
Rozpoczął się ogólnopolski 
protest policjantów. Funkcjo-
nariusze zapewniają, że mi-
mo to wciąż będą dbać o bez-

pieczeństwo i nie 
rezygnują z służby. 
Niektórych z pew-
nością ucieszy fakt, 
że za drobne prze-
winienia nie będą 
wystawiali manda-
tów, a jedynie 
udzielą pouczenia.

- Przyczyną naszego sprzeci-
wu są względy ekonomiczne i  
wbrew insynuacjom,  jest to 
protest całkowicie apolityczny. 
Protest nie jest wymierzony we 
władze ani  w  naszych przeło-
żonych. Celem protestu jest 
zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na  dramatycznie pogar-
szającą się sytuację materialną 
funkcjonariuszy i  braki w  ob-
sadzie kadrowej skutkujące 
przeciążeniem obowiązkami 

pozostających w  służbie poli-
cjantów - wyjaśniają policjanci.

Funkcjonariusze nie zga-
dzają się na lekceważenie ich 
zaangażowania i poświęcenia 
służbie innym. -  Domagamy 
się prawa do  godnego życia i  
zapewnienia przyszłości dla  
naszych rodzin i  najbliższych. 
Uważamy, że  za naszą służbę, 
należą się nam godziwe wa-
runki jej pełnienia i  wynagro-
dzenia - dodają.

Komitet Protestacyjny NSZZ 
Policjantów apeluje do wszyst-
kich biorących udział w akcji, 
aby przebiegała ona w sposób 
zgodny z prawem. - Od naj-
bliższego wtorku, podejmując 
interwencję wobec sprawców 
wykroczeń, korzystajmy zgod-
nie z  prawem z  możliwości 
wynikających z  art. 41 ko-
deksu wykroczeń i  wobec ich 
sprawców stosujmy, w  możli-
wie jak najszerszym zakresie 

środek oddziaływania wycho-
wawczego w  postaci poucze-
nia, pamiętając, iż naszym 
priorytetem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa naszych roda-
ków - czytamy w komunika-
cie.

Jeśli policjanci nie dojdą do 
porozumienia z MSWiA, 1 
sierpnia rozpocznie się kolej-
na faza protestu – tzw. strajk 
włoski.
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Za ponad 60 tysięcy złotych 

Nowy sprzęt ratowniczy 
dla strażaków
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Policjanci protestują

Pouczenia zamiast mandatów

Ponad 60 tysięcy złotych 
otrzymała Częstochowa na za-
kup wyposażenia i sprzętu ra-
townictwa medycznego dla 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Dzięki temu do ośmiu 
jednostek trafiły między inny-
mi defibrylatory, deski ortope-
dyczne ze stabilizacją czy ze-
stawy szyn Kramera.

- Od Ochotniczych Straży Po-
żarnych z roku na rok oczekuje 
się coraz więcej. Oprócz gasze-
nia pożarów, niejednokrotnie 
zdarza się, że strażacy ratują 

życie i zdrowie poszkodowanym 
w wypadkach - mówił w czasie 
przekazywania strażakom no-
wego sprzętu prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk. - To zwiększa 
waszą sprawność, a jednocze-
śnie poczucie bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. Życzę 
wam oczywiście, aby ten sprzęt 
był wam potrzebny głównie 
podczas ćwiczeń – dodał.

Zakup sprzętu był możliwy 
dzięki dofinansowaniu Fundu-
szu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Spra-
wiedliwości. W sumie Często-

chowa ubiegała się o 300 tysię-
cy. Otrzymała jednak ponad 62 
tysiące, bo fundusz przekazał 
pieniądze tylko na sprzęt ratow-
nictwa medycznego, a ten bar-
dziej techniczny został odrzuco-
ny. Z środków udało się kupić 
defibrylatory, deski ortopedycz-
ne i pediatryczne, szyny Krame-
ra, a także torby ratownictwa 
medycznego. Wyposażenie otrzy-

mali strażacy z jednostek OSP: 
Częstochowa, Błeszno, Dźbów, 
Gnaszyn, Brzeziny Wielkie, Ka-

wodrza Górna, Kiedrzyn i Kuźni-
ca Marianowa.
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Fundusz Sprawiedliwości  jest państwowym funduszem celo-
wym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, 
przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Jednym z 
segmentów dotacyjnych Funduszu jest także wsparcie dla OSP – 
na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego, nie-
zbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym.
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Konferencja

Elektryczne 
samochody to już 

teraźniejszość
W Ratuszu Miejskim odbędzie się kon-

ferencja „Częstochowskie dni elektromo-
bilności. Elektryczne samochody to już 
teraźniejszość”. W spotkaniu, które odbę-
dzie się 13 lipca mogą uczestniczyć wszy-
scy  zainteresowani tematem.

Uczestnicy będą dyskutować na temat 
miejskiej polityki w kontekście zrównoważo-
nego transportu oraz o perspektywach roz-
wojowych rynku samochodów elektrycznych. 
Konferencja będzie okazją do poruszenia za-
gadnień dotyczących m.in. polityki walki ze 
smogiem w kontekście przyszłości elektromo-
bilności w Częstochowie. Uczestnicy skupią 
się również na istocie produkcji i wykorzysta-
nia energii elektrycznej oraz wnioskach z wy-
korzystania elektromobilności na rynku nor-
weskim, najbardziej rozwiniętym rynku sa-
mochodów elektrycznych na świecie

Dodatkową atrakcją konferencji będzie 
możliwość skorzystania z jazdy próbnej jed-
nym z najpopularniejszych samochodów 
elektrycznych w Polsce i na świecie BMW i3. 
W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy za-
interesowani elektromobilnością.

Organizatorem konferencji jest Wydział 
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta wraz 
z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych 
przy współpracy z BMW Polska i Fortum. 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00.
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Częstochowa

W czterech na jednego
Czterech mężczyzn zaatako-

wało zaatakowało przebywają-
cego w barze klienta. Został po-
bity i skopany po całym ciele. 
Dwóch z zatrzymanych to recy-
dywiści. Wszyscy usłyszeli już 
zarzuty. O ich dalszym losie za-
decyduje prokurator i sąd.

Pod koniec czerwca oficer dy-
żurny z komisariatu I otrzymał 
zgłoszenie pobicia. Jak ustalili 
śledczy, czterech sprawców za-
czepiło i zaatakowało przebywa-
jącego w barze mężczyznę. Po-
krzywdzony był przez nich bity 
i kopany po całym ciele. Podej-

rzani uciekli z miejsca zdarzenia. 
Nie mogli jednak liczyć na bez-
karność. Kryminalni z „jedynki” 
sprawdzali każdy szczegół, który 
mógłby ich do nich doprowadzić. 
Kilka dni temu przestępcy zosta-
li zatrzymani. Wszyscy to miesz-
kańcy Częstochowy w wieku od 
20 do 34 lat. Usłyszeli już zarzu-
ty pobicia połączonego z uszko-
dzeniem ciała. Dwóch z zatrzy-
manych działało w warunkach 
recydywy. Wcześniej odsiadywa-
li już bowiem wyroki za podobne 
przestępstwa. O ich dalszym lo-
sie zadecyduje prokurator i sąd.
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Budżet Obywatelski

Na Błesznie powstanie 
kolejny plac zabaw

Miasto ogłosiło przetarg 
nieograniczony na wykona-
nie placu aktywności rucho-
wej dla dzieci w dzielnicy 
Błeszno. To jedno z tegorocz-
nych miejskich zadań reali-
zowanych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Plac aktywności ruchowej to 
zadanie dzielnicowe, zgłoszone i 
wybrane w IV edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Ma pojawić się 
w rejonie skrzyżowania ulic 
Wczasowej i Letniej. Zakres 
prac będzie obejmował dostawę 
i montaż urządzeń zabawowych 
(huśtawki oraz bujaki spręży-

nowe), wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej, alejek z kruszywa 
dolomitowego oraz montaż ele-
mentów małej architektury. Ca-
łość dopełni nasadzenie no-
wych krzewów i odtworzenie 
trawników. Teren zostanie   wy-
równany i oczyszczony.

