz  
na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy 

został wywieszony przez okres 21 dni,  
tj. w terminie od 5 lipca do 27 lipca 2019 r. 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowych dzierżawców.

- W przeciągu najbliższych 
tygodni rozpocznie się kom-
pleksowy remont ul. Wczaso-
wej w Blachowni. Wartość in-
westycji wynosi ponad 900 
tys. zł, z czego 50 % pocho-
dzi z Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 
2016-2019 - poinformował 
Urząd Miejski w Blachowni.

Inwestycja ma być gotowa 
jeszcze w listopadzie tego ro-

ku. Prace remontowe będą 
obejmować ywmianę nakładki 
asfaltowej na ulicy na długo-
ści 650 mb, a także wybudo-
wanie nowych chodników. 
Urząd podkreśla, że ulica 
Wczasowa to ważny szlak ko-
munikacyjny dla mieszkań-
ców, ale również kluczowy do-
jazd do północnej strefy zale-
wu i położonej w jego linii 
brzegowej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej.

Paula Nogaj

PKS Częstochowa prowadzi 
badania ankietowe w zakresie 
potrzeb przewozowych 
mieszkańców gmin: Kruszy-
na, Kłomnice, Gidle i Żytno. 

PKS zapewnia, że wszystkie 
zgłoszone propozycje będą 
uwzględniane przy tworzeniu 
nowego rozkładu jazdy na te-
renie gmin:  Kłomnice, Kru-
szyna, Gidle, Żytno,  tworząc 
optymalną siatkę połączeń ko-
munikacyjnych powiatowych i 
gminnych oraz węzły przesiad-
kowe. W ankiecie mamy mię-

dzy innymi pytania dotyczące 
potrzeb podróżowania z i do 
Częstochowy w poszczególne 
dni tygodnia, godziny odjaz-
dów w dni robocze, soboty, 
niedziele i święta, cel podróży, 
a także o lokalizacji aktual-
nych przystanków. PKS pyta 
również, gdzie zdaniem miesz-
kańców powinny zostać utwo-
rzone węzły przesiadkowe. An-
kietę można wypełnić na stro-
nie: http://www.pks-czesto-
chowa.pl/dla-podroznych/ak-
tualnosci/alias-molestiae-qui  

 
 Katarzyna Gwara

Blachownia

Remont ulicy 
Wczasowej

Będzie się działo

Festiwal wina i Balonowa Jura

Złombol 2019

Żuki spod zamku

Cztery gminy

PKS chce poznać 
potrzeby 

przewozowe

http://www.pks-czestochowa.pl/dla-podroznych/aktualnosci/alias-molestiae-qui
http://www.pks-czestochowa.pl/dla-podroznych/aktualnosci/alias-molestiae-qui
http://www.pks-czestochowa.pl/dla-podroznych/aktualnosci/alias-molestiae-qui
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O tym, że Techniczne Zakłady Naukowe to 
szkoła dla ludzi z otwartymi głowami nie trze-
ba nikogo przekonywać. To kuźnia talentów, 
miejsce narodzin wynalazców , pasjonatów 
nauki i wiedzy. Dla tych, którzy o tym jeszcze 
nie wiedzą, umieszczamy informacje o osią-
gnięciach naszych wychowanków w ciągu 
ostatnich dwóch lat.

Z sezonu 2017/2018
Złoty medal z wyróżnieniem na Międzyna-

rodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków 
IWIS 2017

Praca autorstwa Adama  Kaziora – absol-
wenta naszej szkoły, a obecnie studenta Politech-
niki Wrocławskiej: „Elektroniczne płuca – ogólno-
dostępne urządzenie do monitorowania zanie-
czyszczeń pobieranych drogą wziewną z powie-
trza podczas poruszania się w terenie i pomiesz-
czeniach o złej jakości wentylacji” zdobyła złoty 
medal z wyróżnieniem w kategorii ekologia 
i ochrona środowiska na XI Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017. 
Opiekunem naszego wynalazcy i promotorem je-
go pracy był mgr inż. Przemysław Błaszczyk. Pra-
ca Adama Kaziora podczas Międzynarodowej 
Wystawy Technologii i Innowacji IPITEX 2018 
w Bangkoku zdobyła złoty medal w kategorii 
ochrona środowiska.  Projekt zdobył  również me-
dal podczas Międzynarodowych Targów Wyna-

lazczości, które odbyły się w Sfax (Tunezja)! 
XXIV Giełda Wynalazków

Techniczne Zakłady Naukowe w Często-
chowie zostały nagrodzone na XXIV Giełdzie 
Wynalazków, która odbyła się w budynku Fe-
deracji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych NOT.  

 Obecny rok  szkolny
W dniu 16 kwietnia 2018 roku, w Zespole 

Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, odbył się finał 
konkursu o tytuł: „Młodego Lidera Innowacji 
Województwa Śląskiego 2018”. Nasi 
uczniowie w tej edycji konkursu przygotowali 
projekty w dwóch kategoriach zajmując, we-
dług ogłoszonych dnia 20 kwietnia 2018 roku 
wyników, następujące miejsca:
l w kategorii „Pomoc dydaktyczna” trzecie 

miejsce dla programu „ShineEye – narzędzie 
monitorowania ekranów komputerów uczniów” 
autorstwa Arthura Zwolskiego-Valcourt,

l w kategorii „Usprawnienie softwarowo-tech-
niczne” drugie miejsce dla rozwiązania „SHOP 
MANAGEMENT SYSTEM (SM System) – 
mobilny system zarządzania stanami magazy-
nowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw 
umożliwiający klasyfikację asortymentu, moni-
torowanie jego przejścia pomiędzy oddziałami 
oraz kontrolę cen” Adama Jędryki i Dawida 
Napory.

W XIII edycji Konkur-
su Młody Wynalazca 
2018 pod honorowym 
patronatem wicepremie-
ra i Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosława Gowina

Adam Jędryka, Dawid 
Napora i Karol Dobrakowski 
zajęli drugie miejsce (TZN w 

Częstochowie) za rozwiązanie: „Shop Manage-
ment System – mobilny i modułowy system  
sprzedażowy o inteligentnej funkcjonalności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw”.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe od organizatorów konkursu (Eurobusi-
ness-Haller i fundacji HALLER PRO INVENTIO 
oraz fundacji Polonia INTERNATIONAL). Szkoła 
zdobyła srebrny medal targów „INTARG 2018” 
oraz złoty medal uznania za prezentowaną inno-
wacje od Politechniki w Bukareszcie. 

Autorskie rozwiązania Wynalazców z TZN 
prezentowane na  12 Międzynarodowej Wysta-
wie Wynalazków „IWIS 2018” zdobyły  
trzy medale targowe:
n ZŁOTY medal za program „Shop Manage-

ment System – mobilny i modułowy system 
sprzedażowy o inteligentnej funkcjonalności 
dla małych i średnich przedsiębiorstw”, 

n SREBRNY medal za aplikację „ShineEye - na-
rzędzie do monitorowania ekranów kompute-
rów uczniów”, 

n BRĄZOWY medal za produkt „Ekologiczny 
sterownik oświetlenia”.
Na wystawie organizowanej przez Stowarzy-

szenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od-
bywającej się w dniach 15-17 października 2018r. 
w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, prezento-
wane były rozwiązania wystawców z 25 państw.

Od Urzędu Patentowego Rze-
czypospolitej Polskiej, z rąk prezes 
dr Alicji Adamczak, Techniczne Za-
kłady Naukowe w Częstochowie za 
program „Shop Management Sys-
tem” otrzymały symboliczną lampę 
naftową. Wychowankowie TZN  
wrócili również ze złotym medalem 
z Chorwacji i srebrnym medalem 
uzyskanyn na Międzynarodowych 
Targach Innowacyjności SIIF 2018 - 
Seoul International Invention Fair.

I tak jest niemal każdego roku, a 
dyrektor TZN martwi się, za co wy-
słać uczniów na kolejne zagraniczne 
targi i skąd wziąć pieniądze na  ga-
bloty, gdzie będzie można by umie-
ścić nowe puchary i medale. 
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Studenci Politechniki Częstochowskiej 
zdobyli w 2018 roku pierwsze miejsce 

na zawodach łazików marsjańskich w USA

EDUKACJA

W dobie Internetu młodzież spotyka się  nie 
tylko z tradycyjną przemocą, która polega na 
gnębieniu ofiary  w szkolnej toalecie i pozo-
stawia sińce na ciele,  lecz także  ze współcze-
sną cyberprzemocą, przed którą młody czło-
wiek nie może uciec i przez to nie może uwol-
nić się od jej złego wpływu na psychikę i po-
strzeganie samego siebie.

Czym jest cyberprzemoc  
(ang. cyberbullying, cyberstalking)?

Cyberprzemoc to świadome, wielokrotne i wrogie 
zachowanie się osoby lub grupy osób, które polega 
na wyśmiewaniu,  prześladowaniu, oczernianiu, zdra-
dzaniu, zastraszaniu czy nękaniu ofiary przy użyciu 
nowoczesnych technologii, głównie Internetu oraz te-
lefonów komórkowych. Zjawisko to może przybierać 
różne formy, w tym między innymi publikowania lub 
rozsyłania kompromitujących zdjęć, filmów czy infor-
macji,  jak również wykluczenia z grupy społeczności 
sieciowej. Przemoc przejawia się także wojną na obe-
lgi (flaming), czyli krótką, zaciekłą wymianą zdań przy 
użyciu agresywnego języka, między dwiema lub wię-
cej osobami za pomocą dowolnej technologii komuni-
kacyjnej. W ostatnim czasie pojawiły się również infor-
macje  o sextingu, czyli rozsyłaniu tekstów lub obra-
zów o tematyce seksualnej.

Charakterystyczny dla cyberprzemocy  jest wyso-
ki poziom anonimowości sprawców, którzy niezwykle 
dobrze kamuflują się w sieci. Ogromnym  problemem 
dla ofiar przemocy jest stałe narażenie na atak, nieza-
leżnie od miejsca czy pory dnia, szybkie rozpo-
wszechnianie kompromitujących materiałów, ich łatwa 
dostępność  oraz bardzo duży zasięg. Ludzie udostęp-
niają sobie kompromitujące zdjęcia,  filmiki czy infor-
macje, które potrafią zrobić w Internecie bardzo szyb-
ką „karierę”,  a ich usunięcie jest często bardzo trudne. 
Po czym można poznać, że osoba  doświadczyła 

cyberprzemocy?
Młodzi ludzie niechętnie mówią dorosłym o do-

świadczeniu cyberprzemocy, ale istnieją pewne obja-
wy mogące sugerować, że osoba jest prześladowa-
na. 
Do najczęstszych należą:
u niska samoocena, skrywany płacz,  skłonność do 

izolacji
u słaba kontrola emocji, impulsywność, zmienność 

nastroju
u chroniczny smutek, depresja, natręctwa, zachowania 

kompulsywne
u wzrost napięcia emocjonalnego 
u niezdolność do rozluźnienia 
u spadek poczucia kompetencji 
u wzrost agresywności wobec otoczenia,
u nieumiejętność nawiązywania kontaktów z rówie-

śnikami
u nieufność wobec innych, trudności w tworzeniu 

więzi z innymi, izolacja od rówieśników
u zachowania autodestrukcyjne
u oznaki zmartwienia, zdenerwowania pojawiające 

się podczas korzystania z komputera lub telefonu
u niechętne chodzenie do szkoły; może nastąpić 

również pogorszenie wyników szkolnych
u budzenie się w nocy z krzykiem lub płaczem, trud-

ności z zasypianiem
u utrata zainteresowania dla dotychczasowych 

hobby
u brak apetytu, bóle żołądka, bóle głowy
W jaki sposób należy zabezpieczyć dowody cy-
berprzemocy ?

 Oto przykładowe kroki, które należy  wykonać w 
celu zabezpieczenie dowodów cyberprzemocy:
v notujemy datę i czas otrzymania materiału, treść 

wiadomości, jeśli jest to możliwe dane nadawcy 
(nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu 
komórkowego itp.) lub adres strony www, na której 
pojawiły się szkodliwe treści

v sprawdzamy, czy ofiara cyberprzemocy potrafi 
wskazać sprawcę bądź ma przypuszczenie, kto 
może nim być

v ustalenie sprawcy nie jest możliwe,kontaktujemy  
się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kom-
promitujących lub krzywdzących materiałów 

v gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy 
nie udało się ustalić to kontaktujemy się z policją

Kiedy powiadamiać sąd rodzinny? 
Powiadomienie powinno nastąpić jeśli: 

l rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie 
stawiają się do szkoły

l sprawca  nie zaniechał dotychczasowego postę-
powania

l szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środ-
ki wychowawcze i nie dały one pożądanego 
 rezultatu

l w przypadku drastycznych aktów agresji z naru-
szeniem prawa
Według różnych firm badawczych  ponad połowa 

młodzieży doświadcza przemocy w sieci. Niestety, nie 
ma skutecznych metod przeciwdziałania cyberprze-
mocy. Bardzo ważne  jest, aby  pamiętać, że ofiara, 
sprawca i świadek potrzebują reakcji dorosłych na 
każde zachowanie o  tym charakterze. Dlatego istot-
ną kwestią  jest współpraca rodziców ze szkołą, sta-
nowcze domaganie się wyciągnięcia konsekwencji 
od sprawców i podjęcia działań mających chronić 
osoby doznające przemocy. Brak reakcji jedynie za-
chęci sprawców do dalszych ataków. Należy pamię-
tać, że w  sytuacjach zatknięcia się z cyberprzemo-
cą można zwrócić się o pomoc do szkolnego peda-
goga, wychowawcy, nauczyciela lub innej osoby do-
rosłej, jak również  skorzystać z ogólnopolskiego te-
lefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, który 
prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a w przy-
padku podejrzenia złamania prawa  do Policji.  Szko-
ły zapewniają uczniom doświadczającym cyberprze-
mocy efektywnej ochrony i wsparcia, ale także prze-
kazują wiedzę  na temat zasad bezpiecznego korzy-
stania i zagrożeń płynących z użytkowania różnych 
technologii komunikacyj-
nych. Bardzo ważne jest, 
aby nie bagatelizować 
problemu oraz zabezpie-
czyć dowody i poprosić o 
pomoc.

              Monika 
Matyjaszczyk-Nowak 

 i Adam Wilk

Cyberprzemoc wśród młodzieży 
szkolnej

Szkoła wynalazców
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Jak to się wszystko zaczęło...

Najprawdopodobniej pierwsza 
kawiarnia powstała w Kairze w XVI 
wieku. W Polsce zwyczaj picia kawy 
poza domem narodził się w 1724 
roku, kiedy to za panowania króla 
Augusta II Mocnego, powstała 
pierwsza w Warszawie kawiarnia. 
Niestety szybko zbankrutowała – 
Polacy dość sceptycznie podeszli do 
pomysłu picia kawy w miejscu pu-

blicznym. Przekonali się do niego 
właściwie dopiero w roku 1763. Po-
wstała wtedy druga w Polsce ka-
wiarnia- na Rynku Starego Miasta. 
Błyskawicznie zyskała popular-
ność. Od tamtego momentu ka-
wiarniany „biznes” rósł w siłę. W 
1844 roku w Warszawie istniało już 
180 lokali serwujących dla swoich 
klientów kawowe specjały!

Kawiarnie w starej Częstochowie

Do I Wojny Światowej cukiernie 
zawsze nazywały się od nazwiska 
ich właścicieli, a kawiarnie nosiły na-
zwy własne. Jedynymi z najpopular-
niejszych częstochowskich kawiarni i 
cukierni był lokal w II alei NMP pod 
numerem 30, który prowadziły panie 
Ostrowskie. Ich kawiarnia miała 
przedwojenny wystrój i słynęła z 
przepysznej kawy i ciastek - szcze-
gólnie tych tortowych. Z kolei, aby 
zjeść najlepsze lody w mieście cho-
dziło się do cukierni „Gospodarka” 

przy ul. Dąbrowskiego albo do 
„Kryształowej Webera” w II alei NMP. 
Jej nazwę zmieniono później na „Ka-
wiarnię Ludową” . Lody kręciło się w 
najczęściej w domu w maszynkach 
firmy Blachownia.

Bardzo popularne były też cukier-
nia przy ul. Piłsudskiego prowadzona 
przez rodowitego Turka, w II alei 
NMPcukiernia „Wenecja” prowa-
dzona przez prawdziwego Włocha 
oraz cukiernia przy alei Wolności 
(obecnie znajduje się tam Megasam) 

prowadzona przez kochankę jedne-
go z hitlerowskich oficerów!

Kobiety w kawiarni

W większych kawiarniach był tak 
zwany „kierownik sali”. To on od-
prowadzał klientów do stolika. Za-
wsze parę stolików było zarezerwo-
wanych - na wypadek niespodziewa-
nej wizyty jakichś sławnych osobi-
stości. Jeśli kobieta przyszła do ka-
wiarni bądź cukierni sama, musiała 
zająć kwadratowy stolik. Samotna 
kobieta przy okrągłym stole dawała 
pozwolenie, aby ktoś się do niej do-
siadł! Do cukierni kobiety mogły 
przyjść same, ale do kawiarni już nie. 

Warto podkreślić, że do XIX wieku 
kobietom w ogóle nie wolno były 
przychodzić do kawiarni!

W cukierniach jadano najczęściej 
napoleonki, ciastka, słodycze, pączki 
i lody. Popularne w tym czasie były 
też torty z najróżniejszymi kremami.

„Przynieść mi tu, kochany, gazetkę”

Do I Wojny Światowej klient z kel-
nerem był na „ty”. Normalne było, 

aby mówić „Przynieść mi tu, kocha-
ny, gazetkę”, „Podaj, kochasiu, ra-
chunek”, „A co tu macie dobrego, ko-
chanieńki?”. Kelner w takich sytu-
acjach zazwyczaj odpowiadał: „A co 
pan szanowny będzie pił do tego?” al-
bo: „A co pan lubi? Bo jak lubi pan 
torty, to mamy czekoladowy i śmie-
tankowy. Oba poezja smaku”. Kon-
wersacja ta miała być okazją do wy-
mienienia całego asortymentu lokalu.

Gdy kelner przyjął zamówienie 
szedł po nie do kuchni. Pod koniec 
dnia płacił za wszystkie zamówie-
nia. Był odpowiedzialny za to, żeby 
kwota zgadzała się z ilością sprze-
danych produktów. Gdy ktoś nie za-
płacił, kradzież obciążała kelnera!

 opr. Julia Czechowicz

Restauracja Polonia
Tradycyjna Kuchnia Polska

ORGANIZUJEMY:
WESELA, KOMUNIE, CHRZCINY,  BALE SYLWESTROWE, BALE  KARNAWA£OWE,

ul. Pi³sudskiego 9, 42-200 Czêstochowa
e-mail: j.s.polonia@gmail.com

tel. +48 34 324 23 88, tel. kom. 504 09 09 39
fax: +48 34 365 11 05

Konkurencyjne 

ceny!

Najlepsze menu!

WIECZORY TANECZNE,  IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE, 
BANKIETY, SZKOLENIA

Podróż do przeszłości 
z częstochowskimi kawiarniami

Wszystkie zamieszczone fotografie pochodzą ze zbiorów Ośrodka 
Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.  

Dziękujemy za udostępnienie!

 Bar mleczny, II aleja
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Antoni Adam Błaszczyński  
- cukiernik, starszy cechu cu-
kierniczego w Częstochowie 
we wsi Szynkalew, pow. wie-
luński, w rodzinie ziemiań-
skiej. Był synem Aleksandra 
i Izabeli Snawadzkich.

Do 1907 roku mieszkał w Ło-
dzi, następnie przeniósł się do 
Częstochowy, gdzie w lipcu te-
go samego roku odkupił od 
Michała Rudzkiego cukier-
nię u zbiegu I alei NMP_i ul. 
Dojazd (Piłsudskiego). W cu-

kierni tej, należącej do najmod-
niejszych w Częstochowie, syste-
matycznie urządzane były pod-
wieczorki muzyczne, konkursy 
tańca, wystawy obrazów, można 
było również zakupić bilety na 

różne imprezy kulturalne.
Według Juliana Kulskiego 

lokal cukierni stał się jakby 
„salonem Częstochowy”. By-
ła ona miejscem spotkań pol-
skiej inteligencji, mieszczań-
stwa, jak również wojskowych 
urzędników carskich.

Od końca 1929 roku cukier-
nia Błaszczyńskiego zaopatry-
wała w swoje wyroby ciastkar-
nię prowadzoną przez jego syna 
Henryka. Był to lokal prowa-
dzony przy III alei NMP 55.

Antoni Błaszczyński jako cu-
kiernik był aktywny do 1947 

roku. W małżeństwie z Anną 
Urbańską miał synów Henryka 
i Stefana, którzy prowadzili  
w Częstochowie Kawiarnię 
Dancing „Europa” przy III alei 
NMP  43.

 opr. Julia Czechowicz

Cukiernia 
Błaszczyńskiego

 Espresso  to max. 30ml, czarna, 
mocna. Jest kawą, przez którą najkrócej 
przepływa woda, która wypłukuje naj-
mniej kofeiny. Jeśli zależy nam na obu-
dzeniu to kawa z przelewu jest idealna. 

Cappuccino to espresso zalane 
spienionym mlekiem. Na jego po-
wierzchni powinna utrzymywać się 
ponad centymetrowa pianka.

Latte po włosku oznacza mleko. 
Kawa latte to espresso zalane mle-
kiem w większej ilości. Pianki na gó-
rze jest mniej. 

Flat White to kawa z mlekiem, 
którego się nie pieni, tylko podgrze-
wa. Często podawana jest z podwój-
nym espresso.

Americano to inaczej polska 

„duża czarna”. Jest to espresso zala-
ne gorącą wodą. 

Mocha - do espresso dodaje się 
czekolady, następnie zalewa je mle-
kiem podobnie jak latte. Czasami na 

wierzch kładzie się jeszcze bitą śmie-
tanę.

Macchiato to zwykłe espresso, 
lekko zabielone spienionym mlekiem.

Kawa po irlandzku - do 
espresso dodaje się miarkę whisky, 
uprzednio podgrzanej. Do tej mie-
szanki dosypuje się brązowy cukier. 
Na wierzch kawy wykłada się bitą 

śmietanę. Ciekawostką jest, że tę ka-
wę pija się… w szklance do piwa!

Ristretto to mniejsze espresso. 
Powinno mieć około 15ml. Do przygo-
towania kawy używa się mniej wody.

Lungo jest odwrotnością Ristret-
to. To espresso, którego zaparzanie 
przedłuża się. Ma więc około 60ml. 
Jest przez to nieco łagodniejsze.

Kawowe menu
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Ignatowski Władysław - 
cukiernik, właściciel cu-
kierni i fabryki wyrobów 
cukierniczych. Urodzony 
24.12. 1884 w Piotrkowie  
(Piotrków Trybunalski). Był 
synem Józefa i Emilii z Bit-
tnerów. Bracia Jan i Zenon 
także byli cukiernikami. 

Dyplom mistrza cukierniczego 
uzyskał w Warszawie w 1921r. 
Uczestniczył w zagranicznych wy-
stawach, za swe wyroby został na-
grodzony w Rzymie (1926r) i w Pa-
ryżu (1927r) dwoma Złotymi Me-
dalami i Najwyższą Nagrodą 
„Grand- Prix”. Wybrany przez 
Zgromadzenie Cech Cukierników 
Chrześcijan w Częstochowie jako 
ich przedstawiciel na I i II Zjazd 
Polskich Cukierników. Był współ-

fundatorem sztandaru Cech Cukier-
ników Chrześcijan w Częstochowie.

Początkowo wytwarzał swe wy-
roby w pracowni przy ul. Wieluń-
skiej, następnie przy ul. Kiliń-
skiego 14. W niedługim czasie uru-
chomił przy ul. Warszawskiej 32 fa-
brykę wyrobów cukierniczych. Wy-
rabiano tam biszkopty angielskie, 
herbatniki, pierniki, wafle i opłatki.

W 1932 roku otworzył Cukier-
nię „Ziemiańską” przy II alei 

NMP 28. Wykonywał tam ciastka 
„Mikado”, „Abisynki”, a także 
landrynki, raczki i krówki.

Wnętrze „Ziemiańskiej” ozdabia-
ły liczne lustra, obrazy, zegary, sto-
liki z marmurowymi blatami.

Przy kawiarni w oficynie bu-
dynku aleja ANM 28 znajdowała 
się sala bilardowa z 3 dużymi sto-
łami bilardowymi, stołem do 
grzybka, kręglami i dwoma apara-
tami do gry w hokeja.

Cukiernia „Ziemiańska” była 
miejscem spotkań śmietanki to-
warzyskiej w Częstochowie. Odby-
wały się tam koncerty. Wyroby cie-
szyły się dużym powodzeniem, np. 
w karnawale w 1932 roku „Zie-

miańska” sprzedała w ciągu  
2 godzin 4 tys. pączków!

Specjalnością były ciastka, lody, 
bogato zdobione piętrowe torty  
z lukrowymi wieżami. 

opr. Julia Czechowicz

KURIER KAWIARNIANY

Cukiernia Ziemiańska, aleja NMP 28 
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SOR

Nowe rozwiązania na szpitalnych 
oddziałach ratunkowych

Koniec z płaceniem za czuwanie przy łóżku cho-
rego dziecka w szpitalu – 3 lipca weszła w życie 
ustawa znosząca te opłaty. 

Bezpieczeństwo, lepsze efekty leczenia
Nowe przepisy wskazują jednoznacznie, że szpital nie 

mógł pobierać opłat za czuwanie przy łóżku od rodziców 
oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Placówki me-
dyczne nie mogą więc żądać pieniędzy za udostępnienie 
miejsca do spania, pościeli czy korzystanie z mediów. 
Wszystkie koszty związane z towarzyszeniem rodzica przy 
dziecku w szpitalu będzie pokrywał Narodowy Fundusz 
Zdrowia.  

Inicjatywa wynikała z licznych doświadczeń dzieci i ro-
dziców, a także z badań, które potwierdzają, że stała 
obecność osób bliskich przy dziecku czy niepełnospraw-
nym pacjencie sprzyja niwelowaniu stresu, buduje w 
chorym poczucie bezpieczeństwa i zaufania, umożliwia 
opiekę pielęgnacyjną dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb pacjentów. Ma to szczególne znaczenie w przy-
padku długotrwałego   pobytu w szpitalu.   

Leki „C” – dla zdrowia mamy i dziecka
Resort pracuje też nad projektem przewidującym 

bezpłatne leki dla kobiet w ciąży - „Ciąża +”. Projekt 
jest na etapie konsultacji. Jego głównym założeniem 
jest zapewnienie dostępu do bezpłatnych leków dla 
wszystkich kobiet w ciąży – od momentu stwierdzenia 
ciąży przez ginekologa do chwili porodu. Program prze-
widuje ustalenie listy leków najczęściej stosowanych 
przez kobiety w ciąży, których nabycie byłoby finanso-
wane w całości ze środków publicznych. Bezpłatne bę-
dą leki na receptę, których stosowanie jest konieczne 
dla zdrowia kobiet w ciąży. Recepty na te leki (oznaczo-
ne jako leki „C”) wystawią ginekolodzy posiadający kon-
trakt z NFZ. Uprawnienia takie będzie posiadać również 
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoba naj-
lepiej zorientowana w stanie zdrowia i całokształcie le-
czenia pacjentki będącej pod jego opieką.   W najbliż-
szych latach programem może zostać objętych około 
380 tys. kobiet rocznie.

