
Pilotażowy program

Częstochowa czeka  
na lekarzy

Dofinansowanie do wynajmu 
mieszkania z zasobów ZGM 
TBS,  stypendia oraz refunda-
cja kosztów kursów  specjaliza-
cyjnych – za sprawą takich 
propozycji Częstochowa chce 
przyciągnąć medyków. Efek-
tem ma być lepszy dostęp do 
lekarzy, w tym specjalistów. 
Wszyscy mają znaleźć zatrud-
nienie w Miejskim Szpitalu Ze-
spolonym.

Problemy organizacyjno-ka-
drowe dotykają publiczną służbę 
zdrowia w całej Polsce. Nie inaczej 
jest w Częstochowie. Jeszcze nie-
dawno nad Szpitalnym Oddzia-
łem Ratunkowym w Miejskim 
Szpitalu Zespolonym w Często-
chowie zawisło widmo zawiesze-
nia. Powód? Braki kadrowe. Mia-
sto chce „walczyć” z deficytem le-

karzy za sprawą pilotażowego 
programu skierowanego do me-
dyków. – Chcemy zwiększyć zain-
teresowanie lekarzy Częstochową 
i pracą w miejskim szpitalu. Stąd 
program ,,Dostępny lekarz” – 
mówi Krzysztof Matyjaszczyk, 
prezydent miasta. Pilotażowy pro-
gram składa się z trzech elemen-
tów. Pierwszy to „Mieszkanie 
w Częstochowie dla lekarza”. 
Miasto chce dać młodym medy-
kom możliwość ubiegania się 
o najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu lokali czynszowych Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS. - Miasto weźmie ma siebie 
koszty związane z partycypacją – 
wyjaśnia prezydent. Drugi ele-
ment to ,,Kształcenie i podnosze-
nie kwalifikacji osób wykonują-
cych zawody medyczne”. Przewi-
duje on m.in. refundację podno-

szenia kwalifikacji lekarzy w trak-
cie specjalizacji – szkoleń wynika-
jących z programu specjalizacji, 
jak również innych szkoleń mają-
cych wpływ na jakość usług me-
dycznych (w zależności od potrzeb 
szpitala). W tym roku   na ten cel 
w miejskim budżecie przeznaczo-
no 70 tys. zł, a na realizację 
wszystkich elementów programu 
w tym roku przewidziano wstęp-
nie kwotę 200 tys. zł. Trzeci ele-
ment to stypendia. Nabór został 
już ogłoszony – na zgłoszenia ma-
gistrat czeka do 6 września. - Mo-
gą się o nie ubiegać studenci VI 
roku kierunku lekarskiego, któ-
rzy po zakończeniu kształcenia 
zobowiążą się pracować w pu-
blicznym podmiocie leczniczym, 
dla którego Gmina Częstochowa 
jest organem założycielskim przy-

najmniej przez 3 lata. Stypen-
dium będzie przyznawane na 
okres 9 miesięcy. Jego wysokość 
to maksymalnie 2 tysiące zł mie-
sięcznie – zaznacza Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. - Na stypendium będą 
mogli liczyć ci, którzy zaliczyli 
w terminie V roku studiów, mają 
wpis na kolejny rok akademicki 
i uzyskali stosowną średnią ocen 
(według obecnych kryteriów 4,2, 
z propozycją obniżenia do 3,5). 
Stypendystom nie będzie wolno 
powtarzać roku, na który złożyli 
wniosek o stypendium. Nie będą 
mogli też korzystać z urlopów 
określonych w regulaminie stu-
diów – dodaje prezydent. 

Warto podkreślić, że program 
„Dostępny lekarz”  nie istnieje 
obecnie w żadnym innym mieście 
w Polsce. Jako inicjatywa pilota-

żowa jego realizacja będzie na bie-
żąco korygowana i analizowana – 
a w razie potrzeb zmieniana. – 
Ten program jest bardzo potrzeb-
ny. Wielu lekarzy już wyraziło 
swoje zainteresowanie – podkre-
śla Wojciech Konieczny, dyrektor 
Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie. – Na dziś w Miej-
skim Szpitalu Zespolonym przy-
dałoby się 15-20 nowych lekarzy. 
Oczywiście na braki kadrowe trze-
ba patrzeć znacznie szerzej. W cią-
gu najbliższych kilku lat wielu le-
karzy odejdzie bowiem na emery-
turę – dodaje Wojciech Konieczny. 

Ze szczegółami programu sty-
pendialnego (według obecnych 
kryteriów) można zapoznać się w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Częstochowy.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Wyszedł 
z więzienia i zabił

Wkrótce przed sądem stanie 31-letni Fabian P., 
który oskarżony jest o spowodowanie ciężkich obra-
żeń ciała skutkujących zgonem. Mężczyzna był bar-
dzo brutalny – bił i kopał swoją ofiarę. Jak się oka-
zało, kilka godzin przed tym tragicznym zdarze-
niem, opuścił więzienie...

Ciąg dalszy na str. 3

Rewolucja w PIT

Niższy podatek 
dochodowy. 

Zobacz, ile zyskasz
Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla 

wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla 
osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów 
uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt 
ustawy, który przyjął rząd. Rozwiązanie, najprościej mówiąc, 
ma przełożyć się na wyższe zarobki. W sumie ma z niego sko-
rzystać ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na 
etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów. 

Ciąg dalszy na str. 3
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Dokończenie ze str. 1
Zmiany od 1 
października

Zgodnie z projektem usta-
wy, dzięki zmniejszeniu 
stawki PIT i dodatkowo co 
najmniej dwukrotnemu 
podwyższeniu kosztów uzy-
skania przychodów, nastąpi 
obniżenie kosztów pracy 
pracowników. - Niższy PIT 
to kolejny krok w procesie 
sprawiedliwego obniżenia 
obciążeń podatkowych dla 
wszystkich podatników, 
którzy rozliczają przychody 
według skali podatkowej 
oraz pozostawienie do dys-
pozycji Polaków większej 
ilości pieniędzy. Reforma 
stanowi  ważny krok w kie-
runku zmniejszenia klina 
podatkowego, czyli zmniej-
szenia łącznej kwoty podat-
ków i składek – podkreśla 
resort finansów.

W praktyce ma oznaczać 
to, że przy niezmienionej 
pensji brutto na konta pra-
cowników trafią wyższe wy-
nagrodzenia netto, czyli „do 
ręki”. Zmiany mają odczuć 

także emeryci, renciści czy 
osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą. 

Szczegóły nowych 
rozwiązań

Obniżeniu stawki podatku 
PIT z 18 do 17 proc. ma towa-
rzyszyć obniżenie kosztów 
pracy przez co najmniej dwu-
krotne podniesienie kosztów 
uzyskania przychodów dla 
pracowników.

Koszty po zmianach 
wyniosą:

l 250 zł miesięczne (jednoeta-
towcy) obecnie 111,25 zł,

l 300 zł miesięczne (jedno-
etatowcy, dojeżdżający) 
obecnie 139,06 zł,

l 3 000 zł roczne (jednoeta-
towcy) obecnie 1  335,00 zł,

l 3 600 zł roczne (jednoeta-
towcy, dojeżdżający) obec-
nie 1  668,72 zł,

l 4 500 zł roczne (wieloeta-
towcy) obecnie 2  002,05 zł,

l 5 400 zł roczne (wieloeta-
towcy, dojeżdżający) obec-
nie 2  502,56 zł.
– Roczny zysk podatnika, 

który zarabia 2 250 zł (mini-
malne wynagrodzenie za 
pracę w 2019 r.) wyniesie 
472 zł. Natomiast przy za-
robkach 4 765 zł (przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej 
prognozowane na 2019 r.), 
będzie to rocznie 732 zł – 
wylicza rząd.

Kto skorzysta na 
niższym PIT

Resort finansów szacuje, 
że nowe rozwiązania ozna-
czają korzyść dla ponad 25 
mln podatników. Obniżka 
PIT będzie dotyczyć przy-
chodów rozliczanych we-
dług skali podatkowej, uzy-
skiwanych m.in.:
n ze stosunku pracy,
n z działalności wykonywa-

nej osobiście (umowy 
o dzieło, umowy zlecenia)

n z działalności gospodar-
czej osób fizycznych, 
w tym w formie spółek 
osobowych,

n z emerytury i renty,
n z praw majątkowych.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Dokończenie ze str. 1
Dramat rozegrał się 21 paździer-

nika ubiegłego roku. 39-letni Bar-
tłomiej J. pił alkohol wspólnie z 
dwoma kolegami na podwórku jed-
nej z kamienic przy ulicy Warszaw-
skiej w Częstochowie. Około godzi-
ny 22.00 podszedł do nich 31-letni 
Fabian P. i zaczął ubliżać Bartło-
miejowi J. W pewnym momencie 
agresor podbiegł do 39-latka i za-
czął go bić po głowie i w klatkę pier-
siową. Pokrzywdzony próbował 
uciekać, ale na skutek ciosów 
oskarżonego przewrócił się na zie-
mię. - Wtedy Fabian P. wielokrotnie 
kopał go po całym ciele, a w szcze-
gólności w okolice brzucha. Oskar-
żony odstąpił od dalszego bicia do-
piero w wyniku interwencji kolegów 
pokrzywdzonego – relacjonuje pro-
kurator Tomasz Ozimek, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Często-
chowie. Fabian P. natychmiast 
uciekł z miejsca zdarzenia. Do 26 
października ukrywał się przed or-
ganami ścigania. 

Bartłomiej J. trafił do szpitala. 
Jednak na skutek poniesionych ob-
rażeń zmarł 23 października. – Na 
podstawie zarządzonej przez proku-
ratora sekcji zwłok ustalono, że 

przyczyną zgonu Bartłomieja J. by-
ły obrażenia brzucha w postaci pęk-
nięcia śledziony. Ponadto biegły z 
zakresu medycyny sądowej stwier-
dził stłuczenie głowy i złamanie no-
sa – wyjaśnia prokurator Ozimek.

31-letni Fabian P. początkowo 
przyznał się do zarzucanego mu 
przestępstwa i odmówił złożenia wy-
jaśnień. W toku dalszego śledztwa 
podejrzany zmienił jednak wyja-
śnienia, nie przyznając się do zbrod-
ni i oświadczając, że nie pamięta 
okoliczności zdarzenia. Tłumaczył, 
że.... był pod wpływem alkoholu i 
został uderzony w głowę. Sąd tym-
czasowo aresztował mężczyznę.

Fabian P. był w przeszłości wielo-
krotnie karany za rozboje, pobicie i 
naruszenie miru domowego. 21 
października – dokładnie w dniu 
popełnienia przestępstwa - opuścił 
zakład karny po odbyciu kary 4 lat 
pozbawienia wolności.

Przestępstwo spowodowania 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
skutkującego zgonem człowieka, 
jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 5 do 15 lat, karą 25 lat 
pozbawienia wolności albo karą do-
żywotniego pozbawienia wolności.

Katarzyna Gwara

Schronisko

...bo fajnie  
jest pomagać...

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że zwie-
rzęta przebywające w schronisku nie mają łatwe-
go życia. Nie można więc pozostawać obojętnym 
na ich los. Nasza redakcja z częstochowskim 
schroniskiem współpracuje już od wielu lat. Kilka 
dni temu przekazaliśmy czworonogom kolejną 
porcję karmy i różnych smakołyków. Pomagamy, 
jak możemy. Cieszymy się, że chociaż w ten spo-
sób możemy wesprzeć bezdomne psy i koty...

Przy tej okazji informujemy, że w naszej redakcji 
trwa zbiórka darów dla częstochowskiego schroniska. 
Każdy, kto ma ochotę pomóc czworonogom może przy-
nieść, np. karmę, przysmaki, puszki dla psów i kotów, 
artykuły spożywcze, takie jak: ryż, makaron, kasza, 
czy wkładki mięsne. Oprócz tego podopieczni schroni-
ska potrzebują także słomy, koców, kołder, ręczników 
– wielkimi krokami zbliżają się przecież najtrudniejsze 
do przetrwania miesiące. Wszystkich, którzy kochają 
zwierzęta zachęcamy do aktywnego włączenia się 
w pomoc porzuconym czworonogom! Wystarczy odro-
bina dobrej woli... Każdy nawet ten najdrobniejszy dar 
jest bardzo ważny. Wszelka pomoc to ogromne wspar-
cie dla czworonogów.  Z tego też miejsca chcemy po-
dziękować wszystkim, którzy wykazali się ogromnym 
sercem i wspomogli częstochowskie schronisko.

 Katarzyna Gwara

Częstochowa

Ponad pół tysiąca uczniów  
nie dostało się do szkół

534 osoby nie zakwalifikowały 
się do szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez częstochow-
ski samorząd. Podwójna rekruta-
cja i związane z nią problemy to 
efekt rządowej reformy edukacji. - 
Wyniki rekrutacji są analizowane 
przez władze miasta, które pracu-
ją nad minimalizacją społecznych 
skutków problemu, który dotyka 
uczniów i rodziców – informuje 
magistrat.

Reforma systemu oświaty wdrożo-
na w kształcie zaproponowanym 
przez Ministerstwo Edukacji niesie 
za sobą konsekwencje zarówno fi-
nansowe, jak i organizacyjne. Efek-
tem są między innymi problemy 
związane z tegoroczną rekrutacją do 
szkół ponadpodstawowych, prowa-
dzoną zarówno dla absolwentów 
ośmioletnich szkół podstawowych, 
jak i wygaszanych gimnazjów.

Częstochowski samorząd przygo-
tował w tym roku dla absolwentów 
gimnazjów i szkół podstawowych 
6330 miejsc w 211 oddziałach lice-
ów, techników i szkół branżowych I 
stopnia. Prognozy mówiły o tym, że o 
przyjęcie do miejskich szkół w Czę-
stochowie będzie starać się ok. 6 ty-
sięcy uczennic i uczniów (z czego 3,7 
tys. z samego miasta). - W czasie re-
krutacji do częstochowskich szkół 
zalogowało się łącznie 7385 osób, z 
czego 1253 dostało się do szkół pro-
wadzonych przez inne organy – mó-
wi Włodzimierz Tutaj, rzecznik pra-
sowy magistratu. - Spośród pozosta-
łych 6132 absolwentów, do szkół 
wszystkich typów prowadzonych 
przez miasto zakwalifikowanych zo-
stało 5598 uczniów, do wybranych 
szkół nie dostało się natomiast 534 
uczniów. Jednocześnie miasto dys-
ponuje jeszcze aktualnie w różnych 
typach szkół 396 wolnymi miejscami 

(nie wskazanymi w pierwszej rekru-
tacji) – wyjaśnia.

Do 24 lipca rodzice lub pełnoletni 
kandydaci powinni potwierdzić wolę 
przyjęcia do szkoły, do której zostali 
zakwalifikowani. Dopiero po zakoń-
czeniu tego etapu będzie wiadomo, ile 
faktycznie wolnych miejsc pozostało 
w szkołach. Od 26 do 30 lipca ucznio-
wie, którzy nie dostali się do szkół w 
zasadniczej rekrutacji, powinni złożyć 
wnioski (wraz z dokumentami) o przy-
jęcie do szkoły ponadpodstawowej w 
rekrutacji uzupełniającej. - W tej 
trudnej sytuacji będącej skutkiem re-
formy oświaty, władze miasta - po 
analizie wyników rekrutacji i możli-
wości organizacyjnych szkół - podej-
mą działania, których celem jest 
zmniejszenie negatywnych skutków 
ministerialnych decyzji dotykających 
uczniów i ich rodziców – podsumo-
wuje Włodzimierz Tutaj.

Katarzyna Gwara

„Kawiarenka dla Seniora” 

Ponad tysiąc kaw i herbat  
za złotówkę

Ponad tysiąc wydanych filiżanek 
kawy i herbaty to aktualny bilans 
akcji „Kawiarenka dla Seniora”. A 
minął dopiero nieco ponad miesiąc 
od startu tegorocznej edycji.

Akcja ponownie cieszy się bardzo 
dużym powodzeniem. W każdym ty-
godniu pobieranych jest od 120 do 
nawet 200 kuponów uprawniają-
cych seniorów do zakupu kawy i 
herbaty za symboliczną złotówkę. 
Wydano ich łącznie ponad tysiąc – 
to więcej niż w zeszłym roku o tej sa-
mej porze.

Seniorzy biorą udział w akcji indy-
widualnie, ale pojawiają się też więk-
sze grupy, jak np. uczestnicy Dzien-
nego Domu Senior+ w Częstochowie, 
prowadzonego przez Caritas Archidie-
cezji Częstochowskiej.

Z akcji  mogą  skorzystać  miesz-
kańcy Częstochowy powyżej 60. 
roku życia, bez względu na wyso-
kość posiadanego dochodu, bez 
żadnych formalności. Jedynym 
warunkiem udziału w akcji jest 
odebranie w MOPS kuponu i oka-
zanie go w wybranym przez siebie 
lokalu.  

Karnety  można odbierać trzy 
razy w tygodniu:

l we wtorki  w godz. od 10.30 do 12.30  
w siedzibie MOPS przy ul. POW 2,

l w środy  w godz. od 10.00 do 11.00 
w siedzibie Sekcji Pomocy Osobom 
z  Niepełnosprawnością MOPS 
przy al. Niepodległości 20/22,

l w czwartki  w godz. od 9.30 do 
11.30 w siedzibie Sekcji Pracy Śro-
dowiskowej MOPS przy ul. Kiliń-
skiego 13.

Tegoroczna edycja potrwa do  grudnia.
Katarzyna Gwara

Wymarzonym scenariuszem dla wszystkich pod-
opiecznych częstochowskiego schroniska byłoby 
znalezienie nowych, kochających właścicieli. Na stro-
nie internetowej http://www.schronisko.czestocho-
wa.pl/ znajdziemy ogłoszenia adopcyjne zarówno 
psów, jak i kotów. Warto na nie zerknąć... Zaadopto-
wane ze schroniska zwierzęta potrafią być wdzięczne 
i oddane. Każde zwierzę potrzebuje poczucia bezpie-
czeństwa i przynależności, więc jeśli otoczone zosta-
nie uczuciem – odpłaci się tym samym. 

http://www.schronisko.czestochowa.pl/
http://www.schronisko.czestochowa.pl/
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Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. NMP 
w Częstochowie otrzymał 
tomograf komputerowy. 
Przekazała go Wielka Or-
kiestra Świątecznej Po-
mocy. To z pewnością 
istotne wsparcie dla czę-
stochowskiej placówki 
medycznej, która jest 
w trakcie wdrażania pro-
gramu naprawczego. 

Tomograf komputerowy, 
który otrzymał Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny 
w Częstochowie to 64 rzędo-
wy, 128 warstwowy aparat 
firmy Siemens. Wspomnia-
ne 64 rzędy ceramicznych 
detektorów pozwolą na zo-
brazowanie do 128 warstw. 
Co to oznacza w praktyce? 
Najprościej mówiąc, dzięki 
temu będzie można uzyski-
wać zdecydowanie bardziej 
dokładne badania i precy-
zyjne diagnozy pacjentów. 
Skróci się również sam czas 
trwania badania.

Urządzenie przekazane 
przez WOŚP doskonale 
sprawdza się w diagnozo-
waniu chorób neurologicz-
nych, onkologicznych, 
a także chorób serca. 
Wspiera ono proces wykry-

wania zmian chorobowych, 
których mniej zaawanso-
wane tomografy nie są 
w stanie pokazać. Rynkowa 
wartość tomografu to około 
3 mln zł. - Jedną z zasadni-
czych cech tego aparatu 
jest doskonała jakość obra-
zowania szczegółów anato-
micznych – mówi Zbigniew 
Bajkowski, dyrektor szpita-
la. - Nowy tomograf jest 
bardzo bezpieczny. Dzięki 
niemu badania będą prze-
prowadzane przy użyciu 
możliwie najmniejszej daw-
ki promieniowania przy jed-
noczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości pozyska-
nego obrazu – tłumaczy. 

Wniosek do WOŚP o to-
mograf został napisany i był 
nadzorowany od strony me-
rytorycznej przez Barbarę 
Halkiewicz, kierownika 

Ośrodka Szkoleń i Promo-
cji, która reprezentuje szpi-
tal w zakresie prowadzenia 
rozmów z WOŚP i firmą Sie-
mens. - Przekazanie tomo-
grafu ma dla naszego szpi-
tala bardzo istotne znacze-
nie. Jest to co prawda trze-
cie urządzenie tego typu na 
naszym  wyposażeniu, ale 
pierwsze tak nowoczesne – 
podsumowuje Barbara Hal-
kiewicz.

Nowe urządzenie zosta-
nie zamontowane w Zakła-
dzie Diagnostyki Obrazo-
wej Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego (ul. 
Bialska 104/118). Obecnie 
trwa adaptacja pomiesz-
czeń i dostosowanie 
wszystkich parametrów 
technicznych. Prace po-
trwają około 5 miesięcy.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Tragiczne zdarzenie na drodze wo-
jewódzkiej pomiędzy miejscowościa-
mi Babienica a Boronów. 81-latek 
zjechał na przeciwległy pas i zderzył 
się z ciągnikiem. Życia starszego 
mężczyzny nie udało się uratować.

81-latek siedział za kierownica opla 
agili. Na prostym odcinku drogi, z nie-
ustalonej przyczyny, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się 

z ciągnikiem siodłowym z naczepą, któ-
rym jechał mieszkaniec Częstochowy. 
Badanie kierującego zestawem ciężaro-
wym, wykazało że w chwili zdarzenia 
był on trzeźwy. 81-letni kierowca opla 
zginął na miejscu. Utrudnienia na dro-
dze trwały przez około czterech godzin. 
Wszczęte w tej sprawie śledztwo wyja-
śni przyczyny i okoliczności tego tra-
gicznego w skutkach zdarzenia.

Katarzyna Gwara

Na Parkitkę

Tomograf od WOŚP trafił 
do Częstochowy

Powiat lubliniecki

Doprowadził do czołowego 
zderzenia. Nie żyje

Na 40 tys. zł zadłużyła się 59-lat-
ka, która uwierzyła, że... bierze 
udział w policyjnej akcji. Podczas 
rozmowy telefonicznej kobieta poda-
ła wszystkie swoje dane, a także logi-
ny i hasła do bankowości interneto-
wych. Na dodatek zaciągnęła pożycz-
kę, która od razu została przelana na 
konto fikcyjnego funkcjonariusza. 

Do 59-letniej mieszkanki powiatu czę-
stochowskiego zadzwonił mężczyzna pod-
szywający się pod policjanta. By potwier-
dzić wiarygodność podawanych przez sie-
bie danych kazał kobiecie wybrać na kla-
wiaturze telefonu numer alarmowy. Ko-
bieta nie rozłączając połączenia z oszu-
stem wybrała numer 997. Wtedy w słu-
chawce usłyszała głos kobiety, która po-

twierdziła tożsamość „policjanta”. To 
uśpiło czujność 59-latki. W dalszej roz-
mowie ofiara podała przez telefon wszyst-
kie swoje dane, swój numer telefonu ko-
mórkowego, loginy i hasła do bankowości 
internetowych, w których miała otwarte 
rachunki. Fałszywy funkcjonariusz kazał 
kobiecie udać się do banku i wziąc po-
życzkę u konkretnego doradcy finansowe-
go, który miał być obiektem działań poli-
cjantów w sprawie antykorupcyjnej. Ko-
bieta przez cały czas, kiedy była w banku, 
miała włączony telefon komórkowy oraz 
aktywne połączenie z oszutem. Po wyjściu 
z banku rozmówca rozłączył się, a ona 
otrzymała sms z informacją, że pożyczona 
kwota została przelana na podane przez 
niego wcześniej konto bankowe...

Katarzyna Gwara

Uwaga oszust!

Uwierzyła, że bierze udział 
w policyjnej akcji

Czteroletni często-
chowianin – Wojtuś 
Duda – walczy o życie. 
Choruje na nowotwór.  
– Leczenie we włoskiej 
klinice  to nasza szan-
sa na to, by za rok sy-
nek zdmuchnął świecz-
ki na kolejnym, uro-
dzinowym torcie… – 
mówią jego rodzice. 
Koszty znacznie prze-
rastają możliwości fi-
nansowe najbliższych.  
Pomocną dłoń wycią-
gnęli przyjaciele i znajomi. Nie-
stety i to nie wystarcza. Pomóc 
może jednak każdy z nas!

Wojtuś trafił do szpitala zupełnie 
przypadkiem. - Chcieliśmy upew-
nić się, czy serce Wojtka pracuje 
prawidłowo. Nie miał żadnych ob-
jawów. Dźwięk jego bicia nie pozo-
stawiał wątpliwości - wszystko jest 
w porządku. Niestety, podczas jed-
nego z badań wykryto guza. Usły-
szałam, że to może być wszystko – 
wspomina mama chłopca. Lekarze 
na kardiochirurgii podejrzewali 
chłoniaka. Usunięcie go miało roz-
wiązać wszystkie problemy. - Skie-
rowanie na oddział onkologii miało 
być tylko formalnością. Poproszono 
mnie do gabinetu. I wtedy usłysza-
łam wyrok: neuroblastoma z do-
datnim genem N-MYK. Ten gen 
sprawia, że rokowania są złe. Naj-
gorszy, najtrudniejszy przeciwnik, 
siejący spustoszenie w młodym or-
ganizmie. To słowo, ta diagnoza 
rozbiły nasz świat na kawałki. Na-
sze życie przestało istnieć... - mówi. 

Dzieciństwo chłopca skończyło 
się w momencie diagnozy. Znik-
nął plac zabaw, ulubione dino-
zaury i samoloty, młodszy brat... 
Pojawiło się szpitalne łóżko, mnó-
stwo rurek, przewodów, kolejne 
wkłucia leki. Wojtek na razie jest 
leczony w Górnośląskim Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach Ligocie. Jest w trakcie 
ośmiu cykli chemioterapii.  - Mi-
mo II stopnia zaawansowania 
choroby (nie ma na razie prze-
rzutów) musi być leczony ostrą 
chemią. Ten nowotwór jest jed-
nak tak agresywny, że może się 
przenosić nawet w trakcie che-
mioterapii – mówi tata chłopca. 

Po chemioterapii czeka 
go radioterapia, pobra-
nie komórek macierzy-
stych, autoprzeszczep 
i na koniec immunote-
rapia. Ta ostatnia ma 
zwiększyć jego szansę 
na pokonanie podstęp-
nej choroby do 60%. 
Niestety nie jest do koń-
ca refundowana w Pol-
sce.

Jedyną szansą na 
podjęcie walki o życie 
jest klinika we Wło-

szech. Leczenie to ogromne kosz-
ty – potrzeba około 1 mln zł. Na 
dodatek musi być opłacone w ca-
łości z góry. Chłopiec powinien 
trafić do kliniki na początku 
sierpnia.  

– Pomóżcie nam zrealizować je-
dyne marzenie. O życiu. O wyrwa-
niu Wojtusia ze szponów nowo-
tworu! – apelują rodzice. Pomóc 
może każdy – zbiórka dla Wojtu-
sia prowadzona jest na stronie 

www.siepomaga.pl/ 
ratujemy-wojtusia 

Więcej informacji znajdziemy też 
na stronie www.wojtekduda.pl

Katarzyna Gwara

Apel do czytelników

Pomóżcie nam zrealizować 
jedyne marzenie... o życiu

Nasze redakcyjne szeregi 
zasiliła Julia Czechowicz, 
studentka dziennikarstwa. 
Jest młoda, zdolna i ciekawa 
otaczającego ją świata. Do-
skonale wyczuwa puls współ-
czesnego życia. Z ogromną 
pasją realizuje powierzone 
jej zadania. Od kilkunastu 
dni próbkę jej umiejętności 
dziennikarskich można zna-
leźć zarówno w naszej gaze-
cie, jak i na portalu. Jakie są 
efekty jej pracy? Naszym 
zdaniem bardzo dobre, jed-
nak oceńcie sami! Zachęca-
my do lektury tekstów Julii. 
Tymczasem poznajcie ją 
nieco bliżej...

Julia Czechowicz: Moja 
przygoda z dziennikarstwem 
zaczęła się właściwie przypad-
kowo. Pisać lubiłam od za-
wsze, to fakt. Wypracowania 
na lekcjach języka polskiego 
nigdy nie sprawiały mi więk-
szych problemów. W moim ży-
ciu był nawet epizod pisania 
wierszy. Chyba wychodziło mi 
to całkiem nieźle, bo zdobyłam 
kilka nagród. Jestem typową 
humanistką więc po szkole 
średniej było dla mnie jasne, 
że pójdę właśnie w tym kierun-
ku. Rozważałam filologię pol-
ską, jednak przerażona wizją 
ilości książek, które musiała-
bym przeczytać oraz perspek-
tywą zostania prędzej czy póź-
niej nauczycielką, wybrałam 

coś innego. Zdecydowałam się 
na dziennikarstwo i komunika-
cję społeczną na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach.  Kieru-
nek ten wydawał mi się bar-
dziej przyszłościowy i dawał 
większe szanse na rozwijanie 
siebie i swoich umiejętności. 

Moje wyobrażenia nie oka-
zały się mylne – na studiach 
mogę zdobywać wiedzę nie-
mal na każdy temat, zaczyna-
jąc od historii przez ekonomię, 
a na znienawidzonym przez 
chyba wszystkich studentów 
„systemie politycznym RP” 
kończąc.  Jednak w końcu czu-
ję, że robię coś, co lubię i mam 
nadzieję, że zostanie tak, jak 
najdłużej.  

Kolejna studentka w „Życiu…”

Wakacyjne 
praktyki w naszej 

redakcji

W ratowanie Wojtusia zaangażowali się również przyjaciele rodziny. 
Jeden z nich organizuje imprezę charytatywną. Odbędzie się ona 3 
sierpnia w hali sportowej i na placu wokół w Mykanowie. Zaplanowa-
no między innymi turniej siatkówki, loterię fantową, prezentację zabyt-
kowych samochodów i motocykli, przejazd „Retro taxi”, pokazy pojaz-
dów sportowych i driftingowych. Coś dla siebie znajdą też najmłodsi – 
będą dmuchańce, najróżniejsze animacje, malowanie buziek i wiele, 
wiele innych. W czasie wydarzenia krążyć będzie specjalna puszka, do 
której będzie można wrzucać datki. Wszystkie środki zostaną przeka-
zane rodzinie czterolatka. 

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy grała w tym roku 
dla szpitali pediatrycznych. Placówka w Częstochowskie 
nie jest co prawda jednostką o tym profilu, ale posiada w 
swoich strukturach dwa oddziały pediatryczne, Oddział 
Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci, Oddział Patolo-
gii Noworodka, Neonatologii, Traumatologii i Chirurgii 
dziecięcej, a także Szpitalny Oddział Ratunkowy Pedia-
tryczny. Na wszystkich oddziałach pediatrycznych w pla-
cówce rocznie leczy się ok. 7,5 tys. dzieci. Wykonuje się ok. 
1,5 tys. tomografii u dzieci i około 25 tys. badań tomogra-
ficznych dla dorosłych. 

http://www.siepomaga.pl/ratujemy-wojtusia
http://www.siepomaga.pl/ratujemy-wojtusia
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Nastał przez nas długo wyczekiwany 
czas wakacji. W związku z tym chętnie 
spędzamy je z dala od domu. Słońce, 
piasek, woda. Czego chcieć więcej?  
W czasie urlopu myślimy tylko o tym, co 
przyjemne i nie zawracamy sobie głowy 
sprawami, które uważamy za mniej waż-
ne lub które nas nie dotyczą. Niestety 
w czasie wakacji jesteśmy narażone na 
najróżniejsze problemy ze zdrowiem in-
tymnym. Często bagatelizujemy ten pro-
blem i uznajemy, że nas on na pewno nie 
dotknie. Nic bardziej mylnego! Chcąc 
czy nie chcąc każda z nas jest narażona 
na infekcje intymne. Dlatego tak istotne 
jest, żeby w czasie wakacji szczególnie 
dbać o nasze miejsca intymne. 

Jak zapobiegać niechcianym 
infekcjom? To bardzo proste! 

Po pierwsze należy zadbać o odpowied-
nią i dokładną higienę takich miejsc.  Warto 
pamiętać, że najczęściej wybieramy wypo-
czynek za granicą. Przez zmianę klimatu je-
steśmy o wiele bardziej narażone na infek-
cje intymne.  Jedną z najskuteczniejszych 
metod walki z infekcjami nie tylko tymi in-
tymnymi, ale wszystkimi jest odpowiednia 
higiena. Polega ona na dokładnym i co-

dziennym myciu naszego ciała. Do mycia 
okolic intymnych zalecane są nawet odpo-
wiednie żele i  oddzielny ręcznik przezna-
czony wyłącznie do tego celu. 

Dodatkowo ważne jest, aby przynajmniej 
raz dziennie zmieniać bieliznę, która powin-
na być wygodna i przewiewna. Na wakacje 
powinniśmy zabrać kilka par strojów kąpie-
lowych, kąpielówek czy szortów. Powinny 
być one prane po każdym użyciu i dłuższym 
zetknięciu z morzem czy z basenem. Pa-

miętajmy, żeby nie chodzić długo w wilgot-
nym stroju czy szortach!