Przetarg powinien zostać roz-
strzygnięty pod koniec lipca, a 
zakończenie robót planowane 
jest do końca września.

Szczegóły przetargu znajdują 
się na stronie: 
https://bip.czestochowa.pl/
przetarg/1158508/iz-271-45-
2018
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Pożar gołębnika w Koszęcinie

Spłonęło kilkadziesiąt ptaków

Około 60 ptaków spłonęło 
żywcem w pożarze  budynku 
gospodarczego na ulicy Po-
wstańców Śląskich w Koszę-
cinie. Szybka akcja gaśnicza 
zapobiegła rozprzestrzenie-
niu się ognia. Mężczyzna po-
dejrzany o podpalenie został 
zatrzymany.

Dyżurny komendy przyjął 
zgłoszenie dotyczące pożaru 
drewnianego budynku gospo-
darczego znajdującego się na 
ulicy Powstańców Śląskich w 
Koszęcinie. W akcji gaśniczej 

udział brało 8 zastępów straży 
pożarnej. Szybka reakcja stra-
żaków pozwoliła na opanowa-
nie ognia i zapobiegła rozprze-
strzenieniu się go na znajdują-
ce się w pobliżu budynki. Nie-
stety okazało się, że w miejscu, 
które spłonęło znajdował się 
gołębnik – żywcem zginęło 
około 60 ptaków.

Po zakończeniu akcji gaśni-
czej policjanci przesłuchali 
świadków zdarzenia. Mundu-
rowi ustalili, że związek z nim 
może mieć jeden z mieszkań-
ców Koszęcina. Po niespełna 

trzech godzinach od wybuchu 
pożaru 63-letni mężczyzna był 
już w rękach mundurowych. 
Przeprowadzone badanie sta-
nu trzeźwości wykazało w jego 
organizmie ponad 2 promile 
alkoholu. Zatrzymany trafił do 
policyjnego aresztu. Po wy-
trzeźwieniu tłumaczył, że ptaki 
go denerwowały, więc podpalił 
gołębnik.  63-latek za swój 
czyn odpowie przed sądem. 
Grozi mu 5 lat więzienia. Decy-
zją prokuratora pozostanie te-
raz pod policyjnym dozorem.
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Inwestycje

Akcesoria dla 
dzieci w strefie

Na terenie Katowic-
kiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, w loka-
lizacji Kusięcka przy ul. 
Strefowej, od niedawna 
działa siedziba firmy 
Baby Design Group – li-
dera branży produkują-
cej akcesoria dla dzieci.

Baby Design Group zaj-
muje się produkcją wóz-
ków dziecięcych, fotelików 
samochodowych, łóżeczek 
turystycznych i krzesełek 
do karmienia. Firma za-
trudnia obecnie kilkudzie-
sięciu pracowników nie 
tylko z Częstochowy, ale 
także z regionu i spoza 
niego. Warto wspomnieć, 
że kluczowe produkty 
marki są wytwarzane wła-
śnie w naszym mieście.

- Na nowych terenach 
specjalnych stref ekono-
micznych w Częstocho-
wie zaczyna działać coraz 
więcej firm, w tym także 
naszych przedsiębiorców, 
dla których ulokowanie w 
strefie to szansa na szyb-
szy rozwój -   mówi prezy-
dent Krzysztof Matyjasz-

czyk. –  Dzięki  tym inwe-
stycjom  obecnie zatrud-
nienie mogą tam znaleźć 
nie tylko Częstochowia-
nie i mieszkańcy subre-
gionu, ale także specjali-
ści z innych miast.

Baby Desing Group to 
firma związana z Często-
chową i regionem od kil-
kunastu lat. W nowej hali 
na powierzchni ponad 2 
170 m kw znajduje się 
około 40 specjalistycz-
nych maszyn i urządzeń - 
w tym nowoczesny ploter 
czy automatyczne i pół-
-automatyczne urządze-
nia mające usprawnić 
produkcję i poprawić er-
gonomię pracy.

Odpowiedzialne rozwią-
zania zastosowane w hali 
to m.in.: przyjazne dla śro-
dowiska oświetlenie LED 
czy wysoki standard sta-
nowisk i zaplecza socjal-
nego.

Firma kupiła działkę 
objętą statusem Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej przy ul. Kusięc-
kiej w 2016 roku.
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Altankowy włamywacz

Łupy próbował 
wywieźć na taczce
Blisko 3 promile alkoholu w 

organizmie miał 33-latek, któ-
ry włamał się do altanki dział-
kowej. Mężczyzna wyłamał za-
mek w drzwiach i dostał się do 
środka. Swoje łupy próbował 
wywieźć... na taczce. Został 
jednak przyłapany na gorą-
cym uczynku przez właściciel-
kę posesji, która o wszystkim 
poinformowała policję.

Kilka dni temu do oficera dy-
żurnego z komisariatu V w Czę-
stochowie wpłynęło zgłoszenie 
włamania. Na miejsce natych-
miast pojechał patrol. Jak usta-
lili policjanci, sprawca wyłamał 

zamek w drzwiach do altanki i 
zapakował swoje łupy na taczkę. 
Chciał ukraść między innymi: 
elektronarzędzia, piły do cięcia, 
dwie butle gazowe, krzesełko 
ogrodowe i dwie siekiery. Jego 
plan nie powiódł się. 33-latek zo-
stał przyłapany przez właściciel-
kę posesji, która o wszystkim za-
alarmowała policję.

Mężczyzna został zatrzymany. 
Miał w organizmie blisko 3 pro-
mile alkoholu. Po wytrzeźwieniu 
w policyjnej celi usłyszał zarzut 
kradzieży z włamaniem. Za to 
przestępstwo grozi kara nawet 
10 lat pozbawienia wolności.

kg

Na DK-1

Pijany jechał pod prąd
Kierowca lingiera ambry 

wjechał pod prąd na DK-1 
i kontynuował jazdę aż do mo-
mentu, kiedy na jego drodze 
stanęli policjanci... Jak się 
okazało, był pijany. Badanie 
wykazało blisko 2 promile al-
koholu w organizmie.

63-letni kierowca wjechał na 
drogę krajową nr 1 w Koziegło-
wach i jechał  pod  prąd. – Patro-
lujący trasę policjanci z ruchu 
drogowego na widok jadącego 
w przeciwnym kierunku pojazdu, 
który na dodatek wjechał tam na 

czerwonym świetle i stwarzał po-
ważne zagrożenie, zareagowali 
i ruszyli za nim. Na sygnałach 
uprzywilejowania  pilotowali kie-
rowcę  do najbliższego zjazdu – 
mówi st. asp. Barbara Poznań-
ska, oficer prasowy myszkow-
skich policjantów. 