Katarzyna Gwara

Nowe przepisy

Bezpłatny pobyt przy 
dziecku w szpitalu  
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Najlepsi śląscy specjaliści już w Częstochowie

Przez lata uważnie wsłuchiwali 
się w potrzeby pacjentów, zdobywali 
rzetelną wiedzę i specjalistyczne do-
świadczenie. Dzięki temu stworzyli 
miejsce, w którym kompleksowa 
opieka medyczna jest dobierana  
w sposób indywidualny. Wspólna 
praca zespołu specjalistów pozwala 
podejmować się leczenia pacjentów 
wymagających ponadstandardowe-
go postępowania. Centrum Medycz-
ne „Promedyk” oferuje opiekę me-
dyczną wybitnych specjalistów ze 
śląskich klinik. Rozmawiamy z jed-
nym z nich – Wojciechem Martulą, 
urologiem, chirurgiem i radiologiem.

Redakcja: Zacznijmy od kwestii 
podstawowej – z jakimi problema-
mi zgłaszają się do pana pacjenci?

Wojciech Martula: Urologia jest 
dziedziną zajmującą się układem 
moczowym u kobiet i moczowo-
-płciowym  u mężczyzn. Dolegli-
wości są przeróżne. Dużo zależy  
od wieku. Starsi mężczyźni skarżą 

się przede wszystkim na przerost 
gruczołu krokowego, czyli prostaty. 
Objawia się to trudnością w odda-
waniu moczu. Wielu panów boi się 
wizyty u urologa, bo od razu ma wi-
zję, że będą operowani. Nic bardziej 
mylnego. Operacja to jest ostatecz-
ność. Przed nią trzeba wyczerpać 
leczenie zachowawcze,  i dopiero 
rozważyć zabieg. Inna grupa to pa-
cjenci zmagający się z problemami 
z nerkami, pęcherzem moczowym, 
a w młodszej grupie także niepłod-
nością. W przypadku kobiet są to 
infekcje dróg moczowych, a także 
nietrzymanie moczu. Wykonuję  
wszystkie procedury urologiczne u 
dorosłych i dzieci. 

Red.: Wiele osób boi się wizyty 
u urologa lub nawet rezygnuje z 
niej ze względu na specyficzny, 
dla niektórych wstydliwy charak-
ter tej dziedziny. 

W.M.: Obawa ta jest nieuzasadnio-
na – prawidłowe funkcjonowanie 
układu moczowego i płciowego 

jest bardzo ważne dla codziennego 
komfortu i dobrego zdrowia ogólne-
go każdego człowieka.

Red.: Co powinniśmy wiedzieć 
przed pierwszą wizytą?

W.M.: Musimy mieć ze sobą ak-
tualne wyniki laboratoryjne i spis 
zażywanych przez pacjenta le-
ków. Podczas samej wizyty lekarz  
przeprowadza wywiad z pacjen-
tem. Najważniejsze jest dokładne 
zbadanie chorego oraz  przepro-
wadzenie badania urologicznego. 
Uzupełnia się je badaniami labo-
ratoryjnymi i wykonuje USG. Warto 
zaznaczyć, że wszystkie badania 
wykonuję samodzielnie - właściwa 
diagnoza jest kluczowa do pod-
jęcia właściwej terapii. Wczesne 
wdrożenie  celowanego leczenia 
pomaga uniknąć szeregu powi-
kłań i pogłębiana się dolegliwości.

Red.: Jakie badania powinni-
śmy wykonać, gdy odczuwamy 
dolegliwości związane z ukła-
dem moczowym?

W.M.: Wszystko zależy od tego, o 
jakich dolegliwościach mówimy. 
Musimy wykonać badania krwi  
i moczu, funkcji pracy nerek, pew-
nych markerów nowotworowych. 
Warto zaznaczyć, że z tego typu 
dolegliwościami należy  do leka-
rza specjalisty, jak najszybciej. 
Dlaczego?  Bo jeśli mamy na 
przykład do czynienia z zapale-
niem pęcherza moczowego i w 
konsekwencji dojdzie do zaka-
żenia nerek to leczenie będzie 
znacznie trudniejsze.

Red.: Zdecydowania więk-
szość społeczeństwa uważa, 
że w przypadku bólu nerek i 
kamicy nerkowej wystarczy pić 

większą ilość płynów i problem 
sam zniknie. 

W. M.: Rzeczywiście powinniśmy 
kierować się zasadą, że tam, 
gdzie strumyk warto płynie, tam 
nic nie skiśnie. Chodzi o to, aby 
płukać układ moczowy.  W wy-
padku kolki nerkowej lub stwier-
dzonej wcześniej kamicy nerek 
lub moczowodu należy zgłosić się 
do specjalisty.  Dolegliwości bó-
lowe   układu moczowego mogą 
również wiązać się z rozrostem 
nowotworowym nerek, pęcherza 
moczowego, prostaty. Badania w 
tym zakresie obejmują USG, to-
mografię komputerową, rezonans 
magnetyczny, cystoskopię, biop-
sję prostaty i pęcherza moczowe-
go. Wszystko po to, aby postawić 
właściwą diagnozę i podjąć szyb-

kie i skuteczne leczenie.

Red.: Jako jedni z nielicznych 
w Częstochowie możecie 
pochwalić się najnowocze-
śniejszym sprzętem. Jakie 
urządzenia wykorzystuje pan  
w swojej pracy?

W. M.: Przede wszystkim z wy-
sokiej klasy urządzenia USG. Za 
sprawą różnych głowic możemy 
badać różne tkanki położone 
bardziej i mniej powierzchniowo 
– jak na przykład tarczyca, jądra, 
nerki, czy wątroba. Dysponujemy 
też dwoma innowacyjnymi urzą-
dzeniami, które pomagają leczyć 
schorzenie, jakim jest nietrzyma-
nie moczu. 

Red.: Dziękujemy za rozmowę.
 ts
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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.

Dokończenie ze str. 1
Kto zostanie przyjęty na SOR
Do szpitalnego oddziału ratunko-

wego są przyjmowani pacjenci:
zgłaszający się samodzielnie
przywiezieni przez zespoły ratow-

nictwa medycznego, jednostki współ-
pracujące z systemem, zespoły wyjaz-
dowe w ramach zabezpieczenia im-
prez masowych, przywiezieni przez ze-
społy w ramach działań poszukiwaw-
czo-ratowniczych oraz zespoły trans-
portu sanitarnego na podstawie zlece-
nia lekarza, w ramach udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych.

TOPSOR
Od 1 października w wybranych 

SOR-ach będzie wprowadzony sys-
tem segregacji pacjentów. Wszyscy 
trafiający na SOR zostaną objęci jed-
nolitym systemem triażu tj. ustale-
nia stopnia pilności oczekiwania pa-
cjenta na badanie lekarskie. System 
TOPSOR będzie mierzył czas dla każ-
dego pacjenta oddzielnie, prognozo-
wał czas oczekiwania, analizował 
parametry medyczne i   przydzielał 
do odpowiednich kategorii. Jak bę-
dą kwalifikowani pacjenci? O tym 
decydować będzie personel medycz-
ny. Poszczególne kolory oznaczać 
będą stopień pilności oczekiwania 
na wizytę lekarską. Każdy przypisa-
ny kolor determinuje również mak-
symalny czas przyjęcia pacjenta.  

Osoby oczekujące w SOR będą 
pozostawały pod nadzorem perso-
nelu odpowiedzialnego za segrega-

cję medyczną,   a w razie konieczno-
ści poddawane ponownej ocenie 
stanu klinicznego, nie rzadziej jed-
nak niż co 1,5 godziny.

- Nowe rozwiązania ułatwią wyod-
rębnienie grupy osób rzeczywiście 
wymagających pilnej pomocy me-
dycznej, oraz na przekierowanie z 
SOR do POZ osób, których stan nie 
wymaga pilnej interwencji, a które 
obecnie stanowią znaczne obciążenie 
oddziałów ratunkowych – informuje 
resort zdrowia. Za sprawą zmian 
wzmocniono również uprawnienia le-
karzy SOR w kwestii umieszczania pa-
cjentów na oddziałach szpitala. Nowe 
przepisy precyzują również obowiązek 
zapewnienia pacjentom niezwłocznego 
dostępu do diagnostyki w stanach na-
głego zagrożenia zdrowia i życia, w tym 
do tomografii komputerowej.

Ścisła współpraca SOR i POZ
Osoby, które zostaną oznaczone ko-

lorami: niebieskim i zielonym, mogą 
być kierowane do miejsc udzielania 
świadczeń zdrowotnych z zakresu 
POZ, jednak personel udzielający 
świadczeń w ramach nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej znajdujący 
się w lokalizacji SOR będzie mógł 
udzielać świadczeń zdrowotnych w 
SOR, jeśli zajdzie taka konieczność.  

Usprawnienie pracy personelu
Ordynatorem SOR od 1 stycznia 

2021 roku będzie mógł zostać wyłącznie 
lekarz posiadający specjalizację w dzie-
dzinie medycyny ratunkowej. Od 1 stycz-
nia 2027 r. na stałe obecny w oddziale 

będzie musiał być przynajmniej jeden le-
karz posiadający tę specjalizację.

Pracę pielęgniarek oraz ratowni-
ków medycznych będzie koordyno-
wała pielęgniarka oddziałowa, będą-
ca pielęgniarką systemu, ratownik 
medyczny lub pielęgniarka systemu, 
posiadający wykształcenie wyższe i 
co najmniej 5-letni staż pracy w SOR. 
W szpitalach pojawią się również re-
jestratorki medyczne oraz personel 
pomocniczy. Liczba ratowników me-
dycznych i pielęgniarek w SOR bę-
dzie musiała być   na tyle wysoka, by 
oddział spełniał kryteria czasu ocze-
kiwania pacjentów w poszczególnych 
kategoriach triażu.

  Nowe rozwiązania
Poza tym, jeśli na SOR pojawi się 

pacjent, u którego podejrzewa się 
lub stwierdzi chorobę zakaźną, 
personel zobowiązany jest umie-
ścić go w odizolowanym pomiesz-
czeniu, które również będzie wy-
magane w oddziale. Szpitalny od-
dział ratunkowy będzie miał obo-
wiązek posiadania desek ortope-
dycznych na wymianę pomiędzy 
SOR a zespołami ratownictwa me-
dycznego. Każdy oddział ratunko-
wy obowiązkowo musi spełnić wy-
mogi odnośnie pomieszczeń higie-
niczno-sanitarnych wyposażonych 
w  natrysk i wózek-wannę, przysto-
sowanych dla osób niepełnospraw-
nych, w tym poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.

Katarzyna Gwara
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Zgłoś się na bezpłatne badania
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Od lipca Centrum Me-
dyczne AlfaMedica w Czę-
stochowie, we współpracy 
z ośrodkiem badawczym 
CENTOGENE AG, realizuje 
bezpłatne badania klinicz-
ne w kierunku schorzenia 
HAE wśród osób w wieku 
od 2 do 60 roku życia.

Kliniczne badania diagno-
styczne przeprowadzane są w 

w i e l o s p e c j a l i s t y c z n y c h 
ośrodkach na całym świecie. 
Udział w nich proponowany 
jest 5000 pacjentom w 72 
międzynarodowych centrach 
badawczych.  Badania uzy-
skały pozytywną opinię ko-
misji ds. etyki a właściwe or-
gany zostały o nich poinfor-
mowane zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. W Polsce 
badania prowadzą aktualnie 
trzy ośrodki - Gdańsk, War-

szawa i Częstochowa. W Czę-
stochowie badania realizowa-
ne są przez Centrum Medycz-
ne Alfamedica Silesia North 
przy ul. Kilińskiego 166.

Dziedziczny obrzęk naczy-
nioruchowy (HAE ang. Here-
ditary Angioedema Disease), 
to rzadkie, dziedziczone za-
burzenie charakteryzujące 
się nawracającymi epizodami 
gromadzenia się płynów poza 
naczyniami krwionośnymi 

oraz blokowaniem przepływu 
krwi lub płynu limfatyczne-
go, które prowadzą do szyb-
kiego obrzęku tkanek w dło-
niach, stopach, kończy-
nach, twarzy, przewodach 
jelitowych lub drogach od-
dechowych.

Obrzęk przewodu pokar-
mowego prowadzi do skur-
czów żołądka i jelit. Objawy 
te rozwijają się w wyniku 
niedoboru lub nieprawidło-
wego funkcjonowania nie-
których białek, które wspo-
magają prawidłowy przepływ 
płynów przez bardzo małe 
naczynia krwionośne (naczy-
nia włosowate). To właśnie 
skurcze żołądka i jelit, po-
tocznie określane bólami 
brzucha są najczęstszym ob-
jawem tego schorzenia.

Badanie jest bezpłatne dla 
pacjenta. Polega na pobraniu 
kilku kropel krwi, która na-
stępnie jest analizowana  ana-
lizowana w wyspecjalizowa-
nym laboratorium CENTOGE-
NE w Niemczech, w celu zdia-
gnozowania choroby dzie-
dzicznego obrzęku naczynio-
ruchowego (HAE) typu I/II. 
Bardziej szczegółowa diagno-
za, która pozwala na wczesne 
wykrycie choroby oraz ocenę 
jej aktywności i rozwoju, po-
zwoli również na udoskonale-
nie metod leczenia osób cier-
piących na tę przypadłość.

  Kryteria włączenia do 
badania

► Świadoma zgoda uzyskana 
od uczestnika lub rodzica  
/ opiekuna prawnego.

► Uczestnicy z wcześniejszymi 
bólami brzucha bez oczywi-
stej etiologii

► Uczestnicy w wieku od 2 do 
60 roku życia

  
Kryteria wyłączenia

► Wcześniej zdiagnozowany 
dziedziczny obrzęk naczy-
nioruchowy (HAE),

► Niezdolność do udzielenia 
świadomej zgody,

► Ustalona przyczyna ataków 
bólu brzucha

► Uczestnicy w wieku poniżej 2 
lat i powyżej 60 lat

► Poprzednio wpisani do bada-
nia

  
Osoby spełniające powyższe 

kryteria mogą zgłosić się do reje-
stracji Centrum Medycznego Al-
faMedica Silesia North przy ul. 
Kilińskiego 166 (34 314 71 07 lub 
781 754 455). Informacje można 
pozyskać też ze strony interneto-
wej      https://www.alfamedica.
med.pl/bezplatne-badania-bolo-
w-brzucha-o-niewyjasnionej-
-przyczynie/

ZDROWIE

Stowarzyszenie Sztab Ra-
townictwa i Łączności w Czę-
stochowie RESCUE TEAM ru-
sza z nowym projektem pod na-
zwą „Akademia Pierwszej Po-
mocy dla NGO”. Mogą wziąć w 
nim udział członkowie orga-
nizacji pozarządowych. Zaję-
cia są darmowe!

Ze względu na specyfikę organi-
zacji i różnorodność działań w ob-
szarze społeczności lokalnej, sto-
warzyszenie postanowiło wyjść z 
inicjatywą stworzenia specjalnego 
programu warsztatowego z zakre-
su pierwszej pomocy, który został 
opracowany szczegółowo i wnikli-
wie do potrzeb pracy z mieszkańca-
mi. Po odbyciu warsztatów uczest-
nicy będą posiadać niezbędną wie-
dzę teoretyczną oraz praktyczną na 
temat postępowania w stanach za-

grożenia życia i zdrowia.
Warsztaty zostały podzielone 

na dwa moduły:
I moduł  - Pierwsza pomoc w sta-

nach zagrożenia życia - w tym 
module uczestnik dowie się 
min. jak rozpoznać zatrzymanie 
akcji serca oraz jak wykonywać 
resuscytację, co zrobić przy za-
dławieniu, jak ułożyć poszko-
dowanego w pozycji bocznej, 
kiedy i jak wezwać pogotowie.

II moduł  - Pierwsza pomoc w 
stanach zagrożenia zdrowia - 
w tym module uczestnik dowie 
się m.in. jak postępować przy 
omdleniu, co zrobić przy ataku 
padaczki, kiedy wezwać pogo-
towie przy urazie, jak różnico-
wać ból w klatce piersiowej, 
kiedy podać ampułkostrzykaw-
kę w cukrzycy, jak postępować 
przy udarze mózgu, kiedy mie-

rzymy ciśnienie tętnicze.
Warsztaty odbywają się 
w każdą pierwszą środę mie-

siąca od lipca do grudnia w go-
dzinach 9:00-14:00 w Urzędzie 
Stanu Cywilnego przy ul. Fo-
cha 19/21, Sala Błękitna.

Każde warsztaty będą kończyć 
się testem wiedzy oraz rozdaniem 
zaświadczeń ukończenia kursu.

Głównym organizatorem jest  
Sztab Ratownictwa i Łączności w 
Częstochowie.

Partnerzy projektu:  Jurajski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomi Spo-
łecznej, Agencja Rozwoju Regio-
nalnego w Częstochowie S.A, 
Miasto Częstochowa, Wydział Po-
lityki Społecznej, Częstochowskie 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, SP ZOZ Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Częstochowie, 
Wojewódzki Szpital Specjalistycz-

nym im. NMP w Częstochowie, 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
w Częstochowie.

Terminy:
I moduł - Pierwsza pomoc w 

stanach zagrożenia życia:
• 4 wrzesień 2019r.  max. 30 

osób
• 6 listopada 2019r.  max. 30 

osób
II moduł - Pierwsza Pomoc w 

stanach zagrożenia zdro-
wia:

• 7 sierpień 2019r.  max. 30 osób
• 2 październik 2019r.  max. 30 

osób
• 4 grudnia 2019r.  max. 30 osób

Uwaga:
- ilość miejsce jest ograniczona - 

na jeden termin może zgłosić 
się max. 30 osób

- jedna organizacja może zgłosić 
max. 2 swoich członków

- po wypełnieniu formularza na-
leży zaczekać na potwierdzenie 
rezerwacji

- osoby ponad limitowe będą na 
liście rezerwowej

Zapisy:
- online (preferowane) - formu-

larz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/form-

s/d/e/1FAIpQLSfMqF9Br-
7 M 3 1 T D D z d H K 1 h I -
-9d53BWsXwFah7-iCEpm-
chDNqSw/viewform

- telefonicznie:  794 484 999
oprac. Katarzyna Gwara

Główny Inspektor Sanitarny 
wydał ostrzeżenie dotyczące 
szklanych kubków sprzedawa-
nych przez naszych południo-
wych sąsiadów. Prawdopodob-
nie trafiły one do sklepów na 
terenie Czeskiej Republiki, 
Polski i Słowacji.

W próbkach produktu „Hr-
nek sklenìný 3 ks, 500ml”  
stwierdzono podwyższony po-
ziom migracji ołowiu i kadmu. 
Są one przekroczone kilkudzie-
sięciokrotnie. W opakowaniu 
znajdują się trzy kubki szklane 
o objętości 500 ml z kalkomanią 
w kwiaty. W obszarze kodu kre-
skowego znajduje się oznacze-
nie:  ITEM NO: 231 45 19  oraz 
poniżej kod:  8595249145190

Z informacji przekazanych 
przez władze czeskie wynika, że 
dane na opakowaniu produktu 
są fałszywe. Postępowanie w ce-

lu ustalenia podmiotów odpo-
wiedzialnych za wprowadzenie 
produktu do obrotu jest w toku. 
Na opakowaniu są napisy w ję-
zyku czeskim, polskim i słowac-
kim – wszystko wskazuje więc 
na to, że kubki są przeznaczone 
do sprzedaży na terenie Cze-
skiej Republiki, Polski i Słowa-
cji. W produktach pod żadnym 
pozorem nie powinniśmy spo-
żywać żywności. Główny In-
spektor Sanitarny prosi wszyst-
kie osoby, które kupiły zestaw 
kubków  o przekazanie infor-
macji o miejscu zakupu tych 
produktów do najbliższej Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej lub Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej lub do Głównego In-
spektoratu Sanitarnego w for-
mie elektronicznej na adres:   
inspektorat@gis.gov.pl

Katarzyna Gwara

Nowy projekt

Darmowe warsztaty pierwszej pomocy

Z Czech

Tych kubków nie kupuj!
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W Jaskrowie

Poprawili skrzyżowanie

Zakończyły się prace 
związane z korektą geome-
trii skrzyżowania Drogi Wo-
jewódzkiej nr 786 z ul. Sta-
rowiejską w Jaskrowie. In-
westycja ma znacząco wpły-
nąć na poprawę bezpieczeń-
stwa zarówno pieszych,  
jak i kierowców.

Realizacja zadania 
rozpoczęła się w ubie-
głym roku. Podstawo-
wym zadaniem była 
poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego  
poprzez zmianę para-
metrów łuku na skrzy-
żowaniu wraz z popra-
wą parametrów zatoki 
autobusowej. - Wcze-
śniejsze parametry łu-
ków na skrzyżowaniu 
nie pozwalały na pra-
widłowy wyjazd samochodu 
osobowego z ul. Starowiejskiej, 
a pojazdy od dostawczego 
wzwyż (w tym np. samochody 
ratowniczo-gaśnicze OSP Ja-
skrów) przy wyjeździe na prawo 
w kierunku Mstowa zmuszone 
były do wjazdu na pas przeciw-

ny – informuje lokalny urząd. 
W ramach prac zmieniono kon-
strukcję nawierzchni jezdni i 
zatoki, odsunięto przejście dla 
pieszych w rejonie skrzyżowa-
nia, przebudowano również 
przepust pod zatoką. Inwestycja 
pochłonęła 497.781,00 zł brutto.

Katarzyna Gwara, 
zdj.UG Mstów
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 5 lipca 2019 r.

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

  18.900 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  

HONDA JAZZ  
1.2 E, rok prod. 2011, kraj.,  
I - wł.,  serwis

  21.900 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 DACIA DUSTER 1.6 E, rok prod. 2018, 

 kraj., I –wł., gwarancja
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 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

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534
N A J W Y ¯ S Z E C E N Y ! ! !

55.600 zł
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

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

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

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

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

— KUPIĘ MIESZKANIE —

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

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

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

— DO WYNAJĘCIA —

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

USŁUGI

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

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

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

Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

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

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

SPRZEDAM
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z 

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

n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliwską, 
skóra, żółta, z frędzlami; 2) Garnek kamienny, 
wys. 25 cm, średnica 23 cm; 3) Warsztat tkacki 
mały – zabytek; 4) Buciki dziecięce 14 i 15 cm 
(długość podeszwy); 5) Magnetofon szpulowy 
ZK 140 (licencja grundig). Tel. 504 563 612

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

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

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

 n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus GHIA 
2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109 tys. km, FULL 
OPCJA - 10500 zł / do negocjacji.  
Tel.: 608 825 187

PRACA

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

MATRYMONIALNE
n SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, skromny, 

uczciwy, bez nałogów pozna do stałego 
związku uczciwą kobietę o dobrym sercu, która 
kocha spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424. 
Częstochowa

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

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI



25-lecie Speedway Fan Club Częstochowa

Turniej „Best Pairs”

W najbliższą niedzielę 14 lipca 
na terenie stadionu speedrowe-
rowego przy ul. Starzyńskiego 
odbędzie się turniej „Best Pa-
irs” z udziałem najlepszych par 
w Polsce. Przy okazji tego wyda-
rzenia Stowarzyszenie Speedway 
Fan Club Częstochowa będzie 

świętować 25-lecie istnienia.

Impreza rozpocznie się o godzi-
nie 12:55. W programie przewidzia-
ne jest odsłonięcie monumentu 
upamiętniającego 25-lecie istnie-
nia Stowarzyszenia Speedway Fan 
Club Częstochowa. W wydarzeniu 

wezmą udział sportowcy związani z 
Włókniarzem Częstochowa: Wiktor 
Jastrzębski, Andrzej Jurczyński, 
Sławomir Drabik, Sebastian Uła-
mek, Leszek Zapart, Jerzy Łotocki, 
Andrzej Szostek, Marek Cieślak, a 
także młodzieżowcy forBet Włók-
niarza Częstochowa. Muzyczną 
gwiazdą imprezy będzie Kapitan 
Disco. Na miejscu dostępny będzie 
saturator z wodą smakową, ale nie 
zabraknie też innych atrakcji. Naj-
młodsi z pewnością ucieszą się ze 
względu na dmuchańce. -II runda 
Best Pairs będzie polegała na rywa-
lizacji par sponsorskich (a nie typo-
wych drużyn) i będzie kontynuacją 
zawodów, które były rozgrywane w 
Zielonej Górze, gdzie rywalizację 
zdominowała para Marcin Szy-
mański,  Damian Natoński  zdru-
żyny  Lwy Avia.  Drugie miejsce za-
jęła drużyna  Euro-Met Team,  a 
trzecie ekipa  „Deko” - informuje 
Urząd Miasta Częstochowa.
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Mecze Rakowa w Bełchatowie

Klub pomoże  
w zorganizowaniu wyjazdów

Klub Raków Częstochowa 
wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom kibiców – podjął bowiem 
decyzję o pomocy w zorganizo-
waniu wyjazdów na mecze do-
mowe Rakowa, które w sezonie 
jesiennym 2019/2010 będą 
rozgrywane w Bełchatowie. 

-O szczegółach dotyczących or-
ganizacji wyjazdu będziemy in-
formować w osobnych artyku-
łach przed każdą kolejką ligową 
rozgrywaną w roli gospodarza. 
Zapisy na wyjazd będą przyjmo-
wane do trzech dni przed me-
czem, do godziny 22.00. Zakup 
miejsca w autokarze będzie moż-
liwy za pośrednictwem naszej  
strony biletowej, a także w ka-
sach stadionowych oraz w skle-
pie w Galerii Jurajskiej – infor-
muje klub. Koszt przejazdu na 
trasie Częstochowa - Bełchatów - 
Częstochowa będzie wynosił  10 
złotych. Miejscem zbiórki, wyjaz-
du i powrotu będzie dzielnica Ra-
ków - dokładna lokalizacja ma 
zostać podana niebawem. Zbiór-
ka przed wyjazdem będzie zorga-
nizowana na około trzy godziny 

przed meczem. W najbliższą nie-
dzielę klub zamierza podać szcze-
gółowe informacje, dotyczące or-
ganizacji pierwszego wyjazdu na 
mecz inaugurujący sezon 
2019/2020 PKO Ekstraklasy. 
Raków ma zagrać wtedy z Koroną 
Kielce. -Na wszystkie pytania i 
wątpliwości odpowiemy telefo-
nicznie: 508 147 299 (od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
9.00 do 17.00) lub mailowo pod 
adresem:  wyjazdy@rakow.com 
Kibiców wybierających się na try-
bunę dopingową, zachęcamy do 
zapisów na wyjazdy w sklepie  
MEDALIK – dodaje klub. 

Przypomnijmy, że 19 sierp-
nia firmy zainteresowane wy-
konaniem przebudowy i rozbu-
dowy obiektu przy ul. Lima-
nowskiego mogą zgłaszać swo-
je oferty w przetargu. Zgodnie 
z projektem zakres prac ma 
objąć m.in. budowę nowej try-
buny głównej z zapleczem sporto-
wym i pełnym zadaszeniem (try-
buna zachodnia) na 2 461 miejsc, 
budowę trybuny północnej (500 
miejsc), południowej (1 215 
miejsc) oraz przebudowę trybuny 

wschodniej wraz z budową zada-
szenia (1 976 miejsc). Inwestycja 
przewiduje też przebudowę bo-
iska głównego o wymiarach płyty 
105m x 68m (trawa naturalna, 
płyta podgrzewana) i budowę bo-
iska treningowego tej samej wiel-
kości. Oba boiska z podgrzewa-
nymi płytami pokryje trawa natu-
ralna. Zakres zadania przewiduje 
też budowę oświetlenia stadionu 
i systemu monitoringu, wieży te-
lewizyjnej, dwóch telebimów i 
sześciu masztów flagowych. Mają 
powstać parkingi na ogółem 94 
miejsca (w tym dla kierowców z 
niepełnosprawnościami i autoka-
rów). Całości zadania dopełni bu-
dowa obiektu zaplecza sportowe-
go (stoisk gastronomicznych, toa-
let, punktów kasowych), scho-
dów terenowych, ogrodzeń, a tak-
że przebudowa infrastruktury 
technicznej. Ze szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia 
można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Częstochowy pod linkiem 
https://bip.czestochowa.pl/
przetarg/1161784/iz-271-53-
2019.