Poza tym powinnyśmy zwracać większą 
uwagę na regularne mycie rąk. Na dłoniach 
znajduje się mnóstwo bakterii, również ta-
kich które niekorzystnie wpływają na zdro-
wie okolic intymnych. Warto więc myć dłonie 
tak często, jak to tylko możliwe, a już na 
pewno przed i po każdym skorzystaniu z to-
alety i dodatkowo zaopatrzyć się w specjal-
ne preparaty odkażające dłonie. 

Szczególną uwagę na higienę intymną 
podczas wakacji powinny zwrócić kobiety, 
które w tym czasie mają okres.  Ten czas 
w miesiącu jest ogromną pożywką dla róż-
nego rodzaju bakterii. Dlatego ważne jest, 
aby pamiętać o częstym zmienianiu podpa-
sek czy tamponów oraz unikać dłuższego 
kontaktu z wodą w morzu bądź w basenie. 

Co więcej powinnyśmy często brać 
prysznic. Na wakacjach nie można uniknąć 
kąpieli w morzu albo basenie. Po takich 
przyjemnościach powinnyśmy za każdym 
razem wziąć szybki prysznic, aby spłukać 
niechciane bakterie. Podczas upalnych dni 
nasz organizm, aby się nie przegrzać wy-
dziela pot. Również wtedy powstaje wiele 
bakterii, aby ich uniknąć doskonałym roz-
wiązaniem będzie właśnie prysznic!

Gdy przydarzy się infekcja...
- W wypadku, gdy dojdzie do zapalenia 

dolnych dróg moczowych, pęcherza mo-
czowego do objawów należą dolegliwości 
bólowe podbrzusza, częstomocz, piecze-
niem podczas oddawania moczu, może 
pojawić się też krew w moczu – mówi dr n. 
med. Wojciech Martula, urolog, chirurg. - 
Przyczyną zakażenia może być niedosta-
teczna i niewłaściwa higiena, korzystanie 
z publicznych toalet, nadkażenie od part-

nera seksualnego. Przy nawracających 
stanach zapalnych nawet anatomiczne 
wady rozwojowe cewki moczowej i pęche-
rza moczowego – dodaje. Co istotne, dole-
gliwości powyższe mogą wystąpić również 
u młodych kobiet rozpoczynających współ-
życie seksualne. - Często pojawiają się 
one nazajutrz po stosunku płciowym. 
Określane jest to jako tzw „choroba miodo-
wego miesiąca” – wyjaśnia dr n. med. Woj-
ciech Martula. Przy takich dolegliwościach, 
jak powyżej, należy zwrócić się do specja-
listy urologa. - Zasadne jest również bada-
nie i leczenie partnera życiowego kobiety, 
aby nie doprowadzać do nadkażeń po wy-
leczeniu tylko jednego z nich – podsumo-
wuje dr n. med. Wojciech Martula.

Przed samym wyjazdem również warto 
skonsultować się z lekarzem. Może on prze-
pisać potrzebne leki i dokładnie poradzić, co 
robić w takich sytuacjach. Jak wiadomo, 
przezorny zawsze ubezpieczony!  

Dr n. med. urolog, chirurg  
Wojciech Martula  
przyjmuje pacjentów  

w Centrum Medycznym „Promedyk” 
Częstochowa, ul. Focha 20

Julia Czechowicz

Najlepsi śląscy specjaliści już w Częstochowie
Przez lata uważnie wsłuchiwali się 

w potrzeby pacjentów, zdobywali rzetel-
ną wiedzę i specjalistyczne doświadcze-
nie. Dzięki temu stworzyli miejsce, w któ-
rym kompleksowa opieka medyczna jest 
dobierana w sposób indywidualny. 
Wspólna praca zespołu specjalistów po-
zwala podejmować się leczenia pacjen-
tów wymagających ponadstandardowe-
go postępowania. Centrum Medyczne 
„Promedyk” oferuje opiekę medyczną 
wybitnych specjalistów ze śląskich kli-
nik. Rozmawiamy z jednym z nich – prof. 
dr hab. n. med. kardiologiem, angiolo-
giem, internistą, Zbigniewem Gąsiorem. 

Redakcja: Ma Pan imponujący dorobek 
naukowy. To między innymi ponad 400 
opublikowanych artykułów, ponad 250 
wystąpień w kongresach krajowych 
i zagranicznych. A co z dorobkiem kli-
nicznym? 

Zbigniew Gąsior: Od ponad 40 lat zajmuję 
się kardiologią. Jestem kierownikiem Katedry 
i Kliniki Kardiologii SUM w Katowicach oraz 
ordynatorem II Oddziału Kardiologii w Gór-
nośląskim Centrum Medycznym w Katowi-
cach. W tych jednostkach kieruję zespołem 
kardiologów. W Klinice dysponujemy szeroki-
mi możliwościami diagnostyki i leczenia cho-
rych. Jest to oddział już pół inwazyjny – wy-
konujemy bowiem liczne interwencje zabie-
gowe m.in. u chorych z ostrym zawałem ser-
ca, z wadami serca, wszczepiamy rozruszni-
ki i defibrylatory, zajmujemy się również dia-
gnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, 
realizujemy programy terapeutyczne finan-
sowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
leczenia chorych z nadciśnieniem płucnym 
i z rodzinną hipercholesterolemią, czyli 
znacznie podwyższonym poziomem chole-
sterolu. Klinika zajmuje się też szkoleniem le-
karzy kardiologów i internistów, którzy po 
zdobyciu wiedzy i umiejętności w naszej Kli-
nice obejmują funkcje kierownicze w różnych 
jednostkach służby zdrowia w Polsce. 

Red.: Czy wady serca – nabyte i wro-
dzone – a także inne problemy z ukła-
dem krążenia zajmują czołowe miejsce 
na liście najczęstszych przyczyn zgo-
nów?

Z.G.: Do najczęstszych przyczyn zgonów 
należy przede wszystkim choroba wień-
cowa i nadciśnienie tętnicze. Ta pierw-
sza, to schorzenie polegające na wystę-
powaniu miażdżycy, która z kolei powo-
duje zwężenie tętnic wieńcowych. To do-

prowadza do zawału serca. Miażdżyca 
jako choroba ogólnoustrojowa może też 
prowadzić do zmian w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym i do udarów mózgu. 
U podłoża wszystkich chorób sercowo-
-naczyniowych leży w dużym stopniu 
nadciśnienie tętnicze, które dotyka co 
trzeciego mieszkańca naszego kraju. Je-
żeli zareagujemy odpowiednio wcześnie, 
ryzyko  wystąpienia powikłań jest znacz-
nie niższe. Dlatego też kontrola ciśnienia 
tętniczego jest niezwykle istotna. Oso-
bom zgłaszającym się do kardiologów 
musimy przede wszystkim przypomnieć 
o szkodliwości palenia papierosów, nad-
wagi, otyłości. Informujemy o konieczno-
ści dbania o odpowiednią masę ciała oraz 
kontroli stężenia cholesterolu, bo to wła-
śnie on „promuje” miażdżycę. Powinni-
śmy również kontrolować stężenie gluko-
zy, czyli poziom cukru we krwi. Cukrzyca 
jest kolejnym schorzeniem, podobnie jak 
nadciśnienie, które nie daje żadnych do-
legliwości. Nieleczona jednak niszczy or-
ganizm, uszkadza układ naczyniowy 
i może doprowadzać do zawałów, uda-
rów mózgu, ślepoty, ciężkiej niewydolno-
ści nerek, niedokrwienia kończyn, 
a w konsekwencji nawet do ich amputacji. 
Wizyta u lekarza, a później systematycz-
na kontrola i przyjmowanie zaleconych 
leków są więc sprawami priorytetowymi. 

Red.: Objawy chorób serca pojawiają 
się nagle? Co powinno nas niepokoić 
i kiedy powinniśmy się zgłosić do kar-
diologa? 

Z.G.:  Pojawianie się objawów ze strony ser-
ca jest bardzo różne. Bywa tak, że pacjent 
ma mocno rozwiniętą miażdżycę, a wcale 
tego nie odczuwa i nigdy się nie leczył. Na-
gle jednak dostaje zawału serca. Z czego 
wynika ten brak objawów? Z faktu, że czło-
wiek mógł na przykład stopniowo przystoso-
wywać się do zwolnionego trybu życia, któ-
ry nie dawał mu dolegliwości. Niestety obja-
wy występujące ze strony serca są bardzo 
często niecharakterystyczne. Mogą przypo-
minać objawy ze strony układu ruchu (na 
przykład dolegliwości reumatyczne), czy ze 
strony płuc. Jest jednak jedna rzecz, na któ-
rą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. 
To ból w klatce piersiowej, który pojawia się 
w czasie wykonywania jakiegoś wysiłku – 
na przykład podczas marszu przy wchodze-
niu po schodach. Jest on na tyle silny, że na-
kazuje zatrzymanie się i odpoczynek. Taki 
ból bez wątpienia powinien nas niepokoić – 
wskazuje on bowiem, że rezerwy mięśnia 
sercowego są ograniczone i dopływ tlenu do 
serca jest zmniejszony. 
Red.: Do chorób serca przyczynia się stres, 
zła dieta, mało aktywny tryb życia, używki... 
Z.G.: Zdecydowanie wszystkie te elementy 
niekorzystnie wpływają na nasze serce. Od 

razu obalmy mit, że lampka wina przed 
snem jest wskazana – każda ilość alkoholu, 
nawet najmniejsza, szkodzi. U niektórych 
osób spowodowany przez nią skok ciśnie-
nia może doprowadzić nawet do udaru mó-
zgu! Niestety według statystyk wynika, że 
Polska prowadzi w niechlubnej liście pod 
względem spożycia alkoholu na jednego 
mieszkańca! Okazuje się więc, że „króluje-
my” w piciu alkoholu w całej Europie. To bar-
dzo niepokojąca tendencja. Statystyki mają 
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Mając 
przegląd chorych hospitalizowanych na od-
działach kardiologii, widzimy, że coraz wię-
cej pacjentów nadużywa alkoholu i z tego 
powodu mają uszkodzony mięsień sercowy. 

Red.: A z jakimi problemami najczę-
ściej zgłaszają się do Pana częstocho-
wianie? 

Z.G.: Są to przede wszystkim dwie grupy 
osób – osoby, które czują się dobrze i chcą 
się przebadać oraz takie osoby, które się le-
czą i chcą sprawdzić swój stan zdrowia. W tej 
drugiej grupie są osoby po zawałach serca, 
czy też po zabiegach kardiologicznych. 

Red.: Nie od dziś wiadomo, że nasz 
stan zdrowia możemy poprawić za 
sprawą aktywności fizycznej. Jakie za-
tem konkretne formy pan poleca? 

Z.G.:  Każdą, która jest lepsza od spoczyn-
ku – kardiolodzy zalecają, aby przynajmniej 

pięć razy w tygodniu mieć przynajmniej 
30-minutowy umiarkowany wysiłek. Nie ma-
my tu na myśli wolnego spaceru z psem, ale 
przynajmniej szybszy marsz. Oczywiście ro-
dzaj aktywności trzeba dobrać pod siebie – 
możemy maszerować, biegać, pływać,  
jeździć na rowerze – robić dosłownie 
wszystko, aby nie spędzać czasu na kana-
pie zajadając chipsy. 

Red.: Jako jedni z nielicznych w Czę-
stochowie możecie pochwalić się naj-
nowocześniejszym sprzętem. Jakie 
urządzenia wykorzystuje pan w swojej 
pracy? Podobno zakupienie części 
z nich było warunkiem Pana pracy 
w tym miejscu. 

Z.G.: Nie będę tego ukrywać, każdy prze-
cież chce pracować na najnowocześniej-
szym sprzęcie, który daje możliwość posta-
wienia najdokładniejszej diagnozy. Tutaj 
oczywiście zostało to spełnione. W zakresie 
badań chorób serca dysponujemy nowo-
czesnymi urządzeniami do rejestracji EKG, 
nowoczesny echokardiograf z możliwością 
badań dopplerowskich w kolorze, a także 
urządzenia holterowskie – holter EKG i hol-
ter ciśnieniowy. W większości przypadków 
zdecydowanie wystarcza to do prowadzenia 
ambulatoryjnej diagnostyki i leczenia cho-
rych ze schorzeniami serca. 

Red.: Dziękujemy za rozmowę. 

Centrum Medyczne 

„Promedyk"
Czêstochowa, ul. Focha 20 

(wejœcie od ul. Œl¹skiej)

tel. 34 321 34 88, 512 860 250

 kardiologicznych

 ortopedycznych

 urologicznych

 neurologicznych

 dermatologicznych

 chirurgii ogólnej

 chirurgii naczyniowej

 chirurgii onkologicznej

a tak¿e:  specjalistycznej techniki ortopedycznej

 rehabilitacji fizjoterapeutycznej

 terapii manualnej oraz masa¿y

l

l

l

l

l

l

l

l

n

n

n

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

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

Wakacje bez przykrych niespodzianek
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Bezpieczne miasteczko powstało 
w Mstowie w ramach eventu, zorga-
nizowanego przez Śląski Urząd Woje-
wódzki we współpracy z lokalną gmi-
ną. Celem wydarzenia „Bezpieczne 
wakacje z rodziną” było uświado-
mienie dzieciom i dorosłym, jak 
ważne jest bezpieczeństwo -   zarów-
no podczas wakacji, jak i na co dzień 
w różnych dziedzinach życia.

Na rynku w Mstowie swoje stanowi-
ska rozstawili  m.in.:
n Śląski Urząd Wojewódzki (z akcją in-

formacyjną o rządowych progra-
mach m.in.: „Rodzina 500+”, „Dobry 
Start”)

n Wojewódzka Inspekcja Handlowa,
n Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epi-

demiologiczna,
n Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego w Częstochowie,

n Izba Administracji Skarbowej,
n Centrum Powiadamiania Ratunko-

wego,
n Policja,
n OSP Mstów.

W wydarzeniu udział wzięli  m.in.: 
Wicewojewoda Śląski Robert Mag-
dziarz, Poseł na Sejm RP Lidia Burzyń-
ska, Dyrektor Oddziału Regionalnego 
KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz, 
Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitar-
ny Urszula Mendera-Bożek, Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Częstochowie 
Dariusz Nowicki, Zastępca Komendan-
ta Miejskiego Policji w Częstochowie 
nadkom. Grażyna Dudek.

Animacje i zabawy dla dzieci prowa-
dziła grupa „Stacja Animacja”. Aktyw-
nie pomagali też wolontariusze ze 
Szkoły Podstawowej w Mstowie, pod 
opieką Justyny Klimczak.

zdj. Urząd Gminy Mstów

Mstów stawia  
na bezpieczeństwo

Uwaga na wilki
Nadleśnictwo w Złotym Potoku po-

twierdziło, że na terenie lasów przyle-
głych do miejscowości Osiny już kilku-
krotnie zaobserwowano wilka.

Dzięki ścisłej ochronie gatunkowej, li-
czebność i zasięg występowania wilka 
w Polsce wzrasta.

W 2014r. oficjalne dane, podawane 
przez Główny Urząd Statystyczny wskazy-
wały na to, że jest ich około 1276. Ich 
obecności możemy się spodzieać przede 
wszystkim w większych kompleksach le-
śnych w całym kraju.

Wilk, choć jest drapieżnikiem i może 
być niebezpieczny dla człowieka, to jed-

nak z reguły boi się ludzi i unika z nimi 
kontaktu. Należy do zwierząt płochliwych. 
Mimo to, jeśli stanie na naszej drodze, po-
winniśmy zachować szczególną ostroż-
ność. Praktycznie jedyna sprzyjająca ata-
kowi okoliczność, to taka, gdy wilk czuje 
się zagrożony i osaczony. Pozbawiony dro-
gi ucieczki.

Warto też podkreślić, że dopóki jest wy-
starczająco zwierzyny łownej, wilki zdają 
się unikać atakowania trzód, kompletnie 
je ignorując. Jednak niektóre wilki i wil-
cze watahy mogą się wyspecjalizować 
w atakowaniu słabo zabezpieczonych ho-
dowli, jeśli się tego wyuczą, pomimo po-
wszechności naturalnej zwierzyny. 

Wielka gratka dla wielbicieli czworo-
nogów. W najbliższy weekend (20, 21 
lipca) w Konopiskach odbędzie się Mię-
dzynarodowa Wystawa Psów Raso-
wych.

Wielbiciele wszystkich typów psów 
z pewnością znajdą coć dla siebie. Impre-

za odbędzie się na terenach Kompleksu 
Sportowo - Rekreacyjnego „Pająk”. Swój 
udział zgłosili hodowcy krajowi i zagra-
niczni. O miano najlepszych i  najpięk-
niejszych rywalizować będą zarówno 
szczenięta, jak i dorosłe psiaki. Mieszkań-
cy gminy Konopiska na wystawę wcho-
dzą za darmo. 

Wielka psia impreza 
w Konopiskach

KAMIENICA POLSKA

W związku z modernizacją centra-
li telefonicznej Oddziału Regional-
nego KRUS w Częstochowie, od 1 
sierpnia ulegną zmianie numery ze-
wnętrzne do częstochowskiego od-
działu kasy. 

Od 1 sierpnia osoby chcące zasię-
gnąć informacji związanych ze świad-
czeniami, ubezpieczeniami lub inną 
działalnością kasy oraz obowiązują-
cych w tej mierze uregulowań praw-
nych, będą musieli wybierać inne nu-
mery do KRUS.

Informacja na ten temat widnieje już 
na stronie kasy w zakładce poświęconej 
oddziałowi w Częstochowie. Poniżej wy-
kaz nowych numerów do OR KRUS 
w Częstochowie:

Centrala telefoniczna OR KRUS 
w Częstochowie- 343788511, sekreta-
riat – 343788510.

Informacja telefoniczna:
l ubezpieczenia - 343788584
l emerytalno-rentowa - 343788551
l rehabilitacja i prewencja - 343788519
l orzecznictwo lekarskie - 343788571
E-mail: czestochowa@krus.gov.pl

Zmienią się numery KRUS

Ponad 70 sołtysów reprezentują-
cych 16 gmin naszego powiatu wzię-
ło udział w spotkaniu inicjującym 
działalność Forum Sołtysów Ziemi 
Częstochowskiej.

Starosta częstochowski zadeklarował 
swoje wsparcie w trakcie budowania Fo-
rum Sołtysów Ziemi Częstochowskiej, 
jednocześnie podkreślając istotę samo-
rządności i niezależności tej inicjatywy.  
Sołtysi są przecież głównym motorem 
napędowym rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego. Każdego dnia w swoich so-
łectwach realizują liczne działania mają-
ce realny wpływ na rozwój obszarów 
wiejskich. Oczywiście czynników decy-
dujących o sile i możliwościach rozwojo-

wych regionu jest wiele, ale podstawo-
wym i najistotniejszym są mieszkańcy. 
Dlatego tak istotne jest, aby samorządy 
pomagały w powstawaniu i organizowa-
niu się środowisk chcących pracować 
dla swoich wsi i miast. 

Dziś sołtysi są szczególnie potrzebni, 
nie administracji, ale właśnie mieszkań-
com. Integrują i aktywizują sąsiadów czy-
niąc swoje małe ojczyzny bardziej społecz-
nymi i przyjaźniejszymi. Dzięki ich kre-
atywności każdego roku powstają w całym 
kraju dziesiątki tysięcy wartościowych wy-
darzeń. W trakcie otwartej dyskusji przy-
jęto plan organizowania środowiska i two-
rzenia podstaw organizacyjnych. Ustalono 
także datę kolejnego spotkania.

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Chcą wzmocnić rolę sołtysów

Zakończyła się bu-
dowa chodnika 
i ścieżki rowerowej 
w Przymiłowicach. 
Powstały one wzdłuż 
ruchliwej drogi kra-
jowej nr 46.

Brak chodnika przy 
ruchliwej drodze kra-
jowej od wielu lat bar-
dzo doskwierał miesz-
kańcom.   Temat był 
podnoszony na zebra-
niach wiejskich, 
w rozmowach z radny-
mi, sołtysami, miesz-
kańcami. Kilka lat te-
mu zdezaktualizował 
się projekt wykonany 
przez Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Stwo-
rzenia nowego nikt się nie podjął. - Nasza 
inwestycja w rankingu krajowym wylądo-
wała na bardzo dalekiej pozycji, w związku 
z czym, aby zadośćuczynić potrzebom 
meszkańców, zdecydowaliśmy się na sa-
modzielną inwestycję – informuje lokalny 
urząd. Jej realizacja była o tyle utrudniona, 
że trzeba było dodatkowo pozyskać nie-
zbędne grunty. W efekcie realizacja nieco 
się przeciągnęła. - 1,5-kilometrowa droga - 
podzielona na chodnik i ścieżkę rowerową - 
jest kontynuacją odcinka zbudowanego 
w Olsztynie od stawów na Borowym przez 
ul. Kolejową, Lubomirskiego do ronda pod 

ruinami zamku, aż do granicy Przymiłowic 
– wyjaśnia lokalny urząd. Chodnik o szero-
kości 1,5 m ma nawierzchnię z kostki bru-
kowej. Z kolei ścieżkę rowerową o szeroko-
ści 2,0 m zbudowano z asfaltobetonu. - 
Chodnik i ścieżka rowerowa poprawiły 
komfort życia w Przymiłowicach. Teraz 
można bezpiecznie dojechać do Olsztyna 
na rowerze, dojść do przedszkola, remizy, 
na przystanek – mówi Tomasz Kucharski, 
wójt Gminy Olsztyn.  

Koszt inwestycji to prawie 950  tysię-
cy zł. Inwestycja w całości została zre-
alizowana ze środków własnych gminy 
Olsztyn.

zdj. Urząd Gminy Olsztyn

Nowy chodnik w Przymiłowicach

CZĘSTOCHOWASTAROSTWO POWIATOWE

Oprac. Katarzyna Gwara

OLSZTYN MSTÓW

KONOPISKA

mailto:czestochowa@krus.gov.pl
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Krzysztof Siudeja
ul. Jasnogórska 214, Bia³a, 42-125 Kamyk                      

e-mail: siudeja@gmail.com
tel. 34 362 75 51,   kom. 601 928 931

sprzeda¿ czêœci
wymiana t³umików
bezgotówkowa likwidacja szkód 
komunikacyjnych
naprawa powypadkowa wszystkich 
marek samochodów
wynajem auta zastêpczego

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY  
 ë specjalizacja Citro n 

Trwają prace budowlane przy 
ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku. 
W ramach inwestycji ma po-
wstać siedziba Centrum Integra-
cji i Aktywności Społecznej.

W wyniku realizacji powstanie bu-
dynek o powierzchni zabudowy wy-
noszącej 174 m2, a powierzchni 
użytkowej wynoszącej 267 m2 oraz 
kubaturze wynoszącej 1359 m3. Pra-
ce obejmują między innymi rozbiór-
kę ścian, rozbiórkę stropu żelbeto-
wego, roboty konstrukcyjne, wyko-
nanie ścian, wykonanie systemowej 
ściany osłonowej, montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej, wykonanie in-
stalacji w budynku, montaż prefa-
brykowanego wiązara dachowego 
wraz z warstwami przekrycia i oryn-
nowaniem, roboty wykończeniowe 
i montażowe wewnątrz i na zewnątrz 
obiektu, uporządkowanie terenu ze-
wnętrznego, wyposażenie obiektu.

Zadaniem Centrum będzie szero-
ko rozumiana integracja zawodowa 

i społeczna. Ma ona umożliwić zdo-
bycie lub podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych oraz organizowanie 
praktyk i staży. Będzie ono miał rów-
nież na celu dopasowanie indywidu-
alnych programów zatrudnienia so-
cjalnego zgodnie z możliwościami 
i umiejętnościami uczestnika oraz 
udział w grupach wsparcia, grupach 
samopomocowych, zajęciach tera-
peutycznych, umożliwiających zdo-
bywanie praktycznych, „życiowych” 
umiejętności, ułatwiających rozwią-
zywanie problemów osobistych i ro-
dzinnych, wzmacniających motywa-
cję do zmiany własnego losu i umoż-
liwiających codzienne funkcjonowa-
nie w społeczeństwie.

Prace przy ulicy Harcerskiej mają 
zostać zrealizowane do koło wrze-
śnia. Wartość robót objętych umo-
wą wynosi 1.721.107,33 zł. Zadanie 
inwestycyjne jest dofinansowane 
w ramach środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kłobuck

Powstanie Centrum Integracji 
i Aktywności Społecznej

Szpital Rejonowy w Kłobucku 
(ul. 11 Listopada 5E) uzyskał no-
wy kontrakt  na badania tomo-
grafii komputerowej. Dzięki te-
mu będzie mógł przyjąć znacz-
nie większą liczbę pacjentów. 

Władze szpitala oceniają, że ko-
lejka pacjentów ambulatoryjnych 
oczekujących na badania zmniej-
szy się z kilku miesięcy do kilkuna-
stu dni. - Ponadto pozwoli to na 
szybszą dostępność pacjentów do 
badań TK, a w konsekwencji wpły-
nie na zwiększenie skuteczności le-
czenia i wczesnego wykrywania 
chorób – podkreśla Starostwo Po-
wiatowe w Kłobucku.

Pracownia tomografii komputero-
wej zlokalizowana jest na parterze 
Szpitala Rejonowego w Kłobucku  
przy ulicy  11 Listopada 5E.

Jest dostępna dla pacjentów 
w godzinach:

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 11.00 – 19.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00

Badania wykonywane są na pod-
stawie skierowania od lekarza spe-
cjalisty. W tym celu wykorzystuje się 
8-rzędowy aparat GE Lightspeed 
Ultra. Wyniki opisywane są przez do-
świadczonych radiologów. 

Pracownia wykonuje badania to-

mografii komputerowej w zakresie:
l głowy;
l zatok;
l szyi;
l kręgosłupa;
l klatki piersiowej;
l jamy brzusznej;
l miednicy mniejszej;
l układu kostno-stawowego (ręka, 

nadgarstek, przedramię, łokieć, 
ramię, bark, obojczyk, łopatka, 
mostek, stopa, podudzie, kolano, 
udo, biodro);

l tkanek miękkich
  Wymagane dokumenty w dniu 

badania: skierowanie od lekarza 
specjalisty.

Lekarzowi przed badaniem należy 
okazać wyniki poprzednich badań 
np.: RTG lub USG, RM i wszelką do-
kumentację związaną z leczeniem 
badanego narządu.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że trwają prace związane z rozbu-
dową oraz zmianą sposobu użyt-
kowania części pomieszczeń Za-
kładu Fizjoterapii oraz kuchni 
Szpitala Rejonowego w Kłobucku.

Realizacja tej inwestycji rozpo-
częła się w miesiącu kwietniu. Pla-
nowany termin zakończenia prac 
to grudzień. Całkowita wartość in-
westycji 2  970  000,00 zł.   Dzięki 
niej Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku rozszerzy działalność 
w zakresie rehabilitacji.

Szpital Rejonowy

Więcej pacjentów  
na tomografię

W Starostwie Powiatowym w Kłobucku 
gościli przedstawiciele Oddziału Śląskiego 
Państwowego Funduszu Osób Niepełno-
sprawnych. Podczas spotkania z lokalnymi 
władzami została podpisana umowa o dofi-
nansowanie do zakupu schodołazów w ra-
mach likwidacji barier architektonicznych 
dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku oraz dla 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Zajączkach Drugich. 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku wystąpiło 
do Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofi-
nansowanie do likwidacji barier architekto-
nicznych w dwóch placówkach oświatowych 
(szkoła średnia i podstawowa), gdzie uczęszcza-
ją niepełnosprawni uczniowie poruszający się 
na wózkach inwalidzkich.   W efekcie tych dzia-
łań   pozyskano:
l 8.649 zł. na zakup schodołazu dla Szkoły im. 

Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Dru-
gich    

l 6.150 zł. na zakup schodołazu dla Zespołu 
Szkół nr 3 w Kłobucku.                  
Dzięki tym inwestycjom od nowego roku 

szkolnego niepełnosprawni uczniowie będą 
mieli możliwość przemieszczania się na różne 
poziomy budynku, a przez to w pełni korzystać 
z infrastruktury szkoły - w tym zasobów sal te-
matycznych i uczestniczyć na bieżąco w życiu 
społecznym klasy.

Podczas spotkania zawarto również Porozu-
mienie w sprawie wdrożenia systemu obsługi 
wsparcia finansowego ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. System   jest platformą elektronicz-
ną stworzoną i wdrażaną przez PFRON w celu 
obsługi zadań realizowanych przez Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie i Powiatowe Urzędy 
Pracy. Daje również możliwość elektronicznego 
składania wniosków osobom niepełnospraw-
nym. Zgodnie z założeniami Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
System obsługi wsparcia finansowego stanie się 
od przyszłego roku obowiązkowym narzędziem 
do dokonywania rozliczeń między jednostkami 
samorządu a Państwowym Funduszem Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W imieniu Powiatu Kłobuckiego dokumenty 
podpisali: Starosta Kłobucki Henryk Kiepura i 
Członek Zarządu Krzysztof Nowak, a w imieniu 
PFRON: Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON 
Jan Wroński oraz Pełnomocnik PFRON Teresa 
Saczuk.

Po podpisaniu dokumentów, na zaproszenie 
starosty, przedstawiciele Oddziału Śląskiego 
PFRON i uczestnicy spotkania   udali się z wi-
zytą do Klubu Dziennego Pobytu dla Osób Nie-
pełnosprawnych. Po prezentacji działalności 
placówki członkowie klubu, ich opiekunowie 
oraz zaproszeni goście spędzili wspólnie czas 
przy poczęstunku zorganizowanym przez ka-
drę placówki.

Zakup schodołazów

Starostwo na rzecz 
niepełnosprawnych

Kłobuccy policjanci 
wzięli udział w pikniku 
charytatywnym w Danko-
wicach. Tradycyjnie naj-
młodsi mogli z bliska zo-
baczyć sprzęt wykorzysty-
wany przez stróżów prawa 
w codziennej służbie. Naj-
większą atrakcją było jed-
nak spotkanie ze Sznup-
kiem, policyjną maskotką. 
W ramach pikniku odbył 
się też mecz piłki nożnej 
rozegrany pomiędzy re-
prezentacją z kłobuckiej 
komendy, komisariatami we Wręczycy 
Wielkiej i Krzepicach, a drużyną ratowni-
ków medycznych z Olesna, Praszki i Do-
brodzienia.

Wydarzenie było zorganizowane przez Sołec-
two w Dankowicach. Na wszystkich, którzy te-
go dnia odwiedzili Sołecki Kompleks Sportowo 
– Rekreacyjny czekało wiele atrakcji. Jedną 
z nich był pokazowy mecz piłki nożnej rozgry-
wany pomiędzy reprezentacją z kłobuckiej ko-
mendy oraz komisariatów we Wręczycy Wiel-
kiej i w Krzepicach, a drużyną ratowników me-
dycznych z Olesna, Praszki i Dobrodzienia.

Kapitanem policyjnej reprezentacji był Ko-
mendant Komisariatu Policji we Wręczycy 
Wielkiej podisp. Zbigniew Robak, który również 
aktywnie włączył się w organizację charytatyw-
nej imprezy.

Tradycyjnie na tego typu imprezach poli-
cjanci zaprezentowali również radiowóz oraz 
sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. 
O tym, że podczas letniego wypoczynku należy 
pamiętać o bezpieczeństwie przypomniały pro-
filaktyk społeczny sierż. Marlena Wiśniewska 
oraz dzielnicowa asp. Sabina Sobańtka. Oczy-
wiście najwięcej emocji wzbudził Sznupek, któ-
ry dopingował mundurowych piłkarzy i chętnie 
pozował do zdjęć. 

Danków

Mundurowi na pikniku 
charytatywnym

Kolumnę opracowała: Katarzyna Gwara

KŁOBUCK



Co wiemy o Kłobucku...
8. PIĄTEK-NIEDZIELA, 19-21 LIPCA 2019 KŁOBUCK

509 097 227
512 617 003

NAJLEPSZE CENY!

AUDIO SYSTEM
RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)

42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30

KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

l Radia samochodowe
l Nawigacje
l CB-Radia
l Antyradary - Yanosik, Coyote
l G³oœniki

Kłobuck to jedno z miast 
województwa śląskiego. Po-
wiat kłobucki położony jest 
w malowniczych rejonach – 
w dolinach rzek Liswarty, 
Warty i Białęj Okszy.  Otoczo-
ny jest pięknymi zielonymi la-
sami. Dość małe, niezbyt do-
brze znane miasto skrywa 
w sobie wiele ciekawych, pięk-
nych miejsc wartych uwagi 
i odwiedzenia. Ma w sobie cie-
kawostki zarówno przyrodni-
cze, jak i historyczne. Zdecy-
dowanie warte odwiedzenia! 