Kierujący został zatrzymany. 
Był kompletnie pijany. Badanie 
wykazało prawie 2 promile alko-
holu w jego organizmie. Na doda-
tek, nie miał uprawnień do kiero-
wania pojazdem. Grozi mu wyso-
ka kara grzywny i dwuletni pobyt 
za kratami. kg

https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1158508/iz-271-45-2018
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Za kurs kradzionym telefonem

Sporą fantazją wykazał się 20-letni 
mieszkaniec Zawiercia. Młody mężczy-
zna najpierw ukradł przypadkowo na-
potkanemu 19-latkowi telefon komór-
kowy, uciekając wskoczył do taksówki, 
a chwilę później należność za kurs pró-
bował uregulować zrabowanym telefo-
nem. Młodzieniec nie był zbytnio za-
skoczony, gdy jego podróż do domu 
zakończyli będzińscy policjanci.

Do zdarzenia doszło w niedzielną noc w 
centrum Będzina. Do przypadkowo napo-
tkanego 19-letniego mieszkańca miasta 
podszedł 20-latek, który po krótkiej rozmo-
wie zaproponował alkohol. W trakcie oży-
wionej dyskusji przyszły rabuś poprosił 

swoją ofiarę o użyczenie telefonu potrzeb-
nego do zamówienia taksówki. W momen-
cie, gdy pojawił się zamówiony transport 
amator cudzej własności podbiegł do tak-
sówki i obserwującemu pościg kierowcy  
polecił  szybki odjazd. Zdezorientowanemu 
taksówkarzowi 20-latek wytłumaczył, że 
chciał się szybko pozbyć kłopotliwej znajo-
mości. Po chwili jego podróż się jednak za-
kończyła, gdy w zamian za kurs do Zawier-
cia zaproponował siedzącemu za kierowni-
ca taksówki telefon komórkowy. Informa-
cje przekazane zarówno przez właściciela 
telefonu jak i kierowcę taksówki pozwoliły 
bardzo szybko zatrzymać 20-latka. Jego 
dalszym losem zajmie się sąd i prokurator. 
Grozi mu 5 lat więzienia.  

Ze złości zdewastował wiaty 
przystankowe

Nie zatrzymał się do kontroli. 
Potrącił policjanta

Napadł na ulicy, został 
zatrzymany w autobusie

Wodzisławscy śledczy wyjaśniają 
okoliczności wypadku drogowego z 
udziałem policjanta, do którego doszło 
w Olzie. Motocyklista najpierw nie za-
stosował się do wyraźnego polecenia 
do zatrzymania się, a następnie, chcąc 
uniknąć kontroli drogowej, potrącił 
policjanta. W wyniku zdarzenia mun-
durowy doznał urazu ręki, głowy oraz 
szyi i został hospitalizowany.

Patrol ruchu drogowego kontrolował 
stan trzeźwości kierowców w Olzie na uli-
cy Kolejowej. Około 12.30 jeden z poli-
cjantów wydał polecenie do zatrzymania 
się kierującemu motocyklem marki 
Suzuki. Kierowca jednośladu początko-
wo zwolnił, a następnie, chcąc uniknąć 
kontroli drogowej, przyspieszył, najeż-
dżając na mundurowego. Po przejecha-

niu kilku metrów razem z policjantem, 
motocyklista przewrócił się. W wyniku   
zdarzenia 32-letni policjant, z urazem rę-
ki, szyi i głowy, został zabrany do szpita-
la. Policjanci, którzy przyjechali na miej-
sce zdarzenia ustalili, że sprawcą potrą-
cenia jest 27-letni mieszkaniec Gorzyc. 
Mężczyzna w chwili zdarzenia był pod 
wpływem alkoholu. Po sprawdzeniu w 
policyjnych bazach danych okazało się 
ponadto, że nie posiada on uprawnień do 
kierowania jednośladem, a pojazd nie ma 
aktualnych badań technicznych oraz 
opłaconej polisy OC. Kierującemu zatrzy-
mano prawo jazdy i dowód rejestracyjny, 
a pojazd odholowano na parking strzeżo-
ny. Za spowodowanie wypadku drogowe-
go 27-latkowi grozi kara do 3 lat więzie-
nia. O jego dalszym losie zdecyduje pro-
kurator i sąd.

Wśród spacerowiczów wypatrzył 
60-letnią mieszkankę Żor, zaatako-
wał i wyrwał jej z rąk torebkę. Usilnie 
próbował utrzymać się w jej posiada-
niu, ale przechodnie odzyskali skra-
dziony łup. Samego sprawcę policjan-
ci zatrzymali chwilę później w odjeż-
dżającym z dworca autobusie.

Do zdarzenia doszło po 17.00 na 
osiedlu 700-lecia. 60-letnia mieszkan-
ka Żor wracała właśnie ze znajomymi 
ze spaceru, gdy w pewnej chwili młody 
mężczyzna chwycił za jej torebkę i za-
czął za nią szarpać. Kobieta próbowała 
uniknąć kradzieży, jednak sprawca nie 
odpuszczał, przewrócił 60-latkę i przez 
chwilę ciągnął ją po ziemi.

Wołanie o pomoc usłyszał znajomy 
kobiety, który pobiegł za uciekającym 
sprawcą. Po chwili dołączył do niego 
przypadkowy świadek, który akurat 
spacerował z psem w okolicy parku. 
Wspólnie udało im się odzyskać skra-
dzione przedmioty i, choć mężczyzna 
uciekł, chwilę później został zatrzyma-
ny przez policjantów, gdy próbował od-
jechać z dworca autobusem.

Sprawcą okazał się 19-letni mieszka-
niec powiatu mikołowskiego, który tra-
fił do policyjnego aresztu. Nastolatek 
był pijany. Badanie wykazało w jego or-
ganizmie blisko 1,5 promila alkoholu. 
Nastolatek usłyszy zarzut kradzieży 
rozbójniczej, za którą może trafić na 10 
lat do więzienia.

Uratowali psa zamkniętego 
w samochodzie

Zaatakował ratownika 
medycznego

Policjanci z komisariatu w Kuźni 
Raciborskiej uratowali psa, zamknięte-
go podczas upału w samochodzie. Do 
uratowania zwierzęcia przyczyniła się 
informacja przekazana przez świadka 
zdarzenia. Nieodpowiedzialnej właści-
cielce czworonoga grozi 3 letni pobyt 
w więzieniu.

Do zdarzenia doszło na parkingu w Ru-
dach przy ul. Cysterskiej. Do oficera dy-
żurnego raciborskiej komendy zadzwonił 
świadek, który poinformował, że w szczel-
nie zamkniętym, nagrzanym samocho-
dzie marki Ford Mondeo, znajduje się wy-
czerpany pies. Dyżurny natychmiast skie-

rował na miejsce patrol mundurowych 
z komisariatu w Kuźni Raciborskiej. Poli-
cjanci na miejscu potwierdzili zgłoszenie 
otrzymane od świadka. Ustalili też numer 
telefonu do właścicielki samochodu. Ko-
bieta telefonicznie została poinformowana 
o zaistniałej sytuacji i wezwana, by pilnie 
wróciła do pojazdu. Po krótkiej chwili na 
miejscu pojawiła się 73-letnia mieszkan-
ka Gliwic, która przebywała na terenie 
parku. Jak oświadczyła, nie widziała 
w swoim zachowaniu niczego złego, ani 
tez nie uważała, by naraziła swojego pupi-
la na utratę życia lub zdrowia. Nieodpo-
wiedzialnej właścicielce czworonoga grozi 
3 letni pobyt w więzieniu.

Policjanci z Bielska-Białej, wspól-
nie z ratownikami medycznymi, za-
trzymali 21-letnią kobietę, która za-
atakowała jednego z ratowników. 
Kobieta ugryzła 32-latka w rękę. 
Groziła mu śmiercią i zwracała się 
do niego wulgarnymi słowami. Za-
trzymana jest już po zarzutach. Gro-
zi jej do 3 lat więzienia.