Na torze speedrowerowym w 
Bargłach odbyło się Grand Prix 
Żaków i Młodzików o Puchar Wój-
ta Gminy Poczesna – Krzysztofa 
Ujmy. Zawody te były jednocze-
śnie III rudną Pucharu Polski Ża-
ków i Młodzików. Podczas szcze-
ściogodzinnych zmagań wyłonio-
no najlepszych zawodników w 
kategoriach od 6 do 14 lat. Łącz-
nie wystartowało aż 60 zawodni-
ków z 8 polskich klubów.

Na podium w dwóch kategoriach 
wiekowych stanął dziesięcioletni 
Aleks Radło z Victorii Poczesna. 
Wygrał z kompletem punktów tur-
niej do lat 10, a następnie zajął 
drugie miejsce w kategorii do lat 
12. Fantastycznie spisał się także 
Piotr Kweczke w kategorii U10. Za-
jął on drugie miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej. Najmłodszy wycho-
wanek Victorii Poczesna – 5-letni 
Filip Nowak zajął 4 miejsce w kate-
gorii U6. We wrześniu odbędzie się 
kolejna runda Pucharu Polski Ża-
ków – tym razem w Lesznie. 

Wyniki zawodników PKS Victo-
rii Poczesna w Grand Prix Żaków 
i Młodzików o Puchar Wójta Gmi-
ny Poczesna Krzysztofa Ujmy  
(3 runda Pucharu Polski Żaków):

Kategoria do 6 lat: 7 zawodników
4. Filip Nowak (Victoria Poczesna) 

(3,2,2,3) 10 pkt.

Kategoria do 10 lat: 11 
zawodników

1.Aleks Radło (Victoria Poczesna)    
(4,4,4,4,4) 20 pkt.

2.Piotr Kweczke (Victoria Pocze-
sna)   (4,4,4,4,3) 19 pkt.

Kategoria do 12 lat: 17 zawodników
2.   Aleks Radło (Victoria Poczesna)   

(4,4,4,3) 15 pkt.
7. Jakub Ordon (Victoria Poczesna)   

(1,4,3,4) 12 pkt.

8. Piotr Kweczke (Victoria Pocze-
sna)   (2,3,4,3) 12 pkt.

12. Jakub Nowak (Victoria Pocze-
sna)   (3,1,4,1) 9 pkt.

Kategoria do 14 lat: 15 
zawodników

11. Jakub Nowak (Victoria Pocze-
sna)   (2,3,1,2,2) 10 pkt.

15. Jakub Ordon (Victoria Pocze-
sna)   (2,2,-,-,) 4 pkt.

  Zawodnicy na podium w poszcze-
gólnych kategoriach:

Do lat 6: (wystartowało 7 
zawodników)

Mateusz Wróblewski (Szawer Lesz-
no)

Jakub Berczyk (Szawer Leszno)
Xawery Jeziorek (TSŻ Toruń)

Do lat 8: (wystartowało 6 
zawodników)

Hubert Idowiak (Szawer Leszno)
Sebastian Wyrwał (Lwy Krasnale 

Częstochowa)
Miłosz Gaul (Szawer Leszno)

Do lat 10: (wystartowało 11 
zawodników)

Aleks Radło (Victoria Poczesna)
Piotr Kweczke (Victoria Poczesna)
Albert Seweryn (Szawer Leszno)

Do lat 12: (wystartowało 16 
zawodników)

Filip Łysakowski (Lwy Krasnale Czę-
stochowa)

Aleks Radło (Victoria Poczesna)
Sebastian Wieliński (BTS ‘S’ Byd-

goszcz)

Do lat 14: (wystartowało 15 
zawodników)

Kacper Homski (Szawer Leszno)
Marcel Gabor (Lwy Krasnale Często-

chowa)
Jakub Deska (Lwy Krasnale Często-

chowa)

Skra Częstochowa będzie 
jednym z rywali „Czerwono-
Niebieskich” w najbliższy 
piątek 12 lipca. Będzie to 
szczególne spotkanie, ponie-
waż dla gospodarzy będzie 
to pożegnalny występ na 
starym stadionie przy ul. Li-
manowskiego. 

-Nasi piłkarze w piątek i so-
botę podsumują trzeci tydzień 
przygotowań do II-ligowych roz-
grywek. W pierwszym dniu   za-
grają z szykującym się do po-
wtórnego debiutu w Ekstrakla-
sie Rakowem, a w drugim ze 
Stalą Brzeg. Wcześniej sparo-
wali już z GKS-em Katowice 
(1:0), Reprezentacją Angiel-
skich Piłkarzy Niezrzeszonych 
(1:1) oraz RKS-em Radomsko 
(1:1) – informuje klub Skra 
Częstochowa i dodaje -Choć Ra-
ków w piątek zmierzy się jesz-
cze z Zagłębiem Sosnowiec, to 
na pewno będzie dla skrzaków 

bardzo wyjątkowo wymagają-
cym przeciwnikiem. Sparing 
będzie miał swoją rangę także 
dlatego, że odbędzie się z udzia-
łem publiczności. I to pewnie 
niemałej. Po jego zakończeniu 
Raków zaplanował bowiem pre-
zentację drużyny, która w sezo-
nie 2019/2020 rywalizować bę-
dzie na boiskach ekstraklasy i 
inne atrakcje.

W drużynie Skry będzie moż-
na zobaczyć nowych zawodni-
ków. Część z nich ma już podpi-
sane kontrakty na najbliższy se-
zon, inni są jeszcze testowani 
przez trenerów. Piątkowe zma-
ganie na stadionie Rakowa od-
będą się pod hasłem „Pożegna-
nie ze skansenem”. Początek 
sparingu zaplanowano na godzi-
nę 16:00. Skra Częstochowa o 
pierwsze punkty w nadchodzą-
cym sezonie 2019/2020 zagrają 
27 lub 28 lipca. Będzie to mecz 
wyjazdowy z beniaminkiem roz-
grywek – Legionovą Legionowo. 

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Mecz Sparingowy

Skra zmierzy się z Rakowem

SPORT

Turniej o Puchar Wójta Gminy Poczesna

Grand Prix Żaków  
i Młodzików

Dzięki pozyskaniu dodatko-
wych łódek oraz instrukto-
rów udało uruchomić się do-
datkowe miejsca na turnu-
sach półkolonii żeglarskich 
„Lato w mieście – Lato pod 
żaglami” – poinformował 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Częstochowie. 

Formularz zgłoszeniowy do-
stępny jest na stronie facebook.
com/UKSMORKA/. Na zajęcia 
organizowane przez UKS Morka 

w Parku Wypoczynkowym Lisi-
niec zapisywać można dzieci i 
młodzież w wieku od 7 do 16 
lat. Wypełnienie formularza jest 
równoznaczne z zapisaniem się. 
W przypadku wpisania na listę 
rezerwową, można spodziewać 
się kontaktu w piątek poprze-
dzający rozpoczęcie turnusu. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Możliwość zaznaczenia w for-
mularzu wybranego turnusu 
oznacza, że na dany turnus są 
wolne miejsca, jeżeli brak moż-

liwości zaznaczenia wybranego 
turnusu, oznacza to, że nie ma 
wolnych miejsc w tym terminie. 
Rezerwacja potwierdzana jest 
po wniesieniu opłaty.

Zapisywać się można na 
turnusy:

Turnus 4 i 4a   -   15-19 lipca
Turnus 5a        -  22-26 lipca
Turnus 7 i 7a   - 05-09 sierpnia
Turnus 8 i 8a  -  12-16 sierpnia
Turnus 10    -  26-30 sierpnia

Dodatkowe miejsca na turnusach

„Lato w mieście – lato pod żaglami”

 Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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Rozwiąż krzyżówkę i wygraj 
rozświetlający zabieg na twarz w salonie Blue Kosmetologia 

:

Rozwiązanie można przesyłać 
na adres email : 
konkursy@zycieczestochowy.pl 
do dnia 19.07.2019r.

POZIOMO: 1) duży ssak afrykański; 2) urząd powiatowy; 
3) rysunkowy, ilustrowany; 4) georginia, roślina ozdobna; 
5) imię żeńskie; 6) przyjmuje chorych; 7) niewielki 
zieleniec miejski; 8) zaduszony przez Heraklesa; 9) stara 
i cenna budowla; 10) lew z Narnii; 11) córka państwa 
Darling z "Piotrusia Pana"; 12) największa wyspa Filipin; 
13) kolczaste rośliny doniczkowe; 14) podrzuca swoje 
jaja innym; 15) siódmy księżyc Jowisza; 16) głowa konia; 
17) miś z Australii; 18) powstaje w skutek oparzenia; 19) 
największa wyspa na Jeziorze Wiktorii; 20) słowiański 
bóg błyskawic i piorunów; 21) część sztuki; 22) napisał 
"Portret Doriana Graya"; 23) cieśnina łącząca M. Adria-
tyckie z Jońskim; 24) obok kierowcy; 25) funkcja trygono-
metryczna; 26) ciepła lub wodna; 27) otwiera drzwi; 28) 
miasto zwane "Manchesterem Finlandii"; 29) małe 
Natalie; 30) słomka do napojów; 31) powieść Prusa; 32) 
japoński producent laptopów; 33) "The...",brytyjski 
dziennik; 34) projektuje budynki; 35) osoby bez podsta-
wowej wiedzy w danej dziedzinie; 36) miniaturowy terrier

PIONOWO: 1) stolica Hawajów; 5) blaszaki dla aut; 16) 
kręci się w oku; 20) atrybut Pandory; 22) symfoniczna lub 
strażacka; 24) słynny kanał w Ameryce Środkowej; 37) 
kierownica statku; 38) lokum dla borsuka; 39) Earhart, 
słynna lotniczka amerykańska; 40) spotkania zakocha-
nych; 41) piosenka na dobranoc; 42) tęsknota za ojczy-
zną; 43) jeden z oceanów; 44) pospolita roślina zielna, 
lecznicza; 45) kolorowa na niebie; 46) bez butów, bosy; 
47) cicha mowa; 48) spody butów; 49) obsługuje koparkę; 
50) zajęcie myśliwych; 51) porozumienie w wyniku 
ustępstw; 52) na nodze; 53) kukiełkowy dla dzieci; 54) 
obfity deszcz; 55) ze stolicą w Maputo; 56) poziome 
wyrobiska górnicze; 57) Renkloda, odmiana wiśni; 58) 
górski minerał; 59) czysty klej kostny;60) cylinder sprzed 
wieku; 61) Tomek, autor "Panny Nikt"; 62) na głowie 
ślimaka i motyla; 63) płynie w Pile; 64) Jan Sebastian, 
kompozytor; 65) lata bez silnika; 66) gotyckie, okrągłe 
okno z witrażem



05:15 Natura w Jedynce – Nasz 
dziwaczny świat; odc. 14; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 213; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 523 (Elif); serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Wokół mórz. Marzenie o wyspie; 

cykl dokumentalny; Francja (2018)
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 5/15; serial TVP
10:15 Komisarz Alex; s.IX; odc. 117; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 132; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce –  Nasz 

dziwaczny świat; odc. 15; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

14:00 Elif; s.III; odc. 524 (Elif); serial; 
Turcja (2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 214; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3974
18:25 Jeden z dziesięciu - 13/108
18:55 Jeden z dziesięciu - 14/108
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Echo serca; odc. 4; serial TVP
21:30 Tatuś; film obyczajowy; USA 

(1991)
23:15 Opiekun (Schutzengel (Guardian)); 

thriller; Niemcy (2012); reż.:Til 
Schweiger; wyk.:Til Schweiger, Moritz 
Bleibtreu, Luna Schweiger, Herbert 
Knaup, Hannah Herzsprung; od lat 12

01:35 Labirynt; odc. 1/7 (Labyrint, 1 dil); 
serial kryminalny; Czechy (2015); 
reż.:Jiri Strach; wyk.:Jiri Langmajer, 
Zuzana Kanocz; od lat 16

02:45 Labirynt; odc. 2/7 (Labyrint, 2 dil); 
serial kryminalny; Czechy (2015)

03:55 Ocaleni; reality show
05:00 Magazyn kryminalny 997; 

magazyn

05:20 Koło fortuny; odc. 451 ed. 6; 
teleturniej

05:55 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 32 Niepowodzenia; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Okupacja 1968. Czerwona róża; 
film dokumentalny; od lat 12

07:25 Familiada; s.I; odc. 2223; 
teleturniej

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Panorama i Pogoda; STEREO, 16:9

11:00 Panorama; STEREO, 16:9
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (416)
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 213 „Jak 

myśmy się postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2057; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 452 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 19 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:00 Coś dla Ciebie; magazyn; od lat 7
14:30 Operacja Zdrowie!; magazyn 

medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 134; serial; Niemcy 
(2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 453 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2224; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 98 (Adini 
Sen Koy); Turcja (2016); od lat 12

18:00 Panorama; STEREO, 16:9
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9
18:40 Na dobre i na złe; odc. 712 T jak 

tato; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 112 „Gips”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
20:10 Kino relaks – Mów mi Vincent; 

komedia; USA (2014); reż.:Theodore 
Melfi; wyk.:Bill Murray; od lat 16

22:00 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa Dwójki - 2019 (1); 
koncert

23:05 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa Dwójki - 2019 (2); 
koncert

00:10 Prowokacja (Today You Die); film 
sensacyjny; USA (2005); reż.:Don E. 
FauntLeRoy; wyk.:Steven Seagal

01:50 Ulotna nadzieja (Hope Floats); 
USA (1998); reż.:Forest Whitaker; 
wyk.:Sandra Bullock, Harry Connick 

03:50 Kontakt; odc. 5/8 (Contact); serial 
kryminalny; Francja (2016); od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 SuperPies (15); magazyn 

poradnikowy
Ciąg dalszy historii Dariusza Kuźniaka, 

jego żony oraz Demona. Aneta 
Awtoniuk odwiedzi też z kamerą 
Olgę i Marcina, którzy przygarnęli...

9:15 Malanowski i partnerzy (14) serial 
fabularno-dokumentalny

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

10:45 Dlaczego ja? (660) serial 
paradokumentalny

11:45 Gliniarze (221) serial 
paradokumentalny

12:40 Trudne sprawy (542) serial 
paradokumentalny

13:40 Sekrety rodziny (83) serial 
paradokumentalny

14:40 Dlaczego ja? (413) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (260) serial 

paradokumentalny. Na 
podwarszawskim parkingu dochodzi 
do napadu na kierowcę furgonetki i 
kradzieży samochodu...

17:40 Sekrety rodziny (84) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (498) 

serial komediowy. Ferdek staje przed 
koniecznością przejścia na dietę. Musi 
przez jakiś czas odżywiać się tylko 
kleikiem. Pozostali członkowie rodziny 
w jego...

20:10 X-Men: Pierwsza klasa; film 
SF, USA 2011. Początek lat 60. XX 
w. Mający zdolności telepatyczne 
Charles Xavier zyskuje tytuł profesora. 
Pracująca dla tajnej agencji rządowej 
Moira MacTaggert prosi go o pomoc 
w odnalezieniu Shawa. Xavier spotyka 
innego mutanta, Erika Lehnsherra. W 
dzieciństwie był on więziony w obozie 
koncentracyjnym…

22:55 Conan Barbarzyńca; film fantasy, 
USA 1982

1:40 Charlie i Boots; komedia 
przygodowa, Australia 2009

3:45 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy 

05:10 Uwaga! (5731) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (436) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Amerykański 

burger (35/40) - program
08:00 19 + (341) - program
08:30 19 + (342) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (10/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1136) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1137) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (28/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (693) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1139) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1140) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (6/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (437) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (29/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (694) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7863) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7846) - informacje, live
19:45 Pogoda (7843) - informacje 
19:50 Uwaga! (5732) - program
20:00 Interstellar - film S-F, USA/Wielka 

Brytania/Kanada/Islandia 2014. 
W oparciu o naukowe teorie Kipa 
Thorne’a twórca „Incepcji” zrealizował 
imponujące dzieło o międzygwiezdnej 
podróży do granic kosmosu. 
Gwiazdorska obsada filmu wciela 
się w role zespołu naukowców, 
którzy dokonują niemożliwego, 
podróżując nowo odkrytym tunelem 
czasoprzestrzennym, przekraczając 
tym samym granice wyznaczone 
wcześniej przez podróże kosmiczne i 
docierając do innego wymiaru.

23:30 Człowiek o żelaznych pięściach 
- film przygodowy, USA/Hong 
Kong 2012 (od lat 16). Na ulicach 
feudalnych Chin rozpoczyna się wojna 
znienawidzonych ze sobą klanów. 
Wszyscy szanowani wojownicy 
Kung Fu, płatni zabójcy i mordercy 
rozpoczynają poszukiwania skarbu…

01:35 Kuba Wojewódzki 12 (13) - talk 
show; (od lat 16)

02:40 Uwaga! (5732) - program
02:55 Moc Magii (539) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 262

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 25

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 30
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 140
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 40
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. 15
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 16
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 15

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 118

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 40
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 41
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 140-141
20:00 Człowiek pies; akcja, Francja, USA, 

Wielka Brytania 2005. Danny (Jet 
Li) to mężczyzna o umyśle dziecka, 
którego Bart (Bob Hoskins), jego 
„pan i właściciel”, wyszkolił na idealną 
maszynę do zabijania. Perfekcyjną 
znajomość wschodnich sztuk 
walki wykorzystuje w nielegalnych 
zawodach i przynosi swojemu szefowi 
spore zyski…

21:55 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 wbrew naturze nie 
umiera. Postanawia też wyrównać 
rachunki.

00:10 Nieuchronna sprawiedliwość; 
akcja, USA 2014

02:05 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
odc. 13

02:35 Rodzinny interes; 2019; odc. 40
03:30 Na jedwabnym szlaku; factual, 

2015
04:10 Menu na miarę; serial fabularny
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 5
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; 

odc. 25
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 13

05:45 Bulionerzy; odc. 21/75 - Ostre 
klimaty; serial komediowy TVP; od 
lat 12

06:15 Na sygnale; odc. 101 „Dobry 
człowiek”; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 12

06:45 Na sygnale; odc. 102 „Nadzieja”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 W labiryncie - Kłopoty z 
zapalaniem; serial TVP; od lat 12

07:50 W labiryncie - Sama w pustym 
domu; serial TVP; od lat 12

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1090; serial 
TVP; od lat 12

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 24; 
serial TVP; od lat 7

09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 25
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 130  serial 

komediowy TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 131 

„Dziadkowie kontratakują” sezon 6; 
serial komediowy TVP; od lat 12

11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 102; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 245; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 246; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

15:25 Na dobre i na złe; odc. 328 
Rysownik roku; serial TVP; od lat 12

16:20 Na sygnale; odc. 102 „Nadzieja”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 104; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

17:50 Ranczo; s.IX; odc. 105; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 247; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 43; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

21:15 Ranczo; s.IX; odc. 106; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:15 Ranczo; s.IX; odc. 107; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

23:55 Psy 2. Ostatnia krew; film 
sensacyjny; Polska (1994)

01:50 Ekstradycja 2; odc. 7/9; serial TVP
02:50 W labiryncie; serial TVP; od lat 12
03:20 W labiryncie - Sama w pustym 

domu; serial TVP; od lat 12
03:50 Grzech Fatmagül; odc. 14; serial; 

Turcja (2011); od lat 12
04:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 130”; serial

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:30 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Na saksy 
(14); magazyn kulinarny

07:00 Okrasa łamie przepisy – Trzy 
mięsa na grilla; magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany (48)
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 96 

Konstancin - Jeziorna; magazyn
09:10 Koło fortuny; odc. 393 ed. 6; 

teleturniej
09:45 Rolnik szuka żony; seria V; odc. 5; 

reality show; od lat 12
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /91/ - 

„Radość o poranku” - Grupa I
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki - /53/ - 

„Jeszcze będzie przepięknie” - Tilt
11:00 Podróże z historią; s.V; odc. 

52 Polskie cuda natury; cykl 
dokumentalny

11:35 Święta wojna - Koniec świata 
(257); serial komediowy TVP

12:10 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki - Kabaret Ani Mru Mru 
- 1-2; od lat 12

14:10 Śpiewające fortepiany (49)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 

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

17:30 Kabaretowa Mapa Polski – 35. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark - 
Neo - Nówka i goście /1/; widowisko 

18:20 Okrasa łamie przepisy – 
Wiosenny śledź z Zalewu; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Mongolia, 1958 (48); cykl 
reportaży; od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 4. 
Mołdawia - W drodze (15); magazyn 
kulinarny

19:55 Święta wojna (258) Hany - Many; 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (50)
21:35 Postaw na milion; odc. 192; 

teleturniej
22:35 The Wall. Wygraj marzenia - /57/; 

teleturniej; od lat 12
23:30 Dzięki Bogu już weekend; s.III 

(33); program rozrywkowy; od lat 12
00:40 Koło fortuny; odc. 392 ed. 6; 

teleturniej
01:25 Kabaretowa Mapa Polski – 

XVI Mazurska Noc Kabaretowa. 
Mrągowo (1-3) Seks; widowisko 
rozrywkowe; od lat 12

04:05 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie - Irena Santor /
cz. 2/; widowisko rozrywkowe

05:10 Szkoła (22) - program
06:10 Ukryta prawda (629) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (113) - program 

sądowy
08:10 Szpital (311) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(150/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (161/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (2/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (375) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (114) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(151/176) - program sądowy
16:20 Szpital (312) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (23/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (3/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Żony Hollywood 3 (10/12) - 

program
20:00 Stowarzyszenie wędrujących 

dżinsów II - komedia, USA 2008. 
Dziewczyny rozpoczynają pierwszy 
rok nauki na college’u i tradycyjnie już 
dzielą się dżinsami, które symbolizują 
ich przygody….

22:35 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 
rozproszone na pustyni. Do 
walki z nim, w obronie ostatnich 
wolnych ludzi staje bohaterski 
Mathyus, potomek rodu wielkich 
wojowników…

00:25 Zagubieni (23/25) - serial, 
USA. Francuzka- Rousseau- 
szokuje rozbitków, pokazując się 
z przerażającym ostrzeżeniem 
o „innych”…

01:20 Druga strona medalu 4 (6/8) - talk 
show – Monika Palikot

01:45 Druga strona medalu 4 (8) - talk 
show – Weronika Marczuk

02:15 Druga strona medalu (1/8) - talk 
show – Jolanta Szczypińska

02:45 Noc Magii (539) - program
04:55 Druga strona medalu (2/8) - talk 

show – córka Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska

05:05 Wiem, co jem na diecie (11/12) - 
program lifestylowy 

05:40 Zakup pod kontrolą (6) - program 
rozrywkowy (od lat 12)

06:25 Beauty ekspert (8/10) - magazyn 
lifestylowy (od lat 12)

06:55 W dobrym stylu (2/10) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 5 

(1/13) - program rozrywkowy 
08:25 Apetyt na miłość 2 (2/10) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
09:25 W czym do ślubu? (7/10) - reality 

show (od lat 12)
10:00 Afera fryzjera 6 (10/12) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5 (12/13) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
11:45 Kuchenne rewolucje 7 (10/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Eks-tra zmiana 2 (1/8) - program 

lifestylowy (od lat 12)
13:45 Misja ratunkowa (4/10) - program 
14:30 W czym do ślubu 4 (9/12) - reality 

show (od lat 12)
15:05 W czym do ślubu 4 (10/12) - 

reality show (od lat 12)
15:35 Śluby marzeń (1/3) - program 
16:40 Kosmetyczne rewolucje (8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
17:25 Zdrowo dla odmiany - program 
17:55 Kuchenne rewolucje 9 (5/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(3/8) - reality show (od lat 12)
19:40 Ugotowani 7 (47) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:15 Ugotowani 7 (48) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:50 Apetyt na miłość 4 (5/12) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
21:50 Zanim Cię zobaczę (2/8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
22:50 Miłość od kuchni (9/10) - program 
23:50 Undressed Polska: randka w 

łóżku (2/12) - program rozrywkowy 
(dozwolone od lat 18)

00:25 Seks bez tajemnic (2/4) - program 
poradnikowy (od lat 16)

01:25 Kto tu mieszka? (1/8) - program 
02:10 W dobrym stylu (2/10) - program 
02:55 Wiem, co jem na diecie (4/12) - 

program lifestylowy 
03:25 Najsztub słucha - Anna 

Czartoryska-Niemczycka (3/5) - talk 
show (od lat 12)

03:55 W roli głównej - Bogusław Linda 
(5/8) - talk show (od lat 12), Dolby

04:25 W roli głównej - Natalia Kukulska 
(6/8) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 Retro TVP Sport
08:10 piłka nożna
09:10 piłka nożna
10:10 Lekkoatletyka - PZLA mityng na 

Rynku - Białystok 
12:00 Strongman - Liga Mistrzów
13:00 Piłka nożna - kobiet MŚ: Finał 
15:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
17:00 piłka nożna
19:00 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade
20:00 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów: Różański - Izu
21:00 Ring TVP Sport
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 piłka nożna 
00:45 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów - podsumowanie
02:05 Sporty walki - Gala MMA - Rocky 

Warriors Cartel
04:20 Boks – Providence: Sulęcki - 

Andrade

6:00 Buffy, postrach wampirów (4) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (71) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (66) reality show. 
Pani Natalia mieszka razem z mamą i 
synkiem w Grodźcu na Opolszczyźnie. 
Ich dom ma nieszczelny dach...

9:00 Septagon (15) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (14) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (15) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (55) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (56) serial 

obyczajowy
12:00 9. miesiąc (14) serial fabularno-

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (75) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (523) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (15) serial 

kryminalny
17:00 Przeklęta (2) telenowela
18:00 Septagon (16) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (524) 

serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (18); program 

rozrywkowy
21:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (281) serial kryminalny
22:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (282) serial kryminalny
23:00 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…

1:05 Zagadkowe zgony 2 (12) serial 
dokumentalny

1:35 Zagadkowe zgony (13) serial dok.
2:00 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 12 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 12.07.1989
07:45 Popielec; odc. 8 - Amnestia; serial 
08:55 To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem.; odc. (2); magazyn 
09:30 Historia Polski – Wielcy znani i 

nieznani; film dokumentalny
10:15 Sensacje XX wieku – Tajemnica 

Martina Bormanna cz. 2; cykl dokum.
10:45 Era kosmiczna: historia NASA - Na 

Księżyc.; odc. 2/4; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania 

11:40 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

12:00 Czas honoru; odc. 71 „Dzieci 
Wojny”; serial TVP; od lat 12

13:00 Dawne światy; odc. 2/8; serial 
dokumentalny; Francja (2007)

14:05 Bizancjum: opowieść o 
trzech miastach; odc. 3/3; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

15:05 Pearl Harbor - Oskarżeni 1/2; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

16:00 Historia Polski – Niezwykłe 
Dwudziestolecie. Historia 
gospodarcza II RP - Bankowość; 
odc. 3

16:30 Niezwykłe Dwudziestolecie. 
Historia gospodarcza II RP - Budowa 
Gdyni; odc. 4; od lat 12

17:05 Poszukiwacze skarbów - 
Skarby Karaibów; odc. 15/16; cykl 
dokumentalny; USA (2014); od lat 12

17:35 Koło historii – Tak żyć warto było; 
cykl reportaży; od lat 12

18:15 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

18:30 Popielec; odc. 9 - Po latach...
20:00 Bitwa o Dom Katolicki. 