Pałac w Kłobucku
został wybudowany dla pruskie-
go ministra Christiana von Hau-
gwitza w latach 1795-1800.  
Neogotycka siedziba zachowała 
się i zachwyca do dnia dzisiejsze-
go. Został stworzony na wzór 
berlińskiej, neogotyckiej rezy-
dencji Haugwitza. Ma kształt li-
tery L. Najbardziej charaktery-
stycznym elementem jest wielo-
boczna, centralnie umieszczona 
wieża, zwieńczona krenelażem. 
W sąsiedztwie pałacu znajduje 
się rozległy park.  Mnóstwo 
w nim historii! Po ministrze 
w pałacu gospodarował jego syn 
Paweł. Później został wykupiony 
przez rodzinę Lemańskich 
w 1833 roku, a dokładnie przez 
Benedykta Lemańskiego. Na-
stępnie pałac trafił w ręce ślą-
skich magnatów. Donnersmarc-
kowie z kolei sprzedali go w 1871 
roku carowi Rosji, Aleksandrowi 

II. Dobrami Romanowów pozo-
stawał aż do końca I wojny świa-
towej. Wówczas włości przejął 
skarb państwa polskiego. Od te-
go czasu w pałacu mieściła się 
m.in. szkoła leśna i siedziba 
władz samorządowych.

Kościół świętych Marcina 
i Małgorzaty w Kłobucku
To główna część zespołu klasz-

tornego kanoników regularnych. 
Jest on najważniejszym zabyt-
kiem Kłobucka, zlokalizowany 
w sąsiedztwie kłobuckiego ryn-
ku. Obecnie utrzymany jest 
w stylu  gotyckim z elementami 
baroku. Wzniesiony go w pier-
wotnej formie na przełomie XII 
i XIII wieku. Do dziś zachowało 
się w nim pięć gotyckich portali 
ostrołukowych. Warto też zwró-
cić uwagę na interesujące skle-
pienia krzyżowe w prezbiterium, 

stalle oraz ambonę. Natomiast 
z zabudowań klasztornych za-
chowały się, choć znacznie prze-
budowane, skrzydło klasztoru 
i spichlerz. W skarbcu kościel-
nym przechowywane są podaro-
wane przez Jana Długosza: or-
nat, kielich z herbem Wieniawa, 
relikwie, liczne kroniki oraz ob-
raz Matki Boskiej Kłobuckiej.

Rynek w Kłobucku
A dokładniej Plac im. Jana Paw-

ła II to przede wszystkim  główny 
element urbanistyczny miasta. Ma 
nieregularny, czworokątny kształt, 
co jest wynikiem wielokrotnych 
zmian w jego zabudowie. Położony 
jest w centralnej części miasta. 
Rynek, od czasu swego powstania, 
pełnił typową w średniowieczu 
funkcję handlową. Dodatkowo 
oprócz całodniowych wtorkowych 
targów organizowano corocznie 
trzy duże jarmarki. Odbywały się 
one w dni patronów kłobuckich 
kościołów: Św. Małgorzaty (13 lip-
ca), Św. Marcina (11 listopada) 
i Św. Bartłomieja (24 sierpnia).  
W rynku usytuowano także drew-
niany ratusz. 

Dolina rzeki Liswarty
Długość rzeki to około 95km. 

Źródła Liswarty znajdują się 
w niewielkiej miejscowości Mzyki, 

nieopodal Woźnik. Jej górny bieg 
objęty jest ochroną w ramach 
Parku Krajobrazowego „Lasy nad 
Górną Liswartą”. Rzeka płynie 
w naturalnej dolinie porośniętej 
pięknymi i zielonymi lasami. Po-
czątkowo Liswarta kieruje się na 
zachód, by po pewnym czasie 
skręcić ku północy. W okolicach 
Krzepic płynie już w kierunku 
wschodnim. W dolnym biegu rze-
ka przyjmuje dwa najdłuższe do-
pływy, czyli Białą Okszę i Czarną 
Okszę, zwaną też Kocinką.

Staw na Pankówce 
w Pankach

Jest to zbiornik retencyjny 
o powierzchni ok. 3,0 ha i po-
jemności ok. 30 tys. m3. Utwo-
rzony został w dolinie rzeki Pan-
kówki. Został utworzony w ce-
lach wędkarskich i rekreacyj-
nych. 

Rezerwat „Szachownica”
Ma charakter rezerwatu geolo-

gicznego. Podlega ochronie czyn-
nej. Jest to system korytarzy pro-
glacjalnej jaskini „Szachownica” 
i wapiennego wzgórza „Krzemien-
na Góra” porośniętego kwaśną 
buczyną niżową. Jego powierzch-
nia wynosi 12,7 ha. Oprócz sa-
mej jaskini ochronie podlega tak-
że wapienne wzniesienie Krze-
miennej Góry, porośnięte przez 
las należący do zbiorowiska o na-
zwie kwaśna buczyna niżowa.  
Co ważne jest to miejsce masowej 
hibernacji nietoperzy! 

Sławni ludzie z Kłobucka
W Kłobucku urodził się i wy-

chował Władysław Sebyła. Po-
eta, który w okresie II Wojny 
Światowej został również żołnie-
rzem. Od najmłodszych lat ma-
lował, grał na skrzypcach i forte-
pianie, a swój pierwszy wiersz 
„Przygody po pensji” napisał 
w wieku  8 lat! Wydał on między 
innymi 3 tomy poezji, a w swoim 
pierwszym utworze szydził z za-
glądania do kieliszka. Dziś jego 
imię nosi  Miejski Ośrodek Kul-
tury w Kłobucku, a przed bu-
dynkiem stoi tablica upamięt-
niająca poetę. Dumą Kłobucka 
jest również zespół muzyczny 
Cała Góra Barwinków. Chłopaki 

grają głównie mieszankę reggae 
i ska. Zespół powstał w 2002 ro-
ku. Znakiem rozpoznawczym 
CGB jest, wysunięta na pierwszy 
plan, rozbudowana sekcja dęta. 

Zalew Zakrzew
Atrakcją cieszącą się ogrom-

nym zainteresowaniem jest też 
zalew Zakrzew – zbiornik reten-
cyjny na rzece Białej Okszy, 
znajdujący się na pograniczu wsi 
Rybno i Kłobucka (sołectwo Za-
krzew). Zalew ma powierzchnię 
9,49 ha. Od strony południowo-
-wschodniej otaczają go lasy. 
Akwen i jego otoczenie w latach 
2009-2010 poddane zostały re-
witalizacji, mają one stanowić 
atrakcyjne miejsce wypoczynku. 
Kąpielisko na zalewie na Białej 
Okszy wytyczono zbudowanym 
na wodzie pomostem w kształcie 
litery U. Utworzono też place za-
baw dla dzieci, ogólnodostępny 
grill, molo wyznaczające strefę 
kąpielową, przebieralnie, 
prysznice. Przy zalewie w sezo-
nie letnim działa ogródek piwny, 
znajdują się tu także altany wi-
dokowe. Na zalewie znajdują się 
dwie niewielkie wyspy w odległo-
ści ok. 100 m od siebie i po-
wierzchni ok. 20 m² każda.  Są 
siedliskiem licznego ptactwa 
wodnego. Zbiornik jest również 
wykorzystywany do wędkowa-
nia. Warto podkreślić, że to ide-
alne miejsce również zimą – 
uwielbiają je miłośnicy morso-
wania. To właśnie tutaj w 13 
grudnia 2015 roku pobito re-
kord Guinnessa w jednocze-
snym morsowaniu! 

Przepyszny chleb
Kłobuck słynie w okolicy 

z przepysznego chleba. Został on 
nawet wpisany na Listę Produk-
tów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chleb 
produkowany jest na bazie mąki 
żytniej, formowany ręcznie i wy-
piekany w piecach ceramicznych 
od kilkudziesięciu lat według 
niezmiennej receptury.

Mało kto wie, że w Kłobucku 
powstała bajka! To właśnie 
przez nią przed budynkiem 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
znajdują się kamienne figurki 
sów. Postawiła je tam dyrektor-
ka MOK Olga Skwara. Autorką 
owej bajki jest pracująca w MOK 
Olga Derewiecka. Opowieść 
współtworzyły dzieci. Zaczyna 
się tak: „W Zagórskim parku, 
w ukryciu przed oczyma ludzki-
mi, w labiryntach Zamku Za-
górskiego działał Tajny Klub 
Sów Kłobuckich...”

oprac. Julia Czechowicz

Kłobuck to idealne miejsce, 
aby wypocząć po ciężkiej pracy. 
Znajdują się tutaj piękne lasy 
idealne do długich spacerów. 
W pobliżu utworzone zostały 
trzy rezerwaty przyrody: rezer-
wat leśny Dębowa Góra, który 
chroni m.in. 200-letnie dęby, 
rezerwat historyczno-przyrodni-
czy Zamczysko i rezerwat leśny 
Modrzewiowa Góra.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Haugwitz
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Kolejne inwestycje w gminie

Plac targowy, nowe łazienki, termomodernizacja świetlicy…

Kłobuck to idealne miejsce 
na wypoczynek – także i ten 
aktywny. Okoliczne tereny 
sprzyjają nie tylko długim 
spacerom, ale również wy-
cieczkom rowerowym. Dosko-
nałe możliwości daje na przy-
kład ścieżka przyrodniczo-le-
śna obejmującą dwie trasy – 
o długości 12,7 km i 4,5 km.

Trasa rowerowa o długości 
12,7 km

Biegnie od stanowiska chro-
nionego wawrzynka „Wilcze 
Łyko” w Leśnictwie Pierzchno 
przez rezerwat „Zamczysko” 
w Grodzisku do zalewu w Za-
krzewie. Czego spodziewać się 
po drodze? Rezerwat „Zamczy-
sko” zajmujący powierzchnię 
1,35 ha, obejmuje wzgórze 
z wałami obronnymi, fosą i ru-
inami średniowiecznego grodu. 
Teren rezerwatu pokrywa las 
mieszany, w którym dominuje 
starodrzew dębowy w wieku 
180-200 lat. Zalew w Zakrze-
wie to z kolei sztuczny zbiornik 
wodny o powierzchni 10 ha, 
utworzony na Białej Okszy, 
w okresie letnim wykorzysty-
wany do celów rekreacyjnych.

Trasa rowerowa o długości 
4,5 km

Rozpoczyna się w rezerwacie 
przyrody „Dębowa Góra”, bie-
gnie do zbiornika w Zakrzewie, 
a następnie do pomnika przy-
rody - 200-letniego dębu szy-

pułkowego, obok siedziby Nad-
leśnictwa. „Dębowa Góra” – to 
rezerwat o powierzchni 5,45ha. 
Położony jest na wzniesieniu 
dochodzącym do 330 m n.p.m., 
na którym znajduje się wieża 
obserwacyjna. Na terenie re-
zerwatu rosną dęby szypułko-
we i świerki (najstarsze liczą 
400 lat), a także chronione ga-
tunki roślin takie jak: wawrzy-
nek wilcze łyko, barwinek, 
konwalia majowa oraz zwierzę-
ta: jaszczurka zwinka, padalec 
zwyczajny, żmija zygzakowata.

Oprócz tras rowerowych, 
przez teren gminy 

przebiegają również szlaki 
turystyczne:

Niebieski – Szlak Rezerwatów 
Przyrody długości 67,5 km.  
Prowadzi przez rezerwaty 
„Zamczysko”, „Dębowa Gó-
ra” (w granicach miasta), 
miejscowość Truskolasy (za-
bytkowy kościół) i Panki, re-
zerwat „Modrzewiowa Góra” 
(ok. 20 km od Kłobucka), 
Krzepice (zabytki architektu-
ry) i Dankowo (kompleks za-
bytków i mury zamku) do Li-
pia (dworek)

Zielony – Szlak Kłobucki bie-
gnie z Kłobucka przez Mokrą 
(pomnik ku czci żołnierzy 
poległych w bitwie w 1939 
r.), Zawady nad Liswartą 
(miejscowość wypoczynko-
wa) do wsi Wąsosz (na cmen-
tarzu zbiorowa mogiła po-
wstańców z 1863 r.).

Kolejne inwestycje w gmi-
nie Kłobuck. Trwają prace 
związane z ostatnim eta-
pem rewitalizacji placu tar-
gowego, wkrótce zakończy 
się termomodernizacja bu-
dynku świetlicy w Gruszew-
ni, a niedawno dobiegła 
końca inwestycja związana 
z budową dróg gminnych 
wraz z kanalizacją deszczo-
wą na Osiedlu Smugi II  
w  Kłobucku.

l Prace związane z ostatnim 
etapem rewitalizacji placu 
targowego musiały zostać 
czasowo wstrzymane. Po-
wód? Stwierdzono występo-
wanie w podłożu gruntów 
nienośnych. W efekcie ko-
nieczne było dokonanie 
wzmocnień cementowych. 
Przerwa podyktowana była 
realizacją tych prac, a także 
dojrzewaniem warstwy stabi-
lizacyjnej. 

l Do końca lipca mają po-
trwać prace budowlane zwią-
zane z rozbudową, przebudo-
wą i termomodernizacją bu-
dynku świetlicy w Gruszewni. 
Inwestycja jest współfinanso-
wana z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Jej całkowity 
koszt wyniesie 700.828,10 zł. 
Samo dofinansowanie to 
300.694,00 zł.
l Zakończyła się też inwesty-

cja związana z budową dróg 
gminnych wraz z kanalizacją 
deszczową na Osiedlu Smugi II 
w  Kłobucku. Drugi – końcowy 
– etap obejmował budowę ka-
nalizacji deszczowej i jezdni na 
ulicach Bolesława Leśmiana, 
Haliny Poświatowskiej i Zofii 
Nałkowskiej. - Zgodnie z umo-
wą wykonana została kanali-
zacja deszczowa o łącznej dłu-
gości 588,0 m. Ułożono kra-
wężnik betonowy oraz wyko-

nano jezdnie o nawierzchni bi-
tumicznej – informuje lokalny 
urząd. Inwestycja pochłonęła 
1 773 782,15 zł. 
l Zakończono również prace 
budowlane związane z remon-
tem budynku Urzędu Miej-
skiego w Kłobucku. Metamor-
fozę przeszedł korytarz oraz 
pomieszczenia sanitarne zlo-
kalizowane na parterze i pię-
trze. Inwestycja pochłonęła 
280.028,91 zł.

Wypoczynek

Rowerem przez 
tereny kłobuckie

Kolumnę opracowała: Katarzyna Gwara
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Jak nie czytam, jak czytam… 
Uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w ogólnopolskiej akcji promu-
jącej czytelnictwo, która polegała na 
biciu rekordu w czytaniu. W naszej ak-
cji uczestniczyło 38 osób, zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli. Chętni roz-
wiązywali również quiz dotyczący 
wiedzy o książce. Zwycięzcy otrzymali 

nagrody. Mamy nadzieję, że za rok 
będzie nas więcej!!!

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” 
to doskonała okazja do poczytania w 
gronie koleżanek i kolegów, w miłych 
okolicznościach, bez przymusu. Głów-
nym celem akcji jest budowanie pozy-
tywnego wizerunku książki, tak aby 
czytanie było przyjemnością, a nie 
przykrym obowiązkiem.

Reduta Częstochowa – porządkowanie  schronów
W tym roku będziemy obchodzić 

80. rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej. Chcąc przypomnieć o lokalnej hi-
storii, w ramach akcji Reduta Często-
chowa młodzież naszej szkoły porząd-
kowała miejsce wokół schronu na te-
renie naszego miasta. Obiekt zlokali-
zowany przy ul. Łódzkiej to jeden z 
wielu znajdujących się w Częstocho-
wie. Schrony bojowe były ważnym 
elementem obrony miasta przed na-

wałą hitlerowską. Uczniowie klasy 3b: Mateusz Pietrasiak, Tomek Wekiera, Kuba Łapeta i Michał 
Pawlikowski pod opieką Teresy Rygalik-Weżgowiec, dołożyli wszelkich starań, aby uporządko-
wać teren wokół schronu. 

„Reduta Częstochowa 1939” to niezwykły szlak rowerowy prowadzący  śladami bitwy, jaką 
7. Dywizja Piechoty stoczyła w obronie Częstochowy we wrześniu 1939 roku. Do dnia dzisiejszego 
na terenie miasta zachowało się 12 schronów, fragmenty linii okopów i rowów przeciwpancernych. 

Zakończenie roku szkolnego…. 
19 czerwca odbyło się uroczyste za-

kończenie roku szkolnego 2018/19.
Był to szczególny dzień, w którym że-

gnaliśmy ostatni rocznik gimnazjum – 
we wrześniu w murach naszej szkoły bę-
dą się uczyć tylko licealiści.

Uczniów gimnazjum, którzy w nowym 
roku szkolnym rozpoczną naukę w wybra-
nych szkołach średnich, zachęcaliśmy do 
pozostania z nami. Dyrektor oraz wycho-
wawcy klas wręczyli nagrody i wyróżnie-
nia najlepszym uczniom, a rodzicom – li-
sty gratulacyjne.

Dyrektor w ciepłych słowach podziękowała wszystkim pedagogom za pracę w mijającym ro-
ku szkolnym. Życzyła wszystkim udanego wypoczynku, zaznaczając, by podczas wakacji pamię-
tać o bezpieczeństwie.

Uroczystość zakończenia roku uświetniło przedstawienie w wykonaniu klasy Ia.  Autorski scenariusz 
uroczystości stworzyli uczniowie pod kie-
runkiem Renaty Białowąs oraz Agnieszki 
Borowik. Dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu wszystkich członków zespołu udało się 
stworzyć ciekawe przedstawienie, obrazu-
jące z „przymrużeniem oka” szkolną rzeczy-
wistość. Na koniec daliśmy prawdziwe  
show – pokaz tańca latynoamerykańskiego 
w wykonaniu Jakuba Lizury z klasy Ia oraz 
jego scenicznej partnerki. A teraz czas na 
zasłużony odpoczynek, czyli WAKACJE!

Twój LOS
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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 19 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 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 POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 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

42-200 Czêstochowa
ul. G³ówna 56

www.rent-car.otomoto.pl      www.rentcar.gratka.pl

tel. (34) 324 30 72
kom. 601 51 77 88

Rok za³o¿enia firmy 1994

l

l

l

l

l

l

 Bezpoœredni importer samochodów bezwypadkowych
 Sprzeda¿ ratalna
 Gwarancja stanu technicznego i legalnoœci
 Ubezpieczenie OC GRATIS!
 Przyjmujemy w rozliczeniu tylko pojazdy 

    bezwypadkowe
 Sprowadzamy samochody na zamówienie

SAMOCHODY Z GWARANCJ¥!

 Audi A4 IV (B8) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis Navi 
Skóra VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
178278 km, 2.0 diesel, kombi, czarny, 
143 KM, automat
VIN: WAUZZZ8K4DA236736 Garażowany, 
I właściciel, Stan bardzo dobry. Pełne 
wyposażenie 46 900 zł

 Hyundai i40 OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klimatronik Serwis Navi VIP 
GWARANCJA24 m-ce, 2012, 188117 km
1.7 diesel, kombi, czarny, 116 KM
VIN: KMHLB81UACU029298
Garażowany. Stan bardzo dobry. Pełne 
wyposażenie. I właściciel od nowości.
STAN IDEALNY !! 34 900 zł

 Renault Scenic III BOSE *110PS 
*OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Skóra Navi 91.000km - Serwis 
GWARANCJA, 2014, 91765 km, 1.5 diesel
110 KM. Garażowany. I  właściciel. 
Pene wyposażenie. Dokumentacja 
przebiegu prowadzona do samego końca.
 35 900 zł

 BMW SERIA 3 2.0D Zarejestrowany 
Bezwypadkowy Klima Skóra Navi 
GWARANCJA 24 m-ce, 2010, 206547 km
2.0 diesel, kombi, szary, 143 KM
VIN: WBAUT31060A877642
Garażowany, serwisowany w ASO.  
Pełne wyposażenie. II właściciel.Stan 
perfekcyjny!! 27 900 zł

 Mitsubishi Outlander II Lift*140PS*4x4 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Serwis GWARANCJA-24 m-ce, 2010
180109 km, 2.0 diesel, biały, 140 KM, 4x4
VIN: JMBXJCW8WAF501738
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Ostatni przegląd przy 
163.966km. 33 900 zł

 Renault Trafic II Long *9-Osób 
*OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2010
254391 km, 2.0 diesel, złoty 
VIN: VF1JLBMB6AY344914
Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 36 900 zł

 Opel Insignia Cosmo, OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Navi Xenon 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011
197537 km, 2.0 diesel, kombi, srebrny, 
130. Garażowany.  
Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 30 900 zł

 Citroen Citroen C5 III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis Navi 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2012, 195267 
1.6 diesel, szary, 112 KM. Garażowany, 
Pełne wyposażenie. Ostatni serwis w A.S.O 
przy 193.702km. I właściciel od nowości.
STAN IDEALNY !!
 25 900 zł

 Toyota Verso D4D*126PS*7-Osób 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik 
Serwis GWARANCJA 24 m-ce, 2010
191022 km, 2.0 diesel, kombi, grafitowy , 
126 KM, 7 miejsc. Garażowany. 
I właściciel. Pełne wyposażenie
STAN IDEALNY !!
 29 900 zł

 Peugeot 4007 2.2D*156PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Serwis 
GWARANCJA 24 m-ce, 2009, 174342 km,
2.2 diesel, szary, 156 KM, 4x4, 7 miejsc
VIN: VF3VV4HNH9U902269
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Przygotowany do jazdy.
 26 900 zł

 Ford Kuga Titanium, 140PS, OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GW24 m-ce, 2014, 161814 km, 2.0 diesel, 
czarny metalik, 140 KM
Garażowany. Stan bardzo dobry.  
Pełne wyposażenie. Przegląd techniczny 
przy przebiegu 143.948km. I właściciel od 
nowości. STAN IDEALNY. 53 900 zł

 Volkswagen Sharan II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Skóra Navi 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011
188197 km, 2 diesel, kombi, czarny, 140 KM
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Przegląd techniczny przy 
przebiegu 155.661km.
 41 900 zł

Oferta wybrana z 17 lipca 2019 r.
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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
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 zdj.  arch

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół za rok 2018/19                                                                                                                                  

Igrzyska dzieci – dziewczęta i chłopcy
W sali reprezentacyjnej Ratusza 

Miejskiego podsumowano, trwające 
cały rok, sportowe współzawodnic-
two częstochowskich szkół. W su-
mie wyróżniono 36 placówek.

Kategoria dzieci obejmowała grupę 
z klas I – VI, rocznik 2006 i młodsi. 
Każda szkoła miała możliwość zgłosić 
do współzawodnictwa sportowego 
dziewczęta w 17 dyscyplinach, a chłop-
ców w 19. Były to: piłka nożna, koszy-
kówka, siatkówka, piłka ręczna, sztafe-
towe biegi przełajowe, czwórbój lekko-
atletyczny, trójbój lekkoatletyczny, ha-
lowe zawody LA, drużynowe biegi prze-
łajowe, tenis stołowy, pływanie, gry 
i zabawy ruchowe, łyżwiarstwo szybkie, 
badminton, jurajska liga rowerowa, 
siatkówka plażowa, unihokej, rugby.

Nauczyciele wychowania fizycznego 
w swoich szkołach wspólnie z młodzie-
żą na początku roku szkolnego podej-
mowali decyzję, w jakich konkuren-
cjach wezmą udział.

Na podstawie zgłoszeń Szkolny Zwią-
zek Sportowy na swym posiedzeniu po-
dejmował decyzję, jakie zastosować 
metody przeprowadzenia zawodów 
szczególnie w grach zespołowych. Nie 

da się rozegrać mistrzostw w jednym 
dniu, dlatego dokonuje się podziału na 
grupy eliminacyjne w zależności od ilo-
ści zgłoszeń. W podziałach na grupy eli-
minacyjne i w losowaniu sposobu roz-
grywania, uczestniczą nauczyciele, któ-
rzy są zainteresowani daną grą zespoło-
wą. Rozgrywki w grach zespołowych 
trwają kilka tygodni. Najwięcej dotyczy 
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki 
i piłki ręcznej.

Najpierw trzeba rozegrać eliminacje. 
Drugi etap to półfinały. Podczas finału 
wyłania się mistrzów w danej dyscypli-
nie, którzy później reprezentują miasto 
w zawodach rejonowych, później w pół-
finałach czy finałach mistrzostw śląska 
szkół podstawowych zwanych Igrzy-
skami Dzieci.

Na wynik końcowy  w rywalizacji na 
najbardziej usportowioną szkołę zgod-
nie z regulaminem składało się pięć 
najlepszych wyników. Jeden wynik 
musiał być z gier zespołowych, drugi 
z lekkiej atletyki, trzeci z dyscyplin po-
zostałych /np. pływanie, gry i zabawy, 
łyżwiarstwo, unihokej, szachy, rugby, 
liga rowerowa, tenis stołowy, zawody 
halowe w LA/ oraz dwa najlepsze wyni-
ki obojętnie, z której grupy.

W kategorii dziewcząt wyróżniły się 
szkoły: SP 53 w dziesięciu konkuren-
cjach, SP 13, 36, 52, 38 w dziewięciu 
konkurencjach, SP 7 w 8 konkuren-
cjach i SP 31 w 7 konkurencjach. By-
ły też takie szkoły, które wystąpiły w 
jednej lub dwóch konkurencjach.

W kategorii chłopców na wyróżnie-
nie zasługują szkoły: SP 38 wystąpiła 
w 13 dyscyplinach, SP 13 w 12 kon-
kurencjach, SP 52 w 11 dyscyplinach, 
SP 29, SP 53  w 10 dyscyplinach i SP 
48, 31, 36 w dziewięciu dyscyplinach.      

Największa popularnością cieszyły 
się gry zespołowe szczególnie piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka, piłka 
ręczna, dalej lekka atletyka – szczegól-
nie sztafetowe biegi przełajowe, czwór-
bój, trójbój, jurajska liga rowerowa.  

Oto niektóre osiągnięcia 
częstochowskich szkół w finałach 

wojewódzkich
SP nr 7 – II miejsce w sztafetowych 

biegach przełajowych dziewcząt, III 
miejsce w drużynowych biegach przeła-
jowych dziewcząt i VII miejsce – chłop-
ców, w czwórboju VII m –dziewczat.

W piłce nożnej największy sukces 
odnieśli chłopcy ze Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego „NOBILITO” zajmu-
jąc w finale wojewódzkim IV miejsce.  

Na szczególne wyróżnienie zasługują 
uczniowie SP 7, którzy są objęci szko-
leniem programu „lekkoatletyka dla 
każdego”pod patronatem Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki oraz Minister-
stwa Edukacji Narodowej. W ramach 
działalności klas sportowych oraz pro-
gramu reprezentacja uczniów klas lek-
koatletycznych z tej placówki plasuje 

się na czołowych miejscach w woje-
wództwie śląskim oraz w Polsce. Pięciu 
uczniów zostało wpisanych do bazy ta-
lentów Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki, co wiąże się m.in. ze szkoleniem na 
ogólnopolskich obozach talentów. 

Oto te osiągnięcia:
Julia Trąbczyńska – brązowy medal 

na 60 m przez płotki, I i V miejsce w 
Ogólnopolskich Zawodach w Penta-
Day brązowy medal w województwie w 
zawodach przełajowych, brązowy me-
dal na 600 m w Mistrzostwach Śląska

Julia Kubik – trzeci wynik w Polsce 
na 300 m, brązowa medalistka w 
drużynowych biegach przełajowych 
woj.śląskiego, IV miejsce w ogólno-
polskich zawodach –lekkoatletyka 
dla każdego, powołana została na 
obóz talentów przez PZLA

Tymoteusz Jura – wielokrotny srebr-
ny i brązowy medalista mistrzostw 
śląska w skoku w dal i biegu  na 
600 m , powołany również na obóz 
PZLA

Mateusz Mądry – wielokrotny meda-
lista mistrzostw śląska w biegu na 
600 m – również powołany na obóz 
PZLA

Martyna Cendrowska – wielokrotna 
obrończyni mistrzyń śląska w biegu 
na 600 m, II miejsce w Ogólnopol-
skich Zawodach PantaDay, brązowy 
medal w drużynowych biegach prze-
łajowych w województwie, powołana 
na obóz talentów.
Tak dobre wyniki to zasługa pani 

dyrektor Joanny Ziółkowskiej–Nowak 
oraz trenerki Żanety Trąbczyńskiej.

 ts 

Dziewczęta    Chłopcy
SP 13 – 51 pkt   1. SP 13 – 49 pkt
SP 36 – 49    2. SP 38 - 47
SP 50 – 44    3. SP 48 - 46
SP 7   -  43   4. SP 31 - 42
SP 31 -  43   5. SP 36 - 42
SP 52 -  39   6. SP 29 - 42
SP 53 -  35   7. SP 52 - 37
SP 21 -  33   8. SP 53 - 36
SP 42 -  31   9. SP 2   - 34
SP 48 -  29   10. SP 7 - 32
SP 38 -  29   11. SP 34 – 28
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie zaprasza na Wakacyj-
ny Turniej Siatkówki – Lato 2019. 
W sportowych zmaganiach będą mogły 
wziąć udział osoby z rocznika 1999 
i młodsi. 

Zawody odbędą się na boisku wie-
lofunkcyjnym przy ul. Boya - Żeleń-
skiego 6/8 w Częstochowie w dniach 
31 lipca – 1 sierpnia 2019 r. w godz. 
9.00 – 14.00. MOSiR informuje, że ter-
min oraz godziny rozgrywek mogą ulec 
zmianie, w zależności od ilości zgło-
szeń. Ostateczny harmonogram rozgry-
wek ma zostać podany do informacji 30 
lipca 2019 do godziny 14:00. Celem 
wydarzenia jest promowanie aktywne-
go wypoczynku wśród młodzieży, upo-
wszechnianie gry w piłkę siatkową, za-
pewnienie atrakcji młodzieży spędzają-
cej wakacje w mieście.

Warunki uczestnictwa
Aby wziąć udział w turnieju, należy 

zgłosić drużynę w wyznaczonym terminie, 
posiadać ważną legitymację uczniowską, 
a w przypadku osób niepełnoletnich zgodę 
rodziców lub opiekunów. Zgłoszenia przyj-
mowane będą do dnia piątku 26 lipca 
2019 r. (piątek) do godziny 14:00. Należy 
je przesłać na adres e-mail: zapisy@mosir.
pl lub dokonać zgłoszenia telefonicznego 
pod numerem 34/372-26-32 lub 34/372-
26-22 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-
14.00). W zgłoszeniu należy podać nazwę 
drużyny i telefon kontaktowy. 

Zasady gry
Drużyny mogą składać się z uczniów 

szkół gimnazjalnych oraz ponadgimna-
zjalnych, a w skład drużyny wchodzić mo-
że od 4 do 8 osób. Drużyny mogą być mę-
skie, damskie lub mieszane. MOSiR infor-
muje, że każdy zespół przed pierwszym 
meczem musi podać imiona i nazwiska 
wraz z datami urodzenia wszystkich za-
wodników drużyny. Turniej ma być roz-
grywany zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami PZPS z wyjątkami. Wysokość siatki 
będzie ustalana z przedstawicielami dru-
żyn oraz sędziami bezpośrednio przed roz-
poczęciem turnieju. Na boisku będzie mo-
gło przebywać jednocześnie 4 zawodników 
z drużyny. Nie będzie obowiązywała zasa-
da drugiej linii. Zmiany mogą się odbywać 
w sposób dowolny. Mecze rozgrywane bę-
dą do dwóch wygranych setów do 15 
punktów każdy. W przypadku remisu roz-
grywany jest trzeci set do 15 punktów 
z dwupunktową przewagą. Zwycięska 
drużyna otrzymuje 3 punkty, przegrani 
otrzymują 0 punktów. W przypadku tie-
-breaka następuje podział punktów: zwy-
cięzca otrzymuje 2 pkt a przegrany 1 pkt. 
W przypadku rozgrywek grupowych o ko-
lejności drużyn decydują kolejno: ilość 
zdobytych punktów,  bezpośredni pojedy-
nek, stosunek setów, stosunek małych 
punktów, losowanie. System gier ustalony 
będzie po zamknięciu listy zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje 
Podczas rozgrywania meczów obowią-

zuje strój sportowy oraz obuwie zmien-
ne. Piłki do gry zapewnia organizator, 
jednak piłki na rozgrzewkę drużyny za-
pewniają sobie we własnym zakresie. 
Organizator nie ubezpiecza zawodników, 
biorących udział w turnieju i nie ponosi 
również z tego tytułu odpowiedzialności. 
Weryfikacji zawodników dokonują kapi-
tanowie drużyn wraz z sędzią zawodów 
na wyraźne życzenie jednej ze stron 
przed rozpoczęciem gry - wyłącznie na 
płycie boiska, w oparciu o listę startową 
i dokument, potwierdzający tożsamość 
zawodnika. Jeżeli osoby wyznaczone do 
weryfikacji stwierdzą brak uprawnienia 
do gry w drużynie (zawodnik nie zgłoszo-
ny bądź starszy), wszystkie spotkania, 
w których wystąpił w trwającym obecnie 
etapie rozgrywek, zostaną zweryfikowa-
ne jako walkower. Formularz zgłoszenio-
wy, cały regulamin i inne informacje są 
dostępne na stronie internetowej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie. 

25-lecie Stowarzyszenia

Speedway Fan Club Częstochowa
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Wstępna runda Pucharu Polski

Skra Częstochowa  
vs. Ruch Chorzów

MOSiR zaprasza do udziału

Wakacyjny Turniej 
Siatkówki  
- Lato 2019

 Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Na ten mecz kibice 
„ C z e r w o n o - n i e b i e -
skich” czekają z nie-
cierpliwością. Już w naj-
bliższą sobotę 20 lipca 
Raków Częstochowa 
zmierzy się z Koroną 
Kielce w ramach 1. ko-
lejki PKO Ekstraklasy. 
Spotkanie zostanie roze-
grane na stadionie GIE-
KSA Arena w Bełchato-
wie, gdzie częstochow-
ska drużyna występować 
będzie w roli gospodarza 
w rundzie jesiennej se-
zonu 2019/2020. 