Policjanci otrzymali zgłoszenie 
o awanturze, do której doszło wieczo-
rem w jednym z mieszkań przy bielskiej 
ul. Komorowickiej. Nietrzeźwa 21-latka 
wszczęła kłótnię z krewnymi. Kobieta 
zachowywała się wyjątkowo agresyw-
nie. Okaleczała się, uderzając głową 
w ścianę.

Na miejsce skierowano załogę pogoto-
wia ratunkowego, celem udzielenia jej 
pomocy. Wówczas kobieta usiłowała 
opluć udzielających jej pomocy ratow-
ników medycznych. Jednemu z nich 
groziła śmiercią i zwracała się do męż-
czyzny wulgarnymi słowami. W pew-
nym momencie zaatakowała 32-latka 
i ugryzła go w rękę. Szybka i skuteczna 
interwencja doprowadziła do obezwład-
nienia awanturniczki. Badanie alkoma-
tem wykazało, że miała ona w organi-
zmie ponad promil alkoholu. Zatrzyma-
na została przewieziona do policyjnego 
aresztu. Nazajutrz usłyszała zarzuty 
naruszenia nietykalności cielesnej ra-
townika i jego znieważenia. Za prze-
stępstwa te grozi jej do 3 lat za kratami.

oprac. kg

Za zdewastowanie trzech wiat 
przystankowych odpowie 30-letni 
mężczyzna, który został zatrzymany 
przez żorskich policjantów. Jak tłu-
maczył mundurowym, w ten sposób 
chciał wyładować złość, gdyż zosta-
wiła go dziewczyna. Agresją zareago-
wał nie tylko po stracie ukochanej, 
ale również wówczas, kiedy został 
przyłapany na kradzieży.

Oficer dyżurny komendy otrzymał 
zgłoszenie o wandalu, który zniszczył 
wiatę przystankową na ulicy Pszczyń-
skiej. Natychmiast na miejsce wysłał 
patrol i, choć sprawca zdążył oddalić 
się z miejsca, po chwili został namie-
rzony przez policjantów.

Gdy 30-latek znalazł się w rękach 

stróżów prawa, przyznał się nie tylko do 
zniszczenia wiaty na ulicy Pszczyń-
skiej, ale i wskazał, że podobnego czy-
nu dopuścił się w Rudziczce oraz 
w Suszcu. Tłumaczył, że rozładował 
swoją złość, gdyż zostawiła go dziew-
czyna.

Wandal na swoim koncie ma też kra-
dzież rozbójniczą, której dopuścił się 
w jednym ze sklepów pod koniec kwiet-
nia tego roku. Wówczas, gdy został 
przyłapany na kradzieży alkoholu, pró-
bował uciec, a potem pobił ochroniarza.

Mężczyzna obecnie przebywa w poli-
cyjnym areszcie, a o jego dalszym losie 
wkrótce zdecyduje prokurator. Za kra-
dzież rozbójniczą i zniszczenie wiat 
przystankowych grozi mu do 10 lat za 
kratkami.

Z siekierą na policjantów
Wojkowiccy stróże prawa zatrzymali 

69-letniego mężczyznę, który w trak-
cie interwencji zaatakował ich siekie-
rą. Policjanci wezwani zostali na jedną 
z prywatnych posesji w centrum mia-
sta, by udzielić asysty ratownikom 
medycznym. Agresywny mężczyzna 
najpierw groził policjantom próbując 
zmusić ich do zaniechania dalszych 
czynności, a po chwili rzucić się na 
nich z siekierą.

Interwencja wojkowickich stróżów pra-
wa nie zapowiadała  na początku niczego 
szczególnego. Policjanci zostali wezwani 
na teren jednej z prywatnych posesji w 
Wojkowicach, aby udzielić asysty ratow-

nikom medycznym.  W trakcie interwencji 
69-letni mieszkaniec miasta zaczął się za-
chowywać bardzo agresywnie. Mężczyzna 
zabarykadował się początkowo w miesz-
kaniu i grożąc policjantom chciał zmusić 
ich do odstąpienia od dalszych czynności.  
Nie pomogły próby uspokojenia furiata, 
który wielokrotnie znieważył policjantów. 
W pewnym momencie, uzbrojony w sie-
kierę, rzucił się na mundurowych. Spraw-
ne zastosowanie technik obezwładniają-
cych przez stróżów prawa, szybko i przede 
wszystkim bezpiecznie zakończyło inter-
wencję.  Zatrzymany 69-latek przewiezio-
ny został do szpitala. Za znieważenie i  na-
pad  na policjantów grożą mu 3 lata wię-
zienia.  
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ —
n KUPIĘ mieszkanie M-1 – pokój z kuchnią 

w centrum Częstochowy – śródmieście. Na 
pierwszym lub drugim pietrze. Tel. 34 324 05 
52 (prosić Lucjana)

n KUPIĘ mały domek do spółki z drugą osobą. 
Tel: 784 634 476

— RÓŻNE —
n Zaopiekuję się drugą osobą w zamian za 

możliwość zamieszkania. Tel: 784 634 476
n Poszukuję osoby do wspólnego mieszkania. 

Tel: 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM domek w Kuźnicy Lechowej o 
pow. mieszkalnej 40 m2, użytkowej 76 m2 . 
Działka 1100 m2 uzbrojona: woda, prąd, gaz. 
Oaza spokoju i wypoczynku. CQ ena 168 
tys. km – do negocjacji. Tel. 796 307 890

n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 
wykończenia. Przybynów, ul. Ostrowska. 
Tel. 692 414 626

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną 1600 m2. 

Kolonia Borek. Tel. 506 787 261 
n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna. 
Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140 
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 

m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron 
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. 
Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ domek na wakacje w Kołobrzegu 

(5 – 6-osobowy). Tel. 513 906 564

n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121. 
Tel. 34 362 94 27

n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie 
lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 

głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam. 
Tel. 888 784 479

KUPIĘ

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM katalogi sukien i mody ślubnej 

– 10 szt (9 szt oryginalne francuskie i 1 szt. 
polski). Razem 100 zł. Miesięcznik „Literatura 
na świecie” – lata 70-te, 80-te. 53 szt. – 5 zł/
szt. Tel. 601 636 915

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon NOKIA + ładowarka. 

Cena 40 zł. Magnetowid ORION – 60 zł. 
Tel. 530 485 377

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM maszynę dziewiarską BUSCH 
– nową. Tel. 34 362 94 27 
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125, 900 W 

z uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

n SPRZEDAM poziomicę laserową mało 
używaną (komplet w pudełku). Cena 50 zł. 
Tel. 886 486 072 

n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt do 
renowacji parkietów. Tel. 603 664 249

n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i 
Universal. Tel. 692 414 626
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

n SPRZEDAM materac podwójny do namiotu 

– 50 zł. Stoli po komputer + krzesło – 100 zł. 
Cztery krzesła składane mahoń – 120 zł. 
Szlafrok męski – 50 zł. Tel. 530 485 377

n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki 
Philipiak. Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy 
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153. 

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, 
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość 
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612

RÓŻNE

n POSZUKUJĘ samotnej pani do wspólnego 
zamieszkania z pomocą dofinansowania 
opłat. Tel. 606 553 036

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

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

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

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

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI
POGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do 
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z 

dzianiny. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. 
Umowa o pracę. Tel. 34 365 72 12

n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

— SZUKAM PRACY —

n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 
Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn 
– pozna panią – wiek do 50 lat, stan cywilny 
pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel 
– stały związek. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna 
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania 
razem.  Tel. 515 130 498

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne 

uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach 
interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480

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
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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 4 lipca 2018 r.