Wydarzenia Zielonogórskie 1960 
roku.; film dokumentalny; od lat 12

21:15 Helikoptery w akcji; odc. 4/4 Irak); 
serial dokumentalny; Wielka Brytania

22:20 Niecała nieprawda czyli PRL w 
DTV; odc. 48; magazyn; od lat 7

22:55 Szerokie tory
23:35 Wojna wietnamska; odc. 10/10; 

serial dokumentalny; USA (2017)
00:35 Słynne jednostki specjalne; odc. 

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

01:30 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
Martina Bormanna cz. 2; cykl dokum.

02:00 Encyklopedia II wojny światowej - 
Kwatery Hitlera; cykl dokumentalny

02:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii

03:00 Dziennik telewizyjny – 12.07.1989
03:35 Terytorialsi; cykl reportaży

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; 2. 
mecz półfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

13:00 Kronika Wimbledonu; magazyn 
tenisowy

14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 1. 
mecz półfinałowy gry pojedynczej 
mężczyzn

16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 
mecz półfinałowy gry pojedynczej 
mężczyzn

18:00 Tenis: Turniej Wimbledon
20:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 

w Monako
22:10 Boks: Gala w Manchesterze; waga 

junior ciężka: Lawrence Okolie - Jack 
Massey

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 MMA
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06:00 Klan; odc. 3476; telenowela 
TVP06:25 Sprawa dla reportera

07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 309; 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. 4/13 - Porwanie; 

serial TVP; od lat 7
11:20 Janosik; odc. 5/13 - Tańcowali 

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

prawda o czystym jedzeniu; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

13:20 Z pamięci; felieton
13:30 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
14:00 Żywy Bałtyk
14:35 Jak to działa; odc. 165 Port; 

magazyn
15:05 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 236; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
16:05 Dziewczyny ze Lwowa; s.II; odc. 

24; serial obyczajowy TVP; od lat 12
17:00 Teleexpress
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; STEREO, 16:9, Na 

żywo
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Komisarz Alex; s.XII; odc. 146 

(seria XII.; odc. 3) - Osaczona; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:30 Hit na sobotę - Ja, Frankenstein 
(I Frankenstein); Film fantasy; 
USA, Australia (2014); reż.:Stuart 
Beattie; wyk.:Aaron Eckhart, Yvonne 
Strahovski, Bill Nighy, miranda Otto; 
od lat 16

23:15 4 Blocks; odc. 1, Bracia (4 Blocks, 
ep. 1, Brüder); serial; Niemcy (2017); 
reż.:Marvin Kren; wyk.:Frederick Lau, 
Kida Khodr Ramadan, Veysel Gelin, 
Ludwig Trepte; Dozwolone od lat 18

00:20 4 Blocks; odc. 2, Fałszywa 
dziewiątka (4 Blocks, ep. 2, Die 
falsche Neun); serial; Niemcy (2017); 
Dozwolone od lat 18

01:30 Tatuś (Danielle Steel’s Daddy); 
film obyczajowy; USA (1991); od 
lat 12

03:15 Opiekun (Schutzengel (Guardian)); 
thriller; Niemcy (2012); od lat 12

05:30 Z pamięci; felieton

05:30 Koło fortuny; odc. 454 ed. 6; 
teleturniej

06:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 33 Pożegnanie; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

07:00 M jak miłość; odc. 1436; serial 
TVP; od lat 12

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

10:55 Pytanie na śniadanie Extra (417)
11:30 Gwiazdy w południe – Egipcjanin 

Sinuhe (Egyptian, The); film 
przygodowo-historyczny; USA (1954)

14:00 Familiada; s.I; odc. 2225; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 455 ed. 6; 
teleturniej

15:10 Rodzinka.pl; odc. 244 „Zabawa 
w chowanego” sezon 13; serial 
komediowy TVP; od lat 12

15:45 Kabaret (montażówka)
16:55 U Pana Boga w ogródku; odc. 

5/12; serial komediowy TVP; od lat 12
17:45 Słowo na niedzielę – Szuflady
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 

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

Na żywo
18:30 Kronika F1
18:35 Postaw na milion; odc. 201; 

teleturniej
19:30 Kulisy - Postaw na milion; odc. 

201
19:35 Lajk!; od lat 12
20:05 Za jakie grzechy, dobry Boże? 

(Qu’est - ce qu’on a fait au Bon 
Dieu?); komedia; Francja (2014); 
reż.:Philippe de Chauveron; 
wyk.:Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric 
Chau, Noom Diawara, Frédérique 
Bel, Julia Piaton, Emilie Caen, Elodie 
Fontan; od lat 12

21:50 Kabaretowe Lato Dwójki
22:55 Kabaretowe Lato Dwójki
23:50 La La Poland; s.II; odc. (10); 

program rozrywkowy; od lat 12
00:25 Za garść dolarów (Fistful of 

Dollars, A); western; Hiszpania, 
Włochy, Niemcy (1964); reż.:Sergio 
Leone; wyk.:Clint Eastwood, Marianne 
Koch, Gian Maria Volonte, Wolfgang 
Lukschy; od lat 16

02:15 Mów mi Vincent (St. Vincent); 
komedia; USA (2014); reż.:Theodore 
Melfi; wyk.:Bill Murray, Naomi Watts, 
Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher, 
Chris O’Dowd; od lat 16

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:40 Scooby-Doo i potwór z Loch Ness; 

film animowany, USA 2004
10:05 Ewa gotuje (329); magazyn 

kulinarny. Tym razem prowadząca 
ma zamiar zorganizować domówkę, 
na której zjawi się jej bratanica wraz 
z przyjaciółmi. Autorka programu 
upiecze chleb...

10:40 Dziennik cwaniaczka 2; komedia, 
USA 2011. Przygody Grega Heffleya, 
rezolutnego gimnazjalisty, który 
swoje zmagania ze światem opisuje w 
prowadzonym przez siebie dzienniku.

12:40 Sekrety rodziny (39) serial 
paradokumentalny

13:45 Świat według Kiepskich (229) 
serial komediowy

14:25 Świat według Kiepskich (230) 
serial komediowy

15:10 Świat według Kiepskich (231) 
serial komediowy

15:50 Kabaret na żywo (36); program 
rozrywkowy

17:50 Chłopaki do wzięcia (177) serial 
dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia (178) serial 
dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (499) 

serial komediowy. Paździoch i 
Ferdek postanawiają ubarwić swoje 
monotonne życie. Umawiają się, 
że będą udawać swoje tajemnicze 
wielbicielki i flirtować przez SMS-y....

20:10 Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy: Złodziej pioruna; film 
przygodowy, Kanada/USA 2010. 
Pochodzący z boskiego rodu chłopak 
musi odnaleźć porwaną matkę. 
Wspierają go przyjaciele.

22:40 Zmowa milczenia; thriller, Francja 
2003

0:20 Projekt Almanach; film SF, USA 
2015. David marzy o studiach na 
elitarnej uczelni technicznej. Nie stać 
go jednak na opłacenie czesnego. 
Razem z przyjaciółmi znajduje 
projekt...

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

05:15 Uwaga! (5732) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu świata 10 (4/5) 

- program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (7/20) - 

magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (740) - 

serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (7/10) - 

program
14:25 Top Model 7 (6/13) - program 

rozrywkowy
15:25 Efekt Domina 5 (1/8) - program
16:00 Domowe rewolucje 3 (2/8) - 

program
17:00 Kuchenne rewolucje 17 (9/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Weekendowa metamorfoza (5/8) 

- program
19:00 Fakty (7864) - informacje, Polska, 

live
19:25 Sport (7847) - informacje, live
19:35 Pogoda (7844) - informacje 
19:45 Uwaga! (5733) - program
20:00 Dziewczyna moich koszmarów 

- komedia, USA 2007 (od lat 16)
Czterdziestoletni Eddie postanawia 
się ożenić. Już podczas podróży 
poślubnej przekonuje się, że ślub był 
wielkim błędem.... Eddie (Ben Stiller) 
jest wiecznym kawalerem, który nie 
stroni od rozrywek i ani w głowie mu 
ożenek. Kiedy wreszcie poznaje miłą 
dziewczynę (Malin Akerman), zostaje 
namówiony do ślubu przez ojca i 
kolegę. Niestety, już w czasie podróży 
poślubnej Eddie przekonuje się, że 
jego małżeństwo jest wielkim błędem. 
Na dodatek poznaje Mirandę (Michelle 
Monaghan) - swoją wymarzoną 
kobietę.

22:20 Złodziejka tożsamości - komedia, 
USA 2013 (od lat 16), reżyseria: Seth 
Gordon, scenariusz: Craig MazinJerry 
Eeten, muzyka: Christopher Lennertz, 
obsada: Jason Bateman,Sandy 
(Jason Bateman) wyrusza w 
pościg za oszustką, która skradła 
jego tożsamość. W ciągu tygodnia 
musi dotrzeć do nieznajomej, w 
przeciwnym razie jego życie legnie w 
gruzach.

00:45 W ukryciu - horror, USA 2015 (od 
lat 16), reżyseria: Matt Duffer, Ross 
Duffer, obsada: Alexander Skarsgard, 
Andrea Riseborough, Emily Alyn Lind, 
Heather Doerksen, Steven Elliot

02:25 Uwaga! (5733) - program
02:45 Moc Magii (540) - program

5:50 Czynne całą dobę; serial 
komediowy; odc.: 3

6:25 Czynne całą dobę; serial 
komediowy; odc.: 4

7:00 Taki jest świat; serial
7:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!; 

odc.: 3
8:50 13. posterunek; serial; odc.: 5 

Sezon: 2
9:25 13. posterunek; serial; odc.: 6 

Sezon: 2
10:10 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 137 Sezon: 3
11:10 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 138 Sezon: 3
12:05 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 139 Sezon: 3
13:05 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 140 Sezon: 3
14:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 141 Sezon: 3
15:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 21
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 22
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 23
18:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 24
19:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 25
20:00 Odwet; film. Jacob pracuje jako 

menedżer w banku. Pewnego dnia 
dochodzi do brutalnego napadu, 
w którym ginie jeden z jego 
współpracowników. Mężczyzna 
postanawia wziąć sprawy w swoje 
ręce i odnaleźć sprawcę.

21:55 John Stratton; film. John, 
brytyjski agent sił specjalnych, i 
jego partner Marty przemierzają 
kompleks laboratoryjny w Iranie, 
próbując przechwycić śmiertelną 
broń biochemiczną. Misja kończy się 
tragicznie.

23:55 Maksimum ryzyka; film. Trwa 
morderczy pościg wąskimi uliczkami 
znanego kurortu na Lazurowym 
Wybrzeżu. Uciekający przed 
napastnikami mężczyzna ginie. Ofiara 
do złudzenia przypomina policjanta, 
Alaina Moreau.

1:55 Taki jest świat; przegląd doniesień 
agencyjnych ze świata

2:35 Na jedwabnym szlaku. Odc.: 7
3:10 Na jedwabnym szlaku. Odc.: 8
3:45 Menu na miarę; program; odc.: 1
4:10 Menu na miarę; program; odc.: 2
4:40 Z archiwum policji; serial. Odc.: 5
5:00 Dyżur; serial. Widzowie zobaczą, 

jak niebezpieczne może okazać 
się wykonywanie zwykłych prac w 
ogrodzie…. Odc.: 27 Sezon: 2

5:25 Z archiwum policji; odc.: 1

05:45 Bulionerzy; odc. 22/75 - 
Wycieraczka; serial TVP; od lat 12

06:25 Na dobre i na złe; odc. 730 Męski 
problem; serial TVP; od lat 12

07:25 Na dobre i na złe; odc. 731 
Winowajcy; serial TVP; od lat 12

08:20 Na sygnale; odc. 215 serial 
08:50 Na sygnale; odc. 216; serial 
09:20 Na sygnale; odc. 217 „To 

się jeszcze okaże...”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

09:50 Ranczo; s.VIII; odc. 97 (seria VIII; 
odc. 6) - Nowatorska terapia; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

10:50 Ranczo; s.VIII; odc. 98 (seria VIII; 
odc. 7) - Zbrodnia to niesłychana, pani 
zabija pana; serial obyczajowy TVP; 
od lat 12

11:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 
„Niebezpieczne sporty”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

12:20 Rodzinka.pl; s.V; odc. 125 
„Pasje”; serial komediowy TVP; od 
lat 12

12:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 126 
„Rodzinna manipulacja”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 
241 (Ojciec Mateusz XIX; odc. 3) - 
Remont; serial kryminalny TVP

14:30 Ranczo; s.VIII; odc. 99 (seria 
VIII; odc. 8) - Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

15:25 Ranczo; s.VIII; odc. 100; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

16:25 Ranczo; s.VIII; odc. 101; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

17:20 Ranczo Wilkowyje; komedia; 
Polska (2007)

19:10 Tygrysy Europy; odc. 2/18 - 
Urodziny; serial komediowy TVP

20:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 242; 
serial kryminalny TVP

20:55 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 243; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

21:55 Ranczo; s.VIII; odc. 102; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:50 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:45 Fuks; komedia sensacyjna; Polska 
(1999)

01:25 Oficer; odc. 4/13 - Zakup 
kontrolowany; serial TVP; od lat 16

02:25 Echo serca; odc. 2; serial TVP
03:15 Echo serca; odc. 3; serial TVP
04:00 Rodzinka.pl; odc. 245 „Kubek z 

syrenką” sezon 13; serial TVP
04:25 Rodzinka.pl; odc. 246” sezon 13; 

serial komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

05:35 Kocie ślady; film TVP; od lat 12
07:05 Zakochaj się w Polsce; odc. 96 

Konstancin - Jeziorna; magazyn
07:35 Śpiewające fortepiany (49)
08:35 Koło fortuny; odc. 394 ed. 6; 

teleturniej
09:10 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Krzysztof Klenczon; reportaż
09:45 Dwójka z Trójką czyli Telewizyjno 

- Radiowy Wieczór Kabaretowy; 
koncert; od lat 12

10:55 Życie to Kabaret – Dzikie 
Fazy Fair Play Crew; widowisko 
rozrywkowe; od lat 12

11:55 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem.; odc. (16); magazyn 
kulinarny

12:25 Muzeum Polskiej Piosenki - /27/ - 
„Statki na niebie” - De Mono

12:40 Okrasa łamie przepisy – 
Pochodzenie ma znaczenie; magazyn 
kulinarny

13:10 Podróże z historią; s.III; odc. 27 
Jedyne takie miasto; cykl dokum.

13:45 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 9) - Altruizm; reportaż; od lat 12

14:20 Postaw na milion; odc. 192; 
teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki - /92/ 
- „Bardzo smutna piosenka retro” - 
Grupa Pod Budą

15:25 Z Andrusem po Galicji - Jasło
15:55 Śpiewające fortepiany (50)
16:55 Wszystkie stworzenia duże i małe 

- Koń by się uśmiał; odc. 5 sezon III; 
serial; Wielka Brytania (1978)

18:00 Wielki Test o Kulturze
19:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (8) - Nauczyciel 
cz. 2; program rozrywkowy; od lat 12

20:45 Śpiewające fortepiany (51)
21:45 Rodzina, ach rodzina (odc. 3) - 

Żona 2; widowisko; od lat 12
22:50 Kabaretowa Mapa Polski – 

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

23:50 Kabaretowa Mapa Polski – 
Wczasy z Kabaretem - Szczecin (2). 
Miss turnusu; program rozrywkowy; 
od lat 12

00:55 Kabaretowa Mapa Polski – 
Wczasy z Kabaretem - Szczecin (3). 
Na letnisko czy do wód; program 
rozrywkowy; od lat 12

01:55 Koło fortuny; odc. 393 ed. 6; 
teleturniej

02:30 Rozrywka Retro – Kabaret TEY - 
Najlepiej nam było przed wojną /1/

05:50 Ukryta prawda (630) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Ukryta prawda (374) - magazyn 

obyczajowy
09:55 Zakochani po uszy (9/120) - 

program
10:30 Zakochani po uszy (10/120) - 

program
11:00 Zakochani po uszy (11/120) - 

program
11:35 Zakochani po uszy (12/120) - 

program
12:10 Beethoven VII: Świąteczna 

przygoda - film rodzinny, USA/
Kanada 2011

14:00 Wyjdź za mnie (1/2) - miniserial 
komedia, USA

15:50 Kawaler - komedia, USA 1999. 
Jimmy (Chris O’Donnell) jest 
kawalerem i ten stan bardzo mu 
odpowiada. Jego dziadek (Peter 
Ustinov) uczynił go swoim jedynym 
spadkobiercą, na bardzo trudnych do 
spełnienia warunkach. Jimmy otrzyma 
sto milionów dolarów pod warunkiem, 
że ożeni się przed trzydziestką…

17:55 Charlie St. Cloud - film 
obyczajowy, USA 2010

20:00 W cieniu jupiterów - film 
obyczajowy, USA 2014

22:30 Głupi i głupszy II: Kiedy Harry 
poznał Lloyda - komedia, USA 2003. 
Czas rozpocząć naukę w szkole 
średniej. Do tej pory Harry Dune, 
który uczył się wszystkiego w domu 
od swojej mamy (Mimi Rogers), 
pierwszy raz idzie do szkoły. Jak to 
bywa w takich sytuacjach, szuka 
kogoś, kto wprowadziłby go w tajniki 
nowego otoczenia. Przypadek 
sprawia, że taka osoba pojawia się 
od razu i do tego zostaje przyjacielem 
Harry’ego na resztę życia. To Lloyd 
Christmas, przybrany syn woźnego 
Raya (Luis Guzman)

00:15 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. 

02:25 Zagubieni (24/25) - serial, USA. 
Na tratwie, rozbitkowie są zaskoczeni 
przez coś, czego nie spodziewali

03:30 Noc Magii (540) - program

05:00 Wiem, co jem na diecie (1/12) - 
program lifestylowy 

05:35 Coś z niczego (2/7) - program 
06:35 Kulisy sławy EXTRA 2 - Joanna 

Krupa (3/8) - program lifestylowy 
07:05 Ostre cięcie 4 (5/12) - program 
07:50 Misja ratunkowa (4/10) - program 
08:35 Co nas truje 2 (1/12) - program 
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (11/12) - program lifestylowy 
10:05 Sablewska od stylu. Na okazje 

(7/12) - program rozrywkowy 
10:50 Kto tu mieszka? (1/8) - program 
11:35 Tu jest pięknie 3 (9/10) - program 
12:05 Porada na weekend (3/6) - 

program 
12:35 Śluby marzeń (1/3) - program 
13:35 Panny młode ponad miarę (1/8) - 

program rozrywkowy 
14:40 Gwiazdy prywatnie 2 - Joanna 

Przetakiewicz (2/8) - program 
15:10 Pani Gadżet 16 (7/22) - magazyn 
15:45 Pani Gadżet 17 (2/12) - magazyn 
16:15 Kosmetyczne rewolucje (1/8) - 

program rozrywkowy 
17:00 Kulisy sławy EXTRA 2 - Katarzyna 

Figura (6/8) - program lifestylowy 
17:35 Misja ratunkowa (5/10) - program 
18:25 Tak powstaje farba do ścian (7/8) 

- program lifestylowy 
18:55 Wiem, co jem 6 (11/16) - 

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

8 (12) - program lifestylowy 
20:10 Pani Gadżet EXTRA 3 - magazyn 
20:45 SOS - Sablewska od stylu 2 (6/12) 

- program rozrywkowy 
21:30 SOS - Sablewska od stylu 2 (7/12) 

- program rozrywkowy 
22:15 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(2/6) - serial ,Wielka Brytania 
23:25 Zdrady Chińczyków - dokument 

(od lat 16)
00:30 Apetyt na miłość 4 (6/12) - 

program rozrywkowy 
01:30 Bajeczne życie milionerów 2 

(6/10) - program rozrywkowy 
02:00 W roli głównej - Joanna 

Przetakiewicz (7) - talk show 
02:30 W roli głównej - Zygmunt Chajzer 

(1/7) - talk show 
03:00 W roli głównej - Borys Szyc (6/8) 

- talk show 
03:30 W roli głównej - Anita Werner 

(2/8) - talk show 
04:00 W roli głównej - Katarzyna 

Montgomery (3/8) - talk show 
04:30 W roli głównej - Urszula (4/8) - 

talk show (od lat 12), Dolby

05:20 Sportowy Wieczór
05:55 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
wieża 10m synchro mix 

07:35 All the goals of the 2018 FIFA 
World Cup

09:25 piłka nożna
11:30 Stan Futbolu
12:30 Ring TVP Sport
13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
3m synchro mężczyzn 

15:25 Piłka nożna
17:25 strongman - Liga Mistrzów
18:25 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów - podsumowanie
19:55 piłka nożna
22:00 Sportowy Wieczór
22:35 boks - Gala w Rzeszowie - 

podsumowanie
24:00 boks - providence: Sulęcki - 

Andrade
01:05 boks - Providence
02:00 Esport - Blast Pro, Los Angeles - 

1/2 finału; relacja

6:00 Przygody Kota w Butach (29) serial 
animowany

6:35 Przygody Kota w Butach (30) serial 
animowany

7:05 101 dalmatyńczyków (51) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (52) serial 
animowany

7:55 Flintstonowie (56) serial 
animowany

8:35 Flintstonowie (57) serial 
animowany

9:00 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...

10:50 Policjantki i Policjanci (520) 
serial obyczajowy

11:50 Policjantki i Policjanci (521) 
serial obyczajowy

12:50 Policjantki i Policjanci (522) 
serial obyczajowy

13:50 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

14:50 Mama do wynajęcia; komedia 
romantyczna, USA 2008. Kobiecie 
sukcesu brakuje tylko jednego - 
dziecka. Postanawia temu zaradzić.

16:55 Krótkie spięcie; komedia SF, USA 
1986. Na skutek uderzenia pioruna 
wojskowy robot zyskuje ludzkie 
uczucia.

19:00 Galileo (732); program 
popularnonaukowy. Reporterzy 
pokażą rower, który bardzo trudno 
ukraść. Okrągły placek ciasta z 
dodatkami robi furorę na całym 
świecie. Nie wszędzie przypomina...

20:00 Policjantki i Policjanci (523) 
serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (524) 
serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (283) serial kryminalny

23:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (284) serial kryminalny

0:05 Dzieci kukurydzy; horror, USA 
2009. Burton i Vicki potrącają 
samochodem małego chłopca. Ze 
zgrozą odkrywają, że dziecko miało już 
wcześniej poderżnięte gardło.

2:00 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:05 Był taki dzień – 13 lipca; felieton
06:10 Dwadzieścia lat minęło... - 1992 / 

2; cykl dokumentalny
06:55 Wszystkie kolory świata - Egipt 

- wokół Nilu; serial dokumentalny; 
Francja (2008)

07:55 Koło się kręci - Zawichost, tarcza 
Sandomierza; reportaż

08:10 Zakochaj się w Polsce; odc. 46 
Szlak Orlich Gniazd; magazyn; od lat 7

08:40 Zmiennicy; odc. 11/15 - 
Antycypacja; serial TVP; od lat 7

09:50 Okrasa łamie przepisy; magazyn
10:30 Jaskiniowcy z Himalajów 

(Cave people of the Himalaya); film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

11:35 Historia jedzenia po amerykańsku 
- Mięsożercy.; odc. 2/6 (odc. 2/6); cykl 
dokumentalny; USA (2014)

12:45 Life - Życie. cz. 6. Owady; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

13:45 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
muzułmanina w Azerbejdżanie

14:20 Podróże z historią; s.I; odc. 
10 Rozmowy z Wartburgiem; cykl 
dokumentalny

14:55 Ziemia: świat zwierząt; odc. 3/5 
(odc. 3/5); esej dokumentalny; USA 

16:00 Spór o historię – Słowianie 
wschodni; debata; od lat 12

16:35 Era kosmiczna: historia 
NASA - Na Księżyc.; odc. 2/4; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania 

17:40 Marzyciele – Prymas Drugiej RP; 
program publicystyczny; od lat 12

18:10 Noce i dnie; odc. 6/12 - Miłość; 
serial TVP; od lat 12

19:15 Miłość żąda ofiary; film 
dokumentalny; od lat 12

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

21:20 Wyścig w przestworzach - cz. 
1/4; serial; Wielka Brytania (2005); 
reż.:Chris Spencer, Mark Everest; 
wyk.:Anna Barkan, Max Bollinger 

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

23:20 Jazz na Kalatówkach; film 
dokumentalny; Polska (2017); 
reż.:Robert Kaczmarek; od lat 12

00:30 Historia w postaciach zapisana 
- Fryderyk II, król Prus (Frdric II); 
cykl dokumentalny; Francja (2013); 
od lat 12

02:10 Film fabularny
03:25 Dwadzieścia lat minęło... - 1992 / 

2; cykl dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

8:30 Magazyn lekkoatletyczny
9:00 Siatkówka mężczyzn: Turniej 

finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

11:30 Tenis: Turniej Wimbledon; mecz 
półfinałowy gry pojedynczej mężczyzn

14:00 Kronika Wimbledonu; magazyn
15:00 Tenis: Turniej Wimbledon; mecz 

finałowy gry pojedynczej kobiet
18:00 Koszykówka mężczyzn; 

mecz towarzyski: Gortat Team - 
Reprezentacja Wojska Polskiego

20:00 Piłka nożna: Superpuchar Polski; 
studio

20:30 Piłka nożna: Superpuchar Polski; 
mecz: Piast Gliwice - Lechia Gdańsk

22:50 Piłka nożna: Superpuchar Polski; 
studio

23:45 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

2:15 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz półfinałowy

4:00 Sporty walki: UFC Fight Night: de 
Randamie vs. Ladd; waga kogucia: 
Germaine de Randamie - Aspen Ladd
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05:35 Klan; odc. 3477; telenowela TVP; 
od lat 12

06:05 Słownik polsko@polski
06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 109 

Krosno; magazyn; od lat 7
09:05 Ziarno – Poza zasięgiem; 

magazyn
09:40 Prywatne życie zwierząt (odc. 7) - 

Zabawa; reportaż; od lat 12
10:10 Indianin w kredensie; Film 

familijny; USA (1995)
11:55 Między ziemią a niebem; 

magazyn
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. 4. Wielki błękit; 
film dokumentalny; Wielka Brytania

14:15 Komisarz Alex; s.XII; odc. 146; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

15:10 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

16:05 Dziewczyny ze Lwowa; s.II; odc. 
25; serial obyczajowy TVP; od lat 12

17:00 Teleexpress
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
20:00 Pogoda; STEREO, 16:9
20:15 Blondynka; odc. 81 (seria VII; odc. 