Zawodnicy Rakowa ma-
ją za sobą intensywny 

okres przygotowawczy. 
Rozegrali aż siedem me-
czów kontrolnych, z któ-
rych sześć zakończyło się 
zwycięstwem. Szkolenio-
wiec „Czerwono-Niebie-
skich” Marek Papszun za-
apelował o wsparcie do ki-
biców podczas meczów 
domowych Rakowa w Beł-
chatowie. 

Przypomnijmy, że klub 
poinformował niedawno, 
że została podjęta decyzja 
o pomocy w zorganizowa-
niu kibicom wyjazdów na 
te spotkania. Szczegóły 
dotyczące organizacji każ-
dego z wyjazdów będą po-
dawane w specjalnych ko-

munikatach przed każdą 
kolejką ligową, rozgrywa-
ną w roli gospodarza. 

Zapisy na wyjazd będą 
przyjmowane do trzech 
dni przed meczem, do go-
dziny 22.00, a zakup miej-
sca w autokarze będzie 
możliwy za pośrednic-
twem strony biletowej, 
a także w kasach stadio-
nowych oraz w sklepie 
w Galerii Jurajskiej. Koszt 
przejazdu na trasie Czę-
stochowa - Bełchatów - 
Częstochowa będzie wy-
nosił  10 złotych. 

Więcej informacji do-
stępnych jest na stronie 
internetowej klubu.

Stowarzyszenie Speedway Fan Club 
Częstochowa świętowało 25-lecie swo-
jej działalności podczas pikniku 14 
lipca. Wydarzenie miało miejsce na te-
renie toru speedrowerowego przy ul. 
Starzyńskiego 10a. Podczas uroczy-
stości władze miasta wraz z przyjaciół-
mi Stowarzyszenia SFC odsłonili oko-
licznościowy monument.

– Władze miasta na czele z prezydentem 
Krzysztofem  Matyjaszczykiem oraz przyja-
ciele Stowarzyszenia wspólnie odsłonili 
monument upamiętniający 25-lecie Sto-
warzyszenia Speedway Fan Clubu Często-
chowa. Następnie prezes SFC Janusz Da-
nek wręczył pamiątkowe medale osobom, 
które w ciągu 25-lat zasłużyły się Stowa-
rzyszeniu. 

Ważnym wydarzeniem obchodów było 
zakomunikowanie zebranym gościom, iż 
w ramach  dalszego rozwoju speedrowe-
ra w Częstochowie Stowarzyszenie podję-
ło stosowne kroki, aby w niedalekiej 
przyszłości w dzielnicy Wrzosowiak po-
wstał drugi tor speedrowerowy – poinfor-

mował Marcin Biś, manager ds reklamy i 
marketingu Lwy Częstochowa.  

W uroczystościach wzięli udział goście 
specjalni, legendy Włókniarza Częstocho-
wa – Wiktor Jastrzębski, Leszek Zapart, 
Jerzy Łotocki, czy Andrzej Szostek. Obec-
ni byli także młodzi żużlowcy z klubu 
Włókniarz Lwiątka Częstochowa. 

–  Jednym z elementów obchodów był 
bieg pokazowy, w którym zmierzyli się: 
radny miasta Częstochowy,  a jednocze-
śnie były zawodnik Lwów Częstochowa 
Tomasz Blukacz, prezes SFC Janusz Da-
nek oraz adepci szkółki Lwy Krasnale 
Częstochowa Sandra Charbich i Osar 
Wajs – dodaje Marcin Biś. Muzyczną 
gwiazdą tego wyjątkowego wydarzenia był 
koncert w wykonaniu Kapitana Disco. 

Podczas świętowania, odbyła się II runda 
„Best Pairs”. Zawody polegały na rywaliza-
cji par sponsorskich, a nie typowych dru-
żyn. Zwycięzcami tej rywalizacji była para  
Euro-Met Team (K. Bielica, D. Zając, D. Bas), dru-
gie miejsce –  Lwy Avia (M. Szymański, S. 
Paruzel, D. Natoński), a trzecie – Deko (P. 
Jamroszczyk, Sz. Kowalczyk, M. Kołata).

W rundzie wstępnej Pucharu 
Polski, która odbędzie się 7 sierp-
nia o godz. 17:00 Skra Częstocho-
wa zmierzy się z Ruchem Cho-
rzów. Mecz zostanie rozegrany na 
stadionie w Częstochowie przy ul. 
Loretańskiej. 

-W rundzie wstępnej PP bierze udział 
8 drużyn z dolnej części II-ligowej tabe-
li po sezonie 2018/19. Zespoły z miejsc 
11 – 18 między sobą, wg klucza 11 z 
18, 12 z 17 , 13 z 16, 14   z 15   stoczą   
walkę o 4 miejsca premiowane awan-
sem do I rundy – informuje często-
chowski klub i dodaje -Wizyta Ruchu, 
nawet przeżywającego ostatnio ogrom-
ny kryzys, będzie sporym wydarze-
niem. A stawka pojedynku spora – 
zwycięzca awansuje do 1/32 rozgry-

wek, gdzie trafić już można na zespoły z 
Ekstraklasy.

Emocje związane z pucharowymi 
rozgrywkami poprzedzą dwa mecze o 
punkty w II lidze. Pierwszy rozegrany 
mecz Skry w sezonie jesienno-zimo-
wym odbędzie się w Legionowie z benia-
minkiem rozgrywek – Legionovą. Spo-
tkanie to zaplanowano 27 lipca na go-
dzinę 18:00. Następnym rywalem, któ-
ry z kolei przyjedzie na częstochowski 
stadion będzie Garbarnia Kraków. 

Pary rundy wstępnej Pucharu 
Polski:

Skra Częstochowa – Ruch Chorzów
Błękitni Stargard – Rozwój Katowice
Olimpia Elbląg – ROW 1964 Rybnik
Gryf Wejherowo – Siarka Tarnobrzeg

Żużel

Bocar Włókniarz Częstochowa 
wygrywa w Gdańsku

Na torze w Gdańsku odbyła się ko-
lejna runda  Drużynowych Mistrzostw 
Polski Juniorów.  Nasi zawodnicy  po-
wtórzyli wtorkowy sukces i znów oka-
zali  się najlepsi zdobywając łącznie 
21 punktów.

Najlepszym zawodnikiem  Bocar Włók-
niarza Częstochowa  został  Jakub Miśko-
wiak, który w czterech biegach zainkaso-
wał 11 punktów.  Bartłomiej Kowalski  za-
pisał przy swoim nazwisku 6  oczek  nato-
miast  Mateusz Świdnicki  4 punkty. 

Żużel 

Madsen i Przedpełski w SEC
W niemieckim Gustrow odbył się 1. 

finał Speedway Euro Championship. 
W pierwszej tegorocznej rundzie zma-
gań o tytuł najlepszego żużlowca Eu-
ropy uczestniczyła dwójka zawodni-
ków forBET Włókniarza Częstochowa 
– Leon Madsen oraz Paweł Przedpeł-
ski. 

Duńczyk z dorobkiem 11+2 punktów 
sklasyfikowany został na 2. miejscu. 
Drugi z naszych zawodników Paweł 
Przedpełski wywalczył 3 oczka i ostatecz-
nie zajął 14. miejsce.

Wyniki:
1. Grigorij Łaguta – 15; 2. Leon Mad-
sen – 11; 3. Bartosz Smektała – 12; 4. 
Antonio Lindbaeck – 11; 5. Michael 
Jepsen Jensen – 10; 6. Kai Hucken-
beck – 9; 7. Vaclav Milik – 8; 8. Kac-
per Woryna – 8; 9. David Bellego – 8; 
10. Nicki Pedersen – 8; 11. Jarosław 
Hampel – 7; 12. Mikkel Michelsen – 7; 
13. Robert Lambert – 4; 14. Paweł 
Przedpełski – 3; 15. Anders Thomsen 
– 3; 16. Kevin Woelbert – 2; 17. Tobias 
Busch – 0; 18. Ben Ernst – 0.

https://rksrakow.pl/bilety.rakow.com
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Rozwiązania można przesyłać
na adres e-mail:
konkursy@zycieczestochowy.pl
do dnia 26.07.2019 r

POZIOMO: 1) pływa w rosole; 2) konserwują kominy; 3) wódka ananasowa; 
4) chusta podtrzymująca złamaną rękę; 5) podobna do brzoskwini; 6) mariac-
ki Wita Stwosza; 7) rodzaj sałaty; 8) Bizet, autor „Carmen”; 9) zwolennicy Ja-
na Husa; 10) krótki urywany płacz, szloch; 11) mały ręczny pojazd szynowy; 
12) romka; 13) słynna wieża w Paryżu; 14) element zawieszenia auta; 15) 
nienaturalnie wysoki, piskliwy głos; 16) imię Nobla; 17) autobus turystyczny; 
18) pas ziemi na rośliny ozdobne; 19) pierwiastek As; 20) grzęzawiska, mo-
kradła; 21) słynny sprawiedliwy król Żydowski; 22) rodzaj gryki; 23) odbiornik 
telewizyjny; 24) mieszkanka Islandii; 25) laury zwyciezców; 26) chart hisz-
pański; 27) krótsza droga; 28) do strzyżenia trawników; 29) półksiężyce z pie-
karni; 30) ustrój dyktatorski, autokratyczny; 31) ciastka z parzonego ciasta, 
nadziewane kremem; 32) Margaret Eleonor, pisarka kanadyjska; 33) dzieło 
filozoficzne, rozprawka; 34) przewodnik, wychowawca

PIONOWO: 1) kamienie z kosmosu; 13) gatunek żółtego sera; 15) mały 
Franciszek; 25) wtłoczenie paliwa do komory spalania; 27) małe sito; 35) pol-
scy emigranci kultywujący tradycje; 36) krótkie spodenki sportowe; 37) me-
bel do siedzenia; 38) tradycyjne czapeczki profesorów; 39) indyjska zasada 
niezabijania istot żywych; 40) nadużywa leków; 41) Cheopsa lub finansowa; 
42) angielskie hrabstwo nad cieśniną La Manche; 43) leśna droga po wycię-
ciu drzew; 44) Christie, autorka powieści kryminalnych; 45) Ferenc, węgier-
ski kompozytor i pianista; 46) Lu dla chemika; 47) badacz kultur i ludów na 
całym świecie; 48) były żołnierz, weteran; 49) smażona potrawa z jaj; 50) si-
niak, guz od uderzenia; 51) usunięcie, wydalenie ze szkoły lub uczelni; 52) 
roślinny afrodyzjak; 53) ...-gang, najdłuższa rzeka Korei Południowej; 54) typ 
makaronu; 55) Moore, grał Jamesa Bonda; 56) niezłomne, usilne błaganie; 
57) mocna nić; 58) Gowin lub Kaczyński; 59) sól kwasu węglowego; 60) sę-
dzia piłkarski; 61) czczone przez pogan; 62) octowa lub olejowa; 63) podpi-
suje się pod swoim dziełem; 64) sejf w banku; 65) największa wyspa archi-
pelagu Cyklady; 66) np. nos po uderzeniu
Rozwiązanie krzyżówki opublikujemy w kolejnym numerze  
„Życia Częstochowy i Powiatu

Krzy¿ówka nr 3 z has³em
Rozwi¹¿ krzy¿ówkê i WYGRAJ rodzinny bilet 

do Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów

Rozwiązaniem krzyżówki z 5 lipca jest  
ODERWIJ SIĘ W PARKU TRAMPOLIN.

Nagrodą jest dwugodzinny pobyt w Parku Trampolin  
w Częstochowie.

Nagrodę otrzymuje MONIKA JABŁOŃSKA. 
Wygraną należy odebrać w redakcji  

„Życia Częstochowy i Powiatu” Al. NMP 51 w terminie 7 dni.



PROGRAM TV – PIĄTEK 19 LIPCA 2019 r.

05:10 Natura w Jedynce – Lisie 
opowieści; film dokumentalny; 
Republika Południowej Afryki (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 218; 
serial; Turcja (2015);  od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 528 (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. 94 

Augustów; magazyn;  od lat 7
09:10 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 10/15 - Bliźniak, 
czyli pieniądz robi pieniądz; serial 
komediowy TVP;  od lat 7

10:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 122 - 
Śmiertelne złoto; serial TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 137 - 
Tajemnica Możejki; serial TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce – Nieznana 

Wenecja; film dokumentalny; Austria
14:00 Elif; s.III; odc. 529; serial; Turcja 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 219; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3988; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 2/109; 

teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu - 3/109
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Echo serca; odc. 5; serial TVP
21:30 Palomino ; film obyczajowy; USA 

(1991)
23:15 Z podniesionym czołem 2: 

Odwet; film akcji; USA (2007)
00:55 Labirynt; odc. 3/7; serial 

kryminalny; Czechy (2015);  od lat 16
02:10 Labirynt; odc. 4/7 (Labyrint, 4 

dil); serial kryminalny; Czechy (2015);  
od lat 16

03:20 Ocaleni; reality show
04:25 Magazyn kryminalny 997; 

magazyn
05:10 Notacje – Józef Mac. Przestała 

istnieć rodzina; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny - odc 470 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 39 Samotna decyzja; 
serial; Niemcy (2008);  od lat 12

06:55 Anna Dymna - spotkajmy się - 
Mateusz Górski;  od lat 7

07:25 Familiada; s.I; odc. 2230; 
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 - 

(422);  od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 218 

„Anioł, nie kobieta” sezon 11; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2062; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:30 Koło fortuny - odc 471 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 24 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018);  od lat 12

14:05 Coś dla Ciebie; magazyn;  od lat 7
14:35 Operacja Zdrowie! - /20/ 

Okulistyka; magazyn medyczny;  od 
lat 12

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 139; serial; Niemcy 
(2008);  od lat 12

16:00 Koło fortuny - odc 472 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2231; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości - odc 103 (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. 717 Życie 

po życiu; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 117 

„Powrót do szkoły”; serial TVP
20:10 Kino relaks - Masz talent; film 

obyczajowy; Wielka Brytania, USA 
22:00 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trasa Dwójki - 2019 (1) 
Toruń; koncert

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

00:10 W cywilu 3 (The Marine 3: 
Homefront); USA (2013);  od lat 16

01:50 Skradzione serce; komedia; 
Niemcy (2013);  od lat 12

03:30 Kontakt; odc. 6/8 (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 (16); magazyn 

poradnikowy. Dorota Deląg 
szuka idealnego towarzysza dla 
swojej 19-letniej jamniczki Nikity. 
Prowadząca postara się doradzić w 
wyborze. Oskar i Ewelina mają...

9:15 Malanowski i partnerzy (23) serial 
fabularno-dokumentalny

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

10:45 Dlaczego ja? (665) serial 
paradokumentalny

11:45 Gliniarze (226) serial 
paradokumentalny

12:40 Trudne sprawy (547) serial 
paradokumentalny

13:40 Sekrety rodziny (88) serial 
paradokumentalny

14:40 Dlaczego ja? (418) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (265) serial 

paradokumentalny. W wyniku napadu 
na kantor ginie dwoje pracowników. 
Zniknęły pieniądze z kasy, ale 
zbrodnia wygląda na egzekucję. Gdy 
w torebce...

17:40 Sekrety rodziny (89) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (505) 

serial komediowy
20:10 X-Men: Przeszłość, która 

nadejdzie; film SF, Wielka Brytania/
USA 2014. W niedalekiej przyszłości 
mutanci żyją w ciągłym zagrożeniu. 
Są skutecznie ścigani przez 
strażników, 5,5-metrowe mordercze 
machiny, które nie tylko wykrywają 
gen mutacji, ale także przejmują moce 
i wygląd swoich ofiar. By przetrwać, 
mutanci muszą sprawić, żeby 
strażnicy nigdy nie powstali…

22:55 Raport mniejszości; film SF, USA 
2002. Anderton musi udowodnić, że 
nie zabije.

2:00 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci…

05:10 Uwaga! (5738) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (441) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Poledwiczki z 

leczo (39/40) - program
08:00 19 + (351) - program
08:30 19 + (352) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1147) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1148) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (33/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (698) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1149) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1150) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (442) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (34/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (699) - program
19:00 Fakty (7870) - informacje
19:35 Sport (7853) - informacje, live
19:45 Pogoda (7850) - informacje 
19:50 Uwaga! (5739) - program
20:00 Niesamowity Hulk - film 

przygodowy, USA 2008. 
Odseparowany od swojej ukochanej 
Hulk ucieka przed przedstawicielami 
amerykańskiej armii, którzy chcą 
wykorzystać jego niezwykłe 
umiejętności. 

22:15 Prestiż - film sensacyjny, USA/
Wielka Brytania 2006. W czasach, 
kiedy iluzjoniści są idolami i 
gwiazdami najwyższej klasy, 
dwóch młodych magików zaczyna 
wydeptywać sobie własną drogę 
do sławy. Krzykliwy, wyrafinowany 
Robert Angier (Hugh Jackman) to 
wytrawny artysta estradowy. Szorstki 
purysta Alfred Borden (Christian Bale) 
to twórczy geniusz, któremu brak 
polotu, by promować swoje magiczne 
pomysły. Kiedy ich największy 
magiczny numer kończy się zupełną 
klapą, zostają śmiertelnymi wrogami 
- każdy chce prześcignąć i pokonać 
drugiego…

01:00 Kuba Wojewódzki 12 (1/14) - talk 
show; (od lat 16)

02:00 Uwaga! (5739) - program
02:20 Moc Magii (546) - program

6:00 Zbuntowany anioł (267) telenowela
7:00 Na wariackich papierach: 

Człowiek, który mówił przez sen 
(21) serial sensacyjny. Była modelka 
Maddie Hayes traci cały majątek. 
Jedyne, co jej pozostało, to agencja 
detektywistyczna...

8:00 Lombard. Życie pod zastaw 3 
(145) serial obyczajowy

9:00 Rodzinny interes: Rozstania 
(45) serial obyczajowy. Do salonu 
przychodzi Antek. Fryzjerki są 
zaskoczone tym, że 8-latkiem nikt się 
nie opiekuje...

10:00 Nash Bridges: Zniknięcie (6) 
serial sensacyjny

11:00 Nash Bridges: Aloha Nash (7) 
serial sensacyjny

12:00 Kobra – oddział specjalny: 
Pogrzebany (10) serial sensacyjny

13:00 Kobra – oddział specjalny: 
Intryga (11) serial sensacyjny

14:00 Łowcy skarbów (20) serial 
przygodowy

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 3 
(123) serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes: Rozstania (45) 
serial obyczajowy

17:00 Rodzinny interes: Zakazany 
taniec (46) serial obyczajowy. Do 
salonu przychodzi Jagoda, 21-latka, 
która przygotowuje się do pierwszego 
w życiu występu w zawodach 
sportowo- tanecznych. Ela i Jola...

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 3 
(145) serial obyczajowy

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 3 
(146) serial obyczajowy

20:00 Champion; dramat sensacyjny, 
Niemcy/USA 2002. Utytułowany 
bokser staje do walki z najlepszym 
pięściarzem wśród więźniów.

21:55 Odwet; film sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2018

23:55 Kontakt bezpośredni; film 
sensacyjny, Niemcy/USA 2009

1:30 Zobacz to!: Rodzinny interes: 
Rozstania (45) serial obyczajowy

2:25 Na jedwabnym szlaku: Chiński 
smok (5) serial dokumentalny

3:05 Na jedwabnym szlaku: Lekcja 
religii (6) serial dokumentalny

3:45 Menu na miarę (4) program 
kulinarny

4:10 Z archiwum policji (9) serial 
dokumentalny

5:00 Dyżur 2 (29) serial dokumentalny
5:25 Z archiwum policji (2) serial 

dokumentalny

05:45 Bulionerzy; odc. 29/75 - 
Profesjonaliści; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 106 „Świadek”; 
serial fabularyzowany TVP;  od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 107 „Dziwna 
wanna”; serial fabularyzowany TVP

07:20 W labiryncie - Słomiany wdowiec; 
serial TVP;  od lat 12

07:50 W labiryncie - Kwiatek dla Ewy; 
serial TVP;  od lat 12

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1095; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 29; 

serial TVP;  od lat 7
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 30; 

serial TVP;  od lat 7
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 135; serial 

komediowy TVP;  od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 136 „Życie 

jest ciężkie”; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 

szponach zdrowia; serial TVP
12:35 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 

geniusza; serial obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 250 - 

Nikotyna; serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 251 - 

Jaki ojciec...; serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc. 333 Chaos 

w Leśnej Górze; serial TVP;  od lat 12
16:20 Na sygnale; odc. 107 „Dziwna 

wanna”; serial TVP
16:50 Ranczo; s.IX; odc. 109 - Potęga 

mediów; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 110 - Boska 

cząstka; serial obyczajowy TVP
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 137 „Płoną 

góry, płoną lasy” sezon 6; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 252 - 

Vistula Beach; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 48 - 

Śmierć na żywo; serial TVP
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 111 - Istotny 

dysonans; serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 112 - Demony 

Kusego; serial obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 253 - 

Ufo; serial kryminalny TVP
23:55 Na granicy; dramat;  od lat 16
01:40 Ekstradycja 2; odc. 8/9; serial 

TVP;  od lat 16
02:40 W labiryncie - Słomiany wdowiec; 

serial TVP;  od lat 12
03:10 W labiryncie - Kwiatek dla Ewy; 

serial TVP;  od lat 12
03:40 Grzech Fatmagül; odc. 18; serial; 

Turcja (2011);  od lat 12
04:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 135 

„Zawsze z rodziną”; serial komediowy 
TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:30 Makłowicz w podróży - Podróż 5 
Środkowa Dalmacja - Słodka Cetina 
(19); magazyn kulinarny

07:05 Okrasa łamie przepisy – Ryby z 
augustowskich jezior; magazyn 

07:35 Śpiewające fortepiany - (55)
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 101 

Łomża; magazyn;  od lat 7
09:05 Koło fortuny - odc 400 ed. 6; 

teleturniej
09:45 Rolnik szuka żony seria V; odc. 6; 

reality show;  od lat 12
10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /93/ - 

„Moja i Twoja nadzieja” - Hey
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki 

- /54/ - „U cioci na imieninach” - 
Szwagierkolaska

11:00 Podróże z historią; s.I; odc. 2 Jak 
zostać husarzem?; cykl dokumentalny

11:35 Święta wojna - (264) Hanys 
dance; serial komediowy TVP

12:10 Życie to Kabaret - Kabaret 2000+ /
cz. 1-2/; program rozrywkowy

14:15 Śpiewające fortepiany - (1)
15:25 Kabaretowa Mapa Polski - XVI 

Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 
(1-3); widowisko rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 
łowicka w Bednarach; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - (53); cykl reportaży;  od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 
5 Środkowa Dalmacja - Hvar (20); 
magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (262) Bercia 
Dworniok; serial komediowy TVP

20:30 Śpiewające fortepiany - (2); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:40 Postaw na milion; odc. 193; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

22:40 The Wall. Wygraj marzenia - /58/; 
teleturniej;  od lat 12

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.IV - 
(2); program rozrywkowy;  od lat 12

00:40 Koło fortuny - odc 399 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

01:25 Kabaretowa Mapa Polski - 6 
Letni Festiwal Kabaretowy Koszalin. 
Camping Europa (1); widowisko 

02:30 Kabaretowa Mapa Polski - 6 
Letni Festiwal Kabaretowy Koszalin. 
Camping Europa (2);  od lat 12

03:40 Kabaretowa Mapa Polski - 6 
Letni Festiwal Kabaretowy Koszalin. 
Camping Europa (3); widowisko 

04:35 Rozrywka Retro - Na festiwalowej 
scenie - Katarzyna Sobczyk; 
widowisko rozrywkowe

05:10 Szkoła (27) - program
06:10 Ukryta prawda (636) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (118) - program 

sądowy
08:10 Szpital (316) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(155/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (166) - program
12:20 Kryminalni 3 (7/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (380) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (119) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(156/176) - program sądowy
16:20 Szpital (317) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (28/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (8/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Ukryta prawda (635) - program 

obyczajowy
20:00 Akademia policyjna - komedia, 

USA 1984. Burmistrz pewnego 
amerykańskiego miasta zniósł 
wszelkie istniejące ograniczenia 
i zezwolił na wstępowanie w szeregi 
policji wszystkim tym, którzy mieli 
na to ochotę, choć niekoniecznie 
odpowiednie predyspozycje 
i kwalifikacje. Tak oto byli drobni 
przestępcy, wariaci i kobiety lekkich 
obyczajów pewnego dnia stają się 
stróżami prawa w swoim mieście…

22:05 Porzucona - film sensacyjny, 
USA/Kanada/Niemcy 2002. Presja 
wywołana obroną pracy dyplomowej 
na prestiżowej uczelni oraz zdobyciem 
wymarzonej posady powodują, że 
Katie zaczyna miewać halucynacje. 
Dziewczyna nadal zamartwia się 
zniknięciem swojego chłopaka…

00:10 Zagubieni (5/24) - serial, USA
01:10 Zagubieni (6/24) - serial, USA. 

Sawyer, Michael i Jin prowadzą 
rozbitków z tylnej części samolotu 
przez dżunglę

02:05 Druga strona medalu 2 (5/7) - talk 
show – Sarah Fergusson

02:35 Druga strona medalu 2 (6/7) 
- talk show – Ewa Kopacz. Jest 
jednym z bardziej kontrowersyjnych 
polityków, znana z niepopularnych 
decyzji i opinii. 

03:05 Noc Magii (546) - program

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

05:55 Wszystko o jedzeniu 3 (7/13) - 
program lifestylowy 

06:25 Beauty ekspert (9/10) - magazyn 
lifestylowy 

06:55 W dobrym stylu (3/10) - program 
lifestylowy 

07:40 Sablewskiej sposób na modę 5 
(6/13) - program rozrywkowy 

08:25 Apetyt na miłość 2 (7/10) - 
program rozrywkowy 

09:25 W czym do ślubu? 2 (2/10) - 
reality show 

10:00 Afera fryzjera 3 (3/12) - program 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu (4/10) - 

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

program kulinarno-rozrywkowy 
12:45 Eks-tra zmiana 2 (2/8) - program 
13:45 Misja ratunkowa (5/10) - program 
14:30 W czym do ślubu 4 (11/12) - 

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

show 
15:35 Śluby marzeń (2/3) - program 

rozrywkowy 
16:40 Kosmetyczne rewolucje (1/8) - 

program rozrywkowy 
17:25 Tak powstaje farba do ścian (7/8) 

- program lifestylowy 
17:55 Kuchenne rewolucje 9 (10/13) - 

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

(8) - reality show 
19:40 Ugotowani 7 (51) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:15 Ugotowani 7 (52) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:50 Apetyt na miłość 4 (6/12) - 

program rozrywkowy 
21:50 Zanim Cię zobaczę (3/8) - 

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

rozrywkowy 
00:25 Seks bez tajemnic (3/4) - program 

poradnikowy (od lat 16)
01:25 Kto tu mieszka? (2/8) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
02:10 W dobrym stylu (3/10) - program 

lifestylowy (od lat 12)
02:55 Wiem, co jem na diecie (6/12) - 

program lifestylowy (od lat 12)
03:25 Najsztub słucha - Anna Mucha 

(1/6) - talk show (od lat 12)
03:55 W roli głównej - Marysia Peszek 

(4/9) - talk show (od lat 12)
04:25 W roli głównej - Piasek (5/9) - talk 

show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 RETRO TVP SPORT; magazyn
08:05 piłka nożna
11:55 Piłka wodna - Mistrzostwa Świata 

- Korea Południowa: USA - Australia
13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa 
- 3 m kobiet 

15:50 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Bukareszt - 1/4F - 1

17:00 Skoki Narciarskie - Letnia GP 
Wisła - kwalifikacje

20:00 Strongman - Liga Mistrzów - 
Holandia (Holandia); relacja; Wielka 
Brytania (2019)

21:00 RING TVP SPORT; magazyn
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Skoki Narciarskie - Letnia GP 

Wisła - kwalifikacje
24:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Bukareszt - 1/4F - 2 
01:45 Sporty walki - Gala MMA - Rocky 

Warriors Cartel
04:05 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów: Różański - Izu

6:00 Buffy, postrach wampirów (9) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (32) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (76) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (73) reality show. 
Kowalscy z czwórką dzieci niegdyś 
mieszkali u dziadków, a potem w 
wynajętym pomieszczeniu przy 
sklepie. W końcu udało im się...

9:00 Septagon (20) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (19) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (20) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (60) serial 
11:30 Sekrety sąsiadów (61) serial 
12:00 9. miesiąc (16) serial fabularno-

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (80) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (528) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (20) serial 
17:00 Przeklęta (7) telenowela. Severo 

jedzie do stolicy. Ernesto rozwiewa 
nadzieje Brigidy na poważny związek. 
Zrozpaczona kobieta widzi go z 
bratanicą i wyrzuca ich...

18:00 Septagon (21) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (529) 

serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (19) program 

rozrywkowy realizowany z udziałem 
publiczności. Widzowie zobaczą m.in. 
Kabaret Moralnego Niepokoju

21:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (285) serial kryminalny

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (286) serial kryminalny

23:00 Odzyskać dziecko; dramat 
kryminalny, Malezja/Chiny/USA 2014. 
Amerykanie Steven i Shannon jadą do 
Portoryko, by adoptować osieroconą 
dziewczynkę. Kilka dni później 
dziecko znika. Wkrótce para zostaje 
uprowadzona...

1:00 Najgroźniejsi zabójcy: Zabójcze 
samice (1) serial przyrodniczy

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 

reklamowy

06:50 Był taki dzień - 19 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny - 19.07.1989
07:50 Nad Niemnem; odc. 4/4; serial 08:55 

To je Borowicz. Podróże ze smakiem. - 
odc (3); magazyn 

09:30 Historia Polski - Kotwicz. Ostatni 
komendant;  od lat 12

10:25 Sensacje XX wieku - Dwa żywioły. 
Skrzydła; cykl dokumentalny

10:55 Era kosmiczna: historia NASA 
- Triumf i tragedia. Odc. 3/4; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania 

12:00 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

12:15 Czas honoru; odc. 76 „Wolny 
wybór”; serial TVP;  od lat 12

13:15 Dawne światy; odc. 3/8 Grecja. Co 
zostało z mitów?; serial dokumentalny; 
Francja (2007)

14:20 Szkocki sen o Kanadzie; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

15:25 Pearl Harbor - Cała prawda 2/2; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

16:20 Historia Polski - Niezwykłe 
Dwudziestolecie. Historia gospodarcza II 
RP - Kolej linowa odc. 5

16:55 Niezwykłe Dwudziestolecie. Historia 
gospodarcza II RP - Zagłębie naftowe i 
COP odc. 6;  od lat 12

17:30 Poszukiwacze skarbów - Kompania 
Braci odc. 16/16; cykl dokumentalny; 
USA (2014)

18:00 Koło historii - Pierwsza Kadrowa; 
cykl reportaży;  od lat 12

18:30 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

18:45 Szpiedzy w Warszawie; odc. 1/4; 
serial; Wielka Brytania, Polska (2012)

19:45 Życie Solidarnością pisane  49’; film 
dokumentalny; Polska (2018)

20:50 Opowieść o Chinach - Przodkowie. 
Odc. 1/6; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania 

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV 
- Środowisko; magazyn

22:35 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
grabarza w Moskwie

23:15 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
1/6 (odc. 1); serial dokumentalny; USA 
(2013);  od lat 16

00:05 Dobry wieczór, Opole! Festiwal 
legenda; film dokumentalny

01:00 Sensacje XX wieku - Dwa żywioły. 
Skrzydła; cykl dokumentalny

01:30 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 5; cykl dokumentalny;  
od lat 7

02:00 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Radiostacja 
Babice

02:25 Dziennik telewizyjny - 19.07.1989
03:10 Terytorialsi; cykl reportaży

6:00 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów

8:30 K.O. TV Weekly; magazyn 
bokserski

9:00 Koszykówka mężczyzn; mecz 
towarzyski: Gortat Team - 
Reprezentacja Wojska Polskiego

11:30 Piłka nożna plażowa: Turniej 
kwalifikacyjny do mistrzostw świata; 
mecz fazy grupowej: Polska - Czechy

12:15 Piłka nożna: Eliminacje Ligi 
Mistrzów; rewanżowy mecz 1. rundy: 
Piast Gliwice - BATE Borysów

14:00 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów

16:30 Piłka nożna: Superpuchar Polski; 
mecz: Piast Gliwice - Lechia Gdańsk

18:30 Boks
19:30 Polskie MMA; reportaż
20:00 Siatkówka kobiet; mecz 

towarzyski: Polska - Czechy. Biało-
Czerwone przygotowują się do 
turnieju kwalifikacyjnego ME

22:30 Boks
1:00 Boks: Walka o pas WBO World 

Female w Jeleniej Górze; waga 
superpiórkowa: Ewa Brodnicka - 
Janeth Perez

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3478; telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3479; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 310; magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:25 wojsko – polskie.pl; odc. 61; 

reportaż
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn
09:50 Sekundy, które zmieniły życie
10:20 Janosik; odc. 6/13 - Worek 

talarów; serial TVP;  od lat 7
11:20 Janosik; odc. 7/13 - Beczka 

okowity; serial TVP;  od lat 7
12:20 Fascynujący świat - Powrót na 

Księżyc; film dokumentalny; Francja 
(2018);  od lat 12

13:20 Z pamięci; felieton
13:35 Okrasa łamie przepisy – Na 

żuławskim szlaku; magazyn 
14:05 Żywy Bałtyk; odc. 4 Foki; serial 

dokumentalny;  od lat 7
14:35 Jak to działa; odc. 168 Sen; 

magazyn; Bez ograniczeń wiekowych
15:10 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 

Hipisi; serial kryminalny TVP
16:05 Dziewczyny ze Lwowa; s.II; 

odc. 26 - Jedna za wszystkie; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

16:50 zapowiedź Teleexpress
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3967; 

teleturniej muzyczny
18:30 Opole na bis; koncert
19:25 Sport
19:30 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 

żywo
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:15 Skoki Narciarskie - Letnia GP 

Wisła - konkurs drużynowy (1 seria); 
STEREO, 16:9, Na żywo

22:20 Hit na sobotę - Pan i pani Kiler 
(Killers); komedia sensacyjna; 
USA (2010); reż.:Robert Luketic; 
wyk.:Katherine Heigl, Ashton Kutcher, 
Tom Selleck;  od lat 12

00:10 4 Blocks; odc. 3, Ibrahim (4 
Blocks, ep. 3, Ibrahim); serial; Niemcy 
(2017); Dozwolone od lat 18

01:20 4 Blocks; odc. 4, Zdrada (4 
Blocks, ep. 4, Verrat); serial; Niemcy 
(2017); Dozwolone od lat 18

02:25 Z podniesionym czołem 2: Odwet 
(Walking Tall: The Payback); film 
akcji; USA (2007);  od lat 16

04:00 Z pamięci; felieton

05:30 Koło fortuny - odc 473 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 40 Odnaleźć spokój; 
serial; Niemcy (2008);  od lat 12

07:00 M jak miłość; odc. 1438; serial 
TVP;  od lat 12

07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
10:55 Pytanie na śniadanie Extra - 

(127);  od lat 12
11:30 Gwiazdy w południe - Start 

Feniksa; USA (1965); reż.:Robert 
Aldrich; wyk.:James Stewart, Richard 
Attenborough, Peter Finch;  od lat 12

14:00 Familiada; s.I; odc. 2232; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

14:35 Koło fortuny - odc 474 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Rodzinka.pl; odc. 245 „Kubek z 
syrenką” sezon 13; serial komediowy 
TVP;  od lat 12

15:45 Kabaretowe Lato Dwójki
16:55 U Pana Boga w ogródku; odc. 