NISSAN QASHQAI 
1.6 E, rok prod. 2011, 
kraj., I – wł. 

 39.800 zł  
FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., hatchback 
 

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

  24.800 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., serwisowana, na 
gwarancji fabrycznej 
producenta 

38.900 zł  

MITSUBISHI COLT 
1.3 E, rok prod. 2008, 
2/3 drzwi

 
13.800 zł  

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, kraj., I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

 35.900 zł  
VW PASSAT 
1.9 D – 2.0 D, 
rok prod. 2006 - 2009

 16.900 - 19.900 zł

n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  
automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 
navi, czujniki 99.000 zł

n CITROEN C4 1.4 E, rok prod. 2005   9.800 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł

n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł

n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł

n FORD FIESTA 1.5 TDCi, rok prod. 2005,  
kraj., I – wł., serwis, F – ra VAT 29.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2016, kraj., 
I – wł. 44.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2008, 140 KM 21.900 zł

n MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry 16.900 zł

n MERCEDES BENZ CLS 350 3.0 D, rok prod. 2009 
serwisowany   57.900 zł

n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł

n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł.  25.900 zł

n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł

n OPEL ANTARA 2.0 D, rok prod. 2007,  
krajowy, I - wł., serwis. 26.800 zł

n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 
krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E, rok prod. 2012-2015,  

kraj., I – wł., f-ra VAT 29.900 - 37.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  

kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł
n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,  

sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT 36.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  34.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.9 TDi, rok prod. 2003  8.700 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, } 

kraj., I – wł. 32.900 zł
n SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  45.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł
n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2014, kraj.,  

1 właśc., F-ra VAT 42.800 zł
n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2008 19.900 zł
n VW GOLF IV 1.6 E, rok prod. 2000. 4.300 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 21.800 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł  
n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy 21.900 zł
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 276; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018; 1/2F 

(1)
11:05 Dr Quinn; seria VI; 

odc. 7/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Żyrafa – świat z wysoka; 
film dokumentalny; 
Austria (2015); 
reż.:Herbert Ostwald

13:45 Elif; s.II; odc. 277; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Teo – ria smaku Teo 

Vafidisa; odc. 8; magazyn
16:05 Serial fabularny
16:50 FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 

15; telenowela histor. TVP
17:55 Korona królów; odc. 

16; telenowela histor. TVP
18:30 Jeden z dziesięciu; 

10/103; teleturniej
19:05 Trzecia połowa; odc. 

45
19:10 Pogoda
19:15 Sport
19:20 Wiadomości
19:40 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018 - 1/2F
22:10 Trzecia połowa; odc. 

46
22:15 ALARM!; magazyn
22:40; s. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; odc. 
9; serial; USA (2017)

23:30 Święta wojna Rosjan; 
film dokumentalny; Polska 
(2015); reż.:Barbara 
Włodarczyk

00:35 Nic śmiesznego; 
komedia; Polska (1995); 
reż.:Marek Koterski; 
wyk.:Cezary Pazura, Ewa 
Błaszczyk, Marek Kondrat, 
Maciej Kozłowski, Jerzy 
Bończak, Wojciech 
Wysocki

02:20 Sfora; Polska; 
reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Olaf Lubaszenko, 
Paweł Wilczak, Radosław 
Pazura, Krzysztof 
Kolberger

03:25 Notacje – Antoni 
Bernacki. Huta 
Pieniacka; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 38 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
663 - Upadek; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 96 
„Gra pozorów”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 176 „Kwestia 
perspektywy” sezon 8; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 39 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
157; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 3/7 - W szachu; serial 
TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 126; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2404; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 40 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
35/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1866; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1867; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Kino relaks – Miłość 
po francusku; komedia 
romantyczna; Francja 
(2013); reż.:David Moreau; 
wyk.:Virginie Efira, Pierre 
Niney, Charles Berling, 
Gilles Cohen, Camille Japy

21:55 Jedyna szansa; odc. 3; 
serial; Francja (2015)

23:05 Jedyna szansa; odc. 4; 
serial; Francja (2015)

00:10 Cztery wesela i 
pogrzeb; Wielka Brytania 
(1994)

02:15 Glina; odc. 12/25; 
serial kryminalny TVP

03:20 Glina; odc. 13/25; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (542); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(546); serial fabularno-
dokumentalny

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (75); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (688); 
serial paradokumentalny. 
Kasia i Tomasz znajdują 
w ogródku trzymiesięczne 
niemowlę, Emilię. Kasia 
jest bezpłodna, dlatego 
chce zatrzymać 
dziewczynkę. W tajemnicy 
przed żoną...

11:45 Gliniarze (199); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (596); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (22); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (651); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (141); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (23); 

serial paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (55); serial 
komediowy. Głową 
rodziny Kiepskich jest 
Ferdynand, od zawsze 
bezrobotny, pijak i leń. 
Jego żona Halina z pensji 
pielęgniarki musi 
utrzymywać cały...

20:05 Świat według 
Kiepskich (521); serial 
komediowy

20:40 Króliczek; komedia, 
USA 2008. Modelka trafia 
w szeregi skromnych 
studentek. Może je wiele 
nauczyć.

22:45 Totalny kataklizm; 
komedia, USA 2008. 
Podczas imprezy u Willa 
Jonesa Amerykę nawiedza 
seria kataklizmów. Od 
przyjaciół chłopaka zależy 
los kraju.

0:30 Charlie i Boots; 
komedia przygodowa, 
Australia 2009. Ojciec 
i syn jadą na ryby. 
Mężczyźni nie utrzymywali 
kontaktów ze sobą i nie 
potrafią się porozumieć.

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

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
6:50 W–11 – Wydział 

Śledczy: Tato (1036); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:35 W–11 – Wydział 
Śledczy: Napad na 
parkingu (1038); serial 
fabularno-dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Maślankowe racuchy 
(37); magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Rybka, 
Gdańsk (3)

9:30 Szkoła (319); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (577); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(47); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (212); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (213); serial 
paradokumentalny

13:30 W–11 – Wydział 
Śledczy: Rodzinna 
kolacja (1040); serial 
fabularno-dokumentalny

14:15 W–11 – Wydział 
Śledczy: Delirium (1041); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Tawerna Dominikańska 
(14); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (320); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(48); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (578); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Carpaccio z kaczki z 
awokado (28); magazyn 
kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2711); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (85); 
teleturniej

21:30 Wredne dziewczyny; 
komedia, Kanada/USA 
2004

23:35 Piętno przeszłości; 
dramat kryminalny, USA 
2009. Morderca opuszcza 
zakład karny. 
Doświadczony detektyw 
nie wierzy w jego 
przemianę.