3) - Nie chodzi o mnie; serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka - Wymarzona 

dziewczyna (Right Girl, The); 
komedia; USA (2015); reż.:Bradford 
May; wyk.:Anna Hutchinson, 
Jonathan Patrick Moore, Gail O’Grady; 
od lat 12

22:50 Mały Jakub; dramat; Polska 
(2016); reż.:Mariusz Bieliński; 
wyk.:Mirosław Baka, Jan Sączek, Eryk 
Lubos; od lat 16

00:20 Ja, Frankenstein (I Frankenstein); 
Film fantasy; USA, Australia (2014); 
od lat 16

02:00 4 Blocks; odc. 1, Bracia; serial; 
Niemcy (2017); Dozwolone od lat 18

03:00 4 Blocks; odc. 2, Fałszywa 
dziewiątka; serial; Niemcy (2017); 
Dozwolone od lat 18

04:05 Z pamięci; felieton

05:20 Słowo na niedzielę – Szuflady
05:30 Koło fortuny; odc. 456 ed. 6; 

teleturniej
06:10 Doktor z alpejskiej wioski - 

nowy rozdział; odc. 34 Bolesne 
przebudzenie; serial; Niemcy (2008); 
od lat 12

07:00 M jak miłość; odc. 1437; serial
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym 

Pogoda
10:45 Rodzinne oglądanie – Najmłodsi 

wśród zwierząt. Mieszkańcy wód; 
Wielka Brytania (2016)

11:50 Gwiazdy w południe – Bitwa 
u ujścia La Platy (Battle of the 
River Plate, The AKA Persuit of 
the Graf Space); Wielka Brytania 
(1956); reż.:Michael Powell, Emeric 
Pressburger

14:00 Familiada; s.I; odc. 2226; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 457 ed. 6; 
teleturniej

15:15 Europa da się lubić – 15 lat 
później (6); program rozrywkowy

16:25 Kocham Cię, Polsko!; odc. (6); 
zabawa quizowa

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

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

Na żywo
18:30 Kronika F1
18:35 Postaw na milion; odc. 202; 

teleturniej
19:30 Na sygnale; odc. 229 „Kocham 

cię, Martyna”; serial fabularyzowany 
TVP; od lat 12

20:05 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa Dwójki - 2019 (1); 
koncert, Na żywo

21:05 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa Dwójki - 2019 (2); 
koncert, Na żywo

22:10 Wielki Waldo Pepper (Great 
Waldo Pepper, The); film fabularny; 
USA (1975); reż.:George Roy 
Hill; wyk.:Robert Redford, Susan 
Sarandon, Bo Svenson; od lat 12

24:00 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 11 
(Americans, The ep. Covert War); 
serial; USA (2013); od lat 16

00:50 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 12 
(Americans, The ep. The Oath); serial; 
USA (2013); od lat 16

01:45 Za jakie grzechy, dobry Boże? ; 
komedia; Francja (2014); reż.:Philippe 
de Chauveron; wyk.:Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:20 Artur i zemsta Maltazara; film 

familijny, Francja 2009
10:10 Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy: Złodziej pioruna; film 
przygodowy, Kanada/USA 2010. 
Pochodzący z boskiego rodu chłopak 
musi odnaleźć porwaną matkę. 
Wspierają go przyjaciele.

12:40 X-Men: Pierwsza klasa; film SF, 
USA 2011

15:25 Noc w muzeum; film przygodowy, 
Wielka Brytania/USA 2006. Strażnik 
odkrywa, że po zmroku muzealne 
eksponaty ożywają. Próbuje 
opanować chaos.

17:50 Nasz nowy dom (124) reality 
show. Hanna wychowuje Milenę, 
cierpiącą na dziecięce porażenie 
mózgowe. Kobieta z powodu 
porażenia nerwu twarzowego nie 
może podjąć stałego zatrudnienia. 
Jej...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Słoneczna Stacja; magazyn
20:05 10 w skali humoru – czyli 

dekada Kabaretu Nowaki; program 
rozrywkowy. Adrianna Borek, Tomasz 
Marciniak i Kamil Piróg bawią 
publiczność już od 10 lat. Z okazji 
jubileuszu grupy w Operze Śląskiej...

22:45 Jaja w tropikach; komedia, 
Niemcy/Wielka Brytania/USA 2008. 
Damien Cockburn, brytyjski reżyser, 
zamierza nakręcić epicki obraz 
wojenny o grupie amerykańskich 
żołnierzy stacjonujących w 
Wietnamie. Autor ekranizowanej 
powieści, a zarazem weteran 
wojenny, Jan Tay-back, wpada na 
iście szatański pomysł. Niezwłocznie 
wciela go w życie. Rozkapryszeni 
aktorzy zostają przerzuceni na dzikie 
tereny południowo-wschodniej Azji. 
W dżungli, bez asystentów i telefonów 
komórkowych, wpadają w pułapkę…

1:00 Więzień labiryntu; thriller, Kanada/
Wielka Brytania/USA 2014. Grupa 
młodych ludzi szuka wyjścia z 
tajemniczej pułapki. Nikt z nich nie 
wie, jak tutaj trafił.

3:35 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad

05:15 Uwaga! (5733) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 3 (19/39) 

- program
08:25 Akademia ogrodnika (19/39) - 

program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (8/20) - 

magazyn
11:00 Weekendowa metamorfoza (6/8) 

- program
12:00 Co za tydzień (909) - magazyn
12:35 Projekt Lady 4 (8/12) - program
13:35 Johnny English: Reaktywacja 

- komedia, USA/Wielka Brytania/
Francja 2011. Rowan Atkinson 
powraca jako tajny agent, któremu nie 
straszne żadne niebezpieczeństwo. 
Tym razem ten przypadkowy oficer 
w służbie Jej Królewskiej Mości musi 
powtrzymać międzynarodową grupę 
zabójców przed zabiciem przywódcy 
Chin oraz wywołaniem globalnego 
chaosu. Świat ponownie liczy na jego 
pomoc. Johnny English powraca 
do akcji. 

15:45 Ja, ty i on - komedia, USA 2006. 
Carl (Matt Dillon) i Molly (Kate 
Hudson) właśnie wzięli ślub i 
rozpoczynają wspólne życie. Jednak 
na ich nowej drodze życia pojawia się 
pewna przeszkoda, serdeczny kumpel 
Carla, Dupree. Właśnie stracił on 
pracę, samochód i mieszkanie i prosi 
żeby przygarnąć go na jakiś czas, póki 
nie stanie na nogi…

18:00 Salon sukien ślubnych Goka (1/8) 
- program

19:00 Fakty (7865) - informacje, Polska, 
live

19:25 Sport (7848) - informacje, live
19:35 Pogoda (7845) - informacje 
19:45 Uwaga! (5734) - program
20:00 Władca pierścieni: Dwie 

wieże - film przygodowy, Nowa 
Zelandia/USA/Niemcy 2002. 
Frodo i Sam kontynuują swą pełną 
niebezpieczeństw wyprawę do 
Mordoru, gdzie w górskiej szczelinie 
muszą porzucić obdarzony złą mocą 
Pierścień. Od powodzenia tej misji 
zależy przyszłość i bezpieczeństwo 
ich przyjaciół i wszystkich hobbitów 
z Shire…

23:45 Ex machina - film S-F, Wielka 
Brytania 2014 (od lat 16)

02:00 Kuchenne rewolucje 17 (9/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

03:00 Uwaga! (5734) - program
03:20 Moc Magii (541) - program

6:00 Flash; serial; odc.: 18 Sezon: 2
6:50 Flash; serial; odc.: 19 Sezon: 2
7:45 Łowcy skarbów; serial; odc.: 5
8:45 Łowcy skarbów; serial; odc.: 6
9:40 Przygody Merlina; serial; odc.: 4 

Sezon: 4
10:40 Następny proszę!; program; 

odc.: 2
11:40 Żandarm w Nowym Jorku; 

komedia. Brygada żandarmów z Saint-
Tropez ma reprezentować francuską 
policję na Międzynarodowym 
Kongresie Żandarmerii w Nowym 
Jorku. Amerykańską metropolię 
pragnie zwiedzić także Nicole, córka 
Cruchota.

13:45 Czarodziej Żytko; film
15:55 Góra czarownic; komedia. 

Opowieść o przybyłych z kosmosu 
nastolatkach, których nadprzyrodzone 
zdolności mają pomóc w ocaleniu 
świata. Sara i Seth muszą dotrzeć na 
czas do znajdującej się na pustyni w 
Nevadzie Góry Czarownic.

17:55 Nowe przygody Aladyna; film. 
W domu towarowym dwaj złodzieje 
uciekają przed pogonią. Znajdują 
schronienie w dziale dziecięcym. 
Zmuszeni do opowiadania bajek, 
przenoszą słuchaczy do Bagdadu.

20:00 Con Air: lot skazańców; 
film sensacyjny. Zwolniony z 
więzienia bohater wraca do domu 
pilnie strzeżonym samolotem, 
który przewozi najgroźniejszych 
przestępców. Tuż po starcie bandyci 
przejmują kontrolę nad maszyną.

22:30 Jestem zemstą; film sensacyjny. 
Stanley Hill i jego żona Vivian padają 
ofiarą napadu w podziemnym garażu. 
Vivian umiera na rękach męża. 
Zrozpaczony Stanley podejmuje 
decyzję o zemście na bandytach i 
wymierza sprawiedliwość.

0:05 Uwikłana; serial; odc.: 7 Sezon: 2
0:55 Na jedwabnym szlaku; program; 

odc.: 9
1:35 Dyżur; serial; odc.: 6
2:00 Z archiwum policji; program; 

odc.: 7
2:35 Taki jest świat; przegląd doniesień 

agencyjnych ze świata
3:10 Biesiada na cztery pory roku; 

odc.: 1
3:55 Menu na miarę; program; odc.: 3
4:35 Z archiwum policji; program; 

odc.: 7
4:50 Słodka miłość; serial; odc.: 86
5:50 Zbuntowany anioł; serial

05:55 Bulionerzy; odc. 23/75 - Savoir - 
vivre; serial komediowy TVP; od lat 12

06:30 Bulionerzy; odc. 24/75 - Henry; 
serial komediowy TVP; od lat 12

07:00 Dom; odc. 4/25 - A  jeszcze 
wczoraj było wesele; serial TVP

08:40 W labiryncie - Słomiany wdowiec; 
serial TVP; od lat 12

09:15 W labiryncie - Kwiatek dla Ewy; 
serial TVP; od lat 12

09:45 Ranczo; s.VIII; odc. 100; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

10:45 Ranczo; s.VIII; odc. 101; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

11:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 127 
„Kryzys”; serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 128; serial 
komediowy TVP; od lat 12

12:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129 
„Wigilia”; serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 
243 (Ojciec Mateusz XIX; odc. 5) - 
Narzeczona; serial kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.VIII; odc. 102; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

15:20 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

16:15 Ranczo; s.VIII; odc. 104 (seria 
VIII; odc. 13) - Wielkie otwarcie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

17:15 Dom; odc. 5/25 - Ponad 200 
czwartków; serial TVP; od lat 12

19:05 Daleko od szosy; odc. 3/7 - Ania; 
serial TVP; od lat 12

20:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 244; 
serial kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 245 
(Ojciec Mateusz XIX; odc. 7) - Salowy; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

22:25 Ranczo; s.IX; odc. 105 (seria 
IX; odc. 1) - Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:20 Ranczo; s.IX; odc. 106 (seria IX; 
odc. 2) - Bardzo krótkie kariery; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

00:20 Drugie oblicze (The Place Beyond 
the Pines); dramat; USA (2012); 
reż.:Derek Cianfrance; wyk.:Ryan 
Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, 
Dane DeHaan, Rose Byrne; od lat 16

02:40 Korona królów; odc. 134; 
telenowela historyczna TVP; od lat 12

03:10 Londyńczycy II; odc. 13/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

03:50 Ekstradycja 2; odc. 7/9; serial TVP; 
od lat 16

04:50 Rodzinka.pl; odc. 247 „Kobita 
mi zwariowała” sezon 13; serial 
komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:05 Rozrywka Retro – Skansen Studia 
Gama; od lat 12

07:05 Zakochaj się w Polsce; odc. 97 
Bielsko - Biała; magazyn; od lat 7

07:35 Śpiewające fortepiany (50)
08:35 Koło fortuny; odc. 395 ed. 6; 

teleturniej
09:15 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka - 

Irena Jarocka; reportaż
09:45 Dwójka z Trójką czyli Telewizyjno 

- Radiowy Wieczór Kabaretowy; 
koncert; od lat 12

10:45 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca; program 
rozrywkowy; od lat 12

11:55 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem.; odc. (17); magazyn

12:20 Muzeum Polskiej Piosenki - /51/ - 
„Brzydcy” - Grażyna Łobaszewska

12:30 Okrasa łamie przepisy 
– Wielkopolskie potrawy 
jednogarnkowe; magazyn kulinarny

13:05 Podróże z historią; s.III; odc. 
28 Kulisy dawnych podróży; cykl 
dokumentalny

13:35 Prywatne życie zwierząt - sezon 
2 (odc. 10) - Świat oczami zwierząt; 
reportaż; od lat 12

14:10 Wszystkie stworzenia duże i małe 
- Koń by się uśmiał; odc. 5 sezon III; 
serial; Wielka Brytania (1978)

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki - /93/ - 
„Moja i Twoja nadzieja” - Hey

15:25 Z Andrusem po Galicji - Kraków
16:05 Śpiewające fortepiany (51)
17:05 Rolnik szuka żony; seria V; odc. 5; 

reality show; od lat 12
18:05 Wielki Test o Przyrodzie
19:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (9) - Urzędnik cz. 
1; program rozrywkowy; od lat 12

20:45 Śpiewające fortepiany (52)
21:50 Rodzina, ach rodzina (odc. 4) - 

Mąż; widowisko; od lat 12
22:50 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 

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

23:55 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie 
- Park Rozrywki (2); program 
rozrywkowy; od lat 12

00:55 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie - 
Park Rozrywki (3); program 

01:55 Koło fortuny; odc. 394 ed. 6; 
teleturniej

02:30 Rozrywka Retro – Skansen Studia 
Gama; od lat 12

05:50 Ukryta prawda (631) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Ukryta prawda (375) - magazyn 

obyczajowy
09:55 Zakochani po uszy (13/120) - 

program
10:30 Zakochani po uszy (14/120) - 

program
11:05 Zakochani po uszy (15/120) - 

program
11:40 Zakochani po uszy (16/120) - 

program
12:15 Jak zdobyto Dziki Zachód 

- western, USA 1962. Rodzina 
Prescottów z Nowej Anglii wyrusza 
w 1839 roku z Nowego Jorku 
na zachód - i podczas pełnej 
niebezpieczeństw podróży dzieli los 
z innymi osadnikami poszukującymi 
swego miejsca... 

15:25 Wakacje w krzywym zwierciadle 
- komedia, USA 1983. Clark W. 
Griswold, wynalazca dodatków 
spożywczych, wyjeżdża z żoną Ellen 
i dwójką dzieci: Rusty i Audrey na 
zaplanowane przez komputer wakacje. 
Celem podróży jest park rozrywki 
Walley World w Kalifornii. Jak 
nietrudno się domyślić, nie będzie to 
zwyczajna podróż…

17:35 Stowarzyszenie wędrujących 
dżinsów II - komedia, USA 2008. 
Dziewczyny rozpoczynają pierwszy 
rok nauki na college’u i tradycyjnie już 
dzielą się dżinsami, które symbolizują 
ich przygody oraz wielką wiążącą je 
przyjaźń.

20:00 Infiltracja - film sensacyjny, USA/
Hong Kong 2006 (od lat 16)

23:10 Źródło nadziei - film obyczajowy, 
Australia/Turcja/USA 2014. 
Australijski farmer Joshua Connor 
(Russell Crowe) przybywa do 
Turcji, aby poznać los swych 
trzech zaginionych w boju synów. 
Z początku nie może przebić się 
przez biurokratyczny mur i społeczne 
konwenanse, ale z pomocą 
przychodzą mu piękna Ayshe (Olga 
Kurylenko) oraz turecki oficer, major 
Hasan (Yilmaz Erdo¶an) który walczył 
u boku jego synów…

01:30 Zagubieni (25) - serial, USA. Na 
tratwie, rozbitkowie są zaskoczeni 
przez coś, czego nie spodziewali. 
Tymczasem pozostali na wyspie 
próbują otworzyć właz…

02:30 Noc Magii (541) - program

05:05 Wojny salonów piękności (16/20) 
- program rozrywkowy 

06:10 Rodzice pod ostrzałem (17/20) - 
program rozrywkowy 

07:15 Apetyt na miłość 4 (6/12) - 
program rozrywkowy 

08:15 Patenciary 2 (1/8) - program 
08:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 2 

(3/9) - program 
09:20 Sztuka mięsa 2 (2/12) - program 
09:55 Tu jest pięknie 3 (10) - program 
10:25 Śluby marzeń (2/3) - program 

rozrywkowy 
11:30 Co nas truje (2/12) - program 

lifestylowy 
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje 

(8/12) - program rozrywkowy 
13:00 Panny młode ponad miarę (2/8) - 

program rozrywkowy 
14:05 Eks-tra zmiana 2 (1/8) - program 

lifestylowy 
15:05 Kto tu mieszka? (1/8) - program 

rozrywkowy 
15:50 Jestem z Polski 2 (5/6) - program 
16:50 Porada na weekend (4/6) - 

program 
17:25 Subiektywny ranking naj… 2 

(6) - program 
18:00 Gwiazdy prywatnie 2 - Joanna 

Przetakiewicz (2/8) - program 
lifestylowy 

18:35 Co nas truje (8/12) - program 
lifestylowy 

19:20 Co nas truje (2/12) - program 
lifestylowy 

20:05 Pani Gadżet 17 (2/12) - magazyn 
20:40 Pani Gadżet EXTRA 2 - magazyn 
21:15 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy 
22:15 Tu jest pięknie 3 (10) - program 
22:45 Kosmetyczne rewolucje (1/8) - 

program rozrywkowy 
23:30 Zakupy dla nieznajomego (22/26) 

- program rozrywkowy 
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2 - Katarzyna 

Figura (6/8) - program lifestylowy 
01:00 W dobrym stylu (2/10) - program 

lifestylowy 
01:45 Wiem, co jem 5 (4/10) - magazyn 
02:15 Wiem, co jem 4 (8/15) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem na diecie (5/12) - 

program lifestylowy (od lat 12)
03:15 Wiem, co jem (13/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:45 W roli głównej - Katarzyna 

Grochola (8) - talk show (od lat 12)
04:15 W roli głównej - Monika 

Richardson (1/8) - talk show (od 
lat 12)

05:35 Sportowy Wieczór
06:20 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
08:20 Młodzieżowe MŚ w żeglarstwie
08:40 piłka nożna
10:35 Młodzieżowe MŚ w żeglarstwie
10:45 Retro TVP Sport  - 1991: MU - 

Legia
11:45 Liga Mistrzów Strogman
12:45 Młodzieżowe MŚ w żeglarstwie
12:55 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Łódź - Finał kobiet
15:00 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii
17:45 Młodzieżowe MŚ w żeglarstwie
17:50 Esport - Good Game w Poznaniu - 

Finał; relacja
21:30 Sportowy Wieczór
22:15 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii
23:30 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
wieża 10m synchro kobiet

01:05 Boks - Gala kobiet w Nowym 
Jorku: Katie Taylor - Delfine Persoon 

02:00 Boks - Gala w Nowym Jorku: 
Anthony Joshua - Andy Ruiz 

03:00 strongman - Liga Mistrzów
04:00 Esport - Blast Pro, Los Angeles - 

finał; relacja

6:00 101 dalmatyńczyków (51) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (52) serial 
animowany

7:05 101 dalmatyńczyków (53) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (54) serial 
animowany

7:55 Flintstonowie (58) serial 
animowany

8:35 Powrót na wyspę Nim; film 
familijny, Australia 2013. Mała Nim 
mieszka wraz z ojcem na pięknej 
wyspie. Dociera do nich wiadomość, 
że ich urokliwy zakątek ma zostać 
zamieniony...

10:25 Galileo (731); program 
popularnonaukowy. Kulisy produkcji 
zegara atomowego. W programie 
również sposoby twórczego 
wykorzystania niepotrzebnych 
przedmiotów…

11:25 Galileo (732); program 
popularnonaukowy. Reporterzy 
pokażą rower, który bardzo trudno 
ukraść. Okrągły placek ciasta z 
dodatkami robi furorę…

12:35 Nie można pocałować panny 
młodej; komedia romantyczna, USA 
2011. Skromny fotograf zostaje 
zmuszony do poślubienia córki 
chorwackiego gangstera.

14:35 Wyścig szczurów; komedia, 
Kanada/USA 2001

16:55 Mama do wynajęcia; komedia 
romantyczna, USA 2008. Kobiecie 
sukcesu brakuje tylko jednego - 
dziecka. Postanawia temu zaradzić.

19:00 Galileo (733); program 
popularnonaukowy. Reporterzy 
udowadniają, że gotówka to przeżytek. 
Wyjaśniają, kto oprócz ratowników 
dba o bezpieczeństwo w aquaparku...

20:00 Punisher; film sensacyjny, 
Australia/USA 1989. Po śmierci 
bliskich policjant Frank Castle 
wypowiada prywatną wojnę mafii jako 
Punisher.

21:50 Kapitan Corelli; melodramat, 
Francja/Wielka Brytania/USA 2001

0:30 Tuż przed tragedią: Trzęsienie 
ziemi w Kobe (6) serial dokumentalny

1:35 Tuż przed tragedią: Awaryjne 
lądowanie w Sioux City (7) 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

06:05 Był taki dzień – 14 lipca; felieton
06:10 Dwadzieścia lat minęło... - 1992 / 

3; cykl dokumentalny
06:50 Wszystkie kolory świata - 

Wieczna Japonia (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008)

08:00 Święty Augustyn; odc. 5/5 - 
Państwo Boże (Sant’Agostino ep. 5); 
serial; Włochy, Niemcy, Polska 

08:50 Zmiennicy; odc. 12/15 - Obywatel 
Monte Christo; serial TVP; od lat 7

10:00 Okrasa łamie przepisy; magazyn 
kulinarny

10:30 Dawne światy; odc. 2/8 Maroko, 
tysiąc lat twórczego rzemiosła; serial 
dokumentalny; Francja (2007)

11:35 Bizancjum: opowieść o 
trzech miastach; odc. 3/3; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

12:35 Olbrzymy Oceanów - cz. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)

13:40 Z naturą na co dzień; odc. 5/6 woj. 
pomorskie; cykl dokumentalny

14:15 Czy jest tu panna na wydaniu?; 
film TVP; Polska (1977); reż.:Janusz 
Kondratiuk

16:05 Poszukiwacze skarbów - 
Skarby Karaibów; odc. 15/16; cykl 
dokumentalny; USA (2014); od lat 12

16:40 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Wojownicy czasu - Łomianki, czyli 

na pomoc Warszawie; cykl reportaży
17:55 Noce i dnie; odc. 7/12 - Wiatr w 

oczy; serial TVP; od lat 12
19:00 Jazz na Kalatówkach; film 

dokumentalny; od lat 12
20:05 Helikoptery w akcji; odc. 4/4 

Irak (odc. 4/4); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008); od lat 12

21:20 C. K. Dezerterzy - cz. II (C. 
K. Dezerterzy - cz. II); komedia; 
Polska, Węgry (1985); reż.:Janusz 
Majewski; wyk.:Marek Kondrat, Zoltan 
Bezerdy, Wiktor Zborowski, Jacek 
Sas - Uhrynowski, Robert Koltai, Anna 
Gornostaj, Kalina Jędrusik

22:40 Głosy z daleka; film 
dokumentalny; Polska (1992)

23:35 Wielki test - Wielki Test o (o)
polskiej piosence

01:15 Wyścig w przestworzach - cz. 1/4 
(Space Race); serial; Wielka Brytania 
(2005); reż.:Chris Spencer, Mark 
Everest; wyk.:Anna Barkan, Max 
Bollinger, Todd Boyce; od lat 12

02:15 Poświęcając życie prawdzie; film 
dokumentalny; Polska (2014)

02:55 Dwadzieścia lat minęło... - 1992 / 
3; cykl dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz 
półfinałowy

8:30 K.O. TV Weekly; magazyn bokserski
9:00 Siatkówka mężczyzn: Turniej finałowy 

Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz 
półfinałowy

11:30 Tenis: Turniej Wimbledon; mecz 
finałowy gry pojedynczej kobiet

14:00 Kronika Wimbledonu; magazyn 
15:00 Tenis: Turniej Wimbledon; mecz 

finałowy gry pojedynczej mężczyzn
18:00 Piłka nożna: Superpuchar Polski; 

mecz: Piast Gliwice - Lechia Gdańsk
20:30 Sporty walki: UFC Fight Night: de 

Randamie vs. Ladd; waga kogucia: 
Germaine de Randamie - Aspen Ladd

23:45 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz o 3. miejsce

2:15 Siatkówka mężczyzn: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz 
finałowy

4:30 Sporty walki: KSW; relacja z gali MMA
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05:05 BBC w Jedynce – Błękitna 
Planeta. Seria II cz. 4. Wielki błękit; 
film dokumentalny; Wielka Brytania

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 214; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 524; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 88 

Ełk; magazyn;  od lat 7
09:10 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 6/15 - Za kulisami, 
czyli bisnesswoman; serial TVP

10:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 118 - 
Matczyna miłość; serial TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 133 - 
Kolekcjoner; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – Nasz 

dziwaczny świat odc. 16; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania

14:00 Elif; s.III; odc. 525; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Krótka 

historia majonezu; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 215; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4018; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 15-16/108; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 

11; reality show;  od lat 12
22:30 Ekstradycja 2; odc. 8/9; serial TVP
23:40 Uwięzione; odc. 11; serial; 

Hiszpania (2015);  od lat 16
00:40 Uwięzione; odc. 12; serial; 

Hiszpania (2015);  od lat 16
01:50 Wymarzona dziewczyna ; 

komedia; USA (2015)
03:25 Brudna gra: Ciemna strona 

sportu; film dokumentalny; Niemcy 
(2016)

04:25 Notacje – Alfred Schreyer. 
Pan profesor Bruno Schulz; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny - odc 458 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 35 Gorzka prawda; 
serial; Niemcy (2008);  od lat 12

06:55 Coś dla Ciebie; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2226; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
07:55 Pytanie na śniadanie; 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 - 

(418);  od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 214 

„Muszę rozgrzać Achillesa” sezon 11; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2058; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:30 Koło fortuny - odc 459 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 20 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018);  od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 152; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 135 Gwiaździste niebo, 
część 1; serial; Niemcy (2008);  od 
lat 12

16:00 Koło fortuny - odc 460 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2227; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości - odc 99 (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. 713 To, co 

najcenniejsze; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 113 „Nowe 

gniazdo”; serial komediowy TVP;  od 
lat 12

20:10 Zemsta o jasnych oczach; s.II 
- odc 2/3 (La vengeance aux yeux 
clairs); serial obyczajowy; Francja 
(2017);  od lat 12

22:00 Anatomia zła; dramat;  od lat 16
00:10 Barany. Islandzka opowieść 

(Hrutar); komediodramat; Islandia 
(2015);  od lat 12

01:50 Glina; odc. 5/25; serial kryminalny 
TVP;  od lat 16

03:00 Wielki Waldo Pepper (Great 
Waldo Pepper, The); film fabularny; 
USA (1975);  od lat 12

6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:45 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:15 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie; 

program
10:45 Dlaczego ja?; serial
11:45 Gliniarze; serial
12:40 Trudne sprawy; serial
13:40 Sekrety rodziny; serial. Fabian i 

Kasia planują ślub
14:40 Dlaczego ja?; serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterski 
16:40 Gliniarze; serial. Zamaskowani 

mężczyźni napadają na pewną matkę 
i zabierają jej dziecko. Podejrzenie 
pada na byłego męża kobiety, który 
nie potrafi pogodzić się z rozstaniem. 
W toku śledztwa pojawiają się 
wątpliwości.

17:40 Sekrety rodziny; serial. Zgodnie 
z ostatnią wolą Henryka Kwietnia 
część udziałów w rodzinnej firmie 
ma przejąć jego synowa. Córka 
nieboszczyka nie zgadza się z 
tą decyzją. Alina nie wierzy w 
wyidealizowany obraz bratowej.

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich; serial. 

Ferdek ubolewa nad faktem, że nikt 
z rodziny nie szanuje go jako ojca. 
Wiąże to z powszechnym upadkiem 
obyczajów i kultury. Postanawia 
zmusić rodzinę do uroczystego 
celebrowania Dnia Ojca.

20:05 Więzień labiryntu; film akcji. 
Thomas budzi się w środku 
ogromnego labiryntu. Podobnie 
jak pozostali uwięzieni w Strefie nie 
pamięta niczego z dotychczasowego 
życia. Razem z innymi szuka 
sposobu ucieczki.