6/12; serial komediowy TVP
17:45 Dla niesłyszących - Słowo na 

niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; odc. 203; 

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

203
19:35 Lajk!;  od lat 12
20:05 XXIII Międzynarodowy Festiwal 

Piosenki i Kultury Romów 
Ciechocinek 2019 - (1); widowisko; 
Bez ograniczeń wiekowych, Na żywo

21:05 XXIII Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów 
Ciechocinek 2019 - (2); widowisko; 
Bez ograniczeń wiekowych, Na żywo

22:10 XXIII Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów 
Ciechocinek 2019 - (3); widowisko; 
Bez ograniczeń wiekowych, Na żywo

00:10 La La Poland; program 
rozrywkowy

00:45 Za kilka dolarów więcej; 
western; Włochy, Niemcy, Hiszpania 
(1966); reż.:Sergio Leone; wyk.:Clint 
Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria 
Volonte, Klaus Kinsky;  od lat 16

03:05 Masz talent; film obyczajowy; 
Wielka Brytania, USA (2013); 
reż.:David Frankel; wyk.:James 
Corden, Alexandra Roach, Julie 
Walters;  od lat 12

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Scooby-Doo i miecz samuraja; 

film animowany, USA 2009. 
Detektywi rozpoczynają wyścig z 
mściwym Czarnym Samurajem i jego 
przerażającymi wojownikami, aby 
zdobyć prastary Miecz Przeznaczenia.

10:10 Ewa gotuje (330); magazyn 
kulinarny. Gospodyni przyrządzi 
potrawy bezglutenowe. Najpierw 
ugotuje zupę z pomidorów suszonych 
z lanymi kluskami na mące 
kukurydzianej. Następnie zrobi pizzę. 
Na...

10:50 Dziennik cwaniaczka 3; komedia, 
Kanada/USA 2012. Ojciec zmusza 
leniwego syna, Grega, do bezpłatnego 
stażu w swojej firmie w wakacje. 
Chłopak za wszelką cenę próbuje 
uniknąć wysiłku.

12:50 Sekrety rodziny (40) serial 
paradokumentalny

13:45 Świat według Kiepskich (232) 
serial komediowy

14:25 Świat według Kiepskich (233) 
serial komediowy

15:00 Świat według Kiepskich (234) 
serial komediowy

15:50 Kabaret na żywo (38) program 
rozrywkowy. Satyrycy stworzą własną 
komisję. Zasiądą w niej członkowie 
Kabaretu Czesuaf, a przewodnictwo 
obejmie Robert Korólczyk. Na 
przesłuchanie stawią się m.in....

17:50 Chłopaki do wzięcia (179) serial 
dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia (180) serial 
dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (506) 

serial komediowy
20:05 Percy Jackson: Morze potworów; 

film przygodowy, USA 2013. Nowy 
Jork. Mieszka tu i uczy się pozornie 
przeciętny nastolatek. Percy Jackson 
(Logan Lerman) cierpi na dysleksję 
i nadpobudliwość. W rzeczywistości 
chłopak jest synem greckiego boga 
Posejdona. Pewnego dnia odwiedza 
go piękna córka Ateny, Annabeth 
(Alexandra Daddario)…

22:15 Cienka czerwona linia; film 
wojenny, USA 1998

2:00 Tajemnice losu; program

05:15 Uwaga! (5739) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu świata 9 (1/9) 

- program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (9/20) - 

magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (741) - 

serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (8/10) - 

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

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

program
17:00 Kuchenne rewolucje 17 (10/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Weekendowa metamorfoza (6/8) 

- program
19:00 Fakty (7871) - informacje, Polska, 

live
19:25 Sport (7854) - informacje, live
19:35 Pogoda (7851) - informacje 
19:45 Uwaga! (5740) - program
20:00 Sztuka zrywania - komedia, 

USA 2006. Po kilku latach wspólnego 
życia Brookr i Gary postanawiają 
zerwać ze sobą. Jednak żadne z 
nich nie zamierza zrezygnować 
z mieszkania, do którego się 
przyzwyczaili. Rozpoczynają wojnę 
podjazdową, która ma zmusić 
partnera żeby się zniechęcił i 
wyprowadził. Stosując coraz bardziej 
wyrafinowane sztuczki i podchody 
obydwoje powoli sobie uświadamiają, 
że wciąż im na sobie zależy… 

22:10 Nowszy model - komedia, 
USA 2009. Wkraczająca w średni 
wiek Sandy zrywa z dotychczasowym 
życiem i przeprowadza się do Nowego 
Jorku. Kobieta nie ma w mieście 
żadnych znajomych i zaprzyjaźnia się 
z młodym chłopakiem pracującym 
w kawiarence. Sandy usiłuje ułożyć 
sobie życie na nowo, ale spotkania 
z kolejnymi facetami okazują się 
kompletną porażką. We wszystkich 
problemach pomaga jej Aram, ale 
Sandy nie dostrzega jego uczuć…

00:10 Niesamowity Hulk - film 
przygodowy, USA 2008. 
Odseparowany od swojej ukochanej 
Hulk ucieka przed przedstawicielami 
amerykańskiej armii, którzy chcą 
wykorzystać jego niezwykłe 
umiejętności. 

02:30 Uwaga! (5740) - program
02:50 Moc Magii (547) - program

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

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

07:00 Taki jest świat; factual; 2019
07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!; 

2016; odc. 4
08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny; 

2000; odc. 7-8
10:05 Lombard. Życie pod zastaw; 

2018; odc. 142-146
15:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 

26-30
20:00 Cena powrotu; akcja, USA 2009. 

Policjant z Los Angeles Rolland 
Sallinger (Steven Seagal) musi 
przejść na emeryturę. Zatrudnia się 
u starego znajomego – bogatego 
przedsiębiorcy naftowego – jako 
ochroniarz jego córki Nikity (Liezl 
Carstens). Kiedy dziewczyna zostaje 
porwana przez gangsterów dla okupu 
Rolland wyrusza, aby ją odnaleźć i 
uwolnić.

21:55 Con Air: Lot skazańców; akcja, 
USA 1997. Zwolniony warunkowo 
więzień Cameron Poe (Nicolas Cage) 
- wraca do domu na pokładzie pilnie 
strzeżonego samolotu. Jednocześnie 
tą samą maszyną transportowani są 
najniebezpieczniejsi mordercy w kraju. 
Gdy przestępcy pod dowództwem 
psychopatycznego Cyrusa „Wirusa” 
Grissoma (John Malkovich) 
przejmują kontrolę nad maszyną, 
Poe uświadamia sobie, że znalazł się 
w śmiertelnej pułapce. Sprawy nie 
ułatwia fakt, że władze postanawiają 
wysadzić maszynę w powietrzu...

00:10 Złe mamuśki; komedia, USA 
2016. Amy Mitchell to w oczach 
wielu rodziców chodzący ideał matki. 
Codziennie rano odwozi dzieci do 
szkoły i potem pędem jedzie do 
pracy. Jest jednak coraz bardziej 
wycieńczona, a jakby tego było mało 
odkrywa, że jej mąż ją zdradza…

02:25 Taki jest świat; factual; 2019
03:00 Na jedwabnym szlaku; factual; 

2015
03:40 Menu na miarę; serial fabularny; 

2011
04:05 Menu na miarę; serial fabularny 
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 12
05:00 Dyżur; factual; 2010; odc. 29
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 4

05:45 Bulionerzy; odc. 30/75 - Etat; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

06:20 Na dobre i na złe; odc. 732 Nowe 
porządki; serial TVP;  od lat 12

07:20 Na dobre i na złe; odc. 733 
Wybacz mi; serial TVP;  od lat 12

08:20 Na sygnale; odc. 218 „Pomóżcie 
jej”; serial fabularyzowany TVP

08:50 Na sygnale; odc. 219 „Nic 
śmiesznego”; serial TVP;  od lat 12

09:20 Na sygnale; odc. 220 „Iluzjonista”; 
serial fabularyzowany TVP;  od lat 12

09:50 Ranczo; s.VIII; odc. 102 - Jedźmy, 
nikt nie woła; serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.VIII; odc. 103 - Nie 
rzucaj ziemi, skąd twój ród; serial TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129 
„Wigilia”; serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 130 
„Czyżby koniec?”; serial TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 131 sezon 
6; serial komediowy TVP;  od lat 12

13:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 246 - 
Polowanie na jelenie; serial TVP

14:20 Ranczo; s.VIII; odc. 104 - Wielkie 
otwarcie; serial obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.IX; odc. 105 - Nowe 
wyzwania; serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 
krótkie kariery; serial TVP

17:15 U Pana Boga za miedzą; komedia;
19:15 Tygrysy Europy; odc. 3/18 - Nowa 

nauczycielka; serial komediowy TVP
20:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 247 - 

Wyzwolenie Łazarza; serial TVP
21:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248 - 

Wina; serial kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 107 (seria IX, 

odc. 3) - W szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

23:05 Ranczo; s.IX; odc. 108 (seria IX, 
odc. 4) - Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

23:55 Rezerwat  100’; film obyczajowy; 
reż.:Łukasz Palkowski; wyk.:Marcin 
Wilczyński, Sonia Bohosiewicz, Grześ 
Palkowski, Artur Dziurman, Tomasz 
Karolak;  od lat 16

01:50 Oficer; odc. 5/13 - Dowódca; serial 
TVP;  od lat 16

02:50 Echo serca; odc. 4; serial TVP;  
od lat 12

03:40 Echo serca; odc. 5; serial TVP
04:25 Rodzinka.pl; odc. 248 „Żuraw i 

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

04:50 Rodzinka.pl; odc. 249 „Nasza 
klasa” sezon 13; serial komediowy 
TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:05 Rozrywka Retro - Kabaret TEY - 
Najlepiej nam było przed wojną /2/

07:00 Zakochaj się w Polsce; odc. 97 
Bielsko - Biała; magazyn;  od lat 7

07:35 Śpiewające fortepiany - (1)
08:40 Koło fortuny - odc 401 ed. 6; 

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

Irena Jarocka; reportaż
09:50 Przegląd Kabaretów PAKA - 

Kabaretowa Róża Wiatrów - Koncert 
galowy (1); program rozrywkowy

10:50 Życie to Kabaret - 10 - lecie 
kabaretu Paranienormalni /1/

11:55 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem. - odc (18); magazyn 

12:35 Okrasa łamie przepisy – 
Mazurskie pasztety; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

13:05 Podróże z historią; s.III; odc. 
28 Kulisy dawnych podróży; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 
2 - (odc. 10) - Świat oczami zwierząt; 
reportaż;  od lat 12

14:15 Postaw na milion; odc. 193; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:05 Muzeum Polskiej Piosenki - /94/ - 
„Powiedz” - Ich Troje

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

16:00 Śpiewające fortepiany - (2); Bez 
ograniczeń wiekowych

17:05 Wszystkie stworzenia duże i 
małe - Gdyby kózka nie skakała odc. 
6 sezon III (All Creatures Great and 
Small - Pig in the Middle odc. 6 sezon 
III); serial; Wielka Brytania (1978)

18:10 Wielki Test o Przyrodzie; Bez 
ograniczeń wiekowych

19:45 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów - (10) - Urzędnik 
cz. 2; program rozrywkowy;  od lat 12

20:50 Śpiewające fortepiany - (4); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:55 Rodzina, ach rodzina - (odc. 5) - 
Ojciec; widowisko;  od lat 12

22:55 Kabaretowa Mapa Polski - 35. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark - 
Neo - Nówka i goście /1/; widowisko 

23:55 Kabaretowa Mapa Polski - 
Kabaretowe wakacje z duchami. 
Ducholand (1-2); widowisko

02:05 Koło fortuny - odc 400 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

02:35 Historia Polski według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju;  od lat 12

03:00 Rozrywka Retro - Kabaret TEY - 
Najlepiej nam było przed wojną /2/

05:40 Ukryta prawda (637) - program 
obyczajowy

06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Ukryta prawda (376) - magazyn 

obyczajowy
09:45 Ukryta prawda (377) - magazyn 

obyczajowy
10:45 Zakochani po uszy (17/120) - 

program
11:15 Zakochani po uszy (18/120) - 

program
11:45 Zakochani po uszy (19/120) - 

program
12:15 Zakochani po uszy (20/120) - 

program
12:45 Inspektor Gadżet - film 

przygodowy, USA 1999
14:30 Wyjdź za mnie (2) - miniserial 

komedia, USA
16:15 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…

18:15 Głupi i głupszy II: Kiedy Harry 
poznał Lloyda - komedia, USA 2003

20:00 Facet z ogłoszenia - komedia, 
USA 2005. Trzydziestokilkuletnia 
przedszkolanka, Sarah Nolan (Diane 
Lane), rozwiodła się osiem miesięcy 
temu, co dla jej rodziny wydaje się 
już „bardzo dawno temu.” Mając 
na względzie wyłącznie jej dobro 
i kierując się jedynie dobrymi 
intencjami, zwierają szyki chcąc 
przekonać ją do porzucenia piżam 
i powrotu do świata randek…

22:10 Kocham, Rosie - komedia, Wielka 
Brytania/Niemcy 2014. „Love, Rosie” 
to wzruszającą opowieść o szukaniu 
miłości i własnej recepty na szczęście, 
o zabawnych nieporozumieniach 
i poważnych zaniedbaniach, które 
oddalają ludzi od siebie. To także, 
a może przede wszystkim (!) 
opowieść o mocy, jaką daje pewność, 
że gdzieś, choćby na końcu świata, 
jest ktoś, kto zrozumie wszystkie 
twoje, nawet te najbardziej dziwaczne 
myśli.

00:25 Monstrum - horror, USA 2014 
(dozwolone od lat 18)

02:00 Zagubieni (7/24) - serial, USA. 
03:00 Noc Magii (547) - program
05:10 Druga strona medalu 2 (7) - talk 

show – Izabela Małysz

05:00 Wiem, co jem na diecie (2/12) - 
program lifestylowy 

05:35 Coś z niczego (3/7) - program 
06:35 Kulisy sławy EXTRA 2 - Katarzyna 

Figura (6/8) - program lifestylowy 
07:05 Ostre cięcie 4 (6/12) - program 
07:50 Misja ratunkowa (5/10) - program 
08:35 Co nas truje (2/12) - program 
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

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

(8/12) - program rozrywkowy 
10:50 Kto tu mieszka? (2/8) - program 
11:35 Tu jest pięknie 3 (10) - program 
12:05 Porada na weekend (4/6) - 

program 
12:35 Śluby marzeń (2/3) - program 
13:35 Panny młode ponad miarę (2/8) - 

program rozrywkowy 
14:40 Gwiazdy prywatnie 3 - Katarzyna 

Grochola (4/8) - program lifestylowy 
15:10 Pani Gadżet 16 (8/22) - magazyn 
15:45 Pani Gadżet 17 (3/12) - magazyn 
16:15 Kosmetyczne rewolucje (2/8) - 

program rozrywkowy 
17:00 Kulisy sławy EXTRA 2 - Martyna 

Wojciechowska (7/8) - program 
17:35 Misja ratunkowa (7/10) - program 
18:25 Tak powstaje krem do twarzy (8) - 

program lifestylowy 
18:55 Wiem, co jem 6 (12/16) - 

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

9 (1/12) - program lifestylowy 
20:10 Pani Gadżet EXTRA 2 - magazyn 
20:45 SOS - Sablewska od stylu 2 (8/12) 

- program rozrywkowy 
21:30 SOS - Sablewska od stylu 2 (9/12) 

- program rozrywkowy 
22:15 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(3/6) - serial ,Wielka Brytania 
23:25 Victoria’s Secret Fashion Show 

2018 - reality show 
00:25 Apetyt na miłość 4 (7/12) - 

program rozrywkowy 
01:25 Bajeczne życie milionerów 2 

(7/10) - program rozrywkowy 
01:55 W roli głównej - Natalia Siwiec 

(6/7) - talk show 
02:25 W roli głównej - Grażyna Torbicka 

(2/7) - talk show 
02:55 W roli głównej - Robert Biedroń 

(5/8) - talk show 
03:25 W roli głównej - Tomasz Karolak 

(1/9) - talk show 
03:55 W roli głównej - Iza Miko (2/9) - 

talk show 
04:25 W roli głównej - Michał Piróg 

(3/9) - talk show 

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 piłka nożna 
08:20 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
3 m synchroniczne MIKST 

10:30 RING TVP SPORT; magazyn
11:30 Stan futbolu; magazyn
12:30 Skoki Narciarskie - Letnia GP 

Wisła - kwalifikacje
13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
10 m mężczyzn 

15:50 Oko w oko
16:30 Piłka nożna - Ekstraklasa: Wisła 

Kraków - Śląsk Wrocław
20:00 Skoki Narciarskie - Letnia GP 

Wisła - konkurs drużynowy
22:45 Sportowy Wieczór
23:30 Piłka nożna - Ekstraklasa: Wisła 

Kraków - Śląsk Wrocław
01:40 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Bukareszt - 1/2F - 1 
02:50 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - eliminacje dz. 1

6:00 Przygody Kota w Butach (33) serial 
animowany

6:35 Przygody Kota w Butach (34) serial 
animowany

7:05 Przygody Kota w Butach (35) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (55) serial 
animowany

8:05 101 dalmatyńczyków (56) serial 
animowany

8:35 101 dalmatyńczyków (57) serial 
animowany

8:55 Flintstonowie (59) serial 
animowany

9:35 Gdzie jest Mikołaj?;  film familijny, 
Holandia/Szwecja 2013. W szopie 
8-letniego Maksa zjawia się mówiący 
łoś. Chłopiec znajduje w nim 
powiernika tajemnic i kompana w 
starciu z łobuzami....

11:10 Policjantki i Policjanci (525) 
serial obyczajowy

12:10 Policjantki i Policjanci (526) 
serial obyczajowy

13:10 Policjantki i Policjanci (527) 
serial obyczajowy

14:15 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:25 Ofiary losu; komedia, USA 2000
17:00 Przyjęty; komedia obyczajowa, 

USA 2006
19:00 Galileo (734) program 

popularnonaukowy. Pewna seniorka 
zamalowuje nienawistne hasła na 
murach. Reporterzy odwiedzą też 
plantację bananów. Przekonają 
się, ile trudu wymaga ich uprawa. 
Prześledzą...

20:00 Policjantki i Policjanci (528) 
serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (529) 
serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (287) serial kryminalny

23:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (288) serial kryminalny

0:00 Wirtualna rewolucja; dramat SF, 
Francja/Kanada/USA 2016. Paryż, 
rok 2047. Większość ludzi żyje w 
fikcyjnym świecie gier. Społeczeństwo 
podlega kontroli polityków i 
korporacji. Kiedy tajemniczy wirus 
zabija...

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

06:05 Był taki dzień - 20 lipca; felieton
06:05 Dwadzieścia lat minęło... - 

1992/4; cykl dokumentalny
06:55 Wszystkie kolory świata - Gruzja. 

Najlepiej strzeżone tajemnice Kaukazu; 
serial dokum.; Francja (2008);  od 
lat 7

07:55 Koło się kręci - Kielecka Sykstyna 
(06.01.2019); reportaż;  od lat 12

08:15 Zakochaj się w Polsce; odc. 47 
Busko - Zdrój; magazyn;  od lat 7

08:40 Zmiennicy; odc. 13/15 - Spotkania 
z Temidą; serial TVP;  od lat 7

09:50 Okrasa łamie przepisy – Mięczaki 
na polskim stole; magazyn kulinarny

10:55 Plemienna sztuka przetrwania - 
Legenda o kanibalach odc. 1/8; serial 
dokumentalny; USA (2015);  od lat 12

11:50 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 3/6; cykl 
dokumentalny; USA (2014)

12:50 Life - Życie. cz. 7. Łowcy i ich 
ofiary; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

13:50 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
żebraczki w Moskwie;  od lat 7

14:20 Podróże z historią; s.I; odc. 
11 Legenda „Czarnej Wołgi”; cykl 
dokumentalny

14:55 Ziemia: świat zwierząt; odc. 4/5; 
esej dokumentalny; USA (2013)

15:50 Spór o historię - Konferencja w 
Poczdamie; debata;  od lat 12

16:30 Era kosmiczna: historia NASA 
- Triumf i tragedia. Odc. 3/4; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2009);  od lat 12

17:35 Marzyciele - Marszałek Sejmu 
Śląskiego; program publicystyczny;  
od lat 12

18:10 Noce i dnie; odc. 8/12 - Czas 
miłości i czas śmierci; serial TVP

19:10 Alfred Schreyer z Drohobycza  
44’; film dokumentalny; Polska 
(2010); reż.:Marcin Gizycki;  od lat 12

20:10 Edison - 1/2 (1/2); serial 
dokumentalny; USA (2015);  od lat 12

21:15 Wyścig w przestworzach - cz. 2/4; 
serial; Wielka Brytania (2005)

22:20 Wyżej niż Himalaje; reportaż;  
od lat 7

23:20 Apollo 11: pierwszy krok na 
Księżycu (Moonshot: The Flight of 
Apollo 11)  91’; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009); reż.:Richard 
Dale;  od lat 12

01:05 Film fabularny
02:25 Dwadzieścia lat minęło... - 

1992/4; cykl dokumentalny

6:00 Koszykówka mężczyzn; mecz 
towarzyski: Gortat Team - 
Reprezentacja Wojska Polskiego

8:30 Piłka nożna: Eliminacje Ligi 
Mistrzów; rewanżowy mecz 1. rundy: 
Piast Gliwice - BATE Borysów. Jeśli 
gliwiczanie wyeliminują rywali, w 
kolejnej fazie rozgrywek zmierzą...

11:00 Piłka nożna plażowa: Turniej 
kwalifikacyjny do mistrzostw 
świata; mecz fazy grupowej: Polska - 
Kazachstan

12:30 Siatkówka kobiet; mecz 
towarzyski: Polska - Czechy

13:00 Piłka nożna: Superpuchar Polski; 
mecz: Piast Gliwice - Lechia Gdańsk

15:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 1. dzień. Pierwszego 
dnia zmagań na Stadionie Olimpijskim 
odbędą się m.in. bieg na 100 m z 
udziałem Yohana Blake’’a i Andre De...

17:10 Siatkówka kobiet; mecz 
towarzyski: Polska - Czechy

20:00 Boks
23:00 Sporty walki: UFC Fight Night: 

dos Anjos vs. Edwards; waga 
półśrednia: Rafael dos Anjos - Leon 
Edwards

2:30 Boks

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:15 Klan; odc. 3480; telenowela TVP;  
od lat 12

05:35 Klan; odc. 3481; telenowela TVP;  
od lat 12

06:05 Słownik polsko@polski
06:35 wojsko – polskie.pl; odc. 61; 

reportaż;  od lat 12
07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień; Bez ograniczeń 

wiekowych
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 110 

Ziemia kłodzka; magazyn;  od lat 7
09:05 Ziarno - Szalom; magazyn; Bez 

ograniczeń wiekowych
09:40 Prywatne życie zwierząt - (odc. 8) 

- Skok w bok; reportaż;  od lat 12
10:10 Mała dama; film obyczajowy; 

Niemcy, Austria (2012)
11:55 Między ziemią a niebem; 

magazyn
12:00 Anioł Pański (Anioł Pański); 

Watykan (2019)
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. 5. Zielone 
morza; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017);  od lat 7

14:15 Komisarz Alex; serial TVP
15:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 

240 - Bezpieczna odległość; serial 
kryminalny TVP;  od lat 12

16:05 Dziewczyny ze Lwowa; s.III; odc. 
27 - Sen mara, Bóg wiara; serial TVP

16:50 zapowiedź Teleexpress
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Skoki Narciarskie - Letnia 

GP Wisła - konkurs indywidualny 
(1 seria); STEREO, 16:9, Na żywo

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Blondynka; odc. 82 - Pomyłka?; 

serial TVP;  od lat 12
21:15 Zakochana Jedynka - Moja 

wspaniała włoska rodzinka; film 
obyczajowy; Niemcy, Włochy (2014)

22:55 Zbliżenia; dramat;  od lat 16
00:20 Pan i pani Kiler (Killers)  96’; 

komedia sensacyjna; USA (2010)
02:10 4 Blocks; odc. 3, Ibrahim (4 

Blocks, ep. 3, Ibrahim); serial; Niemcy 
(2017); Dozwolone od lat 18

03:20 4 Blocks; odc. 4, Zdrada (4 
Blocks, ep. 4, Verrat); serial; Niemcy 
(2017); Dozwolone od lat 18

04:20 Z pamięci; felieton

05:20 Dla niesłyszących - Słowo na 
niedzielę

05:30 Koło fortuny - odc 475 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 41 Świeży powiew 
energii; serial; Niemcy (2008)

07:00 M jak miłość; odc. 1439; serial 
TVP;  od lat 12

07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
10:45 Rodzinne oglądanie - Najmłodsi 

wśród zwierząt. W górach (Animal 
Babies Mountain Babies); Wielka 
Brytania (2016);  od lat 7

11:50 Gwiazdy w południe - Tragedia 
Posejdona; USA (1972); reż.:Ronald 
Neame, Irwin Allen; wyk.:Gene 
Hackman, Ernest Borgnine, Red 
Buttons;  od lat 12

14:00 Familiada; s.I; odc. 2233; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

14:35 Koło fortuny - odc 476 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:15 Szansa na sukces. Opole 2019 
- (1); widowisko muzyczne; Bez 
ograniczeń wiekowych

16:25 Kocham Cię, Polsko!; odc. (7); 
zabawa quizowa; Bez ograniczeń 
wiekowych

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

18:20 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:35 Postaw na milion; odc. 204; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
19:30 Na sygnale; odc. 230 „Maszyna 

do zabijania”; serial fabularyzowany 
TVP;  od lat 12

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

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

22:10 Elizabeth (Elizabeth (Elizabeth: 
The Virgin Queen)); dramat 
historyczny; Wielka Brytania, Indie 
(1998);  od lat 16

00:15 Zawód: Amerykanin; s.I; odc. 13 
(Americans, The ep. The Colonel); 
serial; USA (2013);  od lat 16

01:10 Zawód: Amerykanin; s.II; odc. 
14 (Americans, The ep. Comrades); 
serial; USA (2014);  od lat 16

02:05 Tragedia Posejdona; USA (1972)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:15 Artur i Minimki 3. Dwa światy; film 

przygodowy, Francja 2010. Dzielny 
chłopiec i jego przyjaciele muszą 
stanąć w obronie całej ludzkości.

10:30 Percy Jackson: Morze potworów; 
film przygodowy, USA 2013. 
Syn greckiego boga rusza na 
niebezpieczną wyprawę.

12:45 X-Men: Przeszłość, która 
nadejdzie; film SF, Wielka Brytania/
USA 2014. Mutant cofa się w czasie, 
by zmienić bieg historii.

15:30 Noc w muzeum 2; film 
przygodowy, Kanada/USA 2009. 
Eksponaty przejmują władzę w 
placówce. Były stróż próbuje 
opanować sytuację.

17:50 Nasz nowy dom (125) reality 
show. Ewelina i Grzegorz wychowują 
trójkę dzieci. Od lat starają się 
wyremontować stary dom. Do 
wykończenia pozostała łazienka. 
Należy też zabezpieczyć...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
20:05 13. Płocka Noc Kabaretowa; 

program rozrywkowy
23:00 48 godzin; komedia sensacyjna, 

USA 1982. Z więzienia stanowego 
ucieka niebezpieczny przestępca Ganz 
(James Remar). Pomaga mu w tym 
niejaki Billy Bear (Sonny Landham). 
Gangsterzy docierają do San 
Francisco. Ściga ich doświadczony 
detektyw Jack Cates (Nick Nolte). 
Policjant domyśla się, że uciekinierzy 
spróbują odzyskać łup z ostatniego 
napadu. Wyciąga z zakładu karnego 
byłego partnera Ganza, drobnego 
oszusta Reggiego Hammonda (Eddie 
Murphy)…

1:05 Więzień labiryntu: Próby ognia; 
thriller, USA 2015. Kataklizm obrócił 
świat w zgliszcza. Ludzie, którzy 
uszli z życiem z tragedii, uczestniczą 
w eksperymencie prowadzonym 
przez członków tajnej organizacji 
DRESZCZ…

4:00 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia. Występują 
eksperci, zajmujący się między innymi 
tarotem,...

05:15 Uwaga! (5740) - program
05:40 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 3 (20/39) 

- program
08:25 Akademia ogrodnika (20/39) - 

program
08:30 Dzień Dobry Wakacje (10/20) - 

magazyn
11:00 Weekendowa metamorfoza (7/8) 

- program
12:00 Co za tydzień (910) - magazyn
12:40 Projekt Lady 4 (9/12) - program
13:45 Lorax - komedia, USA 2012 (dla 

małoletnich od lat 12). Animacja 3D 
opowiadająca o ambitnym stworze, 
który pomimo ostrzeżeń niszczy 
wszystkie drzewa w miasteczku, by 
wybudować fabrykę. 

15:35 Rodzinne rewolucje - komedia, 
USA 2014. Po nieudanej randce w 
ciemno, samotni rodzice, Lauren i 
Jim postanawiają wyjechać ze swoimi 
dziećmi. Niespodziewanie spotykają 
się w luksusowym kurorcie i zostają 
skazani na swoje towarzystwo.

18:00 Salon sukien ślubnych Goka (2/8) 
- program

19:00 Fakty (7872) - informacje, Polska, 
live

19:25 Sport (7855) - informacje, live
19:35 Pogoda (7852) - informacje 
19:45 Uwaga! (5741) - program
20:00 Władca pierścieni: Powrót 

króla - film przygodowy, Nowa 
Zelandia/USA/Niemcy 2003. Wyprawa 
Drużyny Pierścienia dobiega końca. 
Wkrótce rozegra się rozstrzygająca 
bitwa pod Minas Tirith pomiędzy 
potężnymi siłami Saurona i nieliczną 
armią Gondoru. Teraz, gdy królestwu 
ludzi grozi upadek, silny władca 
potrzebny jest jak nigdy dotąd. 
Aragorn (Viggo Mortensen) musi 
podjąć najważniejszą w swoim życiu 
decyzję. Tytuł króla należy mu się z 
racji urodzenia, lecz waha się przed 
jego przyjęciem. Aragorn pamięta, 
jak wysoką cenę musieli zapłacić jego 
przodkowie, gdy sięgnęli po władzę. 