1:35 MasterChef Junior (3); 
program rozrywkowy. 
Kucharze z finałowej 
czternastki wcielą się w 
profesjonalnych szefów 
kuchni

3:05 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:30 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 97

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 82

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 6

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 7

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 9

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 13

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 82. 
Do lombardu przychodzi 
Ilona, która zastawia 
sprzęt do wspinaczki…

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 83. 
Nastolatka Wika pragnie 
uratować konia ze 
stadniny, w której trenuje 
jazdę konną…

20:00 Arena; akcja, USA 
2011. Słynny biznesmen 
(Samuel L. Jackson) z 
sadystycznym zacięciem 
zbudował swoje imperium 
na brutalnej stronie 
internetowej, gdzie 
gladiatorzy walczą na 
śmierć i życie…

22:00 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 1. 
Tracki żołnierz – 
Spartakus - zostaje 
oskarżony o zdradę i 
wzięty do niewoli, by 
wkrótce zginąć na arenie 
gladiatorów…

23:05 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 2

00:10 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji; Włochy 2013

01:10 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji; Włochy 2013

02:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 48; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
838; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
121”Wakacje w 
Grudziądzu”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
122 „Bo ja jestem 
perfekcyjna”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 234 - 
Mamusia; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 235 - 
Fryzjerka; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
79 - Matczyne 
oczekiwanie; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 49; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 236 - 
Smażalnia; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 23; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

23:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 237 - Wielka 
szansa; serial kryminalny 
TVP

00:20 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Pitbull; odc. 17; serial 
policyjny TVP

02:15 Pitbull; odc. 18; serial 
policyjny TVP

03:20 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
838; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby z milickich 
stawów

07:15 Śpiewające fortepiany 
(40)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (43) - PKP; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 213 
ed. 4; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (3); 
teleturniej muzyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /105/ - „Te 
opolskie dziołchy” - No To 
Co

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /18/ - „Kochać” 
- Piotr Szczepanik

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/31/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

12:45 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(41)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]; widowisko 
rozrywkowe; 

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Strachy na Lachy (1); 
widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Światowy zlot duchów (2); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tanie i proste 
gotowanie; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 14 
- Ekwador znaczy równik; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Bośnia i Hercegowina - 
Sarajewo; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/23/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(42)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 6) - Dzieci

23:15 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /5/ - Andrzej i 
Eliza

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem!(1-2)

02:30 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

03:35 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 1/

5:15 Ukryta prawda (277); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (354); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: 
Aktorka drugiego planu 
(73); serial fabularno-
dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(9); serial fantasy

9:15 Magda M. (7); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy. W 
programie prezentowane 
są różnorodne produkty. 
Po zapoznaniu się z 
ofertą widzowie mogą 
telefonicznie zamówić 
wybrane towary.

11:55 Ukryta prawda (629); 
serial paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Budowa 
w tarapatach (74); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (528); serial 
fabularno-dokumentalny. 
Doświadczona sędzia 
orzeka w procesach 
kryminalnych. 
Przedstawiane fakty dają 
widzom możliwość oceny 
dowodów i przewidywania 
wyroku.

14:55 Szpital (355); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(10); serial fantasy

16:55 Magda M. (8); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (11); 
serial obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje 
w szpitalu klinicznym w 
New Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (630); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Bez 
granic; melodramat, 
Niemcy/USA 2003. Dwoje 
ludzi zbliża powołanie do 
pomagania innym.

22:35 Olimp (8); serial 
fantasy. Wychowywany 
przez matkę Heros (Tom 
York) chce dowiedzieć 
się więcej o swoim ojcu. 
Musi odszukać i uwolnić 
wyrocznię Gai. Liczne...

23:45 Suma wszystkich 
strachów; thriller, Niemcy/
USA 2002

2:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:30 Druga strona medalu: 
Alicja Tysiąc (8-ost.); talk-
show. Gościem jest Alicja 
Tysiąc. Gdy po raz trzeci 
zaszła w ciążę, okazało 
się, że grozi jej utrata 
wzroku…

5:30 Swatka milionerów 
(7/10); reality show

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(19/39); magazyn

7:00 Ostre cięcie (9/10); 
program rozrywkowy

7:45 Gwiazdy od kuchni 
(1/8); program

8:15 Apetyt na miłość (2/8); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (3/10); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (9/13); program

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (7/13); program

11:45 Kuchenne rewolucje 
(9/13); program

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6); reality 
show

13:30 W dobrym stylu (1/8); 
magazyn poradnikowy

14:15 Misja Pies (6/12); 
program rozrywkowy

14:50 W roli głównej: 
Maciej Zakościelny (3/8) 
talk-show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (7/8); program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 
(5/12); program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(8/13); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (2/6); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (4/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (5/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(6/8); reality show

21:40 Misja ratunkowa 
(2/10); program 
rozrywkowy

22:25 Pani gadżet (12/22); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów (2/6); program 
rozrywkowy

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (2/6)

23:55 Oddział dla grubasów 
(8/10); serial 
dokumentalny

0:25 Project Runway: 
Nastolatki (3/10); 
program rozrywkowy

1:25 W roli głównej: 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) talk-show

1:55 W roli głównej: 
Sebastian Karpiel-
Bułecka (9/16) talk-show

2:25 W roli głównej: 
Katarzyna Montgomery 
(3/8) talk-show

2:55 Wiem, co jem (6/16); 
magazyn poradnikowy

3:25 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (10); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 piłka nożna - Mundial 
2018;  1/2 finału

07:30 Prosto z Mundialu; 
magazyn

08:05 Mundial 2018   Studio 
Mundial

09:00 Mundial 2018    
Studio Mundial

14:30 Dzień na Mundialu; 
felieton

15:25 Mundial 2018 mecz 1 
1/2 finału

17:40 Mundial 2018; studio
18:15 Mundial 2018; studio
19:50 Mundial 2018; 1/2F 

(2)
22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 piłka nożna - Mundial 

2018; 1/2 finału (2)
00:30 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:35 piłka nożna - Mundial 

2018;

06:30 Pożyteczni.pl; magazyn
06:50 Polska z Miodkiem (75) 

Kutno; felieton
07:00 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Fascynujące Śląskie
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Być w cieniu; film dok.
10:00 Kamień, nożyce, papier 

– Cha Cha cha; cykl report.
10:15 Powrót do przeszłości – 

Czy masz już czapkę z 
dermy, czyli en vogue w 
PRL - u; reportaż

10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Z talerzem gęsiego; 

5/18; magazyn
11:15 Historia pewnego 

odkrycia, 60-lecie KGHM; 
reportaż

11:25 Było sobie miasteczko; 
film dokum.

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Spotkanie ze Świętym
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby – Uniejów 

(7/2018); cykl reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rok w ogrodzie
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – Uniejów 

(7/2018); cykl reportaży
20:30 Rok w ogrodzie
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Było sobie miasteczko; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Być w cieniu; film dok.
02:25 Powrót do przeszłości – 

Czy masz już czapkę z 
dermy, czyli en vogue w 
PRL - u; reportaż

02:45 Z talerzem gęsiego; 
5/18; magazyn

03:10 Historia pewnego 
odkrycia, 60-lecie KGHM

03:25 Spotkanie ze Świętym
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby – Uniejów 

(7/2018); cykl reportaży

06:50 Był taki dzień – 11 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Jedwabne; reportaż

07:35 Polska i świat z 
historią w tle - Cztery 
siostry; cykl reportaży

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

08:30 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 15 - 
Fono, Foto, Wirtualny 
Świat; reportaż

09:05 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 5 Wszystko dla syna. 
Rok 1905; serial TVP

10:35 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

11:15 Spór o historię – 
Orsza 1514; debata

12:00 Dawne światy; odc. 
5/8 Jordania. Od 
Nabatejczyków do 
Haszymidów; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Samolot 
widmo

13:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 1; cykl dokumentalny

13:55 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Barbarossy; 
cz. 2; cykl dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zbrodnia i 
kara; cykl dokumentalny

15:00 „303”; film 
dokumentalny

16:05 Historia Polski – 
Droga do „Ostrej Bramy”; 
film dokumentalny

16:45 Linia warszawska. 
Białorusini w Wojsku 
Polskim; film 
dokumentalny; Białoruś 
(2014)

17:25 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
8 Dzięki ci, Żelazny 
Kanclerzu; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Grunwald 
odsłona kolejna

20:30 Jedwabny szlak - 1/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

21:35 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 6; serial TVP

23:10 Krzyżacy. Powstanie, 
potęga i upadek; film 
dokum.; Polska (2011)

00:15 Mała Moskwa; dramat; 
Polska (2008)

02:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 37 
- Wielbłąd; cykl reportaży

02:55 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
8; serial TVP

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów. 
Stade Pierre-Mauroy w 
Villeneuve-d’’Ascq 
niedaleko Lille jest areną 
turnieju finałowego 
premierowej edycji LN. 
Bierze w nim udział sześć 
drużyn: Francja,...