22:25 Cudzoziemiec; filmsensacyjny. 
Jonathan Cold po odejściu z CIA 
został człowiekiem do zadań 
specjalnych. Przyjaciel, Alexander, 
prosi go o przysługę - dostarczenie 
paczki adresatowi mieszkającemu na 
niemieckiej prowincji.

0:45 Tajemnice losu; program 
interaktywny

4:55 Disco gramy!; program muzyczno-
rozrywkowy

5:40 Telezakupy TV Okazje

05:30 Uwaga! (5734) - program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Szkoła (437) - program, 
08:00 19 + (343) - program
08:30 19 + (344) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1139) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1140) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (29/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (694) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1141) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1142) - 

program kryminalny. Na komisariat 
przy Pomorskiej dzwoni kobieta 
wzywając pomocy. Niebawem policja 
znajduje jej ciało. Okazuje się, że 
ofiara została brutalnie zgwałcona i 
uduszona…

15:00 Kuchenne rewolucje 8 (7/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (438) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (30/60) 

- program. Leśniczy spotyka w 
lesie przestraszonego 8-latka. 
Policjanci, przeszukując okolicę, 
znajdują prymitywne obozowisko i 
drugiego, 11-letniego chłopca. Bracia 
twierdzą, że mieszkają w lesie… 
Inny patrol zostaje wezwany do 
kradzieży rowerów. Winni okazują się 
nastolatkowie, którzy twierdzą, że są 
dziećmi dyplomatów z Malty, a rowery 
tylko sobie pożyczyli... 

18:00 Ukryta prawda (695) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7866) - informacje
19:35 Sport (7849) - informacje, live
19:45 Pogoda (7846) - informacje 
19:50 Uwaga! (5735) - program
20:10 Doradca smaku 10-Torcik bezowy 

z kremem waniliowym i owocami 
(37/40) - program

20:15 Na Wspólnej (2909) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (176) - program
21:30 Projekt Lady 4 (9/12) - program
22:30 Salon sukien ślubnych Goka (2/8) 

- program
23:30 Annabelle - horror, USA 2014 

(od lat 16)
01:35 Co za tydzień (909) - magazyn
02:10 Uwaga! (5735) - program
02:35 Moc Magii (542) - program

5:50 Zbuntowany anioł; serial; odc.: 263
6:45 Wojny magazynowe: Kanada; 

program; odc.: 26
7:15 Lekarze na start; serial; odc.: 31
8:00 Lombard. Życie pod zastaw; serial; 

odc.: 141 Sezon: 3
9:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 41
10:00 Zaklinaczka duchów; serial; odc.: 

106 Sezon: 5
11:00 Zaklinaczka duchów; serial; odc.: 

107 Sezon: 5
12:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 16
13:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 17
14:00 Łowcy skarbów; serial; odc.: 16
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 119 Sezon: 3
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 41
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 42
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 141 Sezon: 3
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 142 Sezon: 3
20:00 13. dzielnica – ultimatum; film 

sensacyjny. Paryż, rok 2013. Szef 
tajnej policji dąży do wyburzenia 
13. dzielnicy, w której władzę 
sprawują gangi. Bojownik o prawa 
mieszkańców sektora i kapitan policji 
chcą uchronić rejon przed zagładą.

21:55 Człowiek pies; film sensacyjny. 
Danny od 4. roku życia był 
wychowywany przez gangstera, 
który traktował go jak psa i szkolił 
na mordercę. Jego życie zmienia się 
dopiero wtedy, gdy Danny poznaje 
niewidomego stroiciela fortepianów.

23:50 Lake Placid; film sensacyjny. 
Kiedy w jeziorze Lake Placid zaczyna 
grasować krwiożercze zwierzę, okolice 
zaludniają się poszukiwaczami bestii. 
Oprócz miejscowych pojawiają się 
również przyjezdni…

1:25 Rodzinny interes; serial. Tamara i 
Filip postanawiają uciec, ale po drodze 
psuje im się samochód, wskutek 
czego trafiają do warsztatu „Majewski 
i Wrzosek”. Odc.: 41

2:35 Taki jest świat; przegląd doniesień 
agencyjnych ze świata

3:30 Biesiada na cztery pory roku; 
program; odc.: 2

4:00 Biesiada na cztery pory roku; 
odc.: 6

4:40 Z archiwum policji; program; 
odc.: 8

4:50 Słodka miłość; serial; odc.: 87
5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 264

05:35 Bulionerzy; odc. 25/75 - Kukła; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

06:05 Na sygnale; odc. 102 „Nadzieja”; 
serial fabularyzowany TVP;  od lat 12

06:35 Na sygnale; odc. 103 „Kotlet po 
kijowsku”; serial fabularyzowany TVP

07:10 Siedem życzeń; odc. 6/7 - Klątwa 
bogini Bast; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1091; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 25; 

serial TVP;  od lat 7
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 26; 

serial TVP;  od lat 7
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 131 

„Dziadkowie kontratakują” sezon 6; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial TVP

11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; odc. 13;  od lat 7

11:40 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 104 - Wielkie 
otwarcie; serial TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 246 - 
Polowanie na jelenie; serial TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 247 - 
Wyzwolenie Łazarza; serial TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 329 
Uprowadzenie; serial TVP;  od lat 12

16:25 Na sygnale; odc. 103 „Kotlet po 
kijowsku”; serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 105 - Nowe 
wyzwania; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 
krótkie kariery; serial TVP

18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 133 „Ból 
rozstania” sezon 6; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248 - 
Wina; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 44 - 
Zatrute wino; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 
geniusza; serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 
Mróz; serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. 
VIII odc. 13/13; serial TVP;  od lat 12

01:05 Echo serca; odc. 4; serial TVP
01:55 Echo serca; odc. 5; serial TVP
02:40 Siedem życzeń; odc. 6/7 - Klątwa 

bogini Bast; serial TVP
03:50 Grzech Fatmagül; odc. 15; serial; 

Turcja (2011);  od lat 12
04:40 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 131 

„Dziadkowie kontratakują” sezon 6; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - W drodze (15); magazyn 

07:05 Okrasa łamie przepisy – 
Wiosenny śledź z Zalewu; magazyn 

07:40 Śpiewające fortepiany - (51)
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 97 

Bielsko - Biała; magazyn;  od lat 7
09:10 Koło fortuny - odc 396 ed. 6
09:50 Rodzina, ach rodzina - (odc. 3) - 

Żona 2; widowisko;  od lat 12
10:50 Podróże z historią; s.V; odc. 53 11 

listopada - Dzień Niepodległości; cykl 
dokumentalny

11:25 Święta wojna - (258) Hany - 
Many; serial komediowy TVP

11:55 Gwiazdy opolskich kabaretonów 
- Maciej Stuhr

12:15 Życie to Kabaret - Kabaretowa 
Scena Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1-2

14:15 Śpiewające fortepiany - (52)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - 

Wczasy z Kabaretem - Szczecin (1-3). 
All Inclusive

18:20 Okrasa łamie przepisy – 
Wiosenny polski obiad; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - (98) - Indiańskie amory; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - Mołdawia winem płynąca 
(16); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (259) Heavy Metal 
Krupniok; serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany - (53); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:35 Kabaretowy Klub Dwójki - (53) - 
Hipisi czyli peace, love & rock’n’roll; 
widowisko rozrywkowe;  od lat 12

22:30 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów - (8) - Nauczyciel 
cz. 2; program rozrywkowy;  od lat 12

23:35 Koło fortuny - odc 395 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:20 Niezapomniane Koncerty - Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2019 (1) Toruń; koncert; Bez 
ograniczeń wiekowych

01:20 Niezapomniane Koncerty - Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2019 (2) Toruń; koncert; Bez 
ograniczeń wiekowych

02:15 Dzięki Bogu już weekend; s.III - 
(32); program rozrywkowy;  od lat 12

03:20 Rozrywka Retro - Telepeerele - 
(18); widowisko rozrywkowe;  od 
lat 12

05:10 Szkoła (23) - program
06:10 Ukryta prawda (632) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (114) - program 

sądowy
08:10 Szpital (312) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(151/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (162/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (3/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (376) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (115) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(152/176) - program sądowy
16:20 Szpital (313) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (24/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (4/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Żony Hollywood 3 (11/12) - 

program
20:00 Odwróceni (7/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16)
21:05 Odwróceni (8/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16)
22:05 Mama - horror, Hiszpania/

Kanada 2013 (od lat 16). Dwie 
małe dziewczynki znikają w lesie 
w tajemniczych okolicznościach 
po tym, jak ich rodzice zostają 
zamordowani. Kilka lat później udaje 
się odnaleźć siostry, które w końcu 
mogą rozpocząć nowe życie. Niestety, 
gdy światło gaśnie okazuje się, że 
nadal jest COŚ, co chce odnaleźć 
dziewczynki i utulić je do snu.

00:15 Zagubieni (1/24) - serial, USA. 
Aby przetrwać, grupa składająca 
się z członków rodziny, przyjaciół, 
wrogów i zupełnie nieznanych sobie 
osób musi wspólnie stawić czoła 
bezlitosnej pogodzie i trudnym 
warunkom. Jednak po ponad 40 
dniach na wyspie wiadomo, że 
niebezpieczeństwo i tajemnice czają 
się wszędzie, a osoby, którym ufają 
mogą obrócić się przeciwko nim…

01:10 Druga strona medalu (4/8) - talk 
show – Otylia Jędrzejczak

01:40 Druga strona medalu (6/8) - talk 
show – Jacek Olszewski

02:10 Druga strona medalu (8) - talk 
show – Alicja Tysiąc

02:40 Noc Magii (542) - program

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (5/13) - program lifestylowy 

06:05 Co za tydzień (909) - magazyn 
06:35 Nowa Maja w ogrodzie 3 (20/39) 

- program 
07:05 Ostre cięcie 4 (6/12) - program 
07:50 Sablewskiej sposób na modę 5 

(2/13) - program rozrywkowy 
08:35 Apetyt na miłość 2 (3/10) - 

program rozrywkowy 
09:35 W czym do ślubu? (8/10) - reality 

show 
10:10 Afera fryzjera 6 (11/12) - program 
10:55 Perfekcyjna Pani Domu 5 (13) - 

program rozrywkowy 
11:55 Kuchenne rewolucje 7 (11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:55 Miłość od kuchni (9/10) - program 
13:55 W czym do ślubu 4 (10/12) - 

reality show 
14:25 Pomysłowe wesela (6/10) - 

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

kulinarno-rozrywkowy 
16:20 Ugotowani 7 (46) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:55 Ugotowani 7 (47) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
17:30 Ugotowani 7 (48) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
18:05 Kuchenne rewolucje 9 (6/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:05 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(6/8) - reality show 
19:50 Kosmetyczne rewolucje (1/8) - 

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

(8/12) - program rozrywkowy 
21:55 Pani Gadżet 17 (2/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana 2 (2/8) - program 

lifestylowy 
23:25 W roli głównej - Magdalena 

Cielecka (2/6) - talk show 
23:55 Wojny salonów piękności (17/20) 

- program rozrywkowy 
01:00 Życie z syndromem Tourette’a - 

dokument (od lat 16)
02:00 Wiem, co jem 5 (8/10) - magazyn 
02:30 Wiem, co jem 4 (9/15) - magazyn 
03:00 Wiem, co jem na diecie (12) - 

program lifestylowy 
03:30 W roli głównej - Mandaryna (5/8) 

- talk show 
04:00 W roli głównej - Martyna 

Wojciechowska (6/8) - talk show 
04:30 W roli głównej - Krzysztof Ibisz 

(7/8) - talk show (od lat 12)

07:15 Sportowy Wieczór
07:50 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
10:00 PN 
11:55 Piłka wodna - Mistrzostwa Świata 

- Korea Południowa: Brazylia - Włochy 
13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
10 m synchroniczne kobiet 

15:50 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 
Łódź  (skrót); STEREO, 16:9

17:45 Wyścigi samochodowe - Formuła 
1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii - 
Podsumowanie; STEREO, 16:9

19:00 4-4-2 - magazyn piłkarski
20:00 Gol Ekstra; felieton
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Gol - magazyn piłkarski
23:30 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
10 m synchroniczne kobiet 

01:05 Boks - Gala Knock Out Boxing 
Night - Rzeszów: Matyja - Stępień; 
Czerkaszyn - Capper; Różański - Izu

04:05 Boks - Gala w Nowym Jorku: 
Anthony Joshua - Andy Ruiz 

6:00 Buffy: postrach wampirów; serial 
animowany

7:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata; 
serial animowany

7:35 Dragon Ball Super; serial 
animowany. 

8:00 Nasz nowy dom; program
9:00 Septagon; serial
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda
11:00 Sekrety sąsiadów; serial
11:30 Sekrety sąsiadów; serial
12:00 Galileo; program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji; serial
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i policjanci; program
16:00 Gliniarz i prokurator; serial
17:00 Przeklęta; serial
18:00 Septagon; serial
19:00 Policjantki i policjanci; serial. 

Słynna akcja charytatywna zostaje 
zakłócona napadami na wolontariuszy. 
Pozornie proste śledztwo okazuje 
się wyzwaniem. Marzenia Zapałów o 
własnym domu wymagają poświęceń. 
Karina bije się myślami.

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; serial. Kuba przeżywa 
zniknięcie Izy. Zaczyna zaglądać do 
kieliszka i traci nad tym kontrolę. 
Paulina proponuje mu, żeby ją 
odwiedził. W pracy razem prowadzą 
sprawę zabójstwa bezdomnego 
Mietka.

21:00 Gwiazdy kabaretu
22:00 Galileo; program. W programie 

o rozkładanym dachu rowerowym, 
metodach wirtualnych przymiarek 
krawieckich, połówie langust u 
wybrzeży wyspy Jawa oraz uprawie i 
wartościach zdrowotnych grejpfruów.

23:00 Armia ciemności; horror. Ash 
zostaje przeniesiony przez złe moce 
w przeszłość, kilka wieków wstecz. 
Trafia w środek walki i zostaje 
wzięty do niewoli. Ma zakończyć 
życie w pieczarze, w której czai się 
niewyobrażalne zło.

1:00 STOP Drogówka; program
2:00 Polityka na ostro
3:05 SuperLudzie; program 
3:35 SuperLudzie; program 
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport; magazyn 
5:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Był taki dzień - 15 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny - 15.07.1989
07:45 Popielec; odc. 9 - Po latach...; 

serial TVP;  od lat 12
09:15 Z naturą na co dzień; odc. 5/6 

woj. pomorskie; cykl dokumentalny
09:50 Historia Polski - Niezwykłe 

Dwudziestolecie. Historia 
gospodarcza II RP - Bankowość 
odc. 3

10:20 Niezwykłe Dwudziestolecie. 
Historia gospodarcza II RP - Budowa 
Gdyni odc. 4;  od lat 12

10:55 Sensacje XX wieku - Fabryki 
śmierci cz. 1; cykl dokumentalny

11:30 Życie. cz. 6. Owady; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2009); Bez ograniczeń wiekowych

12:30 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

12:45 Czas honoru; odc. 72 
„Zakładniczka”; serial TVP;  od lat 12

13:45 C. K. Dezerterzy - cz. II; komedia; 
Polska, Węgry (1985);  od lat 12

15:10 Olbrzymy Oceanów - cz. 2/3; 
serial dokumentalny; Wielka Brytania 
(2011); Bez ograniczeń wiekowych

16:10 Spór o historię - Krzyżacy; debata
16:45 Historia Polski - Legenda 

Grunwaldu; film dokumentalny
17:55 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii. - Las zabliźnił 
rany

18:25 Flesz historii; odc. 451; cykl 
reportaży;  od lat 7

18:45 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 40; cykl dokumentalny

19:05 Nad Niemnem; odc. 1/4; serial 
TVP

20:10 Historia w postaciach zapisana 
- Fryderyk II, król Prus; cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

21:55 Amerykańska broń; odc. 1 Od 
wynalezienia prochu do rewolucji 
Amerykańskiej; serial dokumentalny; 
Kanada (2013);  od lat 12

22:55 Errata do biografii - Wojciech 
Albiński;  od lat 12

23:55 Sensacje XX wieku - Fabryki 
śmierci cz. 1; cykl dokumentalny

00:30 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 1; cykl dokumentalny;  
od lat 7

00:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Las zabliźnił rany

01:30 Dziennik telewizyjny - 15.07.1989

6:00 Liga Narodów FIVB
8:30 KOTV Weekly; magazyn
9:00 Gortat Team – Wojsko Polskie. 

Widzowie zobaczą towarzyski mecz 
koszykówki. Drużyna Marcina Gortata, 
wicemistrza NBA z 2009 roku, 
zmierzy się w łódzkiej Atlas Arenie z 
reprezentacją Wojska Polskiego.

11:30 Wimbledon. W All England Lawn 
Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
Wimbledonu

14:30 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk. W 
lipcu w Gliwicach rozegrany zostanie 
mecz o Superpuchar Polski

17:00 Wimbledon
20:00 Grand Prix Wielkiej Brytanii. 

Dziesiąta eliminacja sezonu Formuły 
1 odbędzie się na torze położonym 
w angielskiej wsi Silverstone. 
Faworytem rywalizacji wydaje się 
Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes 
AMG Petronas Motorsport).

21:00 Liga Narodów FIVB
23:30 Liga Narodów FIVB
2:00 Gala boksu zawodowego. 

Widzowie obejrzą galę boksu 
zawodowego.
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05:15 Natura w Jedynce – Nasz 
dziwaczny świat odc. 16; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 215; 
serial; Turcja (2015);  od lat 12

07:10 Elif; s.III; odc. 525 (Elif); serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Wokół mórz. Fale pływowe; cykl 

dokumentalny; Francja (2018)
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 7/15 - Kuzynka, czyli 
powrót do źródeł; serial TVP

10:15 Komisarz Alex; s.X; odc. 119 - 
Duże małe zło; serial TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 134 - 
Ślepy los; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – Żubry 

z Puszczy Białowieskiej; film 
dokumentalny; Francja (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 526 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Na 

klopsy do Iławy; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 216; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4000; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 17-18/108; 

teleturniej
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. 

12; reality show;  od lat 12
22:30 Okupowani; odc. 4 Lipiec (odc. 

4 Juli); serial; Szwecja, Norwegia 
(2015);  od lat 12

23:30 Samolot, który uderzył w 
Pentagon; film dokumentalny; USA 
(2016)

00:25 Wichry wojny; odc. 6; serial; USA 
(1983);  od lat 12

03:00 Jej spowiedź; film dokumentalny; 
Bułgaria (2017)

04:05 Notacje – Jerzy Bończak. 
Sowizdrzał; cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny - odc 461 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 36 Wina i pokuta; serial; 
Niemcy (2008);  od lat 12

06:55 Starokatolicy w Lublinie; reportaż; 
Bez ograniczeń wiekowych

07:20 Familiada; s.I; odc. 2227; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pytanie na śniadanie; STEREO, 
16:9,  od lat 12

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 
żywo

11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra  
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 215 „Niech 

sobie kociak mruczy” sezon 11; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2059; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:30 Koło fortuny - odc 462 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 21 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018);  od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 153; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 136 Gwiaździste niebo, 
część 2; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny - odc 463 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2228; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości - odc 100 (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. 714 

Choroba lądowa; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 114 

„Dziadkowie kontratakują”; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

20:10 Rozmowy kontrolowane; 
komedia;  od lat 12

21:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 156 
„Dżambalaja” sezon 6; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

22:30 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 157 „Jajo i 
kura” sezon 7; serial TVP;  od lat 12

23:05 Zemsta o jasnych oczach; s.II - 
odc 2/3; serial obyczajowy; Francja 
(2017);  od lat 12

01:00 Świat bez fikcji - Janis; film 
dokumentalny; USA (2015);  od lat 12

02:45 Glina; odc. 6/25; serial kryminalny 
TVP;  od lat 16

03:50 Barany. Islandzka opowieść 
(Hrutar); komediodramat; Islandia

6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:45 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:15 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie; 

program 
10:45 Dlaczego ja?; serial
11:45 Gliniarze; serial
12:40 Trudne sprawy; serial
13:40 Sekrety rodziny; serial
14:40 Dlaczego ja?; serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterski 
16:40 Gliniarze; serial
17:40 Sekrety rodziny; serial. Nadię 

odwiedzają rodzice, którzy na co dzień 
mieszkają w Stanach Zjednoczonych. 
Para zatrzymuje się w domu chłopaka 
Nadii. Niestety, wizyta rodziców 
odbiega od tego, czego ich córka się 
spodziewała.

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich; serial. 

W kamienicy przy ul. Ćwiartki 
3/4 pojawiają się dzikie pszczoły. 
Rój z dnia na dzień staje się coraz 
agresywniejszy. Przestraszeni sąsiedzi 
łączą siły w walce z natrętnymi 
owadami.

20:05 Znaki; serialsensacyjny. Trela 
i Ada rozmawiają z Robertem. 
Wypytują go o przepustkę, na którą 
wyszedł, gdy zamordowano Laurę. 
Wydaje im się dziwne, że Dzikowski 
nigdy nie sprawdził tego tropu.

21:05 Znaki; serial sensacyjny. W 
Sowich Dołach dochodzi do kolejnego 
zabójstwa - nad jeziorem zostaje 
znalezione ciało Martyny. Inspektor 
Osińska z CBŚ przejmuje nadzór nad 
prowadzonym przez Trelę śledztwem.

22:10 Rekrut; film sensacyjny. James 
Clayton zostaje zwerbowany do 
pracy w CIA. Jego mentorem jest 
Walter Burke. Szybko okazuje się, 
że prowadzi on podwójną grę z 
Jamesem.

0:40 Skazany na śmierć; serial. 
Rozruchy zbliżają się do murów 
więzienia Ogygia. Michael wysyła 
wiadomość do brata, by ustalić 
miejsce spotkania na zewnątrz…

1:45 Tajemnice losu; program
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5735) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (438) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Torcik bezowy 

z kremem waniliowym i owocami 
(37/40) - program

08:00 19 + (345) - program
08:30 19 + (346) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1141) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1142) - 

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

program
12:30 Ukryta prawda (695) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1143) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1144) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (8/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (439) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (31/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (696) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7867) - informacje
19:35 Sport (7850) - informacje, live
19:45 Pogoda (7847) - informacje 
19:50 Uwaga! (5736) - program
20:10 Doradca smaku 10-Gulasz nihari z 

wołowiny (36/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2910) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (177) - program
21:35 Tłumaczka - film sensacyjny, 

Wielka Brytania/USA/Francja 2005. 
Piękna tłumaczka przy ONZ (w tej 
roli Nicole Kidman) przypadkowo 
słyszy wypowiedzianą w bardzo 
rzadkim języku groźbę pod adresem 
jednego z afrykańskich przywódców. 
Kiedy zawiadamia o tym ochronę 
ONZ, sama staje się celem dla 
zamachowców…

00:10 Kuba Wojewódzki 12 (1/14) - talk 
show; (od lat 16)

01:10 W garniturach (9/12) - serial, 
USA. Harvey trafia na podobnego 
sobie: jest to pewny siebie adwokat 
strony przeciwnej w sprawie z pozwu 
zbiorowego…

02:05 Salon sukien ślubnych Goka (2/8) 
- program

03:05 Uwaga! (5736) - program
03:30 Moc Magii (543) - program

5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 264
6:45 Wojny magazynowe: Kanada; 

program; odc.: 27
7:15 Lekarze na start; serial; odc.: 32
8:00 Lombard. Życie pod zastaw; serial; 

odc.: 142 Sezon: 3
9:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 42
10:00 Zaklinaczka duchów; serial; odc.: 

107 Sezon: 5
11:00 Nash Bridges; serial; odc.: 1
12:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 17
13:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 18
14:00 Łowcy skarbów; serial; odc.: 17
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 120 Sezon: 3
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 42
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 43
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 142 Sezon: 3
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial. Właściciel znanej restauracji 
zostaje oskarżony o otrucie klienta. 
Kiedy Adek niespodziewanie 
zauważa jego konkurenta, zaczyna 
podejrzewać…; odc.: 143 Sezon: 3

20:00 Kontakt bezpośredni; film 
sensacyjny. Mike Riggins, oficer 
operacyjny sił specjalnych USA, trafia 
do rosyjskiego więzienia. Podjęcie się 
uwolnienia porwanej Amerykanki staje 
się przepustką do wolności.

21:50 Najlepsi z najlepszych; film 
sensacyjny. Alex i Tommy wchodzą w 
skład drużyny mającej reprezentować 
USA na mistrzostwach takewondo. 
Ich przeciwnikami są najlepsi 
koreańscy wojownicy, którzy uczą się 
tej sztuki walki od dzieciństwa.

23:50 Asy bez kasy; film sensacyjny. 
Dave każdego dnia transportuje 
cudze pieniądze. Marzy o własnej 
fortunie i o zdobyciu serca koleżanki 
z pracy. Fantazje przeradzają się w 
rzeczywistość, gdy decyduje się 
ukraść zdeponowaną gotówkę.

1:45 Rodzinny interes; serial. Tamara i 
Filip postanawiają uciec, ale po drodze 
psuje im się samochód, wskutek 
czego trafiają do warsztatu „Majewski 
i Wrzosek”. Wojtek postanawia 
pojechać do… odc.: 42

2:45 Biesiada na cztery pory roku; 
odc.: 8

3:45 Biesiada na cztery pory roku; dc.: 9
4:10 Z archiwum policji; odc.: 9
4:50 Słodka miłość; odc.: 88
5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 265

05:50 Bulionerzy; odc. 26/75 - Jadło 
domowe; serial TVP;  od lat 12

06:25 Na sygnale; odc. 103 „Kotlet po 
kijowsku”; serial TVP;  od lat 12

06:55 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial TVP;  od lat 12

07:30 Siedem życzeń; odc. 7/7 - 
Senemedar; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1092; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 26; 

serial TVP;  od lat 7
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 27; 

serial TVP;  od lat 7
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 132 

„Powrót” sezon 6; serial TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 133 „Ból 

rozstania” sezon 6; serial TVP
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 104) - Wielkie 

otwarcie; serial obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.IX; odc. 105 - Nowe 

wyzwania; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 247 - 

Wyzwolenie Łazarza; serial TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248 - 

Wina; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 330 

Konferencyjny pojedynek; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 104 

„Przeznaczenie”; serial TVP
16:50 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 

krótkie kariery; serial TVP
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 

szponach zdrowia; serial TVP
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134 sezon 

6; serial TVP;  od lat 12
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 

Mróz; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 45 - 

Cena prawdy; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 

geniusza; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 109 - Potęga 

mediów; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 250 - 

Nikotyna; serial kryminalny TVP
00:15 O mnie się nie martw; s.IX; s. IX 

odc. 1/13; serial komediowy TVP
01:05 Czas honoru; odc. 62 „Wróg czy 

sojusznik”; serial TVP;  od lat 12
02:00 Czas honoru; odc. 63 „To ja Cię 

znalazłem”; serial TVP;  od lat 12
02:50 Siedem życzeń; odc. 7/7 

- Senemedar; serial TVP; Bez 
ograniczeń wiekowych

03:40 Grzech Fatmagül; odc. 16; serial; 
Turcja (2011);  od lat 12

04:30 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial komediowy 
TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - Mołdawia winem płynąca 
(16); magazyn kulinarny

06:50 Okrasa łamie przepisy – 
Wiosenny polski obiad; magazyn 

07:25 Śpiewające fortepiany - (52)
08:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 98 

Bieszczady; magazyn;  od lat 7
08:55 Koło fortuny - odc 397 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (8) - Nauczyciel 
cz. 2; program rozrywkowy;  od lat 12

10:30 Muzeum Polskiej Piosenki - /25/ 
- „Polska” - Kult; Bez ograniczeń 
wiekowych

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /130/ 
- „Hej sokoły” - Maryla Rodowicz; Bez 
ograniczeń wiekowych

10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 54 
Zwykła historia niezwykłych nazw; 
cykl dokumentalny; Bez ograniczeń 
wiekowych

11:30 Święta wojna - (259) Heavy Metal 
Krupniok; serial komediowy TVP;  od 
lat 12

12:05 Życie to Kabaret - 10 - lecie 
kabaretu Paranienormalni /1-2/

14:20 Śpiewające fortepiany - (53)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki - (1-3)

18:20 Okrasa łamie przepisy – 
Niezwykły czosnek niedźwiedzi; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Peru. Amazonia, 1973 cz 
1(49); cykl reportaży;  od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 
4. Mołdawia - Człowiek i natura (17); 
magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (260) Twarz roku; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany - (54)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki - (54) - 

Co z tą Rosją?; widowisko 
22:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (9) - Urzędnik cz. 
1; program rozrywkowy;  od lat 12

23:40 Koło fortuny - odc 396 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:20 Niezapomniane Koncerty - 
Egzotyczne lato z Tercetem (cz. 1)

01:20 Niezapomniane Koncerty - 
Egzotyczne lato z Tercetem (cz. 2)

02:15 Dzięki Bogu już weekend; s.III - 
(33); program rozrywkowy;  od lat 12

03:20 Rozrywka Retro - Kabaret TEY - 
Najlepiej nam było przed wojną /1/

05:10 Szkoła (24) - program
06:10 Ukryta prawda (633) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (115) - program 

sądowy
08:10 Szpital (313) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(152/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (163/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (4/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (377) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (116) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(153/176) - program sądowy
16:20 Szpital (314) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (25/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (5/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Żony Hollywood 3 (12) - program
20:00 Epidemia - film sensacyjny, 

USA 1995. Pracujący dla 
amerykańskiej armii naukowiec 
Sam Daniels (Dustin Hoffman) 
odkrywa istnienie nieznanego dotąd 
śmiercionośnego wirusa. Melduje 
o swym odkryciu przełożonym. 
Wówczas zostaje odsunięty od 
prowadzenia dalszych badań. Nikt nie 
zwraca uwagi na ostrzeżenia Danielsa, 
tymczasem wirus, w niewiadomy 
sposób, przedostaje się do Stanów 
i zaczyna zbierać śmiertelne żniwo. 
Daniels obawia się, że już za późno, 
aby zapobiec epidemii.