00:10 Kick-Ass II - film sensacyjny, 
USA 2013 (od lat 16). Bohaterowie 
pierwszej części kinowego hitu 
powracają! Ich niezwykła odwaga 
inspiruje kolejnych zamaskowanych 
wojowników. 

02:20 Kuchenne rewolucje 17 (10/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

03:20 Uwaga! (5741) - program
03:40 Moc Magii (548) - program

06:00 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 20

07:00 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 21. Iris zgłasza się na ochotnika 
w planie schwytania Girdera. Barry 
stara się powrócić do swojego 
dawnego życia.

07:55 Łowcy skarbów; serial fabularny, 
USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 16

08:55 Łowcy skarbów; serial fabularny, 
USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 17

10:00 Przygody Merlina; serial 
fabularny, Wielka Brytania 2011; 
odc. 5

11:00 Następny proszę!; factual; 2018; 
odc. 3

12:10 Żandarm się żeni; komedia, 
Francja 1968

13:50 Najpiękniejsze baśnie: 
Księżniczka i diabeł; baśń, Czechy

15:55 Nowe przygody Aladyna; 
przygodowy, Francja 2015

17:55 Skok na kasę; komedia, USA 2008
20:00 Furia; akcja, Chiny, USA, Wielka 

Brytania 2014. Jest rok 1945. 
Załoga czołgu Furia znajduje się na 
tyłach wroga. Przed amerykańskimi 
żołnierzami niezwykle ważne zadanie. 
Przygotowują się do ostatecznego 
ataku na Berlin. Tytułową Furią 
dowodzi bezwzględny i brutalny 
sierżant Don Collier „Wardaddy” 
(Brad Pitt). Do jego załogi dołącza 
Norman Ellison (Logan Lerman). 
Chłopak jest w armii dopiero od kilku 
tygodni. Nie zna jeszcze okrucieństwa 
wojny i bestialstwa, do którego zdolni 
są ludzie. Sam wzbrania się przed 
rozlewem krwi…

22:25 Akt odwagi; akcja, USA 2012. 
Żołnierze elitarnej jednostki Navy 
Seals dostają wezwanie do akcji 
odbicia porwanej agentki CIA. 
Okazuje się, że rozpracowywała 
ona międzynarodową operację 
terrorystyczną…

00:30 Uwikłana; serial akcji, USA 2016
01:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 8
02:05 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
02:45 Taki jest świat; factual; 2019
03:25 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:05 Menu na miarę; serial fabularny; 
04:40 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012

06:15 Bulionerzy; odc. 31/75 - Elita; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

06:50 Dom; odc. 5/25 - Ponad 200 
czwartków; serial TVP;  od lat 12

08:40 W labiryncie - Odjazd sto 
pięćdziesiąt;  od lat 12

09:10 W labiryncie - List z Ameryki
09:45 Ranczo; s.IX; odc. 105 - Nowe 

wyzwania; serial obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 

krótkie kariery; serial obyczajowy 
TVP;  od lat 12

11:40 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial komediowy 
TVP;  od lat 12

12:10 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 133 „Ból 
rozstania” sezon 6; serial komediowy 
TVP;  od lat 12

12:45 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134 
„Miłosne manewry” sezon 6; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

13:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248 
(Ojciec Mateusz XIX, odc. 10) - Wina; 
serial kryminalny TVP;  od lat 12

14:20 Ranczo; s.IX; odc. 107 (seria IX, 
odc. 3) - W szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

15:15 Ranczo; s.IX; odc. 108 (seria IX, 
odc. 4) - Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

16:15 Ranczo; s.IX; odc. 109 (seria 
IX, odc. 5) - Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

17:15 Dom; odc. 6/25 - Nosić swoją 
skórę;  od lat 12

19:00 Daleko od szosy; odc. 4/7 - 
Oczekiwanie; serial TVP;  od lat 12

20:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 
Mróz; serial kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 
250 (Ojciec Mateusz XIX, odc. 12) - 
Nikotyna; serial kryminalny TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 110 - Boska 
cząstka; serial obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; s.IX; odc. 111 (seria IX, 
odc. 7) - Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

00:15 Pokój (Room); dramat; USA, 
Irlandia (2015);  od lat 16

02:10 Korona królów - odc 135; 
telenowela historyczna TVP;  od lat 12

02:40 Korona królów - odc 136; 
telenowela historyczna TVP;  od lat 12

03:05 Londyńczycy II; odc. 14/16; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

03:55 Ekstradycja 2; odc. 8/9; serial 
TVP;  od lat 16

04:50 Rodzinka.pl; odc. 250 „Ping - 
Pong”sezon 13; serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:05 Rozrywka Retro - UFO Gama
07:00 Zakochaj się w Polsce; odc. 98 

Bieszczady; magazyn;  od lat 7
07:30 Śpiewające fortepiany - (2)
08:40 Koło fortuny - odc 402 ed. 6; 

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

Kora; reportaż
09:45 Przegląd Kabaretów PAKA - 

Kabaretowa Róża Wiatrów - Koncert 
galowy (2); program rozrywkowy

10:50 Życie to Kabaret - 10 - lecie 
kabaretu Paranienormalni /2/

11:55 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem. - odc (19); magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

12:25 Muzeum Polskiej Piosenki - /72/ - 
„Black and white” - Kombi

12:35 Okrasa łamie przepisy – W 
czarnej kuchni; magazyn kulinarny

13:10 Podróże z historią; s.III; odc. 29 
Najdalsze zakątki dawnej Polski; cykl 
dokumentalny

13:45 Prywatne życie zwierząt - (odc. 1) 
- Maczo w zwierzęcej skórze; reportaż;  
od lat 12

14:20 Wszystkie stworzenia duże i 
małe - Gdyby kózka nie skakała odc. 
6 sezon III; serial; Wielka Brytania 
(1978); Bez ograniczeń wiekowych

15:15 Muzeum Polskiej Piosenki - /95/ 
- „Żeby Polska była Polską” - Jan 
Pietrzak; Bez ograniczeń wiekowych

15:30 Z Andrusem po Galicji - 
Kolbuszowa

16:00 Śpiewające fortepiany - (4)
17:05 Rolnik szuka żony seria V; odc. 6; 

reality show;  od lat 12
18:05 Wielki Test o Podatkach
19:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (11) - Kelner i 
kucharz; program rozrywkowy

20:35 Śpiewające fortepiany - (5); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:40 Rodzina, ach rodzina - (odc. 6) - 
Dzieci; widowisko;  od lat 12

22:45 Kabaretowa Mapa Polski - 
Wczasy z Kabaretem - Szczecin (1). 
All Inclusive; program rozrywkowy

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

00:50 Kabaretowa Mapa Polski - 
Wczasy z Kabaretem - Szczecin (3). 
Na letnisko czy do wód; program 
rozrywkowy;  od lat 12

01:50 Koło fortuny - odc 401 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

02:25 Rozrywka Retro - UFO Gama

05:50 Ukryta prawda (638) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Ukryta prawda (378) - magazyn 

obyczajowy
09:55 Ukryta prawda (380) - magazyn 

obyczajowy
10:50 Zakochani po uszy (21/120) - 

program
11:20 Zakochani po uszy (22/120) - 

program
11:50 Zakochani po uszy (23/120) - 

program
12:20 Zakochani po uszy (24/120) - 

program
12:55 Jesień Czejenów - western, 

USA 1964
16:00 W krzywym zwierciadle: 

Europejskie wakacje - komedia, 
USA 1985. Clark Griswold (Chevy 
Chase) i jego żona Ellen (Beverly 
D’Angelo) wygrywają pieniądze 
w teleturnieju. Clark i Ellen postępują, 
jak wielu ludzi w podobnej sytuacji 
- fundują sobie i dzieciom wspaniałe 
wakacje…

18:00 Akademia policyjna - komedia, 
USA 1984. Burmistrz pewnego 
amerykańskiego miasta zniósł 
wszelkie istniejące ograniczenia 
i zezwolił na wstępowanie w szeregi 
policji wszystkim tym, którzy mieli 
na to ochotę. Tak oto byli drobni 
przestępcy, wariaci i kobiety lekkich 
obyczajów pewnego dnia stają się 
stróżami prawa w swoim mieście…

20:00 Green Lantern - film przygodowy, 
USA 2011. We wszechświecie równie 
olbrzymim, co tajemniczym, od 
wieków istnieje pewna niezauważalna, 
lecz potężna siła – obrońcy pokoju 
i sprawiedliwości, zwani Green 
Lantern Corps. Jest to grupa 
wojowników, którzy przysięgli strzec 
międzygalaktycznego porządku. Każdy 
z nich nosi pierścień obdarzający go 
nadzwyczajnymi mocami…

22:25 Człowiek z blizną - film 
sensacyjny, USA 1983 (od lat 16). 
Tony Montana (Al Pacino), emigrant 
z Kuby, pnie się po szczeblach 
gangsterskiej kariery. Kiedy staje 
na samym szczycie i zostaje szefem 
mafii, wpada w paranoję…

01:55 Zagubieni (8/24) - serial, USA. 
Dochodzi do spięć, gdy Ana Lucia i jej 
ludzie spotykają Sayida i pozostałych 
rozbitków

02:50 Noc Magii (548) - program

05:05 Wojny salonów piękności (17/20) 
- program rozrywkowy 

06:10 Rodzice pod ostrzałem (18/20) - 
program rozrywkowy 

07:15 Apetyt na miłość 4 (7/12) - 
program rozrywkowy 

08:15 Patenciary 2 (2/8) - program 
08:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 2 

(4/9) - program 
09:20 Sztuka mięsa 2 (3/12) - program 
09:55 Tu jest pięknie 3 (1/10) - program 
10:25 Śluby marzeń (3) - program 

rozrywkowy 
11:30 Co nas truje
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje 

(9/12) - program rozrywkowy 
13:00 Panny młode ponad miarę (3/8) - 

program rozrywkowy 
14:05 Eks-tra zmiana 2 (2/8) - program 

lifestylowy 
15:05 Kto tu mieszka? (2/8) - program 
15:50 Jestem z Polski (1/9) - program 
16:50 Porada na weekend (5/6) - 

program 
17:25 Bajeczne życie milionerów - 

program
18:00 Gwiazdy prywatnie 3 - Katarzyna 

Grochola (4/8) - program lifestylowy 
18:35 Co nas truje (9/12) - program 

lifestylowy 
19:20 Co nas truje
20:05 Pani Gadżet 17 (3/12) - magazyn 
20:40 Pani Gadżet EXTRA - magazyn 

(od lat 12)
21:15 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
22:15 Tu jest pięknie 3 (1/10) - program 

(od lat 12)
22:45 Kosmetyczne rewolucje (2/8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
23:30 Zakupy dla nieznajomego (23/26) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2 - Martyna 

Wojciechowska (7/8) - program 
lifestylowy (od lat 12)

01:00 W dobrym stylu (3/10) - program 
lifestylowy (od lat 12)

01:45 Wiem, co jem 5 (3/10) - magazyn 
(od lat 12)

02:15 Wiem, co jem 4 (12/15) - 
magazyn (od lat 12)

02:45 Wiem, co jem na diecie (7/12) - 
program lifestylowy (od lat 12)

03:15 Najsztub słucha - Marta Grycan 
(2/6) - talk show (od lat 12)

03:45 W roli głównej - Kasia Kowalska 
(15/17) - talk show (od lat 12)

04:15 W roli głównej - Kasia Cichopek 
(16/17) - talk show (od lat 12)

07:05 Sportowy Wieczór
07:40 Piłka nożna - Ekstraklasa: Wisła 

Kraków - Śląsk Wrocław
08:35 Piłka nożna - Ekstraklasa: Wisła 

Kraków - Śląsk Wrocław
09:50 Piłka wodna - Mistrzostwa Świata 

- Korea Południowa: play - off
11:40 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Rybnik - Finał kobiet
12:50 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 1
15:45 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Rybnik - Finał mężczyzn
16:55 Skoki Narciarskie - Letnia GP 

Wisła - konkurs indywidualny
20:20 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Bukareszt - FINAŁ 
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Esport - IEM, Chicago; relacja
03:40 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - eliminacje dz. 2

6:00 101 dalmatyńczyków (55) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (56) serial 
animowany

7:05 101 dalmatyńczyków (57) serial 
animowany

7:35 101 dalmatyńczyków (58) serial 
animowany

7:55 101 dalmatyńczyków (59) serial 
animowany

8:30 101 dalmatyńczyków (60) serial 
animowany

8:55 Flintstonowie (60) serial 
animowany

9:35 Droga do Eldorado; film 
animowany, USA 2000

11:20 Galileo (733) program 
popularnonaukowy

12:20 Galileo (734) program 
popularnonaukowy. Pewna seniorka 
zamalowuje nienawistne hasła na 
murach. Reporterzy odwiedzą też 
plantację bananów. Przekonają 
się, ile trudu wymaga ich uprawa. 
Prześledzą...

13:30 Przyjęty; komedia obyczajowa, 
USA 2006

15:25 Szklane piekło; dramat 
kryminalny, Belgia/Francja 2017. W 
kancelarii, na 60. piętrze wieżowca, 
Brianna (Claire Forlani) i Tom szykują 
się do podpisania dokumentów 
rozwodowych. Tymczasem na 20....

17:25 Ofiary losu; komedia, USA 2000
19:00 Galileo (735) program 

popularnonaukowy. Rower w 
przyszłości będzie można zamówić 
jak taksówkę. W programie także 
obrazkowa zagadka. Na podstawie 
podpowiedzi i zdjęć trzeba 
odgadnąć,...

20:00 Biali nie potrafią skakać; 
komedia, USA 1992

22:30 Odzyskać dziecko; dramat 
kryminalny, Malezja/Chiny/USA 2014. 
Amerykanie Steven i Shannon jadą do 
Portoryko, by adoptować osieroconą 
dziewczynkę. Kilka dni później 
dziecko znika. Wkrótce para zostaje 
uprowadzona...

0:25 Tuż przed tragedią (8) serial 
dokumentalny

1:30 Tuż przed tragedią (9) serial 
dokumentalny

2:30 Graffiti; program publicystyczny
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 - 21 lipca; felieton
06:05 Dwadzieścia lat minęło... - 

1993/1; cykl dokumentalny
06:55 Wszystkie kolory świata - Seszele. 

Raj na Oceanie Indyjskim; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

08:00 Matteo; film dokumentalny
09:15 Zmiennicy; odc. 14/15 - Pocałuj 

mnie, Kasiu; serial TVP;  od lat 7
10:20 Okrasa łamie przepisy – W 

tatarskim kociołku; magazyn 
10:50 Dawne światy; odc. 3/8 

Grecja. Co zostało z mitów?; serial 
dokumentalny; Francja (2007)

11:55 Szkocki sen o Kanadzie; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2017);  od lat 12

13:00 Olbrzymy Oceanów - cz. 3/3 
(Ocean Giants); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011); Bez 
ograniczeń wiekowych

14:00 Z naturą na co dzień; odc. 6/6 
woj. warmińsko - mazurskie; cykl 
dokumentalny;  od lat 7

14:40 Rififi po sześćdziesiątce; 
komedia;  od lat 12

16:15 Poszukiwacze skarbów - 
Kompania Braci odc. 16/16 (odc. 
16/16 Band of Brothers); cykl 
dokumentalny; USA (2014);  od lat 12

16:45 Wielka Gra; teleturniej
17:45 Wojownicy czasu - Różowi 

Ułani czyli, 13 Pułk w Kielcach; cykl 
reportaży;  od lat 7

18:20 Noce i dnie; odc. 9/12 - Ojcowie i 
dzieci; serial TVP;  od lat 12

19:25 Wyżej niż Himalaje; reportaż;  
od lat 7

20:25 Opowieść o Chinach - 
Przodkowie. Odc. 1/6 (The Story Of 
China); serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016);  od lat 12

21:35 Anioł śmierci (Wakolda)  90’; 
dramat; Norwegia, Argentyna, Francja 
(2013); reż.:Lucia Puenzo; wyk.:Alex 
Brendemuhl, Natalia Oreiro, Diego 
Peretti, Guillermo Pfening;  od lat 16

23:15 Wielki test - Wielki Test o Górach; 
Bez ograniczeń wiekowych

00:50 Wyścig w przestworzach - cz. 2/4 
(Space Race); serial; Wielka Brytania 
(2005);  od lat 12

01:50 Akademia zbrodni; film 
dokumentalny;  od lat 12

02:55 Errata do biografii - Wojciech 
Albiński;  od lat 12

03:55 Dwadzieścia lat minęło... - 
1993/1; cykl dokumentalny; Bez 
ograniczeń wiekowych

6:00 Koszykówka mężczyzn; mecz 
towarzyski: Gortat Team - 
Reprezentacja Wojska Polskiego

8:30 Siatkówka kobiet; mecz towarzyski: 
Polska - Czechy

11:00 Piłka nożna: International 
Champions Cup; mecz: FC Bayern 
Monachium - Real Madryt CF

13:00 Tenis: Turniej WTA w Loznannie; 
mecz finałowy gry pojedynczej

15:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 2. dzień

17:00 Siatkówka kobiet; mecz 
towarzyski: Polska - Białoruś

20:00 Sporty walki: UFC Fight Night: 
dos Anjos vs. Edwards; waga 
półśrednia: Rafael dos Anjos - Leon 
Edwards

23:30 Boks
2:00 Boks: Walka o pas WBO World 

Female w Jeleniej Górze; waga 
superpiórkowa: Ewa Brodnicka - 
Janeth Perez

4:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Macedonia Północna 
- Polska

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 BBC w Jedynce –  Błękitna Planeta;; 
seria II cz. 5. Zielone morza; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 219; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 529; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Film dokumentalny
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat 

później; odc. 9/15; serial TVP
10:15 Komisarz Alex; s.X; odc. 121 - Na 

prośbę matki; serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 138; serial 

kryminalny TVP; od lat 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – Planeta 

lasów. Świat tętniący życiem; film 
dokumentalny; Hiszpania (2017)

13:15 Natura w Jedynce – Planeta 
lasów. Lasy pełne tajemnic; film 
dokumentalny; Hiszpania (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 530; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Na 

żuławskim szlaku; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 220; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4023; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu; 4/109; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 5/109; teleturniej
19:25 Sport
19:27 Tour de Pologne - kronika; felieton
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Zniewolona; odc. 9; serial 

kostiumowy; Ukraina (2019); od lat 16
21:35 Rolnik szuka żony; seria II; reality 

show
22:35 Ekstradycja 2; odc. 9/9; serial TVP
23:45 Uwięzione; odc. 13; serial; Hiszpania 

(2015); od lat 16
00:50 Uwięzione; odc. 14; serial; Hiszpania 
01:55 Moja wspaniała włoska rodzinka; 

film obyczajowy; Niemcy, Włochy 
(2014)

03:40 Transport morski - prawdziwe 
koszty; film dokum.; Francja (2015)

04:40 Notacje – Zdzisław Skwara. 
Młodość górna i chmurna; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 477 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 42 Walka o życie; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Coś dla Ciebie; magazyn; od lat 7
07:20 Familiada; s.I; odc. 2233; teleturniej; 

Bez ograniczeń wiekowych
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

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

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra - (423); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 219 „W 

salonowca gracie?”sezon 11; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2063; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 478 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 25 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 156; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 140 Obawy i lęki, 
część 2 (MOUNTAIN MEDIC - DER 
BERGDOKTOR ep. Abstossungsreaktion, 
Teil 2); serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 479 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2235; teleturniej; 
Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości; odc. 104 (Adini Sen 
Koy); Turcja (2016); od lat 12

18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:20 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:40 Na dobre i na złe; odc. 718 Pieniądze 

to nie wszystko; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 118 

„Walentynki”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

20:10 Zemsta o jasnych oczach; s.II; odc. 
3/3 (La vengeance aux yeux clairs); 
serial obyczajowy; Francja (2017)

22:00 Stacja; film fabularny; Polska (2001); 
reż.:Piotr Wereśniak; wyk.:Katarzyna 
Figura, Piotr Gąsowski, Zbigniew 
Zamachowski

23:50 Dobry czas na miłość; komedia; 
Francja (2015)

01:30 Glina; odc. 7/25; serial kryminalny 
TVP; od lat 16

02:35 Elizabeth; dramat historyczny; Wielka 
Brytania, Indie (1998)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (24) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (25) serial 

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

(33) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (666) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (227) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (548) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (89) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (419) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (266) serial 

paradokumentalny. Zamaskowani 
sprawcy okradają dom bizneswoman. 
Na miejscu przestępstwa zostawiają 
tajemnicze pogróżki. Policjanci 
podejrzewają, że ich autorem jest 
agresywny były partner...

17:40 Sekrety rodziny (90) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (507) 

serial komediowy
20:10 Megahit: Więzień labiryntu: 

Próby ognia; thriller, USA 2015. 
Grupa ocalałych ludzi przemierza 
ruiny dawnego świata.

22:55 Wybraniec śmierci; film 
sensacyjny, USA 1990. Agent Hatcher 
rozprawia się z gangiem jamajskich 
handlarzy narkotyków.

0:55 Znaki (5) serial kryminalny. Radek 
ukrywa przed ojcem dokumenty. 
Burmistrz nie chce mówić policji, 
co Targosz zrobił z wypłaconymi 
pieniędzmi. Trela i Ada dowiadują...

1:55 Znaki (6) serial kryminalny. W 
Sowich Dołach dochodzi do kolejnego 
zabójstwa. Jego ofiarą pada Martyna, 
której ciało zostaje znalezione nad 
jeziorem. Okazuje się, że...

2:55 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:30 Uwaga! (5741) - program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Szkoła (442) - program, 
08:00 19 + (353) - program
08:30 19 + (354) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 9 (1/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1149) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1150) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (34/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (699) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1151) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1152) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (443) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (35/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (700) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7873) - informacje
19:35 Sport (7856) - informacje, live
19:45 Pogoda (7853) - informacje 
19:50 Uwaga! (5742) - program
20:10 Doradca smaku 10-Kozacki kulisz 

(38/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2913) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (180) - program
21:30 Projekt Lady 4 (10/12) - program
22:30 Salon sukien ślubnych Goka (3/8) 

- program
23:30 Niepokój - film sensacyjny, 

USA 2007 (od lat 16). Śmierć ojca 
sprawia, że nastoletni Kale Brecht 
(Shia LaBeouf) zamyka się w sobie, 
staje się bardziej ponury, a na 
dodatek skory do agresji. Pewnego 
dnia atakuje swojego nauczyciela, co 
kończy się trzymiesięcznym aresztem 
domowym. Nie znajdując żadnych 
ciekawszych zajęć, Kale zaczyna 
podglądać życie swoich sąsiadów. 
Jeden z nich zaczyna budzić jego 
podejrzenia. Jego zachowanie 
oraz kolejne znajdowane przez 
nastolatka dowody, wskazują na to, że 
mężczyzna jest seryjnym mordercą. 
Kale prosi o pomoc przyjaciół…

01:35 Co za tydzień (910) - magazyn
02:20 Uwaga! (5742) - program
02:45 Moc Magii (549) - program; (od 

lat 16)

05:40 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 268

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 31

07:15 Lekarze na start; 2017; odc. 36
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2018; odc. 146
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 46
10:00 Nash Bridges; serial fabularny, 

USA 1996
11:00 Nash Bridges; serial fabularny, 

USA 1996
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 21
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 22
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 21

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 
2018; odc. 124

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 46
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 47
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2018; odc. 146-147
20:00 Snajper 3; akcja, USA 2004. 

Thomas Beckett to jeden z 
najskuteczniejszych snajperów w 
Marines. Okazało się, że jego dawny 
kolega, o którym wszyscy myśleli, 
że zginął wiele lat temu, stał się 
największym wrogiem Thomasa. Teraz 
musi go wyeliminować Beckett…

21:50 Champion; akcja, Niemcy, 
USA 2002. Mistrz świata wagi 
ciężkiej - bokser George „Iceman” 
Chambers trafia do więzienia, gdzie 
wyrok odsiaduje Monroe Hutchen, 
uznawany przez skazanych za 
bezkonkurencyjnego w walkach…

23:50 Najlepsi z najlepszych; akcja, USA 
1989. Alex Grady mieszka w Oregonie 
i po śmierci żony wychowuje 
samotnie pięcioletniego syna. Przed 
laty doznał poważnego uszkodzenia 
ramienia, które spowodowało, 
że porzucił swoje marzenia o 
sportowych sukcesach. Otrzymuje 
niespodziewanie zaproszenie na 
zawody eliminacyjne na mecz z 
Południową Koreą…

01:45 Rodzinny interes; 2019; odc. 46
02:45 Taki jest świat; factual; 2019
03:35 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:00 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 2
04:40 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012

05:45 Bulionerzy; odc. 32/75 - Kosmos; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:20 Na sygnale; odc. 107 „Dziwna 
wanna”; serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 108 „Być jak 
Banach”; serial fabularyzowany TVP

07:25 Tygrysy Europy; odc. 3/18 - Nowa 
nauczycielka; serial komediowy TVP

08:30 Grzech Fatmagül; odc. 1; serial; 
Turcja (2011)

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 30; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 31; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 136; serial 

komediowy TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 137 „Płoną 

góry, płoną lasy” sezon 6; serial TVP
11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze; odc. 15; od lat 7
11:40 M jak miłość; s.I; odc. 1096; serial 
12:40 Ranczo; s.IX; odc. 109; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 251; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 252; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:30 Na dobre i na złe; odc. 334 Panna 

młoda; serial TVP; od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 108; serial 
16:55 Ranczo; s.IX; odc. 110; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 111; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 138 

„Nowocześni dziadkowie” sezon 6; serial 
komediowy TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 253; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 49; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:25 Ranczo; s.IX; odc. 112; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 113; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:20 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 254 
(Ojciec Mateusz XX, odc. 3) - Gang 
Buciaruka; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

00:15 O mnie się nie martw -; s. IX odc. 
4/13; serial komediowy TVP; od lat 12

01:05 Echo serca; odc. 6; serial TVP; od 
lat 12

01:55 Echo serca; odc. 7; serial TVP; od 
lat 12

02:45 Tygrysy Europy; odc. 3/18 - Nowa 
nauczycielka; serial komediowy TVP

03:40 Grzech Fatmagül; odc. 1’; serial; 
Turcja (2011)

04:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 136 „Życie 
jest ciężkie”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Makłowicz w podróży – Podróż 
5 Środkowa Dalmacja – Hvar (20); 
magazyn kulinarny

07:10 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 
łowicka w Bednarach; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

07:40 Śpiewające fortepiany - (4); Bez 
ograniczeń wiekowych

08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 102 
Jezioro Śniardwy; magazyn; od lat 7

09:15 Koło fortuny; odc. 403 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

09:50 Rodzina, ach rodzina - (odc. 4) - 
Mąż; widowisko; od lat 12

10:55 Podróże z historią; s.I; odc. 3 Na 
straży Gdańska; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna - (262) Bercia 
Dworniok; serial komediowy TVP

12:05 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+ /
cz. 1/; program rozrywkowy; od lat 12

13:05 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+ /
cz. 2/; program rozrywkowy; od lat 12

14:10 Śpiewające fortepiany - (5); Bez 
ograniczeń wiekowych

15:15 Kabaretowa Mapa Polski - 
Kabaretowe wakacje z duchami. 
Ducholand (1-2); widowisko; od lat 12

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

18:20 Okrasa łamie przepisy – W Wiśle 
na talerzu; magazyn kulinarny; Bez 
ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - (99) - Tepui; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 
5 Środkowa Dalmacja - Split (21); 
magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (263) Propaganda 
sukcesu; serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany - (6)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki - (55) - Czy 

kochamy seriale?; widowisko 
22:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (10) - Urzędnik cz. 
2; program rozrywkowy; od lat 12

23:45 Koło fortuny; odc. 402 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:25 Niezapomniane Koncerty - Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2019 (1) Łomża; koncert

01:30 Niezapomniane Koncerty - Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2019 (2) Łomża; koncert

02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.III - (34); 
program rozrywkowy; od lat 12

03:20 Rozrywka Retro - Krajowy Festiwal 
Polskiej Piosenki Opole 1984 - kabareton 
„Ostry dyżur” cz. 1; od lat 12

05:10 Szkoła (28) - program
06:10 Ukryta prawda (639) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (119) - program 

sądowy
08:10 Szpital (317) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(156/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (167) - program
12:20 Kryminalni 3 (8/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (381) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (120) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(157/176) - program sądowy
16:20 Szpital (318) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (29/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (9/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Ukryta prawda (636) - program 

obyczajowy
20:00 Odwróceni (9/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16)
21:05 Odwróceni (10/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16). Szybki 
żąda od Mnicha zwrotu pieniędzy 
straconych na przemycie kokainy…

22:05 Green Lantern - film przygodowy, 
USA 2011. We wszechświecie równie 
olbrzymim, co tajemniczym, od 
wieków istnieje pewna niezauważalna, 
lecz potężna siła – obrońcy pokoju 
i sprawiedliwości, zwani Green 
Lantern Corps. Jest to grupa 
wojowników, którzy przysięgli strzec 
międzygalaktycznego porządku. Każdy 
z nich nosi pierścień obdarzający go 
nadzwyczajnymi mocami…

00:25 Zagubieni (9/24) - serial, USA. 
Dowiadujemy się, jakie przestępstwo 
popełniła Kate i co zmusiło ją 
do uciekania przed wymiarem 
sprawiedliwości. Tymczasem 
rozbitkowie muszą pożegnać 
przyjaciela. Kate czuwa przy 
chorym Sawyerze, a Mr. Eko ma 
dla Locke’a niespodziankę związaną 
z bunkrem. „What Kate Did”

01:25 Druga strona medalu 3 (1/8) - talk 
show – Mariola Gołota

01:55 Druga strona medalu 3 (2/8) - talk 
show – Maja Włoszczowska

02:25 Noc Magii (549) - program; (od 
lat 16), live

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (9/13) - program lifestylowy 

05:55 Co za tydzień (910) - magazyn 
06:35 Nowa Maja w ogrodzie 3 (21/39) 

- program 
07:05 Ostre cięcie 4 (7/12) - program 
07:50 Sablewskiej sposób na modę 5 

(7/13) - program rozrywkowy 
08:35 Apetyt na miłość 2 (8/10) - 

program rozrywkowy 
09:35 W czym do ślubu? 2 (3/10) - 

reality show 
10:10 Afera fryzjera 3 (4/12) - program 

rozrywkowy 
10:55 Perfekcyjna Pani Domu (5/10) - 

program rozrywkowy 
11:55 Kuchenne rewolucje 11 (7/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:55 Miłość od kuchni (10) - program 
13:55 W czym do ślubu 4 (12) - reality 

show 
14:25 Pomysłowe wesela (7/10) - 

program lifestylowy 
15:00 Pani Gadżet EXTRA 3 - magazyn 
15:45 Ugotowani 7 (49) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:20 Ugotowani 7 (50) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:55 Ugotowani 7 (51) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
17:30 Ugotowani 7 (52) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
18:05 Kuchenne rewolucje 9 (11/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:05 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

(2/6) - reality show 
19:50 Kosmetyczne rewolucje (2/8) - 

program rozrywkowy 
20:35 Tu jest pięknie 3 (1/10) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(9/12) - program rozrywkowy 
21:55 Pani Gadżet 17 (3/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana 2 (3/8) - program 
23:25 W roli głównej - Paweł Domagała 

(3/6) - talk show 
23:55 Wojny salonów piękności (18/20) 

- program rozrywkowy 
01:00 Hala przylotów - dokument 
02:05 Wiem, co jem 5 (9/10) - magazyn 
02:35 Wiem, co jem 4 (13/15) - 

magazyn (od lat 12)
03:05 Wiem, co jem na diecie (11/12) - 

program lifestylowy (od lat 12)
03:35 W roli głównej - Wojciech Fibak 

(12/17) - talk show (od lat 12)
04:05 W roli głównej - Tomasz Raczek 

(13/17) - talk show (od lat 12)
04:35 W roli głównej - Ewa Kasprzyk 

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

06:05 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:35 Skoki Narciarskie - Letnia GP Wisła - 

konkurs drużynowy; STEREO, 16:9
08:20 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Bukareszt - FINAŁ 
09:55 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Rybnik (skrót); STEREO, 16:9
10:50 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 1 
12:55 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 2 
15:30 Skoki Narciarskie - Letnia GP Wisła - 

konkurs indywidualny; STEREO, 16:9
17:00 Piłka nożna - PKO Ekstraklasa: Wisła 

Kraków - Śląsk Wrocław
19:05 4-4-2 - magazyn piłkarski
20:00 Gol Ekstra; felieton
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Gol - magazyn piłkarski
23:30 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 2 
01:25 Boks - Gala w Nowym Jorku: Anthony 

Joshua - Andy Ruiz 
02:20 Z archiwum
02:50 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - eliminacje dz. 3

6:00 Buffy, postrach wampirów (10) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (36) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (77) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (77) reality show. 
Marianna wychowała wnuczkę 
Monikę. Teraz ona opiekuje się babcią 
oraz dwojgiem swoich dzieci. Jej mąż 
zginął w wypadku. Ich dom...

9:00 Septagon (21) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (20) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda: Sport (1) serial 
dokumentalny

11:00 Sekrety sąsiadów (61) serial
11:30 Sekrety sąsiadów (62) serial
12:00 Galileo (733) program 
13:00 Detektywi w akcji (81) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 
15:00 Policjantki i Policjanci (529) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (21) serial 
17:00 Przeklęta (8) telenowela. Aurora 

kieruje się do kościoła, ale okazuje 
się, że ksiądz wyjechał na parę 
dni. Załamana idzie na grób ojca. 
Tymczasem...