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny. 
Zestawienie informacji 
dotyczących 21. 
Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej, które odbywają się 
w Rosji.

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 10. dzień

16:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 10. dzień

18:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 10. dzień

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

22:30 Boks
0:30 Sporty walki; KSW 15: 

Współcześni Gladiatorzy; 
walka: Mamed Chalidow - 
James Irvin. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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POLSAT SPORT
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 277; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018; 1/2F 

(2)
11:05 Dr Quinn; seria VI; 

odc. 8/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Dzika Słowacja; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2015); reż.:TOMÁŠ 
HULÍK

13:45 Elif; s.II; odc. 278; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Teo – ria smaku Teo 

Vafidisa; odc. 9; magazyn
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 

17; telenowela histor. TVP
17:55 Korona królów; odc. 

18; telenowela histor. TVP
18:30 Opole na bis; koncert
18:55 Jeden z dziesięciu; 

11/103; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Podsumowanie 1/2F
21:15 Sprawa dla reportera
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ocaleni; reality show
23:30 wojsko – polskie.pl; 

odc. 18; reportaż
00:05 Anno Domini – Biblii 

ciąg dalszy; odc. 3/12; 
serial; USA (2015)

00:55 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 4/12; 
serial; USA (2015)

01:45 Sprawa dla reportera
02:45 Oczy niebieskie; film 

obyczajowy; Polska 
(1994); reż.:Waldemar 
Szarek; wyk.:Grzegorz 
Damięcki, Magdalena 
Wójcik, Magdalen 
Zawadzka, Gustaw 
Holoubek, Sławomir 
Orzechowski, Janusz 
Michałowski, Radosław 
Pazura

04:20 Notacje – Michał 
Bristigier. Muzyka to 
Tajemnica; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 41 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
664 - Idol; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 18 Radek 
wstępuje do zakonu; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 97 
„Polowanie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 177 „Życie nie jest 
nudne” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 42 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
158; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 4/7 - Na wszystkie 
fronty; serial TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 127; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2405; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 43 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
36/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Kino relaks – 
Cartouche – Rabuś 
Wspaniały; cz. 2; serial; 
Francja (2009)

22:00 Kontakt; odc. 2/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016)

23:05 Miłość po francusku; 
komedia romantyczna; 
Francja (2013)

00:50 Jedyna szansa; odc. 3; 
serial; Francja (2015)

02:00 Jedyna szansa; odc. 4; 
serial; Francja (2015)

03:05 Enej akustyczno 
elektrycznie; 55 lat Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (543); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(548); serial fabularno-
dokumentalny

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (76); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (689); 
serial paradokumentalny. 
Milena i jej partner Paweł 
znajdują na firmowym 
parkingu roztrzęsioną 
koleżankę. Kobieta ma na 
sobie brudne, częściowo 
podarte ubranie. W...

11:45 Gliniarze (200); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (597); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (23); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (652); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (142); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (24); 

serial paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (56); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Mój chłopak się żeni; 
komedia romantyczna, 
USA 1997

22:15 To Twoja wina (6); 
serial paradokumentalny. 
Dziennikarka Renata na 
potrzeby nowego artykułu 
zakłada profil na portalu 
randkowym. Nic nie mówi 
mężowi. Z kolei Miłosz 
i Karina...

23:30 Razem czy osobno?; 
komedia romantyczna, 
USA 2014. Wdowiec Oren 
Little (Michael Douglas) 
stał się zgorzkniały. 
Pewnego dnia jego 
uzależniony od 
narkotyków syn zostawia 
pod opieką ojca swoją...

1:20 Kabaretowa Ekstraklasa 
(96); program rozrywkowy

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

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
6:50 W–11 – Wydział 

Śledczy: Rodzinna 
kolacja (1040); serial 
fabularno-dokumentalny

7:35 W–11 – Wydział 
Śledczy: Delirium (1041); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Carpaccio z kaczki z 
awokado (28); magazyn 
kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Gospoda Nasza Chata 
Smaków, Babi Dół (4); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (320); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (578); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(48); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (214); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (215); serial 
paradokumentalny

13:30 W–11 – Wydział 
Śledczy: Butelka wódki 
(1042); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W–11 – Wydział 
Śledczy: Własne życie 
(1043); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Obrochtówka 
(1); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (321); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji 
(49); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (579); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Smażone krewetki w 
sosie słodko-kwaśnym 
(31); magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2712); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (86); 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje: 
Ostrowiec Świętokrzyski, 
Bar na Stawkach (11); 
program rozrywkowy. 
Pani Ania prowadzi 
restaurację na jednym z 
osiedli w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

22:30 Truman Show; 
komediodramat, USA 
1998

0:30 Wredne dziewczyny; 
komedia, Kanada/USA 
2004

2:40 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:05 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 98

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 83

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 7

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 10

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 14

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 83

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 84

20:00 Sztos 2; komedia, 
Polska 2011. Tylko w tym 
filmie zobaczycie, jak się 
podrywa na dużego fiata i 
jakie miłosne katastrofy 
przydarzają się zbyt 
pewnym siebie facetom…

22:00 Mały; komedia, USA 
2006. W trakcie ucieczki 
przed policją Calvin 
podrzucił diament pewnej 
kobiecie. W celu 
odzyskania swojej zguby, 
udaje porzucone dziecko, 
pozostawione pod 
drzwiami młodego 
małżeństwa…

00:00 Kryjówka; komedia, 
Francja 2011. Trójka 
przyjaciół postanawia 
obrabować bank. Plan 
napadu powodzi się, a oni 
stają się posiadaczami 45 
milionów euro. Niestety, 
kiedy uciekają z banku, 
okazuje się, że ich 
transport i kierowca 
zniknęli…

01:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 49; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
839; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
122 „Bo ja jestem 
perfekcyjna”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
123 „Podróż”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 235 - 
Fryzjerka; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 236 - 
Smażalnia; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
80 - Zaniedbane serce; 
serial obyczajowy TVP

16:20 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 50; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 237 - Wielka 
szansa; serial kryminalny 
TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 24; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 238 - Cud; 
serial kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Prokurator; odc. 8/10; 
serial kryminalny TVP

02:15 Prokurator; odc. 9/10; 
serial kryminalny TVP

03:15 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
839; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Tanie i proste 
gotowanie

07:15 Śpiewające fortepiany 
(41)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda

09:10 Koło fortuny; odc. 214 
ed. 4; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (8) - Nauczyciel; 
cz. 2

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /19/ - 
„Zegarmistrz światła” - 
Tadeusz Woźniak

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/32/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - Nówka; /cz. 1-2/