22:45 Komora - film sensacyjny, 
USA 1996 (od lat 16). Młody adwokat 
podejmuje się bardzo trudnej sprawy. 
Postanawia bronić sędziwego 
człowieka, któremu grozi kara 
śmierci. W tej sprawie istnieje konflikt 
interesów, bowiem oskarżony jest 
dziadkiem obrońcy…

01:05 Zagubieni (2/24) - serial, USA. 
Walt został uprowadzony, a tratwa 
zniszczona. Michael, Sawyer 
i Jin walcząc o życie, odkrywają, 
że w zmąconych wodach czai 
się nieznane dotąd nagrożenie. 
Tymczasem w bunkrze znika jeden 
z rozbitków…

02:00 Druga strona medalu 2 (1/7) - talk 
show – Aneta Krawczyk

02:30 Noc Magii (543) - program

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (6/13) - program lifestylowy 

06:05 Subiektywny ranking naj… 2 
(6) - program 

06:35 Śluby marzeń (2/3) - program 
rozrywkowy 

07:40 Sablewskiej sposób na modę 5 
(3/13) - program rozrywkowy 

08:25 Apetyt na miłość 2 (4/10) - 
program rozrywkowy 

09:25 W czym do ślubu? (9/10) - reality 
show 

10:00 Afera fryzjera 6 (12) - program 
rozrywkowy 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu (1/10) - 
program rozrywkowy 

11:45 Kuchenne rewolucje 7 (12/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

12:45 Pani Gadżet 17 (2/12) - magazyn 
13:20 Kulisy sławy EXTRA 2 - Katarzyna 

Figura (6/8) - program lifestylowy 
13:55 Tu jest pięknie 3 (10) - program 
14:25 Subiektywny ranking naj… (3/6) 

- program 
14:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(8/12) - program rozrywkowy 
15:40 W roli głównej - Magdalena 

Cielecka (2/6) - talk show 
16:15 Afera fryzjera 5 (1/12) - program 

rozrywkowy 
17:00 Eks-tra zmiana 2 (2/8) - program 

lifestylowy 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (7/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(7/8) - reality show 
19:45 Misja ratunkowa (5/10) - program 
20:30 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(2/6) - serial ,Wielka Brytania 
21:40 Co nas truje (2/12) - program 

lifestylowy 
22:25 Kto tu mieszka? (2/8) - program 

rozrywkowy 
23:10 Panny młode ponad miarę (2/8) - 

program rozrywkowy 
00:10 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy 
01:10 Rodzice pod ostrzałem (17/20) - 

program rozrywkowy 
02:15 Wiem, co jem 6 (6/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 3 (7/16) - magazyn 
03:15 Wiem, co jem (14/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:45 W roli głównej - Weronika Rosati 

(2/8) - talk show (od lat 12)
04:15 W roli głównej - Olivier Janiak 

(3/8) - talk show (od lat 12)
04:45 W roli głównej - Anna Mucha 

(4/8) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:05 Halo Włodku! Benefis 

Włodzimierza Szaranowicza - cz. 
1-2; widowisko;  od lat 7

08:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 
U20: Norwegia - Honduras

09:55 Boks - Zawodowa gala w Rydze 
WBSS: Y. Dorticos - A. Tabiti; 
Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis

11:45 Wszystkie gole Mistrzostw Świata 
FIFA 2018 

13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
konkurs drużynowy 

15:50 Strongmen
17:00 4-4-2 - magazyn piłkarski
18:00 Gol Ekstra; felieton; STEREO, 16:9
20:00 RETRO TVP SPORT; magazyn
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii - 
Podsumowanie

24:00 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
konkurs drużynowy 

01:45 Sporty walki - Gala MMA - Rocky 
Warriors Cartel

04:10 Boks - Gala boksu w Providence cz 
3: Demetrius Andrade - Maciej Sulęcki

5:45 Telezakupy TV Okazje
7:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata; 

serial animowany
7:35 Dragon Ball Super; serial 

animowany.
8:00 Nasz nowy dom; program
9:00 Septagon; serial
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
11:00 Sekrety sąsiadów; serial
11:30 Sekrety sąsiadów; serial
12:00 Galileo; program
13:00 Detektywi w akcji; serial
14:00 STOP Drogówka; program 
15:00 Policjantki i policjanci; serial
16:00 Gliniarz i prokurator; serial
17:00 Przeklęta; serial
18:00 Septagon; serial. Julia zostaje 

potrącona przez auto. Kierowca 
zbiega i nie zostaje ujęty, więc rodzice 
dziewczyny proszą detektywów, by 
ustalili, kim jest. Podejrzewają, że 
córka coś ukrywa…

19:00 Policjantki i policjanci; serial. 
Kolejny dzień służby rozpoczyna się 
zgłoszeniem o próbie gwałtu. Na 
miejscu okazuje się, że podejrzanym 
o napaść jest właściciel sex shopu. 
Poszkodowana zeznaje, że od razu 
rozpoznała sprawcę.

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; serial. Latoszek zgłasza 
się do Kubisa. Zirytowany naczelnik 
wymyśli dla niej pokutę. Tymczasem 
Paulina Wach odsłuchuje zaskakujące 
wyznanie, które w nocy zostawił jej w 
telefonie Kuba Walczak.

21:00 Gangi Nowego Jorku; film 
sensacyjny. XIX-wieczny Nowy Jork. 
Po szesnastu latach spędzonych 
w sierocińcu Amsterdam, syn 
zamordowanego przywódcy gangu 
irlandzkich imigrantów, wraca do Five 
Points, by pomścić śmierć ojca.

0:35 Dzieci kukurydzy; horror. 
Przechodzące kryzys małżeństwo 
przemierza równiny USA. Para trafia 
do wyludnionego miasteczka, w 
którym członkowie dziecięcej sekty 
doprowadzili do zlikwidowania 
dorosłych mieszkańców.

2:20 STOP Drogówka; program 
3:25 Graffiti; program
3:40 Trans World Sport; magazyn 
4:40 SuperLudzie; program 
5:10 SuperLudzie; program 
5:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Był taki dzień - 16 lipca; felieton; 
Bez ograniczeń wiekowych

06:55 Dziennik telewizyjny - 16.07.1989
07:40 Nad Niemnem; odc. 1/4; serial 

TVP;  od lat 12
08:45 Flesz historii; odc. 451; cykl 

reportaży
09:10 Historia Polski - Legenda 

Grunwaldu; film dokumentalny
10:15 Sensacje XX wieku - Fabryki 

śmierci cz. 2; cykl dokumentalny
10:45 Spór o historię - Insurekcja 

kościuszkowska; debata;  od lat 12
11:20 Grunwald 1960; reportaż;  od lat 7
12:00 Czas honoru; odc. 73 „Sąd leśny”; 

serial TVP;  od lat 12
12:55 Wszystkie kolory świata 

- Wieczna Japonia; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:05 Historia w postaciach zapisana 
- Kardynał Richelieu. Niebo może 
poczekać; cykl dokumentalny; Francja 

16:00 Marzyciele - Prymas Drugiej RP; 
program publicystyczny;  od lat 12

16:30 Historia Polski - Nowy wiek - 1/3; 
film dokumentalny;  od lat 12

17:05 Nowy wiek - 2/3; film 
dokumentalny;  od lat 12

17:40 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Na progu 
tajemnicy;  od lat 7

18:10 Koło historii - Szkic do życiorysu; 
cykl reportaży;  od lat 12

18:45 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 24;  od lat 7

19:00 Nad Niemnem; odc. 2/4; serial 
TVP;  od lat 12

20:05 Krzyżacy. Powstanie, potęga i 
upadek; film dokumentalny; Polska 
(2011); reż.:Krzysztof Talczewski; Bez 
ograniczeń wiekowych

21:15 Najdziwniejsza broń na świecie 
- Tajna broń D - Day. Odc. 1/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2012);  od lat 12

22:15 Dzwony wojny; odc. 2/2; serial; 
Wielka Brytania, Polska (2014)

23:50 Sensacje XX wieku - Fabryki 
śmierci cz. 2; cykl dokumentalny;  od 
lat 12

00:25 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 2; cykl dokumentalny;  
od lat 7

00:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Na progu 
tajemnicy;  od lat 7

01:25 Dziennik telewizyjny - 
16.07.1989; Bez ograniczeń 
wiekowych

6:00 Gortat Team – Wojsko Polskie
8:30 Atleci; magazyn
9:00 Liga Narodów FIVB
11:30 Grand Prix Wielkiej Brytanii. 

Dziesiąta eliminacja sezonu Formuły 
1 odbędzie się na torze położonym w 
angielskiej wsi Silverstone

12:30 Liga Narodów FIVB
15:00 Wimbledon. W All England Lawn 

Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
Wimbledonu

17:10 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk. W 
lipcu w Gliwicach rozegrany zostanie 
mecz o Superpuchar Polski

19:20 Liga Narodów FIVB
22:00 Liga Narodów FIVB
0:30 KSW. Czterdziesta ósma gala 

Konfrontacji Sztuk Walki odbędzie 
się w lubelskim Globusie. W 
najważniejszym pojedynku zmierzą 
się Roman Szymański i Salahdine 
Parnasse, zawodnicy kategorii 
piórkowej.
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05:15 Natura w Jedynce – Żubry 
z Puszczy Białowieskiej; film 
dokumentalny; Francja (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 216; 
serial; Turcja (2015)

07:10 Elif; s.III; odc. 526 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 107 

Krynica - Zdrój; magazyn;  od lat 7
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 8/15 - Redukcja, 
czyli wolny zawód; serial TVP

10:15 Komisarz Alex; s.X; odc. 120 - 
Kwestia zaufania; serial TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 135 - 
Zagadki serca; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Relacja z uroczystości 

greckokatolickich św. Apostołów 
Piotra i Pawła; relacja

14:00 Elif; s.III; odc. 527 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

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

Borów Tucholskich; magazyn 
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 217; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4016; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 19/108; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
18:55 Jeden z dziesięciu - 20/108
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony seria II; reality 

show
22:30 Lampedusa. Za horyzontem - 

Część 4 (Lampedusa, Dall’orizzonte in 
poi); serial; Włochy (2016);  od lat 12

23:30 Kiedy Harry poznał Meghan - ślub 
jakiego nie było; film dokumentalny; 
Kanada (2018);  od lat 12

00:30 wojsko – polskie.pl; odc. 60; 
reportaż;  od lat 12

00:55 Terytorialsi
01:15 Pogrom czy mord?; film dokum.

05:25 Koło fortuny - odc 464 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski 
- nowy rozdział; odc. 37 Złudne 
nadzieje (MOUNTAIN MEDIC - DER 
BERGDOKTOR ep. Zerbrochene 
Hoffnung); serial; Niemcy (2008);  
od lat 12

06:55 W poszukiwaniu Rywki z 
łódzkiego getta; reportaż; Bez 
ograniczeń wiekowych

07:20 Familiada; s.I; odc. 2228; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pytanie na śniadanie; 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 - 

(420);  od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 216 

„Sie czyta, sie wie” sezon 11; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2060; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:30 Koło fortuny - odc 465 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 22 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018);  od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 154; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:00 Mini audycja (zapowiedż Koła 
fortuny)

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 137 (MOUNTAIN 
MEDIC - DER BERGDOKTOR); serial; 
Niemcy (2008);  od lat 12

16:00 Koło fortuny - odc 466 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2229; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości - odc 101 (Adini 
Sen Koy); Turcja (2016);  od lat 12

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

18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 715 Gdzie 

nasz dom?; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 115 

„Rywalizacja ojciec - syn”; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

20:10 Kino relaks - Facet z odzysku (You 
Stupid Man); film fabularny; USA, 
Niemcy (2008);  od lat 12

21:50 Mocne Kino - W cywilu 3 (The 
Marine 3: Homefront); USA (2013);  
od lat 16

23:30 Anatomia zła; dramat;  od lat 16

6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:45 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:15 Malanowski i Partnerzy; serial 
9:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze; serial
12:40 Trudne sprawy; serial
13:40 Sekrety rodziny; serial
14:40 Dlaczego ja?; serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterski 
16:40 Gliniarze; serial. Młody piłkarz 

zostaje pobity. Podejrzenia padają na 
kiboli konkurencyjnej drużyny, którzy 
wielokrotnie mu grozili…

17:40 Sekrety rodziny; serial. Mariusz 
Konopka, żołnierz zawodowy, wraca 
do domu z kolejnej misji wojskowej. 
Jego żona zauważa, że mąż zachowuje 
się nieswojo i w tajemnicy utrzymuje 
kontakty z podejrzanymi osobami.

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich; serial. 

Ferdek otrzymuje od Badury kolorowy 
turban. Po założeniu go na głowę 
Kiepski ma dziwne sny. Okazuje się, 
że turban jest połączony magiczną 
więzią z dywanem, który przypadkowo 
ma Marian Paździoch.

20:10 Wykiwać klawisza; komedia. 
Odsiadujący wyrok były gwiazdor 
futbolu, Paul Crewe, ma znaleźć 
wśród więźniów chętnych do drużyny, 
która zagra z zespołem strażników.

22:35 Zoolander; komedia. Derek 
Zoolander, trzykrotny zdobywca 
tytułu Modela Roku, zdetronizowany 
przez rywala, porzuca Nowy Jork i 
wraca do rodzinnego miasta, gdzie 
zostaje górnikiem. Wtedy otrzymuje 
interesującą propozycję.

0:35 Nasz nowy dom; program. 
Katarzyna Dowbor i jej ekipa 
pomagają Monice, która samotnie 
wychowuje ośmioletnią córkę. 
Kobiecie udało się kupić małe 
poddasze. Niestety, sytuacja 
finansowa nie pozwala na adaptację 
pomieszczenia.

1:35 Nasz nowy dom; program
2:35 Tajemnice losu; program 

interaktywny
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5736) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (439) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Gulasz nihari z 

wołowiny (36/40) - program
08:00 19 + (347) - program
08:30 19 + (348) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (13/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1143) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1144) 
11:30 SOS Ekipy w akcji (31/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (696) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1145) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1146) 
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (9/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (440) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (32/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (697) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7868) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7851) - informacje, live
19:45 Pogoda (7848) - informacje 
19:50 Uwaga! (5737) - program
20:10 Doradca smaku 10-Chłodnik na 

kefirze z awokado (40) - program
20:15 Na Wspólnej (2911) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (178) - program
21:35 Hulk - film przygodowy, 

USA 2003. Naukowiec Bruce Banner 
podczas nieudanego eksperymentu 
zostaje napromieniowany - wkrótce 
zaczyna odczuwać dziwne efekty 
promieniowania na swój organizm - 
staje się niezwykle silnym i potężnym 
stworem, Hulkiem, który jest w stanie 
bosą stopą rozdeptać czołg… 

00:20 Norbit - komedia, USA 2007 
(od lat 16). „Nazywam się Norbit 
Albert Rice i byłem sierotą ...” Tak 
zaczyna się historia Norbita (Eddie 
Murphy) wychowanego przez pana 
Wonga (Eddie Murphy) w sierocińcu 
i restauracji Golden Wonton. To 
właśnie tam Norbit poznał swoją 
bratnią duszę, uroczą Kate (Thandie 
Newton)…

02:25 American Horror Story: Asylum 
(12/13) - serial, USA (od lat 16). 

03:25 Uwaga! (5737) - program
03:50 Moc Magii (544) - program

5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 265
6:45 Wojny magazynowe: Kanada; 

program; odc.: 28
7:15 Lekarze na start; serial; odc.: 33
8:00 Lombard. Życie pod zastaw; serial; 

odc.: 143 Sezon: 3
9:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 43
10:00 Nash Bridges; serial; odc.: 1
11:00 Nash Bridges; serial; odc.: 2
12:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 18
13:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 19
14:00 Łowcy skarbów; serial; odc.: 18
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 121 Sezon: 3
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 43
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 44
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 143 Sezon: 3
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 144 Sezon: 3
20:00 Jestem zemstą; film sensacyjny. 

Stanley Hill i jego żona Vivian padają 
ofiarą napadu w podziemnym garażu. 
Vivian umiera na rękach męża. 
Zrozpaczony Stanley podejmuje 
decyzję o zemście na bandytach i 
wymierza sprawiedliwość.

21:45 Zbrodniarz; film sensacyjny. 
Skazany za morderstwo drugiego 
stopnia Wade Porter zostaje 
przetransportowany do więzienia 
o zaostrzonym rygorze. Trafia do 
celi z mordercą i staje się celem 
sadystycznego strażnika.

23:55 Puls lata; program; odc.: 3
0:00 Bez litości; serial. Podczas ataku 

na komisariat giną współpracownicy 
Kane’a. Funkcjonariusz postanawia 
pomścić ich śmierć. Mężczyzna zbiera 
nowy zespół i razem z nim podąża 
śladem zabójców. Odc.: 1 Sezon: 2

1:50 Rodzinny interes; serial. W 
warsztacie „Majewski i Wrzosek” 
zjawia się znajomy Wojtka - Radek, 
który przyjeżdża z gokartem swojego 
syna Natana. Wkrótce mechanicy 
odkrywają, że ktoś celowo popsuł 
przewody hamulcowe w pojeździe. 
Odc.: 43

2:45 Biesiada na cztery pory roku
3:25 Taki jest świat; przegląd doniesień 

agencyjnych ze świata. Odc.: 28 
Sezon: 4

4:00 Na jedwabnym szlaku; program
4:40 Z archiwum policji; program
4:50 Słodka miłość; serial. odc.: 89
5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 266

05:45 Bulionerzy; odc. 27/75 - Hazard; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

06:20 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial TVP;  od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial TVP;  od lat 12

07:25 Tygrysy Europy; odc. 1/18 - 
Powrót z wakacji; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1093; serial 
TVP;  od lat 12

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 27; 
serial TVP;  od lat 7

09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 28; 
serial TVP;  od lat 7

10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 133 „Ból 
rozstania” sezon 6; serial TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134 
„Miłosne manewry” sezon 6; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

11:35 Ranczo; s.IX; odc. 105 - Nowe 
wyzwania; serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 
krótkie kariery; serial TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248 - 
Wina; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 
Mróz; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 331 
Samotny ojciec; serial TVP;  od lat 12

16:20 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial TVP

16:50 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial TVP

17:50 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 
geniusza; serial obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 135 
„Zawsze z rodziną”; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 
250 (Ojciec Mateusz XIX, odc. 12) - 
Nikotyna; serial kryminalny TVP;  od 
lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 46 
(seria IV, odc. 3) - Skradziona miłość; 
serial kryminalny TVP;  od lat 12

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 109 (seria 
IX, odc. 5) - Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 110 (seria 
IX, odc. 6) - Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 251 
(Ojciec Mateusz XIX odc. 13) - Jaki 
ojciec...; serial kryminalny TVP;  od 
lat 12

00:05 O mnie się nie martw; s. IX odc. 
2/13; serial komediowy TVP;  od 
lat 12

00:55 Londyńczycy II; odc. 14/16; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży - Podróż 
4. Mołdawia - Człowiek i natura (17); 
magazyn kulinarny

06:50 Okrasa łamie przepisy – 
Niezwykły czosnek niedźwiedzi; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany - (53)
08:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 99 

Biłgoraj; magazyn;  od lat 7
08:50 Koło fortuny - odc 398 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (9) - Urzędnik cz. 
1; program rozrywkowy;  od lat 12

10:30 Muzeum Polskiej Piosenki - /34/ 
- „Chłopcy radarowcy” - Andrzej 
Rosiewicz; Bez ograniczeń wiekowych

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /91/ - 
„Radość o poranku” - Grupa I

10:55 Podróże z historią - Śladem 
Wikingów; cykl reportaży

11:30 Święta wojna - (260) Twarz roku; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

12:05 Życie to Kabaret - Dzikie Fazy Fair 
Play Crew; widowisko rozrywkowe

13:05 Życie to Kabaret - XVI Marzenia 
Marcina Dańca; program rozrywkowy

14:15 Śpiewające fortepiany - (54)
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 

18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 
białostocka; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Peru. Amazonia, 1973 cz 2 
(50); cykl reportaży;  od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - Multi - kulti (18); magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

19:55 Święta wojna - (261) Krawaciorz 
Przodowy; serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany - (55)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki - (51) - 

Zakupy; widowisko rozrywkowe
22:35 Kabaret za kulisami - 9 - Jak 

pięknym trzeba być?; program 
rozrywkowy;  od lat 12

23:40 Koło fortuny - odc 397 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:20 Niezapomniane Koncerty - Opole 
2004 - Opolskie przeboje non - stop; 
koncert;  od lat 12

05:10 Szkoła (25) - program
06:10 Ukryta prawda (634) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (116) - program 

sądowy
08:10 Szpital (314) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(153/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (164/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (5/14) - serial 

sensacyjny. W jednym z bloków 
dozorca znajduje zwłoki atrakcyjnej 
dziewczyny. Zginęła od strzału 
w głowę. Matka ofiary jest w szoku: 
była przekonana, że córka przebywa 
w Niemczech, gdzie niedawno 
znalazła pracę. Dowody zebrane przez 
zespół komisarza Zawady wskazują na 
handlarzy żywym towarem…

13:25 Ukryta prawda (378) - magazyn 
obyczajowy

14:25 Sąd rodzinny (117) - program 
sądowy

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(154/176) - program sądowy

16:20 Szpital (315) - program 
obyczajowy

17:20 Milionerzy (26/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (6/14) - serial 

sensacyjny. Dyrektorka liceum 
przyłapuje w intymnej sytuacji 
nauczyciela z jedną z uczennic. Tego 
samego wieczoru policja otrzymuje 
zawiadomienie o morderstwie. Ciało 
dyrektorki znaleziono pod prysznicem 
w strumieniach gorącej wody. Kobieta 
została wcześniej uduszona…

19:00 Ukryta prawda (633) - program 
obyczajowy

20:00 Boyhood - film obyczajowy, 
USA 2014. Historia życia Masona, 
od wczesnego dzieciństwa do lat 
studenckich. W 2002 roku Ellar 
Coltrane zaczął grać w filmie jako 
6-letni chłopiec. Film Richarda 
Linklatera pokazuje kolejne 12 lat 
jego życia. 

23:25 Internat specjalnej troski - 
komedia, USA 2015 (od lat 16) 

01:00 Zagubieni (3/24) - serial, USA. 
Jack, Locke i Kate poznają kolejne 
sekrety bunkra. Tymczasem Sawyer, 
Michael i Jin zostają zaatakowani 
i uwięzieni…

01:55 Druga strona medalu 4 (5/8) - talk 
show – Henryk Blida

02:30 Noc Magii (544) - program

05:35 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (7/13) - program lifestylowy 

06:20 Nowa Maja w ogrodzie 3 (20/39) 
- program 

06:50 Ugotowani 7 (45) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:25 Ugotowani 7 (46) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

08:00 Sablewskiej sposób na modę 5 
(4/13) - program rozrywkowy 

08:45 Apetyt na miłość 2 (5/10) - 
program rozrywkowy 

09:45 W czym do ślubu? (10) - reality 
show 

10:20 Afera fryzjera 3 (1/12) - program 
rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani Domu (2/10) - 
program rozrywkowy 

12:05 Kuchenne rewolucje 7 (13/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

13:05 Kto tu mieszka? (2/8) - program 
rozrywkowy 

13:50 Panny młode ponad miarę (2/8) - 
program rozrywkowy 

14:50 Śluby marzeń (2/3) - program 
rozrywkowy 

15:55 Kosmetyczne rewolucje (1/8) - 
program rozrywkowy 

16:40 Kulisy sławy EXTRA 2 - Katarzyna 
Figura (6/8) - program lifestylowy 

17:15 Misja ratunkowa (5/10) - program 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(4/8) - reality show 
19:45 Afera fryzjera 5 (2/12) - program 

rozrywkowy 
20:30 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy 
21:30 Jestem z Polski 2 (5/6) - program 
22:25 W roli głównej - Paweł Domagała 

(3/6) - talk show 
23:00 Tu jest pięknie 3 (10) - program 
23:30 Porada na weekend (4/6) - 

program 
00:00 Etnosurvival 
01:10 Internetowi oprawcy 2 (7/8) - 

program obyczajowy (od lat 16)
02:05 Wiem, co jem 4 (10/15) - 

magazyn 
02:35 Wiem, co jem 3 (14/16) - 

magazyn 
03:05 Wiem, co jem (15/16) - magazyn 
03:35 W roli głównej - Piotr Rubik (9) - 

talk show (od lat 12)
04:05 W roli głównej - Katarzyna 

Dowbor (1/8) - talk show (od lat 12)
04:35 W roli głównej – Anna Mucha (6) 

- talk show ,Polska (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:05 RETRO TVP SPORT - lekkoatletyka 

Sewilla 99
08:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Polska - Tahiti
10:10 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
konkurs drużynowy 

11:55 Piłka wodna - Mistrzostwa 
Świata - Korea Południowa: Grecja - 
Czarnogóra 

13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa 
- 10 m kobiet 

15:50 Pełnosprawni; odc. 309; magazyn 
dla niepełnosprawnych

16:25 PN
18:30 Legia TV; magazyn
19:45 Piłka nożna, Na żywo
23:15 Sportowy Wieczór
24:00 PN
02:00 RETRO TVP SPORT; magazyn
04:00 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów - podsumowanie

6:00 Buffy: postrach wampirów; serial 
animowany

7:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata; 
serial animowany

7:35 Dragon Ball Super; serial 
animowany.