18:00 Septagon (22) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (530) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (289) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (19) program 

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

22:00 Galileo (734) program 
popularnonaukowy

23:05 Rekreator; thriller SF, USA 
2012. Tracy, Craig i Derek jadą 
pod namiot. W pobliżu obozowiska 
odkrywają laboratorium. Przez 
przypadek uruchamiają urządzenie do 
klonowania.

1:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

2:00 Polityka na ostro; program 
publicystyczny

3:05 SuperLudzie (11) serial dokum.
3:35 SuperLudzie (12) serial 
4:05 Atleci; magazyn sportowy
4:40 Trans World Sport; magazyn 
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 22 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 22.07.1989
07:45 Szpiedzy w Warszawie; odc. 1/4; 

serial; Wielka Brytania, Polska (2012)
08:45 Z naturą na co dzień; odc. 6/6 

woj. warmińsko - mazurskie; cykl 
dokumentalny; od lat 7

09:20 Historia Polski – Niezwykłe 
Dwudziestolecie. Historia gospodarcza 
II RP - Kolej linowa odc. 5; od lat 12

09:50 Niezwykłe Dwudziestolecie. Historia 
gospodarcza II RP - Zagłębie naftowe i 
COP odc. 6; od lat 12

10:25 Sensacje XX wieku – Enigma cz. 1; 
cykl dokumentalny; od lat 12

11:00 Życie. cz. 7. Łowcy i ich ofiary; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

11:55 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny; od lat 7

12:15 Czas honoru; odc. 77 „Wujek z lasu”; 
serial TVP; od lat 12

13:15 Prywatne niebo; film obyczajowy; 
Polska (1988)

14:40 Polska i świat z historią w tle 
- Historia pewnego pomnika; cykl 
reportaży; od lat 12

15:05 Olbrzymy Oceanów; cz. 3/3 (Ocean 
Giants); serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011)

16:05 Spór o historię – Władysław 
Gomułka; debata; od lat 12

16:40 Historia Polski – Nowy wiek - 3/3; 
film dokumentalny; od lat 12

17:15 Krótki kurs historii PZPR ; film 
dokumentalny; Polska (2008)

17:55 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Hucisko 30 
marca 1940; od lat 7

18:25 Flesz historii; odc. 452; cykl report.
18:50 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 41; cykl dokumentalny; od lat 7
19:05 Szpiedzy w Warszawie; odc. 2/4; 

serial; Wielka Brytania, Polska (2012)
20:00 Apollo 11: pierwszy krok na 

Księżycu; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009); od lat 12

21:45 Amerykańska broń; odc. 2 Od zamka 
skałkowego do kapiszonowego; serial 
dokumentalny; Kanada (2013)

22:45 Kruzenshtern; film dokumentalny; 
Polska, Francja (2009);

23:50 Sensacje XX wieku – Enigma cz. 1; 
cykl dokumentalny; od lat 12

00:20 Encyklopedia II wojny światowej - 
Śmieszna wojna; cykl dokumentalny

00:50 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Hucisko 30 
marca 1940; od lat 7

01:20 Dziennik telewizyjny – 22.07.1989

6:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 1. dzień. Pierwszego 
dnia zmagań na Stadionie Olimpijskim 
odbędą się m.in. bieg na 100 m z 
udziałem Yohana Blake’a i Andre De...

8:30 Siatkówka kobiet; mecz towarzyski: 
Polska - Czechy

11:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

13:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

15:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

18:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

20:30 Siatkówka kobiet; mecz 
towarzyski: Polska - Białoruś

23:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 2. dzień

1:10 Sporty walki: Gala Babilon Fight 
Night 1; walki: Michał Cieślak - 
Olanrewaju Durodola, Michał Kita 
- Łukasz Brzeski. Michał Cieślak 
zmierzy się z Olanrewaju Durodolą....

4:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Polska - Izrael

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Natura w Jedynce – Planeta 
lasów. Świat tętniący życiem; film 
dokumentalny; Hiszpania (2017)

05:35 Natura w Jedynce –  Planeta 
lasów. Lasy pełne tajemnic; film 
dokumentalny; Hiszpania (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 220; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 530; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 103 

Świnoujście; magazyn; od lat 7
09:10 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat 

później; odc. 10/15; serial TVP
10:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 122; serial 
11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 139; 

serial TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – Planeta lasów. 

W rytmie pływów; film dokumentalny; 
Hiszpania (2017)

13:15 Natura w Jedynce – Planeta 
lasów. Kraina drzew mopane; film 
dokumentalny; Hiszpania (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 531; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Dziczyzna 

dla pań; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 221; 

Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4031
18:25 Jeden z dziesięciu; 6/109; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 7/109; teleturniej
19:25 Sport
19:27 Tour de Pologne - kronika; felieton
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Zniewolona; odc. 10; serial 

kostiumowy; Ukraina (2019)
21:35 Rolnik szuka żony; seria II; reality show
22:35 Okupowani; odc. 4 Lipiec; serial; 

Szwecja, Norwegia (2015)
23:35 Jeszcze lecimy; film dokumentalny; 

Polska (2018)
00:20 Wichry wojny; odc. 7; serial; USA 

(1983); od lat 12
02:55 Rosyjska opozycja; film 

dokumentalny; Niemcy (2017)
03:55 Notacje – Olga Kapkowska - Moje 

Życie W Rembertowie; cykl dokum.

05:25 Koło fortuny; odc. 480 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 43 Płonne nadzieje; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:55 Człowiek pracy i modlitwy...; 
reportaż

07:20 Familiada; s.I; odc. 2235; teleturniej; 
Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Panorama Flesz i Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra - (424)
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 220 „Drobny 

lifting” sezon 11; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2064; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Koło fortuny; odc. 481 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
13:15 Marzę o Tobie; odc. 26; Turcja 

(2018); od lat 12
14:10 Postaw na milion; odc. 157; 

teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 141 Marzenia, część 1); 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 482 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2236; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 105; Turcja 
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. 719 Lolita; 

serial TVP; od lat 12
19:30 Rodzinka.pl; s.V; odc. 119 

„Komunia”; serial komediowy TVP; od 
lat 12

20:10 E = MC2  93’; komedia; Polska 
(2002); reż.:Olaf Lubaszenko; 
wyk.:Agnieszka Włodarczyk, Olaf 
Lubaszenko, Cezary Pazura

22:00 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 158 „Nowe 
życie” sezon 7; serial komediowy TVP; 
od lat 12

22:30 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 159 „Ból 
głowy” sezon 7; serial komediowy TVP; 
od lat 12

23:10 Zemsta o jasnych oczach; s.II; odc. 
3/3; serial obyczajowy; Francja (2017)

01:00 Świat bez fikcji - Lo i stało się. 
Zaduma nad światem w sieci; film 
dokumentalny; USA (2016)

02:40 Glina; odc. 8/25; serial kryminalny 
TVP; od lat 16

03:45 Dobry czas na miłość; komedia; 
Francja (2015)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (26) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (27) serial 

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

(34) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (667) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (228) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (549) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (90) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (420) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (267) serial 

paradokumentalny. Samochód 
potrąca kobietę w 5. miesiącu ciąży. 
Poszkodowana jest żoną działacza 
społecznego, planującego start w 
najbliższych wyborach. Jej mąż 
twierdzi,...

17:40 Sekrety rodziny (91) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (508) 

serial komediowy
20:05 Znaki (7) serial kryminalny. 

Komisarz Trela zostaje odsunięty 
od śledztwa. Nie zamierza jednak 
pozostać bezczynnym. Uważa, że 
kluczem do znalezienia mordercy jest 
przesłuchanie Roberta....

21:05 Znaki (8-ost.) serial kryminalny. 
Robert zostaje aresztowany. 
Tajemnica sprzed lat, którą zdradza 
stróżom prawa, naprowadza ich 
na nowy trop. Trela nie wierzy, by 
Dzikowski...

22:10 Furia; thriller, Wielka Brytania/USA 
2010. Ojciec szuka odpowiedzialnych 
za śmierć córki.

0:35 Skazany na śmierć (85) serial 
sensacyjny. Sytuacja staje się 
coraz bardziej napięta. Rośnie 
prawdopodobieństwo, że misja się 
nie powiedzie. Michael musi podjąć 
wyjątkowo trudną decyzję.

1:35 Tajemnice losu; program

05:10 Uwaga! (5742) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (443) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Kozacki kulisz 

(38/40) - program
08:00 19 + (355) - program
08:30 19 + (356) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 9 (2/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1151) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1152) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (35/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (700) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1153) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1154) 
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (13/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (444) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (36/60) 

- program. Policjanci dostają 
zgłoszenie o 6-letniej dziewczynce 
błąkającej się bez opieki na jednym z 
warszawskich osiedli. Pomagając jej 
w poszukiwaniach mamy, trafiają na 
rodzinny dramat... 

18:00 Ukryta prawda (701) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7874) - informacje
19:35 Sport (7857) - informacje, live
19:45 Pogoda (7854) - informacje 
19:50 Uwaga! (5743) - program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2914) - serial 
20:55 Milionerzy (181) - program
21:30 Zielona strefa - film sensacyjny, 

USA/Wielka Brytania/Francja/
Hiszpania 2010 (od lat 16). Rok 
2003, rozpoczęła sie wojna w Iraku. 
Chorąży Miller (Matt Damon) wraz z 
innymi specjalistami poszukuje broni 
chemicznej i innych broni masowego 
rażenia. Ma kontakty z wieloma 
ludźmi, z tym z agentami wywiadu. 
Powoli chorąży Miller zaczyna 
odkrywać najstraszniejszą broń... 
prawdę. 

23:55 Kuba Wojewódzki 12 (2/14) - talk 
show; (od lat 16)

00:55 W garniturach (10/12) - serial, 
USA

01:50 Salon sukien ślubnych Goka (3/8) 
- program

02:50 Uwaga! (5743) - program
03:15 Moc Magii (550) - program

05:40 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 269

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

07:15 Lekarze na start; 2017; odc. 37
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 147
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 47
10:00 Nash Bridges; serial fabularny, 

USA 1996. 
11:00 Nash Bridges; serial fabularny, 

USA 1996. 
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 22
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 23
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 22

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 
2018; odc. 125

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 47
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 48
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 147
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 148
20:00 Akt odwagi; akcja, USA 2012. 

Żołnierze elitarnej jednostki Navy 
Seals dostają wezwanie do akcji 
odbicia porwanej agentki CIA. 
Okazuje się, że rozpracowywała 
ona międzynarodową operację 
terrorystyczną wymierzoną w USA…

22:00 Najlepsi z najlepszych 2; akcja, 
USA 1993. Tommy Lee i Alex Grady 
prowadza szkołę karate w Las Vegas. 
Przygotowują nastoletniego syna 
Alexa - Waltera, do walki o czarny pas. 
W tym samym czasie ich przyjaciel, 
Travis Brickley, mistrz karate, staje 
do walki w słynnym Coloseum, 
nielegalnym klubie prowadzonym 
przez niepokonanego Brakusa…

00:00 Puls lata; 2019
00:05 Zbrodniarz; akcja, USA 2008. 

Jeden z członków mafii zostaje 
skazany za zabójstwo i wysłany do 
więzienia…

02:10 Rodzinny interes; 2019; odc. 47
03:05 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
03:45 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:20 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 4
04:40 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012

05:45 Bulionerzy; odc. 33/75 - Dzień 
zapłaty; serial komediowy TVP; od lat 12

06:15 Na sygnale; odc. 108 „Być jak 
Banach”; serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 109 „Bohater”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:20 Tygrysy Europy; odc. 4/18 - Decyzje; 
serial komediowy TVP; od lat 12

08:30 Grzech Fatmagül; odc. 2; serial; 
Turcja (2011); od lat 12

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 31; serial 
TVP; od lat 7

09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 32; serial 
TVP; od lat 7

10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 137; serial 
komediowy TVP; od lat 12

10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 138; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; odc. 16; od lat 7

11:40 M jak miłość; s.I; odc. 1097; serial 
12:40 Ranczo; s.IX; odc. 110; serial TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 252; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 253; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:30 Na dobre i na złe; odc. 335 Najlepsza 

córka; serial TVP; od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 109 „Bohater”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:55 Ranczo; s.IX; odc. 111; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 112; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 139; serial 

komediowy TVP; od lat 12
19:30 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 254; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 50; serial 

kryminalny TVP; od lat 12
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 113; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 114; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
23:10 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 255; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
23:55 O mnie się nie martw -; s. IX odc. 

5/13; serial komediowy TVP; od lat 12
00:55 Czas honoru; odc. 63 „To ja Cię 

znalazłem”; serial TVP; od lat 12
01:50 Czas honoru; odc. 64 „Koniec tej 

miłości”; serial TVP; od lat 12
02:40 Tygrysy Europy; odc. 4/18 - Decyzje; 

serial komediowy TVP; od lat 12
03:40 Grzech Fatmagül; odc. 2; serial; 

Turcja (2011); od lat 12
04:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 137 „Płoną 

góry, płoną lasy” sezon 6; serial 
komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży – Podróż 
5 Środkowa Dalmacja - Split (21); 
magazyn kulinarny

06:50 Okrasa łamie przepisy – W Wiśle na 
talerzu; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany - (5)
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 103 

Świnoujście; magazyn; od lat 7
09:00 Koło fortuny; odc. 404 ed. 6
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (10) - Urzędnik cz. 
2; program rozrywkowy; od lat 12

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /92/ - 
„Bardzo smutna piosenka retro” - Grupa 
Pod Budą; Bez ograniczeń wiekowych

10:55 Podróże z historią; s.I; odc. 4 U 
Tatarów; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna - (263) Propaganda 
sukcesu; serial komediowy TVP

12:05 Życie to Kabaret – N jak Neo - 
Nówka /cz. 1/; program rozrywkowy

13:10 Życie to Kabaret – N jak Neo - 
Nówka /cz. 2/; program rozrywkowy

14:10 Śpiewające fortepiany - (6)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - Wczasy z 

Kabaretem - Szczecin (1-2). All Inclusive
17:25 Kabaretowa Mapa Polski - Wczasy 

z Kabaretem - Szczecin (3). Na letnisko 
czy do wód; program rozrywkowy

18:20 Okrasa łamie przepisy – Dziczyzna 
w puszczy Bolimowskiej; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - (54) - Kava - a nie kawa; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 6 
Friuli - Wenecja Julijska. Triest (22)

19:55 Święta wojna - (265) Hanys team; 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany - (7)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki - (56) - 

Magia radia; widowisko rozrywkowe
22:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (11) - Kelner i 
kucharz; program rozrywkowy; od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 403 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:25 Niezapomniane Koncerty - XXXI 
Międzynarodowy Festiwal Zespołów 
Cygańskich Romane Dyvesa. Gorzów 
Wielkopolski 2019 - (1); od lat 12

01:25 Niezapomniane Koncerty - XXXI 
Międzynarodowy Festiwal Zespołów 
Cygańskich Romane Dyvesa. Gorzów 
Wielkopolski 2019 - (2); od lat 12

02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.IV - (2); 
program rozrywkowy; od lat 12

03:20 Rozrywka Retro - Kabaret TEY - 
Najlepiej nam było przed wojną /2/

05:10 Szkoła (29) - program
06:10 Ukryta prawda (640) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (120) - program 

sądowy
08:10 Szpital (318) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(157/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (168) - program
12:20 Kryminalni 3 (9/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (382) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (121) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(158/176) - program sądowy
16:20 Szpital (319) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (30/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (10/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Ukryta prawda (639) - program 

obyczajowy
20:00 Uśpieni - film obyczajowy, 

USA 1996 (od lat 16). Szczeniacki 
żart kończy się tragicznie dla czterech 
chłopców. Trafiają do poprawczaka, 
tam dostają wykorzystani przez 
sadystów i pedofilów. Przez całe 
życie chłopcy nie potrafią uporać 
się z dręczącymi ich koszmarami 
z przeszłości. Po wielu latach dwaj 
z nich wykonują wyrok na jednym ze 
swoich oprawców. Dwaj pozostali 
przyjaciele postanawiają poruszyć 
niebo i ziemię, aby ocalić kolegów od 
kary śmierci, i aby wreszcie upomnieć 
się o sprawiedliwość dla tych, którzy 
w chwili krzywdy byli pozbawieni 
prawa głosu…

23:10 Lot 93 - film sensacyjny, USA/
Wielka Brytania/Francja 2006. 
Rekonstrukcja zachowania 
pasażerów lotu United 93 z Newark 
do San Francisco. Porwany 11 
września 2001 roku samolot miał 
najprawdopodobniej uderzyć w Biały 
Dom w Waszyngtonie…

01:25 Zagubieni (10/24) - serial, USA. 
Mr. Eko wypytuje Charliego o figurkę 
Najświętszej Panienki. Claire zaczyna 
tracić wiarę w Charliego, gdy poznaje 
jego sekret. Jack z zainteresowaniem 
przygląda się, jak Kate obcina włosy 
Sawyrerowi…

02:25 Noc Magii (550) - program

05:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (10/13) - program lifestylowy 

06:10 Gwiazdy od kuchni – program
06:40 Śluby marzeń (3) - program 

rozrywkowy 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 5 

(8/13) - program rozrywkowy 
08:25 Apetyt na miłość 2 (9/10) - 

program rozrywkowy 
09:25 W czym do ślubu? 2 (4/10) - 

reality show 
10:00 Afera fryzjera 3 (5/12) - program 

rozrywkowy 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu (6/10) - 

program rozrywkowy 
11:45 Kuchenne rewolucje 11 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:45 Pani Gadżet 17 (3/12) - magazyn 
13:20 Kulisy sławy EXTRA 2 - Martyna 

Wojciechowska (7/8) - program 
lifestylowy 

13:55 Tu jest pięknie 3 (1/10) - program 
14:25 Subiektywny ranking naj… (4/6) 

- program 
14:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(9/12) - program rozrywkowy 
15:40 W roli głównej - Paweł Domagała 

(3/6) - talk show 
16:15 Afera fryzjera 5 (2/12) - program 

rozrywkowy 
17:00 Eks-tra zmiana 2 (3/8) - program 

lifestylowy 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (12/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

(3/6) - reality show 
19:45 Misja ratunkowa (7/10) - program 
20:30 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(3/6) - serial ,Wielka Brytania 
21:40 Co nas truje
22:25 Kto tu mieszka? (3/8) - program 

rozrywkowy 
23:10 Panny młode ponad miarę (3/8) - 

program rozrywkowy 
00:10 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy 
01:10 Rodzice pod ostrzałem (18/20) - 

program rozrywkowy 
02:15 Wiem, co jem 6 (8/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 3 (9/16) - magazyn 
03:15 Najsztub słucha - Tatiana Okupnik 

(4/6) - talk show 
03:45 W roli głównej - Mateusz 

Kusznierewicz (9/17) - talk show 
04:15 W roli głównej - Agnieszka Fitkau 

– Perepeczko (10/17) - talk show 
04:45 W roli głównej - Sonia 

Bohosiewicz (11/17) - talk show (od 
lat 12)

06:00 Sportowy Wieczór
06:40 Skoki Narciarskie - Letnia GP Wisła - 

konkurs indywidualny
08:10 Wszystkie gole Mistrzostw Świata 

FIFA 2018 
09:55 Piłka wodna - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa: 1/4F
12:55 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 3 
15:50 Skoki Narciarskie - Letnia GP Wisła - 

podsumowanie
17:00 4-4-2 - magazyn piłkarski
18:00 Gol Ekstra; felieton
20:05 RETRO TVP SPORT; magazyn
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 3 
00:40 piłka nożna - Eliminacje Ligi Europy 

UEFA: Legia Warszawa
02:50 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - eliminacje dz. 4

6:00 Buffy, postrach wampirów (10) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (36) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (77) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (77) reality show. 
Marianna wychowała wnuczkę 
Monikę. Teraz ona opiekuje się babcią 
oraz dwojgiem swoich dzieci. Jej mąż 
zginął w wypadku. Ich dom...

9:00 Septagon (21) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (20) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda: Sport (1) serial 
dokumentalny

11:00 Sekrety sąsiadów (61) serial 
obyczajowy

11:30 Sekrety sąsiadów (62) serial 
obyczajowy

12:00 Galileo (733) program 
13:00 Detektywi w akcji (81) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (529) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (21) serial 

kryminalny
17:00 Przeklęta (8) telenowela. Aurora 

kieruje się do kościoła, ale okazuje 
się, że ksiądz wyjechał na parę 
dni. Załamana idzie na grób ojca. 
Tymczasem...

18:00 Septagon (22) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (530) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (289) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (19) program 
22:00 Galileo (734) program 
23:05 Rekreator; thriller SF, USA 

2012. Tracy, Craig i Derek jadą 
pod namiot. W pobliżu obozowiska 
odkrywają laboratorium. Przez 
przypadek uruchamiają urządzenie do 
klonowania.

1:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

2:00 Polityka na ostro; program 
publicystyczny

3:05 SuperLudzie (11) serial 
dokumentalny

3:35 SuperLudzie (12) serial 
dokumentalny

4:05 Atleci; magazyn sportowy
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 23 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 23.07.1989
07:40 Szpiedzy w Warszawie; odc. 2/4; 

serial; Wielka Brytania, Polska (2012)
08:30 Flesz historii; odc. 452; cykl report.
08:55 Historia Polski – Nowy wiek - 3/3; 

film dokumentalny; od lat 12
09:30 Krótki kurs historii PZPR; film 

dokumentalny
10:10 Sensacje XX wieku – Jak hartowała 

się stal; cykl dokumentalny; od lat 12
10:40 Spór o historię – Kto finansował 

bolszewików?; debata; od lat 12
11:15 Współpracowałem z TW Ewa - Max; 

film dokumentalny; od lat 12
11:50 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 41; cykl dokumentalny; od lat 7
12:15 Czas honoru; odc. 78 „Przysięga i 

rozkaz”; serial TVP; od lat 12
13:15 Wszystkie kolory świata – Seszele. 

Raj na Oceanie Indyjskim; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:30 Spitfire Guya Martina; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2015)

16:10 Marzyciele – Marszałek Sejmu 
Śląskiego; program publicystyczny; 
od lat 12

16:35 Historia Polski – Polacy - Trochę 
szczęścia; cykl reportaży; od lat 7

17:50 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Przed natarciem; 
od lat 7

18:25 Koło historii – Sokrates  29’; cykl 
reportaży; Polska (2014); od lat 12

19:00 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 25; od lat 7

19:20 Szpiedzy w Warszawie; odc. 3/4 
(Spies in Warsaw, ep. 3/4); serial; Wielka 
Brytania, Polska (2012); od lat 12

20:15 Zwłoki nieznane  47’; film 
dokumentalny; Polska (1998); 
reż.:Robert Kaczmarek; od lat 12

21:15 Najdziwniejsza broń na 
świecie - Latający żołnierz. Odc. 2/6 
(World’s Weirdest Weapons); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2012); 
od lat 12

22:15 Anioł śmierci (Wakolda)  90’; 
dramat; Norwegia, Argentyna, Francja 
(2013); reż.:Lucia Puenzo; wyk.:Alex 
Brendemuhl, Natalia Oreiro, Diego 
Peretti, Guillermo Pfening; od lat 16

23:55 Sensacje XX wieku – Jak hartowała 
się stal; cykl dokumentalny; od lat 12

00:30 Encyklopedia II wojny światowej - 
Churchill; cykl dokumentalny; od lat 7

00:55 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Przed natarciem

01:35 Dziennik telewizyjny – 23.07.1989

6:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 1. dzień. Pierwszego 
dnia zmagań na Stadionie Olimpijskim 
odbędą się m.in. bieg na 100 m z 
udziałem Yohana Blake’a i Andre De...

8:30 Siatkówka kobiet; mecz towarzyski: 
Polska - Białoruś

11:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

13:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

15:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

18:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 1. rundy gry pojedynczej

20:00 Siatkówka kobiet; mecz 
towarzyski: Polska - Czechy

22:30 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 2. dzień

1:00 Piłka nożna: International 
Champions Cup; mecz: Real Madryt 
CF - Arsenal FC

3:00 Piłka nożna: International 
Champions Cup; mecz: FC Bayern 
Monachium - AC Milan

5:00 Boks: Gala Tymex Boxing Night 
w Dzierżoniowie; waga półśrednia: 
Łukasz Wierzbicki - Mikołaj Wowk. 
Stawką jest pas mistrza Polski w 
kategorii półśredniej. Obaj pięściarze 
walczyli w grudniu na gali w Radomiu. 
Łukasz Wierzbicki wygrał...
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05:05 Natura w Jedynce –  Planeta lasów. 
W rytmie pływów; film dokumentalny; 
Hiszpania (2017)

05:35 Natura w Jedynce – Planeta 
lasów. Kraina drzew mopane; film 
dokumentalny; Hiszpania (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 221; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:10 Elif; s.III; odc. 531; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 47 

Busko - Zdrój; magazyn; od lat 7
09:10 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat 

później; odc. 11/15; serial TVP; od lat 7
10:15 Komisarz Alex; s.X; odc. 123; serial 

kryminalny TVP; od lat 12
11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 140 - 

Zagubiona; serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Planeta lasów. 

Wyspy Szczęśliwe; film dokumentalny; 
Hiszpania (2017)

13:15 Natura w Jedynce – Planeta 
lasów. Duchy Madagaskaru; film 
dokumentalny; Hiszpania (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 532; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Potrawy 

pięknie podane; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 222; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4037; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu; 8/109; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 9/109; teleturniej
19:25 Sport
19:27 Tour de Pologne - kronika; felieton
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Zniewolona; odc. 11; serial 

kostiumowy; Ukraina (2019)
21:35 Rolnik szuka żony; seria II; reality 

show
22:35 Gołębiarki; odc. 1 / 4; serial 

kostiumowy; USA (2015)
23:35 W imię honoru; film dokumentalny; 

Polska (2016)
00:40 Wojsko – polskie.pl; odc. 62; 

reportaż; od lat 12
01:10 Terytorialsi
01:25 Violetta; cz. 1; serial kostiumowy; 

Niemcy, Włochy (2012)
03:15 Moja własna wojna; film 

dokumentalny; Holandia (2016)
04:20 Notacje – Mieczysław Mąkosza. 

Życie to chemia; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 483 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 44 Chwile zwątpienia; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:55 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2236; teleturniej; 

Bez ograniczeń wiekowych
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra - (425)
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 221 „Trzy 

gracje” sezon 11; serial komediowy TVP; 
od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2065; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 486 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 27 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 158; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 142; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 487 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2237; teleturniej; 
Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości; odc. 106; Turcja 
(2016); od lat 12

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 720 Wszystko 

się ułoży; serial TVP; od lat 12
19:30 Rodzinka.pl; s.V; odc. 120 

„Dorastanie”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks - Tata do pary ; komedia; 

Niemcy (2011)
22:25 Mocne Kino - Mokra robota; film 

akcji; USA (2011)
24:00 Rezerwat; film obyczajowy; 

Polska (2007); reż.:Łukasz Palkowski; 
wyk.:Marcin Wilczyński, Sonia 
Bohosiewicz, Grześ Palkowski, Artur 
Dziurman, Tomasz Karolak; od lat 16

01:55 Sztuka zbrodni; odc. 6/6 Dzieło w 
czerni. cz. 2; serial; Francja (2016)

02:50 Mokra robota ; film akcji; USA 
(2011); reż.:Mike Gunther; wyk.:50 
Cent, Bruce Willis, Ryan Philippe, Jenna 
Dewan - Tatum, James Remar; od lat 16

04:20 Świat bez tajemnic - W 
poszukiwaniu Boga z Morganem 
Freemanem - Cuda (The Power of 
Miracles)  49’; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (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 Malanowski i partnerzy (28) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (29) serial 

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

(35) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (668) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (229) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (550) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (91) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (421) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (268) serial 

paradokumentalny. Kuba i Natalia 
wracają do śledztwa z 1998 roku. 
Powodem jest anonimowy list, z 
którego wynika, że wyrok odsiedział 
niewinny...

17:40 Sekrety rodziny (92) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (509) 

serial komediowy
20:10 Sztanga i cash; komedia 

kryminalna, USA 2013. Kiedy ofiara 
porwania szuka zemsty, zaczynają się 
kłopoty.

22:55 Zoolander 2; komedia, USA 2016. 
Przyjaciele dostają szansę powrotu na 
szczyt. W zamian muszą wziąć udział 
w śledztwie Interpolu.

1:10 Nasz nowy dom (92) reality 
show. W Jedlinie-Zdroju na Dolnym 
Śląsku mieszka pani Marta z dwoma 
niepełnosprawnymi intelektualnie 
synami. Sytuacja materialna rodziny 
jest trudna. Lokum w...

2:10 Nasz nowy dom (93) reality 
show. 13-letni Dominik ma autyzm. 
Wychowuje go ojciec. Mężczyzna 
jest jednak po trzech zawałach, ma 
chorobę zakrzepową i tak naprawdę 
sam...

3:10 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad…

05:10 Uwaga! (5743) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (444) - program, 
07:50 Doradca smaku
08:00 19 + (357) - program
08:30 19 + (358) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 9 (3/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1153) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1154) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (36/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (701) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1155) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1156) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (14/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (445) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (37/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (702) - program 
19:00 Fakty (7875) - informacje
19:35 Sport (7858) - informacje, live
19:45 Pogoda (7855) - informacje 
19:50 Uwaga! (5744) - program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2915) - serial 
20:55 Milionerzy (182) - program
21:30 Kod dostępu - film sensacyjny, 

USA 2001 (od lat 16). Stanley Jobson 
(Hugh Jackman), utalentowany 
hacker ma zakaz zbliżania się do firm 
komputerowych, odkąd włamał się do 
systemu FBI. Na nic zakazy. Ktoś ma 
na niego haka i wie, jak zmusić go do 
powrotu na drogę przestępstwa. Tym 
złym duchem jest Gabriel Shear (John 
Travolta), szpieg, który zamierza 
okraść rząd, aby zdobyć środki 
na finansowanie swych rzekomo 
patriotycznych przedsięwzięć…

23:40 Mr. Brooks - film sensacyjny, 
USA 2007 (od lat 16). Earl Brooks 
(Kevin Costner) ma wszystko o czym 
mógłby zamarzyć: kochającą żonę 
(Marg Helgenberger), oddaną córkę 
(Danielle Panabaker) i własną firmę. 
Ten pozornie idealny mąż i ojciec 
skrywa jednak mroczną tajemnicę – 
jest seryjnym mordercą…

02:05 American Horror Story: Asylum 
(13) - serial, USA (od lat 16)

03:10 Uwaga! (5744) - program
03:35 Moc Magii (551) - program

05:40 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 270

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 33

07:15 Lekarze na start; 2017; odc. 38
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 148
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 48
10:00 Nash Bridges; serial fabularny, 

USA 1996
11:00 Nash Bridges; serial fabularny, 

USA 1996
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 23
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1986; odc. 24
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 2000; 
odc. 1

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 
2018; odc. 126

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 48
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 49
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 148
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 149
20:00 Szczęki 3; katastroficzny, USA 

1983. Na Florydzie mieści się park 
wodny, w którym pracuje Mike Brody 
– syn miejscowego szeryfa. Jest to 
park rozrywki, w którym podziwiać 
można wiele zwierząt żyjących w 
tamtejszych wodach. Jednymi z 
podopiecznych są rekiny, nad którymi 
biolodzy prowadzą badania. Do parku 
morskiego trafia młody rekin biały. 
Nikt nie zdaje sobie jednak sprawy z 
tego, że rekin ten został zabrany od 
swojej matki…

22:00 W szczękach rekina; 
katastroficzny, Australia, Singapur 
2012. Część australijskiego wybrzeża 
zostaje zniszczona przez tsunami. 
Fala zmiotła z powierzchni ziemi 
wiele budynków. Grupa ludzi zostaje 
uwięziona w zalanym supermarkecie. 
Jak się okazuje nie są tam sami…

23:55 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2012; odc. 2

01:45 Rodzinny interes; 2019; odc. 48
02:45 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 5
03:20 Taki jest świat; factual; 2019
03:55 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 6
04:40 Dyżur; factual; 2009; odc. 15
05:05 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 5

05:45 Bulionerzy; odc. 34/75 - Nadwyżka; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:15 Na sygnale; odc. 109 „Bohater”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:45 Na sygnale; odc. 110 „Wojownicy”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:20 Tygrysy Europy; odc. 5/18 - 
Interview; serial komediowy TVP

08:30 Grzech Fatmagül; odc. 3; serial; 
Turcja (2011); od lat 12

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 32; serial
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 33; serial
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 138; serial 

komediowy TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 139; serial 

komediowy TVP; od lat 12
11:30 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze, odc. 17; od lat 7
11:40 M jak miłość; s.I; odc. 1098; serial 
12:40 Ranczo; s.IX; odc. 111; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
13:35 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 253; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:35 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 254; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 336 Po 

drugiej stronie łóżka; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 110 „Wojownicy”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.IX; odc. 112; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 113; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 140 „Lepiej 

nie wiedzieć” sezon 6; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 255; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 51; serial 

kryminalny TVP; od lat 12
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 114; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 115; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
23:15 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 256 ; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
00:05 O mnie się nie martw -; s. IX odc. 