13:45 Śpiewające fortepiany 
(42)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin - Otwarcie(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Francuskie tropy w 
mazurskiej kuchni; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 15 
- Bananera; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Bośnia i Hercegowina - 
Mostar; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/24/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(43)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

23:10 KabareTOP Story; /3/ - 
„Wiosna”; program 
rozrywkowy

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (36); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 213 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Latający Klub 2 
na wakacjach w 
Lubelskiem 2015 (1); 
program rozrywkowy

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Latający Klub 2 
na wakacjach w 
Lubelskiem 2015 (2); 
program rozrywkowy

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa na 
bis

03:55 Rozrywka Retro – Tort 
Studia Gama

 12:55 Sąd rodzinny: 5:15 
Ukryta prawda (278); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (355); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Budowa 
w tarapatach (74); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(10); serial fantasy

9:15 Magda M. (8); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (630); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Pracoholik (75); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (529); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (356); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(11); serial fantasy

16:55 Magda M. (9); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (12); 
serial obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje 
w szpitalu klinicznym w 
New Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (631); 
serial paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Słodkie i ostre; komedia 
kryminalna, USA 2001. 
Cztery przyjaciółki 
należące do cheerleaderek 
prowadzą beztroskie życie. 
Zmienia się ono, kiedy 
szefowa drużyny Diane 
potrzebuje pieniędzy.

21:40 Lucyfer (1/13); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

22:40 Rush (2/10); serial 
obyczajowy. Po spotkaniu 
z Sarah Rush znika na 
kilka dni. Eve znajduje 
go, gdy zgłasza się nowy 
klient. Młody bokser ma...

23:35 Ognista miłość 2; 
komedia, USA 2013. Julie 
(June Diane Raphael) 
marzy o wielkiej miłości. 
Postanawia znaleźć 
wybranka serca spośród 
szesnastu atrakcyjnych 
kawalerów. Wzoruje się na 
popularnym...

3:15 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

5:25 O Matko! (7/9); 
magazyn poradnikowy

5:55 O Matko! (8/9); 
magazyn poradnikowy

6:25 Mój gruby trener (2/10); 
program rozrywkowy

7:25 W dobrym stylu (1/8); 
magazyn poradnikowy

8:10 Apetyt na miłość (3/8); 
program rozrywkowy

9:10 Afera fryzjera (4/10); 
program rozrywkowy

9:55 Sablewskiej sposób na 
modę (10/13); program 

10:40 Perfekcyjna pani 
domu (8/13); program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
(10/13); program

12:40 Mistrzowskie cięcie 
(6/8); reality show

13:40 Sablewskiej sposób 
na modę (3/10); program 
rozrywkowy

14:25 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial 
dokumentalny

14:55 Ostre cięcie (10); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(4/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

17:10 Co nas truje (6/12); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(9/13); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (3/6); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (6/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (7/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Maciej Zakościelny (3/8) 
talk-show

21:10 W czym do ślubu? 
(10); program rozrywkowy

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6); reality 
show

22:25 Pani gadżet (1/12); 
magazyn poradnikowy

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę (3/10); program 
rozrywkowy

23:40 Pomysłowe wesela 
(6/10); program 
rozrywkowy

0:10 Miłość i seks w 
Japonii; film 
dokumentalny

1:25 Detektywi od zdrad 
(19/22); serial 
dokumentalny

2:20 W roli głównej: Iwona 
Pavlović (10/16) talk-
show

2:50 W roli głównej: Trinny 
& Susannah (8) talk-show

3:20 Wiem, co jem (7/16); 
magazyn poradnikowy

3:50 Wiem, co jem (15/16); 
magazyn poradnikowy

4:20 Wiem, co jem (1/16); 
magazyn poradnikowy

4:50 Wiem, co jem (9/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 piłka nożna - Mundial 
2018; 1/2 finału

07:30 Prosto z Mundialu; 
magazyn

08:05 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

09:00 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

10:10 Mundial 2018 Studio 
Mundial

11:05 Mundial 2018 Studio 
Mundial

14:15 Dzień na Mundialu; 
felieton

15:10 Mundial 2018 studio
16:10 Mundial 2018 mecz 

1/2 finału 1
18:15 Mundial 2018 mecz 

1/2 finału 2
20:20 Mundial 2018 

podsumownie 1/2 finału 
cz.1

21:00 piłka nożna - Mundial 
2018; podsumowanie 1/2 
finału

22:30 Mundialowy Wieczór
23:25 Mundial 2018 HIT
01:35 piłka nożna - Mundial 

2018;

06:30 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 69 Jarosław; magazyn

06:50 Listy do PRL - u - Tajne 
przez poufne; felieton

07:01 Magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

703; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Kreatywni 2
11:25 Królowie Zatoki 

Kalifornijskiej; film dokum.; 
Meksyk (2014)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Sto na 100; odc. 15; 

magazyn ekonomiczny
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Szukamy skarbów
15:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 69 Jarosław; magazyn
15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

18; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; cykl reportaży
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Karty historii
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Film dokum.
19:40 Świadkowie czasu
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; 

odc. 18; reportaż
20:30 Astronarium; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Królowie Zatoki 

Kalifornijskiej; film dokum.; 
Meksyk (2014)

00:40 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 69 Jarosław; magazyn

01:20 Piosenka dla Ciebie; 
koncert życzeń

02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 
703; magazyn

02:45 Antenowe remanenty
03:10 Kreatywni 2
03:25 Sto na 100; odc. 15; 

magazyn ekonomiczny
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:40 wojsko – polskie.pl; 

odc. 18; reportaż

06:50 Był taki dzień – 12 
lipca; felieton

06:55 Historia Polski – 
Droga do „Ostrej Bramy”; 
film dokumentalny

07:45 Małe ojczyzny - 
Stanika Cyronia droga do 
nieba; cykl dokumentalny

08:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38; 
cykl reportaży

08:55 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 16 - 
Etnografia; reportaż

09:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 6; serial TVP

11:05 Podróże z historią; s.I; 
odc. 5 W staropolskiej 
zagrodzie; cykl 
dokumentalny

11:40 Flesz historii; odc. 
398; cykl reportaży

12:00 Krzyżacy. Powstanie, 
potęga i upadek; film 
dokumentalny

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Grunwald 
odsłona kolejna

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 1; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Decydująca 
bitwa; cykl dokumentalny

15:10 Jedwabny szlak - 1/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:10 Historia Polski – Nie 
zapomniana tragedia; 
reportaż

16:35 Koło historii – Komitet 
obrony robotników – 
prawdziwa historia; cykl 
reportaży

17:05 Taśmy bezpieki – 
Porwania samolotów w 
PRL

17:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
9 Ausrotten; serial TVP

19:00 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica bomby A; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

20:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W nurcie Bugu

20:30 W kolejce po śmierć. 
Czeczeni i ISIS

21:35 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 7; serial TVP

22:55 Spór o historię – 
Krzyżacy; debata

23:35 Miasto Gniewu; /9/; 
serial fabularyzowany TVP

00:10 Miasto Gniewu; /10/; 
serial fabularyzowany TVP

00:50 Wiedźmin; odc. 6/13 
Calanthe; serial

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 38; 
cykl reportaży

02:25 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
9 Ausrotten; serial TVP

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny. 
Zestawienie informacji 
dotyczących 21. 
Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej, które odbywają się 
w Rosji.

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 11. dzień

16:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 11. dzień

18:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 11. dzień

20:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy; studio

20:35 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy; mecz 1. 
rundy: Lech Poznań - FC 
Gandzasar Kapan

22:45 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy

23:30 Boks
0:30 Siatkówka mężczyzn; 

Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów
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