8:00 Nasz nowy dom; program
9:00 Septagon; serial
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
11:00 Sekrety sąsiadów; serial
11:30 Sekrety sąsiadów; serial
12:00 Galileo; program
14:00 STOP Drogówka; program 
15:00 Policjantki i policjanci; serial
16:00 Gliniarz i prokurator; serial
17:00 Przeklęta; serial. Romantyczna 

historia Aurory, która na przekór 
losowi podąża drogą swoich marzeń.

18:00 Septagon; serial. Detektywi 
spotykają błąkającą się kobietę z 
rozbitą głową. Ze szpitala odbiera 
ją mąż i wraca do stadniny, którą 
wspólnie prowadzą, ale kobieta czuje, 
że coś jest nie tak…

19:00 Policjantki i policjanci; serial. W 
związku z misją w szkole tańca Zuza 
ma dla partnera służbowego specjalne 
zadanie. Na komendzie patrol 
otrzymuje wezwanie do awantury…

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; serial. Oficerowie Wilk 
i Jawor zajmują się sprawą śmierci 
starszej kobiety dokarmiającej 
bezpańskie koty z okolicznych piwnic. 
Maria miała zaprzysięgłych wrogów. 
Bolek wpada na ciekawy trop.

21:00 Cyborg; film S-F. W świecie 
skazanym na zagładę Gibson 
Rickenbacker eskortuje do Atlanty 
ściganą przez bandytów nieznajomą. 
Dziewczyna jest cyborgiem, który ma 
zbawienne dla ludzkości dane.

22:50 Punisher; film sensacyjny. W 
zemście za wymordowanie rodziny 
policjant zabija wielu gangsterów. 
W efekcie staje się celem polowania 
prowadzonego zarówno przez wymiar 
sprawiedliwości, jak i mafię.

0:40 Transakcje za milion dolarów – 
Los Angeles. program

1:15 Transakcje za milion dolarów – 
Los Angeles

2:40 Disco Polo Life
3:40 Top 10 lista przebojów
4:40 Top 10 lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Był taki dzień - 17 lipca; felieton; 
Bez ograniczeń wiekowych

06:55 Dziennik telewizyjny - 17.07.1989
07:45 Nad Niemnem; odc. 2/4; serial 

TVP;  od lat 12
08:50 Podróżnik - Palma de Mallorca; 

cykl reportaży
09:20 Historia Polski - Nowy wiek - 1/3; 

film dokumentalny;  od lat 12
09:55 Nowy wiek - 2/3; film 

dokumentalny;  od lat 12
10:35 Sensacje XX wieku - Tajna wojna 

cz. 1; cykl dokumentalny;  od lat 12
11:10 Krzyżacy. Powstanie, potęga 

i upadek; film dokumentalny; Bez 
ograniczeń wiekowych

12:10 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 24;  od lat 7

12:30 Czas honoru; odc. 74 
„Konfrontacja” - ; serial TVP

13:30 Wszystkie kolory świata - Gruzja. 
Najlepiej strzeżone tajemnice 
Kaukazu; serial dokumentalny; 
Francja (2008);  od lat 7

14:35 Errata do biografii - Wojciech 
Albiński;  od lat 12

15:40 Amerykańska broń; odc. 1 Od 
wynalezienia prochu do rewolucji 
Amerykańskiej; serial dokumentalny; 
Kanada (2013);  od lat 12

16:40 Historia Polski - Martwy sezon; 
film dokumentalny;  od lat 12

17:35 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Ważny każdy 
szczegół;  od lat 7

18:00 Koło historii - Zamach w Kawce; 
cykl reportaży;  od lat 12

18:35 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

18:50 Nad Niemnem; odc. 3/4; serial 
TVP;  od lat 12

20:00 Pearl Harbor - Cała prawda 2/2 
(Pearl Harbour the Untold Story); 
film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2016);  od lat 12

20:55 Instynkt przetrwania; odc. 2/6 
Pustynni łowcy; serial dokumentalny; 
USA (2012);  od lat 16

22:00 Marzyciele - Prymas Drugiej RP; 
program publicystyczny;  od lat 12

22:35 Virtuti; dramat wojenny;  od lat 12
00:30 Sensacje XX wieku - Tajna wojna 

cz. 1; cykl dokumentalny;  od lat 12
01:00 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii. - Ważny każdy 
szczegół;  od lat 7

01:35 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 3; cykl dokumentalny;  
od lat 7

6:00 Liga Narodów FIVB
8:30 KOTV Weekly; magazyn. 

W programie podsumowanie 
najważniejszych wydarzeń ze świata 
boksu zawodowego.

9:00 Gortat Team – Wojsko Polskie. 
Towarzyski mecz koszykówki

11:30 Wimbledon. W All England Lawn 
Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
Wimbledonu. Stawką są wysokie 
nagrody pieniężne i po 2000 punktów 
rankingowych w grze pojedynczej 
mężczyzn i kobiet.

14:30 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk
17:00 Wimbledon. W All England Lawn 

Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
Wimbledonu

20:00 Grand Prix Wielkiej Brytanii. 
Dziesiąta eliminacja sezonu Formuły 
1 odbędzie się na torze położonym 
w angielskiej wsi Silverstone. 
Faworytem rywalizacji wydaje się 
Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes 
AMG Petronas Motorsport).

21:00 Liga Narodów FIVB
23:30 Liga Narodów FIVB
2:00 Gala boksu zawodowego. 

Widzowie obejrzą galę boksu 
zawodowego.
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05:15 Natura w Jedynce – Lasy 
bagienne; film dokumentalny

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 217; 
serial; Turcja (2015);  od lat 12

07:10 Elif; s.III; odc. 527 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 100 

Pałac w Wilanowie; magazyn;  od lat 7
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 9/15 - Przetarg, czyli 
jedyne wyjście; serial TVP

10:15 Komisarz Alex; s.X; odc. 121 - Na 
prośbę matki; serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 136 - 
Siostrzeniec; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Lisie 

opowieści; film dokumentalny; 
Republika Południowej Afryki (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 528 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Na 

kaczkę do Grudziądza; magazyn 
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 218; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4007; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 21/108 Wielki 

finał; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu - 1/109
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 

- Cud; serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:25 Ocaleni; reality show
00:30 Wściekłość na drodze; dramat; 

USA (1999);  od lat 16
02:00 Okupowani; odc. 4 Lipiec; serial; 

Szwecja, Norwegia 
02:55 Sprawa dla reportera
03:55 Magazyn śledczy Anity Gargas
04:25 Notacje – Iwo Białynicki - Birula. 

Fizyka w PRL; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny - odc 467 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 38 Swobodne spadanie; 
serial; Niemcy (2008);  od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie! - /18/ 
Laryngologia. Migdałki; magazyn 

07:20 Familiada; s.I; odc. 2229; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pytanie na śniadanie
09:35 Pogoda Flesz
09:35 Pytanie na śniadanie - zapowiedź
09:40 Pytanie na śniadanie
10:20 Pogoda Flesz
10:20 Pytanie na śniadanie - zapowiedź
10:25 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 217 ;sezon 

11; serial komediowy TVP;  od lat 12
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2061; serial 
12:30 Koło fortuny - odc 468 ed. 6
13:15 Marzę o Tobie; odc. 23; Turcja 
14:10 Postaw na milion; odc. 155
15:00 Mini audycja (zapowiedź Koła 

fortuny)
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 138; serial; Niemcy 
(2008);  od lat 12

16:00 Koło fortuny - odc 469 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2230
17:10 Więzień miłości - odc 102 (Adini 

Sen Koy); Turcja (2016);  od lat 12
18:00 Panorama
18:20 Dżingiel Panorama 18.00 1
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 716 Kto 

jest kim?; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 116 „Dzieci 

nas wyprzedzają”; serial TVP
20:00 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trasa Dwójki 2019 - 
kulisy - (5) Łomża

20:10 Do szaleństwa; dramat; USA 
(2011)

21:45 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019 - 
kulisy - (5) Łomża

21:50 Rozmowy kontrolowane; 
komedia;  od lat 12

23:35 Facet z odzysku; film fabularny; 
USA, Niemcy (2008);  od lat 12

01:20 O mnie się nie martw; s. X odc. 
6/13; serial komediowy TVP

02:20 Art Noc - Albert Lee/Shemekia 
Copeland - Rawa Blues Festival 2016

6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:45 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:15 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie. 

program 
10:45 Dlaczego ja?; serial
11:45 Gliniarze; serial
12:40 Trudne sprawy; serial
13:40 Sekrety rodziny; serial
14:40 Dlaczego ja?; serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterski 
16:40 Gliniarze; serial
17:40 Sekrety rodziny; serial. Martyna 

jest w trakcie przygotowań do ślubu. 
Pewnego dnia odwiedza ją kobieta, 
która twierdzi, że narzeczony Martyny 
jest oszustem. Usiłuje przekonać ją, że 
nie powinna za niego wychodzić.

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich; serial. 

Halina prosi Kozłowskiego o pomoc 
w znalezieniu pracy dla męża. Na 
rozmowie klasyfikacyjnej Kiepski 
robi wszystko, aby zrazić do siebie 
przyszłego pracodawcę. Ku swemu 
zaskoczeniu otrzymuje etat.

20:10 Żona na niby; komedia. Danny 
pewnego dnia spotyka piękną kobietę, 
w której się zakochuje. Aby ją uwieść, 
wymyśla kłamstwo. Kiedy wymyka 
się ono spod kontroli, mężczyzna 
namawia asystentkę, Katherine, do 
udziału w farsie.

22:40 Wyznania zakupoholiczki; 
komedia. Rebecca uwielbia ubrania 
i dlatego wydaje na nie wszystkie 
pieniądze. Obsesja kupowania ściśle 
wiąże się z marzeniem o pracy w 
elitarnym piśmie poświęconym 
modzie.

0:50 Chirurdzy; serial. Prawnicy linii 
lotniczych proponują ugodę osobom, 
które przeżyły katastrofę samolotu. 
April wraca do pracy w szpitalu…

1:50 Chirurdzy; serial. Derek przeżywa 
kryzys, gdy uświadamia sobie, że 
nigdy nie będzie operował. Cristina 
powoli odnajduje się w Minnesocie. 
Catherine Avery przyjeżdża do Seattle, 
by spotkać się z Richardem.

2:50 Tajemnice losu; program
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5737) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (440) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Chłodnik na 

kefirze z awokado (40) - program
08:00 19 + (349) - program
08:30 19 + (350) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (14/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1145) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1146) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (32/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (697) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1147) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy 

(1148) - program kryminalny. 
W domu wystawionym na 
sprzedaż agentka nieruchomości 
znalazła zmasakrowane zwłoki 
siedemnastolatki. Pierwsze 
podejrzenie pada na właściciela 
domu…

15:00 Kuchenne rewolucje 8 (10/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (441) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (33/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (698) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7869) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7852) - informacje, live
19:45 Pogoda (7849) - informacje 
19:50 Uwaga! (5738) - program
20:10 Doradca smaku 10-Poledwiczki z 

leczo (39/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2912) - serial 
20:55 Milionerzy (179) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (10/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Norbit - komedia, USA 2007 

(od lat 16). „Nazywam się Norbit 
Albert Rice i byłem sierotą ...” Tak 
zaczyna się historia Norbita (Eddie 
Murphy) wychowanego przez pana 
Wonga (Eddie Murphy) w sierocińcu 
i restauracji Golden Wonton. To 
właśnie tam Norbit poznał swoją 
bratnią duszę, uroczą Kate…

00:35 Top Model 7 (6/13) - program 
rozrywkowy

01:35 Efekt Domina 5 (1/8) - program
02:10 Uwaga! (5738) - program
02:35 Moc Magii (545) - program

5:50 Zbuntowany anioł; serial; odc.: 266
6:45 Wojny magazynowe: Kanada; 

program; odc.: 29
7:15 Lekarze na start; serial; odc.: 34
8:00 Lombard. Życie pod zastaw; serial; 

odc.: 144 Sezon: 3
9:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 44
10:00 Nash Bridges; serial; odc.: 2
11:00 Nash Bridges; serial; odc.: 3
12:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 19
13:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 20
14:00 Łowcy skarbów; serial; odc.: 19
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 122 Sezon: 3
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 44
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 45
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 144 Sezon: 3
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial. Młoda kobieta pewnego dnia 
przypadkiem dowiaduje się, że bliscy 
przez całe życie ją oszukiwali, a jej 
matką jest ktoś inny, niż sądziła do tej 
pory. Odc.: 145 Sezon: 3

20:00 Złe mamuśki; komedia. Amy 
Mitchell odbierana jest przez 
wszystkich jako perfekcyjna pani 
domu. Kobieta ma już dość bycia 
chodzącym ideałem. Pod wpływem 
wyzwolonych przyjaciółek porzuca 
gary oraz pieluchy.

22:00 Komedia mało romantyczna; 
komedia. Romantyczna Julia Jones 
jest odpychająco brzydka. Z dużą 
nadwagą i brakiem gustu nie ma co 
marzyć o wielkiej miłości. Gdy spotyka 
wymarzonego chłopaka, postanawia 
walczyć o szczęście.

23:40 13. dzielnica – ultimatum; film 
sensacyjny. Paryż, rok 2013. Szef 
tajnej policji dąży do wyburzenia 
13. dzielnicy, w której władzę 
sprawują gangi. Bojownik o prawa 
mieszkańców sektora i kapitan policji 
chcą uchronić rejon przed zagładą.

1:35 Górka Dolna; serial; odc.: 7
2:30 Rodzinny interes; serial. Weronika 

od lat wychowuje się w rodzinie 
zastępczej. Jej biologiczna matka jest 
w więzieniu, gdzie odsiaduje wyrok. 
Jednak pewnego dnia kobieta pojawia 
się w mieście i postanawia spotkać się 
z córką. Odc.: 44

3:30 Taki jest świat; odc.: 28 Sezon: 4
4:10 Na jedwabnym szlaku; program
4:50 Słodka miłość; serial; odc.: 90
5:50 Zbuntowany anioł; serial.; odc.: 267

05:50 Bulionerzy; odc. 28/75
06:20 Na sygnale; odc. 105 

„Serduszko”; serial TVP;  od lat 12
06:50 Na sygnale; odc. 106 „Świadek”; 

serial fabularyzowany TVP;  od lat 12
07:25 Tygrysy Europy; odc. 2/18 - 

Urodziny; serial komediowy TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1094; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 28; 

serial TVP;  od lat 7
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 29; 

serial TVP;  od lat 7
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134; serial 

komediowy TVP;  od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 135 

„Zawsze z rodziną”; serial TVP
11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze; odc. 14;  od lat 7
11:40 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 

krótkie kariery; serial TVP;  od lat 12
12:35 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 

szponach zdrowia; serial TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 

Mróz; serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 250 - 

Nikotyna; serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc. 332 

Niewybuch; serial TVP;  od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 106 „Świadek”; 

serial fabularyzowany TVP;  od lat 12
16:55 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 

geniusza; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 109 - Potęga 

mediów; serial obyczajowy TVP
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 136 „Życie 

jest ciężkie”; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 251 - 

Jaki ojciec...; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 47 - 

Tajemnicze śledztwo; serial TVP
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 110 - Boska 

cząstka; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 111 - Istotny 

dysonans; serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 252 - 

Vistula Beach; serial kryminalny TVP
00:15 O mnie się nie martw; s. IX odc. 

3/13; serial TVP
01:10 Oficer; odc. 4/13 - Zakup 

kontrolowany; serial TVP;  od lat 16
02:10 Oficer; odc. 5/13 - Dowódca; serial 

TVP;  od lat 16
03:15 Tygrysy Europy; odc. 2/18 - 

Urodziny; serial komediowy TVP
04:10 Grzech Fatmagül; odc. 17; serial; 

Turcja (2011);  od lat 12
04:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134 

„Miłosne manewry” sezon 6; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - Multi - kulti (18); magazyn 

06:50 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 
białostocka; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany - (54)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 100 

Pałac w Wilanowie; magazyn;  od lat 7
08:55 Koło fortuny - odc 399 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:35 Kabaret za kulisami - 9 - Jak 

pięknym trzeba być?; program 
10:35 Muzeum Polskiej Piosenki - /92/ 

- „Bardzo smutna piosenka retro” - 
Grupa Pod Budą

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki - /44/ - 
„Nie ma wody na pustyni” - Bajm; Bez 
ograniczeń wiekowych

10:55 Podróże z historią; s.I; odc. 1 
Latarnie polskiego wybrzeża; cykl 
dokumentalny

11:30 Święta wojna - (261) Krawaciorz 
Przodowy; serial komediowy TVP

12:05 Życie to Kabaret - Kabaret 
Moralnego Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze (wieczór 1-2)

14:15 Śpiewające fortepiany - (55)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski - 

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

17:30 Kabaretowa Mapa Polski - 35. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark - 
Neo - Nówka i goście /1/; widowisko 

18:20 Okrasa łamie przepisy – Ryby z 
augustowskich jezior; magazyn 

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Wyspy Trobrianda (1968) 
(51); cykl reportaży;  od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 5 
Środkowa Dalmacja - Słodka Cetina 
(19); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (264) Hanys 
dance; serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany - (1)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki - (52) - 

Emigracja; widowisko rozrywkowe
22:40 Rolnik szuka żony seria V; odc. 6; 

reality show;  od lat 12
23:40 Dzięki Bogu już weekend; s.III - 

(34); program rozrywkowy;  od lat 12
00:40 Koło fortuny - odc 398 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
01:25 Kabaretowa Mapa Polski - XVI 

Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 
(1-3); widowisko rozrywkowe;  od 
lat 12

04:05 Rozrywka Retro - Na festiwalowej 
scenie - Zbigniew Wodecki; 
widowisko rozrywkowe; Bez 
ograniczeń wiekowych

05:10 Szkoła (26) - program
06:10 Ukryta prawda (635) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (117) - program 

sądowy
08:10 Szpital (315) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(154/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (165) - program
12:20 Kryminalni 3 (6/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (379) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (118) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(155/176) - program sądowy
16:20 Szpital (316) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (27/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (7/14) - serial 

sensacyjny. Leszek błaga Basię 
o rozmowę sam na sam. Wygląda 
na wystraszonego. Gdy policjantka 
dojeżdża na umówione spotkanie 
widzi, jak samochód chłopaka 
eksploduje…

19:00 Ukryta prawda (634) - program 
obyczajowy

20:00 Kawaler - komedia, USA 1999. 
Jimmy (Chris O’Donnell) jest 
kawalerem i ten stan bardzo mu 
odpowiada. Jego dziadek (Peter 
Ustinov) uczynił go swoim jedynym 
spadkobiercą, na bardzo trudnych 
do spełnienia warunkach. Jimmy 
otrzyma sto milionów dolarów 
pod warunkiem, że ożeni się przed 
trzydziestką. Tak się składa, że do 
jego trzydziestych urodzin pozostało 
zaledwie trzydzieści godzin.

22:15 Wyjdź za mnie (2) - miniserial 
komedia, USA

00:00 Zagubieni (4/24) - serial, USA. 
Hurley ma zadanie do wykonania we 
wnętrzu bunkra, ale wspomnienia 
z przeszłości bardzo mu je utrudniają. 
Tymczasem Sawyer, Michael i Jin 
dowiadują się kim są ich oprawcy…

01:00 Druga strona medalu 2 (2/7) - talk 
show – Anna Komorowska

01:30 Druga strona medalu 2 (3/7) - talk 
show – Cherie Blair

02:00 Druga strona medalu 2 (4/7) - talk 
show – Jan Mela

02:30 Noc Magii (545) - program; (od 
lat 16), live

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (8/13) - program lifestylowy 

06:05 Co za tydzień (909) - magazyn 
06:35 Ugotowani 7 (47) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
07:10 Ugotowani 7 (48) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
07:45 Sablewskiej sposób na modę 5 

(5/13) - program rozrywkowy 
08:30 Apetyt na miłość 2 (6/10) - 

program rozrywkowy 
09:30 W czym do ślubu? 2 (1/10) - 

reality show 
10:05 Afera fryzjera 3 (2/12) - program 

rozrywkowy 
10:50 Perfekcyjna Pani Domu (3/10) - 

program rozrywkowy 
11:50 Kuchenne rewolucje 7 (14/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:50 Sexy kuchnia Magdy Gessler 2 

(3/9) - program 
13:25 Sztuka mięsa 2 (2/12) - program 
13:55 Patenciary 2 (1/8) - program 
14:30 Jestem z Polski 2 (5/6) - program 
15:25 Miłość od kuchni (9/10) - program 
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (12) - program lifestylowy 
17:10 Co nas truje (2/12) - program 
17:55 Kuchenne rewolucje 9 (9/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(5/8) - reality show 
19:45 Ugotowani 7 (49) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:20 Ugotowani 7 (50) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:55 W czym do ślubu 4 (11/12) - 

reality show 
21:25 Panny młode ponad miarę (2/8) - 

program rozrywkowy 
22:25 Pani Gadżet 17 (3/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(8/12) - program rozrywkowy 
23:45 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(2/6) - serial ,Wielka Brytania 
00:55 Bajeczne życie milionerów 2 

(6/10) - program rozrywkowy 
01:25 Wiem, co jem 6 (13/16) - 

magazyn 
01:55 Wiem, co jem 4 (11/15) - 

magazyn 
02:25 Wiem, co jem 3 (8/16) - magazyn 
02:55 Wiem, co jem (16) - magazyn 
03:25 W roli głównej - Kasia Skrzynecka 

(6/9) - talk show 
03:55 W roli głównej - Dariusz 

Michalczewski (7/9) - talk show 
04:25 W roli głównej - Shazza (8/9) - talk 

show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 RETRO TVP SPORT - walka 

bokserska Mike Tysona z Dononanem 
Ruddockiem; magazyn

07:45 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa 
- 10 m kobiet 

09:25 PN
11:25 Legia TV; magazyn
12:25 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii - 
Podsumowanie

13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
3 m mężczyzn 

16:00 (set 1, gem 1-3)Tenis ziemny - 
Turniej WTA - Bukareszt - 2 runda - 1

20:00 Piłka nożna
23:15 Sportowy Wieczór
24:00 PN
02:00 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

WBSS: Y. Dorticos - A. Tabiti
03:05 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

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

04:05 Boks - Gala w Nowym Jorku: 
Anthony Joshua - Andy Ruiz

6:00 Buffy: postrach wampirów; serial 
animowany

7:05 Przygody Kota w butach; serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super; serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom; program
9:00 Septagon; serial
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
11:00 Sekrety sąsiadów; serial
11:30 Sekrety sąsiadów; serial
12:00 9. miesiąc; serial
13:00 Detektywi w akcji; serial
14:00 STOP Drogówka; program 
15:00 Policjantki i policjanci; serial
16:00 Gliniarz i prokurator; serial
17:00 Przeklęta; serial. Pilar jest coraz 

bardziej zazdrosna o Rodriga, który 
nie ma dla niej czasu. Tymczasem 
detektyw wynajęty przez Severa, który 
od dłuższego czasu poszukuje Aurory, 
odkrywa jej miejsce zamieszkania.

18:00 Septagon; serial. Do detektywów 
zgłasza się Marek, były więzień, który 
niedawno wyszedł na wolność. Prosi 
o pomoc. Chce odnaleźć żonę i syna, 
aby odbudować z nimi kontakt.

19:00 Policjantki i policjanci; serial. 
Krzysztof ma ciężki poranek i spóźnia 
się do pracy, a przyczyną są kuny, 
spóźniony autobus i długie nogi jego 
żony…

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; serial. Naczelnik 
kieruje niesprawną Olę do nowego 
zadania. Ma zająć się rekrutacją 
stażystów, którzy dołączą do wydziału 
kryminalnego. Daga prowadzi 
śledztwo we współpracy z Pauliną.

21:00 Obrońca; filmsensacyjny. 
Młody wojownik od najmłodszych 
lat wychowywał się wśród słoni. 
Gdy jego podopieczni mają być 
zaprezentowani królowi, Kham i jego 
ojciec odkrywają…

23:05 Tuż przed tragedią; serial 
rekonstruujący przebieg największych 
współczesnych katastrof

0:05 Tuż przed tragedią; serial 
1:15 Transakcje za milion dolarów – 

Los Angeles; program 
2:15 SuperLudzie; program 
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny 
3:40 Top 10 lista przebojów
4:40 Top 10 lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Był taki dzień - 18 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny - 18.07.1988
07:40 Nad Niemnem; odc. 3/4; serial 

TVP;  od lat 12
08:50 Historia Polski - Martwy sezon; 

film dokumentalny;  od lat 12
09:45 Podróżnik - Madera; cykl 

reportaży; Bez ograniczeń wiekowych
10:10 Sensacje XX wieku - Tajna wojna 

cz. 2; cykl dokumentalny;  od lat 12
10:40 Ziemia: świat zwierząt; odc. 4/5 

(odc. 4/5); esej dokumentalny; USA 
(2013);  od lat 12

11:55 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

12:15 Czas honoru; odc. 75 „Plecak 
pełen dolarów”; serial TVP;  od lat 12

13:15 Plemienna sztuka przetrwania - 
Legenda o kanibalach odc. 1/8 (ep. 1); 
serial dokumentalny; USA (2015)

14:10 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 3/6 (odc. 3/6); 
cykl dokumentalny; USA (2014)

15:10 Najdziwniejsza broń na świecie 
- Tajna broń D - Day. Odc. 1/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 

16:25 Historia Polski - Kotwicz. Ostatni 
komendant;  od lat 12

17:20 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Klejnot w 
Wiślanej koronie;  od lat 7

17:50 Koło historii - Moja dusza należy 
do Polski; cykl reportaży;  od lat 12

18:25 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

18:40 Nad Niemnem; odc. 4/4; serial 
19:50 Edison - 1/2 (1/2)  54’; serial 

dokumentalny; USA (2015)
21:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 

1/6 (odc. 1); serial dokumentalny; 
USA (2013);  od lat 16

22:00 Spór o historię - Ludobójstwo na 
Wołyniu; debata;  od lat 12

22:40 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
muzułmanina w Azerbejdżanie

23:20 Instynkt przetrwania; odc. 2/6 
Pustynni łowcy; serial dokumentalny; 
USA (2012);  od lat 16

00:15 Święta wojna Rosjan  50’; film 
dokumentalny; Polska (2015)\

01:15 Sensacje XX wieku - Tajna wojna 
cz. 2; cykl dokumentalny;  od lat 12

01:45 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 4; cykl dokumentalny;  
od lat 7

02:05 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Klejnot w 
Wiślanej koronie;  od lat 7

02:35 Dziennik telewizyjny - 18.07.1988

6:00 Gortat Team – Wojsko Polskie. 
Towarzyski mecz koszykówki. 
Drużyna Marcina Gortata, wicemistrza 
NBA z 2009 roku, zmierzy się w 
łódzkiej Atlas Arenie z reprezentacją 
Wojska Polskiego.

8:30 Atleci; magazyn
9:00 Liga Narodów FIVB
11:30 Trans World Sport; magazyn 
12:30 Liga Narodów FIVB
15:00 Wimbledon. W All England Lawn 

Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
turnieju

17:10 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk. W 
lipcu w Gliwicach rozegrany zostanie 
mecz o Superpuchar Polski. Piast, 
który w maju zdobył mistrzostwo 
kraju, podejmie u siebie Lechię 
Gdańsk, najlepszą drużynę Pucharu 
Polski.

19:20 Liga Narodów FIVB
22:00 Liga Narodów FIVB
0:30 KSW. Czterdziesta ósma gala 

Konfrontacji Sztuk Walki odbędzie się 
w lubelskim Globusie

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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