6/13; serial komediowy TVP; od lat 12
00:55 Londyńczycy II; odc. 15/16; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
01:50 Londyńczycy II; odc. 16/16; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
02:40 Tygrysy Europy; odc. 5/18 - 

Interview; serial komediowy TVP
03:40 Grzech Fatmagül; odc. 3 

(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 3); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:30 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 138 
„Nowocześni dziadkowie” sezon 6; serial 
komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Makłowicz w podróży – Podróż 6 
Friuli - Wenecja Julijska. Triest (22); 
magazyn kulinarny

06:45 Okrasa łamie przepisy – Dziczyzna 
w puszczy Bolimowskiej; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

07:25 Śpiewające fortepiany - (6)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 104 

Dolina Biebrzy; magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 405 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (11) - Kelner i 
kucharz; program rozrywkowy; od lat 12

10:35 Muzeum Polskiej Piosenki - /93/ - 
„Moja i Twoja nadzieja” - Hey

10:55 Podróże z historią; s.I; odc. 
5 W staropolskiej zagrodzie; cykl 
dokumentalny

11:25 Święta wojna - (265) Hanys team; 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:00 Życie to Kabaret – 10 - lecie kabaretu 
Paranienormalni /1-2/; od lat 12

14:15 Śpiewające fortepiany - (7)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - XXII 

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

18:20 Okrasa łamie przepisy – Perliczka 
na trzy sposoby; magazyn kulinarny; Bez 
ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - (55) - Vanuatu; cykl reportaży; 
Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 6 
Friuli - Wenecja Julijska. Via Julia - 
Augusta (23); magazyn kulinarny; Bez 
ograniczeń wiekowych

19:55 Święta wojna - (266) Magia liczb; 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany - (9); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:40 Kabaretowy Klub Dwójki - (53) - 
Hipisi czyli peace, love & rock’n’roll; 
widowisko rozrywkowe; od lat 12

22:40 Kabaret za kulisami - 10 - Piosenka 
kabaretowa; program rozrywkowy; od 
lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 404 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:25 Niezapomniane Koncerty - Opole na 
bis - „Panna, madonna, legenda tych lat 
(...)”; koncert; od lat 12

01:30 Niezapomniane Koncerty - Znamy 
się (nie) tylko z widzenia - jubileusz 
zespołu Trubadurzy; widowisko 
artystyczne; Bez ograniczeń wiekowych

02:50 Olga Lipińska zaprasza - (14); talk-
show; Bez ograniczeń wiekowych

03:35 Rozrywka Retro - UFO Gama

05:10 Szkoła (30) - program
06:10 Ukryta prawda (641) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (121) - program 

sądowy
08:10 Szpital (319) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(158/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (169) - program
12:20 Kryminalni 3 (10/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (383) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (122) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(159/176) - program sądowy
16:20 Szpital (320) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (31/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (11/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Ukryta prawda (640) - program 

obyczajowy
20:00 Podaj dalej - film obyczajowy, 

USA 2000. Jedenastoletni 
Trevor (Haley Joel Osment) jest 
wyjątkowo wrażliwym chłopcem. Od 
najmłodszych lat, życie bardzo go 
doświadcza. Trevor pragnie pełnego 
piękna i harmonii świata, by on 
i drogie mu osoby mogły w nim być 
szczęśliwe. Wpada na pomysł, aby 
każdy, poczynając od niego, zrobił 
trzy dobre uczynki, i aby później każda 
z obdarowanych w ten sposób osób 
również pomogła kolejnym trzem i tak 
dalej, aż rzeczywiście świat stanie się 
lepszy.

22:35 Frankie i Alice - film obyczajowy, 
Kanada 2010. Opowieść o tancerce 
go-go cierpiącej na zaburzenia 
osobowości, która stara się pozostać 
sobą. Decyduje się na psychoterapię, 
aby odkryć tajemnicę wewnętrznych 
demonów, które ją prześladują.

00:40 Zagubieni (11/24) - serial, USA. 
Jack, Locke i Sawyer ruszają za 
Michaelem, który w poszukiwaniu 
Walta wchodzi do dżungli i podąża 
w kierunku budzących przerażenie 
Innych…

01:40 Druga strona medalu 3 (3/8) - talk 
show – Krzysztof Krauze

02:10 Druga strona medalu 3 (4/8) - talk 
show – Karol Bielecki

02:40 Noc Magii (551) - program

05:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (11/13) - program lifestylowy 

06:15 Nowa Maja w ogrodzie 3 (21/39) 
- program 

06:45 Ugotowani 7 (49) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:20 Ugotowani 7 (50) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:55 Sablewskiej sposób na modę 5 
(9/13) - program rozrywkowy 

08:40 Apetyt na miłość 2 (10) - program 
rozrywkowy 

09:40 W czym do ślubu? 2 (5/10) - 
reality show 

10:15 Afera fryzjera 3 (6/12) - program 
rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani Domu (7/10) - 
program rozrywkowy 

12:00 Kuchenne rewolucje 11 (9/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

13:00 Kto tu mieszka? (3/8) - program 
rozrywkowy 

13:45 Panny młode ponad miarę (3/8) - 
program rozrywkowy 

14:50 Śluby marzeń (3) - program 
rozrywkowy 

15:55 Kosmetyczne rewolucje (2/8) - 
program rozrywkowy 

16:40 Kulisy sławy EXTRA 2 - Martyna 
Wojciechowska (7/8) - program 
lifestylowy 

17:15 Misja ratunkowa (7/10) - program 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

(4/6) - reality show 
19:45 Afera fryzjera 5 (3/12) - program 

rozrywkowy 
20:30 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy 
21:30 Jestem z Polski (1/9) - program 
22:25 W roli głównej - Aida (4/6) - talk 

show 
23:00 Tu jest pięknie 3 (1/10) - program 
23:30 Porada na weekend (5/6) - 

program 
00:00 Etnosurvival 
01:10 Internetowi oprawcy 2 (8) - 

program obyczajowy (od lat 16)
02:15 Wiem, co jem 4 (14/15) - 

magazyn 
02:45 Wiem, co jem 3 (13/16) - 

magazyn 
03:15 Najsztub słucha - Małgosia 

Rozenek (5/6) - talk show 
03:45 W roli głównej - Michał 

Wiśniewski (7/17) - talk show 
04:15 W roli głównej - Robert Kozyra 

(8/17) - talk show (od lat 12)

06:20 Sportowy Wieczór
07:00 Skoki Narciarskie - Letnia GP Wisła - 

podsumowanie
08:10 piłka nożna- Eliminacje LM: Piast 

Gliwice
12:25 Pełnosprawni; odc. 310; magazyn dla 

niepełnosprawnych
12:55 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 4 
16:05 Strongman - Liga Mistrzów - 

Holandia (Holandia); relacja; Wielka 
Brytania (2019)

17:05 RETRO TVP SPORT; magazyn
19:00 Legia TV; magazyn
19:35 magazyn piłkarski TV
20:05 Piłka nożna
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 4 
01:50 Strongman - Liga Mistrzów - 

Holandia 
02:50 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - eliminacje dz. 5

6:00 Buffy, postrach wampirów 7 (12) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (38) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (79) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (80) reality show. 
Pan Dariusz samotnie opiekuje 
się trójką dzieci. Mimo kłopotów 
ze zdrowiem, starał się pracować 
i remontować dom. Córka pana 
Darka...

9:00 Septagon (23) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda: Sport (2) serial 
dokumentalny

10:30 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda: Sport (3) serial 
dokumentalny

11:00 Sekrety sąsiadów (63) serial 
obyczajowy

11:30 Sekrety sąsiadów (64) serial 
obyczajowy

12:00 Galileo (735) program 
popularnonaukowy. Rower w 
przyszłości będzie można zamówić 
jak taksówkę. W programie także 
obrazkowa zagadka. Na podstawie 
podpowiedzi i zdjęć trzeba 
odgadnąć,...

13:00 Detektywi w akcji (83) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
15:00 Policjantki i Policjanci (531) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (23) serial 

kryminalny
17:00 Przeklęta (10) telenowela. Rodrigo 

dowiaduje się, że sytuacja finansowa 
rodziny jest zła. Obiecuje matce, że 
jej pomoże, najpierw chce jednak 
odszukać Aurorę. Monica...

18:00 Septagon (24) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (532) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (291) serial kryminalny
21:00 Za wszelką cenę; dramat 

obyczajowy, Kanada/USA 2004. 
Kelnerka chce zrobić karierę jako 
bokserka.

23:50 Biali nie potrafią skakać; 
komedia, USA 1992

2:15 Graffiti; program publicystyczny
2:25 Graffiti; program publicystyczny
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 – 24 lipca; felieton;
06:55 Dziennik telewizyjny – 24.07.1989
07:45 Szpiedzy w Warszawie; odc. 3/4; 

serial; Wielka Brytania, Polska (2012); 
od lat 12

08:40 Podróżnik - Paryż Gauguina; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

09:05 Historia Polski – Polacy - Trochę 
szczęścia; cykl reportaży; od lat 7

10:15 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
Pearl Harbor; cykl dokumentalny; od 
lat 12

10:45 Zwłoki nieznane  47’; film 
dokumentalny; Polska (1998); 
reż.:Robert Kaczmarek; od lat 12

11:35 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 25; od lat 7

11:50 Dom; odc. 1/25 - Co ty tu robisz, 
człowieku?  83’; serial TVP; Polska 
(1980)

13:30 Wszystkie kolory świata – 
Portugalia. Skarb Półwyspu 
Iberyjskiego (Flavors)  50’; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:30 Wyżej niż Himalaje; reportaż; Polska 
(1996); od lat 7

15:25 Amerykańska broń; odc. 2 Od zamka 
skałkowego do kapiszonowego; serial 
dokumentalny; Kanada (2013); od lat 12

16:25 Historia Polski – Życie moje 
skrętami bieży - opowieść o życiu i 
twórczości Władysława St. Reymonta; 
film dokumentalny; Polska (2000)

17:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Rodzinna 
tajemnica; od lat 7

18:00 Koło historii – Nieodkryte miasto ; 
cykl reportaży; Polska (2014); od lat 12

18:35 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 25; cykl dokumentalny; od lat 7

18:45 Szpiedzy w Warszawie; odc. 4/4; 
serial; Wielka Brytania, Polska (2012)

19:40 Utracony świat Aleksandra 
Wielkiego; odc. 1/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)

20:55 Instynkt przetrwania; odc. 3/6 Łowcy 
rekinów (odc. 3/6 Łowcy rekinów); serial 
dokumentalny; USA (2012); od lat 16

22:00 Marzyciele – Marszałek Sejmu 
Śląskiego; program publicystyczny

22:30 Cynga; dramat; Polska (1992)
00:15 Sensacje XX wieku – Tajemnica 

Pearl Harbor; cykl dokumentalny
00:45 Encyklopedia II wojny światowej - 

Sojusznicy; cykl dokumentalny; od lat 7
01:20 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii. - Rodzinna 
tajemnica; od lat 7

01:55 Dziennik telewizyjny – 24.07.1989

6:00 Piłka nożna: International 
Champions Cup; mecz: Real Madryt 
CF - Arsenal FC

8:30 Piłka nożna: International 
Champions Cup; mecz: FC Bayern 
Monachium - AC Milan

11:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

13:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

15:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

20:00 Piłka nożna: International 
Champions Cup; mecz: FC Bayern 
Monachium - AC Milan

22:30 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 2. dzień

1:00 Boks: Gala MB Boxing Night: 
Ostatni Taniec; waga superśrednia: 
Robert Parzęczewski - Dmitrij 
Czudinow

2:00 Piłka nożna: International 
Champions Cup; mecz: ACF 
Fiorentina - SL Benfica

4:00 Boks: Gala MB Boxing Night: 
Ostatni Taniec. Naprzeciw siebie 
staną m.in. Mariusz Wach i Martin 
Bakole Ilunga. Stawką ich pojedynku 
będzie pas międzynarodowego 
mistrza Polski w wadze...
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PROGRAM TV – CZWARTEK 25 LIPCA 2019 r.

05:05 Natura w Jedynce – Planeta lasów. 
Wyspy Szczęśliwe; film dokumentalny; 
Hiszpania (2017)

05:35 Natura w Jedynce – Planeta 
lasów. Duchy Madagaskaru; film 
dokumentalny; Hiszpania (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 222; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 532; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 98 

Bieszczady; magazyn; od lat 7
09:10 Czterdziestolatek – dwadzieścia lat 

później; odc. 12/15; serial TVP; od lat 7
10:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 124 - 

Ostatni mecz; serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 141 - 

Wypadek; serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Planeta lasów. 

Las olbrzymów; film dokumentalny; 
Hiszpania (2017)

13:15 Natura w Jedynce – Planeta lasów. 
Życie wśród cierni; film dokumentalny; 
Hiszpania (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 533; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – W 

krzyżackiej kuchni; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 223; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3980; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu; 10/109; 

teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 11/109; 

teleturniej
19:25 Sport
19:27 Tour de Pologne - kronika; felieton
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 242 - 

Filmowcy; serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera; od lat 12
22:25 Sekundy, które zmieniły życie /7/
22:50 Magazyn kryminalny 997
23:40 Ocaleni; reality show; od lat 16
00:45 W pułapce kłamstw; thriller; Kanada
02:30 Okupowani; odc. 4 Lipiec; serial; 

Szwecja, Norwegia (2015); od lat 12
03:25 Sprawa dla reportera; od lat 12
04:25 Notacje – Franceska Michalska. 

Wielki głód na Ukrainie w 1933r.; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 488 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 45 Kobiety i mężczyźni; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie! - /29/ Rak piersi; 
magazyn medyczny; od lat 12

07:25 Familiada; s.I; odc. 2237; teleturniej; 
Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Panorama Flesz i Pogoda Flesz

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra - (426); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 222 „Ale nam 

tu dobrze” sezon 11; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2066; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 489 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 28 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 159; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 143 Cudowne polepszenie, 
część 1; serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 490 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2238; teleturniej; 
Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości; odc. 107; Turcja 
(2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 721 Choroba 

miłość; serial TVP; od lat 12
19:30 Rodzinka.pl; s.V; odc. 121”Wakacje 

w Grudziądzu”; serial komediowy TVP
20:10 Uśmiech Mony Lizy; film 

obyczajowy; USA (2003); reż.:Mike 
Newell; wyk.:Julia Roberts, Dominic 
West, Ginnifer Goodwin

22:20 E = MC2; komedia; Polska (2002); 
reż.:Olaf Lubaszenko; wyk.:Agnieszka 
Włodarczyk, Olaf Lubaszenko, Cezary 
Pazura, Renata Dancewicz, Edward 
Linde, Jan Nowicki; od lat 16

00:05 Tata do pary (Kokovaah)  121’; 
komedia; Niemcy (2011); reż.:Til 
Schweiger; wyk.:Til Schweiger, Emma 
Schweiger, Jasmin Gerat, Samuel Finzi; 
od lat 12

02:20 O mnie się nie martw -; s. X odc. 
7/13; serial komediowy TVP; od lat 12

03:20 Art Noc

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (30) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (31) serial 

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

(36) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (669) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (230) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (551) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (92) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (422) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (269) serial 

paradokumentalny. Detektywi 
dostają zgłoszenie, że dawna gwiazda 
estrady nie wróciła do domu. 
Olgierd i Krystian sądzą, że została 
zamordowana. Na śmierci...

17:40 Sekrety rodziny (93) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (510) 

serial komediowy
20:10 Hitch: Najlepszy doradca 

przeciętnego faceta; komedia 
romantyczna, USA 2005. Alex 
Hitchens doradza, jak najskuteczniej 
uwodzić kobiety. Szczyci się tym, że 
z każdego ze swoich klientów potrafi 
zrobić niezawodnego podrywacza. 
Sława o jego skuteczności szybko 
się rozchodzi i przyciąga klientów. 
Jednym z nich jest bardzo nieśmiały, 
a do tego otyły księgowy Albert. 
Mężczyzna zakochał się bez 
wzajemności w pięknej i sławnej 
dziedziczce wielkiej fortuny Allegrze 
Cole. Pewnego dnia Alex poznaje 
dziennikarkę Sarę…

22:40 I że cię nie opuszczę; 
melodramat, Francja/Kanada/Niemcy/
USA/Australia/Wielka Brytania/
Brazylia 2012

0:50 Chirurdzy (177) serial obyczajowy
1:50 Chirurdzy (178) serial obyczajowy
2:50 Tajemnice losu; program

05:10 Uwaga! (5744) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (445) - program, 
07:50 Doradca smaku
08:00 19 + (359) - program
08:30 19 + (360) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 9 (4/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1155) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1156) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (37/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (702) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1157) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1158) - 

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

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (446) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (38/60) - 

program. Policjanci zostają wezwani 
do przedszkola, którego dyrektorka 
podejrzewa, że dzieci były zaczepiane 
przez pedofila… Mieszkańcy jednej 
z warszawskich kamienic wzywają 
patrol policji, bo od kilku dni nie 
widzieli swojej sąsiadki i podejrzewają, 
że starszej pani coś się stało… 

18:00 Ukryta prawda (703) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7876) - informacje
19:35 Sport (7859) - informacje, live
19:45 Pogoda (7856) - informacje 
19:50 Uwaga! (5745) - program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 17 (2916) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (183) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (11/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Showtime - komedia, USA 2002. 

Energiczna Chase Renzi (Rene 
Russo) jest producentką filmową, 
szukającą sposobu, aby przyciągnąć 
publiczność do swojego reality show, 
w którym chce pokazać prawdziwe 
życie policji. Bohaterowie będą przez 
całą dobę śledzeni przez kamery 
telewizyjne…

00:30 Top Model 7 (7/13) - program 
rozrywkowy

01:30 Efekt Domina 5 (2/8) - program
02:05 Uwaga! (5745) - program
02:30 Moc Magii (552) - program

05:40 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 34

07:15 Lekarze na start; 2017; odc. 39
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 149
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 49
10:00 Nash Bridges; serial fabularny, 

USA 1996
11:00 Nash Bridges; serial fabularny, 

USA 1996
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1986; odc. 24
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1986
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 2000; 
odc. 2

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 
2018; odc. 127

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 49
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 50
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 149
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2019; odc. 150
20:00 Wieczny student; komedia, USA, 

Niemcy 2002. Val Wilder – podrywacz 
i lekkoduch – to wieczny student. 
Ze swoją uczelnią związany jest 
od siedmiu lat. Uważa, że studia, 
nie przygotowują do życia, one są 
życiem…

21:55 Wiosła w dłoń; komedia, Nowa 
Zelandia, USA 2004. Czwórka 
chłopców spędza ze sobą każdą 
wolną chwilę, a ich przyjaźń kwitnie. 
Niestety, po wielu latach jednego z 
nich już nie ma, ale pozostała trójka: 
Jerry, Tom i Dan chcą uczcić pamięć 
swojego przyjaciela wyprawą po 
legendarny skarb…

23:55 Skok na kasę; komedia, USA 
2008. Trzy kobiety, trzy różne historie. 
Bridget (Diane Keaton), Nina (Queen 
Latifah), Jackie (Katie Holmes). Los 
sprawia, że trzy kobiety wpadają na 
siebie…

02:00 Górka Dolna; serial fabularny, 
Słowacja 2015; odc. 8

03:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 49
03:55 Taki jest świat; factual; 2019
04:45 Dyżur; factual; 2009; odc. 

16. Na oddział trafia pani Kasia - 
ofiara gwałtu. Lekarz dyżurny jest 
mężczyzną, co jeszcze bardziej 
pogarsza stan psychiczny kobiety. Czy 
lekarzom uda się ją uspokoić?

05:50 Bulionerzy; odc. 35/75 - Przechył; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:20 Na sygnale; odc. 110 „Wojownicy”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 111 „Rozstania i 
powroty”; serial fabularyzowany TVP

07:25 Tygrysy Europy; odc. 6/18 - 
Zakręcona; serial komediowy TVP

08:30 Grzech Fatmagül; odc. 4; serial; 
Turcja (2011); od lat 12

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 33; serial
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 34; serial
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 139 „Tu są 

dzieci!!!” sezon 6; serial TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 140 „Lepiej 

nie wiedzieć” sezon 6; serial TVP
11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze, odc. 18; od lat 7
11:40 M jak miłość; s.I; odc. 1099; serial 
12:40 Ranczo; s.IX; odc. 112; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
13:35 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 254; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 255; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 337; serial 

TVP; od lat 12
16:20 Na sygnale; odc. 111 „Rozstania i 

powroty”; serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.IX; odc. 113; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 114; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:45 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 141 „Zima 

zła”; serial komediowy TVP; od lat 12
19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 256; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 52; serial 

kryminalny TVP; od lat 12
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 115; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 116; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
23:20 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 257 - 

Cytryny; serial kryminalny TVP; od lat 12
00:15 O mnie się nie martw -; s. IX odc. 

7/13; serial komediowy TVP; od lat 12
01:15 Oficer; odc. 5/13 - Dowódca; serial 

TVP; od lat 16
02:15 Oficer; odc. 6/13 - Odwet; serial TVP
03:15 Tygrysy Europy; odc. 6/18 - 

Zakręcona; serial komediowy TVP; od 
lat 12

04:15 Grzech Fatmagül; odc. 4 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 4); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

05:00 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 139 „Tu są 
dzieci!!!” sezon 6; serial komediowy 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży – Podróż 6 
Friuli - Wenecja Julijska. Via Julia - 
Augusta (23); magazyn kulinarny

06:50 Okrasa łamie przepisy – Perliczka 
na trzy sposoby; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany - (7)
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 105 

Opactwo Cystersów w Krzeszowie; 
magazyn

08:55 Koło fortuny; odc. 406 ed. 6; 
09:40 Kabaret za kulisami - 10 - Piosenka 

kabaretowa; program rozrywkowy
10:35 Muzeum Polskiej Piosenki - /94/ - 

„Powiedz” - Ich Troje
10:50 Muzeum Polskiej Piosenki - /38/ - 

„Batumi” - Filipinki
11:00 Podróże z historią; s.I; odc. 6 Żyć jak 

Słowianin; cykl dokumentalny
11:35 Święta wojna - (266) Magia liczb; 

serial komediowy TVP; od lat 12
12:10 Życie to Kabaret – Dzikie Fazy Fair 

Play Crew; widowisko rozrywkowe
13:10 Życie to Kabaret – XVI Marzenia 

Marcina Dańca; program rozrywkowy
14:20 Śpiewające fortepiany - (9)
15:25 Kabaretowa Mapa Polski - XVI 

Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 
(1-3); widowisko rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 
wiślańsko cieszyńska; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - (56) - Kastom; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 6 
Friuli - Wenecja Julijska. Od podszewki 
(24); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (267) Lek o 
przedłużonym działaniu; serial TVP

20:35 Śpiewające fortepiany - (11)
21:45 Kabaretowy Klub Dwójki - (54) - Co z 

tą Rosją?; widowisko rozrywkowe
22:40 Rolnik szuka żony; seria V; odc. 7; 

reality show; od lat 12
23:40 Dzięki Bogu już weekend; s.IV - (3); 

program rozrywkowy; od lat 12
00:50 Koło fortuny; odc. 405 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
01:30 Kabaretowa Mapa Polski - 6 Letni 

Festiwal Kabaretowy Koszalin. Camping 
Europa (1); widowisko rozrywkowe

02:30 Kabaretowa Mapa Polski - 6 Letni 
Festiwal Kabaretowy Koszalin. Camping 
Europa (2); od lat 12

03:30 Kabaretowa Mapa Polski - 6 Letni 
Festiwal Kabaretowy Koszalin. Camping 
Europa (3); widowisko rozrywkowe

04:25 Rozrywka Retro - Na festiwalowej 
scenie - Alicja Majewska; widowisko 
rozrywkowe

05:10 Szkoła (31) - program
06:10 Ukryta prawda (642) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (122) - program 

sądowy
08:10 Szpital (320) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(159/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (170) - program
12:20 Kryminalni 3 (11/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (384) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (123) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(160/176) - program sądowy
16:20 Szpital (321) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (32/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (12/14) - serial 

sensacyjny. W jednym z klubów 
muzycznych zostaje zamordowany 
młody raper. Niedługo później celem 
ataku staje się inna znana gwiazda 
hip-hopu. Komisarz Zawada musi 
odnaleźć zabójcę, nim ten odwiedzi 
kolejnego rapera z czarnej listy... 

19:00 Ukryta prawda (641) - program 
obyczajowy

20:00 Nauka jazdy - film obyczajowy, 
USA/Wielka Brytania 2014 (od lat 16)

21:55 Wyrolowani - komedia, 
USA 2008 (od lat 16). Danny 
i Wheeler podróżują po stanach 
ciężarówką z ogromnym napojem 
energetyzującym na dachu, 
zachwalając swój specyfik. Pewnego 
dnia rozbijają swoją machinę i dostają 
do wyboru więzienie lub 150 godzin 
opieki nad niesfornymi dziećmi. . . 

00:00 Zagubieni (12/24) - serial, 
USA. Charlie ma bardzo żywy 
i surrealistyczny sen. Mężczyzna 
zaczyna podejrzewać, że syn 
Claire, Aaron może być w 
niebezpieczeństwie. Locke uważa, 
że Charlie znów bierze narkotyki. 
Tymczasem Sawyer zachęca Hurleya 
do starania się o Libby…

01:00 Druga strona medalu 3 (5/8) - talk 
show ? Henryka Krzywonos

01:30 Druga strona medalu 3 (6/8) - talk 
show ? Anja Rubik

02:00 Druga strona medalu 3 (7/8) - talk 
show ? prof.Andrzej Bochenek

02:35 Noc Magii (552) - program

05:05 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (12/13) - program lifestylowy 

05:50 Co za tydzień (910) - magazyn 
06:30 Ugotowani 7 (51) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
07:05 Ugotowani 7 (52) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 5 

(10/13) - program rozrywkowy 
08:25 Apetyt na miłość 3 (1/12) - 

program rozrywkowy 
09:25 W czym do ślubu? 2 (6/10) - 

reality show 
10:00 Afera fryzjera 3 (7/12) - program 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu (8/10) - 

program rozrywkowy 
11:45 Kuchenne rewolucje 11 (10/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 2 

(4/9) - program 
13:20 Sztuka mięsa 2 (3/12) - program 
13:50 Patenciary 2 (2/8) - program 
14:25 Jestem z Polski (1/9) - program 
15:25 Miłość od kuchni (10) - program 

rozrywkowy 
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

9 (1/12) - program lifestylowy 
17:10 Co nas truje
17:55 Kuchenne rewolucje 12 (1/15) - 

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

(1/6) - reality show 
19:45 Ugotowani 8 (1) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:20 Ugotowani 8 (2) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:55 W czym do ślubu EXTRA - reality 

show 
21:25 Panny młode ponad miarę (3/8) - 

program rozrywkowy 
22:25 Pani Gadżet 17 (4/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(9/12) - program rozrywkowy 
23:45 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(3/6) - serial ,Wielka Brytania 
00:55 Bajeczne życie milionerów 2 

(7/10) - program rozrywkowy 
01:25 Wiem, co jem 5 (1/10) - magazyn 
01:55 Wiem, co jem 4 (15) - magazyn 
02:25 Wiem, co jem 3 (10/16) - 

magazyn 
02:55 Najsztub słucha - Anna Grodzka 

(6) - talk show 
03:25 W roli głównej - Sędzia Anna 

Maria Wesołowska (4/17) - talk show 
03:55 W roli głównej - Rinke Rooyens 

(5/17) - talk show 
04:25 W roli głównej - Anna Głogowska 

(6/17) - talk show (od lat 12)

06:05 Sportowy Wieczór
06:45 magazyn piłkarski  TV
07:20 magazyn piłkarski
07:50 piłka nożna - Eliminacje Ligi Mistrzów
09:55 Piłka wodna - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa: 1/2F - 1 
11:25 Piłka wodna - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa: 1/2F - 2 
12:55 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 5 
16:00 Tenis ziemny - Turniej WTA: Palerno 

- 2.runda 
18:00 Tenis ziemny - Turniej WTA: Palerno 

- 2.runda 
20:00 Sport
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 Pływanie - Mistrzostwa Świata - 

Korea Południowa - Finały dz. 5 
01:50 Strongman - Liga Mistrzów - 

Holandia 
02:50 Pływanie - Mistrzostwa Świata

6:00 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (9) serial dokumentalny

7:05 Przygody Kota w Butach (39) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (80) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (81) reality 
show. Strażak Waldemar mieszka 
z 9-letnim synem Kubą w budynku 
gospodarczym, którzy został 
przerobiony na mieszkanie. Jedną 
część zajmują schorowani rodzice...

9:00 Septagon (24) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda: Sport (3) serial 
dokumentalny

10:30 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda: Sport (4) serial 
dokumentalny

11:00 Sekrety sąsiadów (64) serial 
obyczajowy

11:30 Sekrety sąsiadów (65) serial 
obyczajowy

12:00 9. miesiąc (17) serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (84) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (532) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator (24) serial 
kryminalny

17:00 Przeklęta (11) telenowela
18:00 Septagon (25) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (533) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (292) serial kryminalny
21:00 Żołnierze Panfiłowa; dramat 

wojenny, Rosja 2016. Opowieść 
o żołnierzach piechoty Armii 
Czerwonej, którzy w listopadzie 1941 
roku z niezrównanym heroizmem 
powstrzymywali kolumnę ponad 
pięćdziesięciu niemieckich czołgów...

23:30 Tuż przed tragedią: Zamachy 
na Bali (8) serial dokumentalny. 
Rekonstrukcja wydarzeń, które 
poprzedziły największe katastrofy 
współczesnego świata

0:35 Tuż przed tragedią: Dworzec 
Lyoński (9) serial dokumentalny

1:40 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (10) serial dokumentalny

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

06:50 Był taki dzień – 25 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 25.07.1989
07:40 Szpiedzy w Warszawie; odc. 4/4; 

serial; Wielka Brytania, Polska (2012)
08:35 Historia Polski – Życie moje 

skrętami bieży - opowieść o życiu i 
twórczości Władysława St. Reymonta; 
film dokumentalny; Polska (2000)

09:45 Podróżnik - Lizbona; cykl reportaży
10:15 Sensacje XX wieku – Stalin - droga 

do władzy /1/; cykl dokumentalny
10:40 Ziemia: świat zwierząt; odc. 5/5 

(odc. 5/5); esej dokumentalny; USA 
(2013); od lat 12

11:45 Dom; odc. 2/25; serial TVP
13:20 Plemienna sztuka przetrwania 

- Dzika dżungla odc. 2/8 (2); serial 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

14:25 Historia jedzenia po amerykańsku - 
Jak ryba w wodzie. Odc. 4/6 (odc. 4/6); 
cykl dokumentalny; USA (2014)

15:40 Najdziwniejsza broń na świecie 
- Latający żołnierz. Odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – Piwko dla 
niedźwiedzia!; film dokumentalny; 
Polska (2008)

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Merkurego 
młodość druga; od lat 7

18:15 Koło historii – Wojenne przypadki 
pułkownika Mentla  29’; cykl reportaży; 
Polska (2014); od lat 12

18:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 25; cykl dokumentalny; od lat 7

19:00 Stara baśń. Kiedy słońce było 
Bogiem; odc. 1/3  44’; serial TVP; Polska 
(2004)

20:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
2/6 (odc. 2); serial dokumentalny; USA 
(2013); reż.:Ryan Miller; od lat 16

21:10 Edison - 2/2 (2/2)  54’; serial 
dokumentalny; USA (2015)

22:10 Spór o historię – Obława 
Augustowska 1945; debata; od lat 12

22:50 Szerokie tory – Jeden dzień z 
poczuciem humoru w Odessie

23:30 Instynkt przetrwania; odc. 3/6 Łowcy 
rekinów; serial dokumentalny; USA

00:40 Grozny. Czeczeński tygrys Putina; 
film dokumentalny; Polska (2015)

01:35 Sensacje XX wieku – Stalin - droga 
do władzy /1/; cykl dokumentalny

02:05 Encyklopedia II wojny światowej - 
Droga przez piekło cz. 1; cykl dokum.

02:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Merkurego 
młodość druga; od lat 7

03:00 Dziennik telewizyjny – 25.07.1989

6:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 1. dzień. Pierwszego 
dnia zmagań na Stadionie Olimpijskim 
odbędą się m.in. bieg na 100 m z 
udziałem Yohana Blake’a i Andre De...

8:30 Siatkówka kobiet; mecz towarzyski: 
Polska - Białoruś

11:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

13:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

15:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

18:30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu; 
mecz 2. rundy gry pojedynczej

20:00 Siatkówka kobiet; mecz 
towarzyski: Polska - Czechy

22:30 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Londynie; 2 dzień

1:00 Sporty walki: Gala Babilon 
Fight Night 1; walki: Michał 
Cieślak - Olanrewaju Durodola, 
Michał Kita - Łukasz Brzeski. O tytuł 
międzynarodowego mistrza Polski w 
kategorii junior ciężkiej niepokonany 
na zawodowym ringu Michał Cieślak 
zmierzy się z Olanrewaju Durodolą....

4:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 
Europy; mecz: Macedonia Północna 
- Polska
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