
13-letni chłopiec trafił do szpitala 
po wypadku, do którego doszło  w Ko-
ziegłowach. Jeden z kierowców oso-
bówki nie ustąpił pierwszeństwa prze-
jazdu i zderzył się z innym pojazdem.

Do zdarzenia doszło w Koziegłowach na 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej z ulicą 
Kościuszki. Jak wstępnie  ustalili poli-
cjanci, 32-letni kierowca bmw jadąc ulica 
Kościuszki w kierunku DK1 na skrzyżo-
waniu z ulicą Warszawską, nie ustąpił 

pierwszeństwa przejazdu kie-
rującemu bmw i doprowadził 
do zderzenia. W wyniku zdarze-
nia, 13-letni pasażer z obraże-
niami ciała trafił do szpitala.   
Dokładne przyczyny i okolicz-
ności zdarzenia wyjaśniają 
myszkowscy policjanci.
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Myszków

Zderzyli się na 
skrzyżowaniu

Kłomnice

Przyjechał z Sosnowca, 
żeby... włamać się do 

marketu
Policjanci z Kłomnic wspólnie 

z częstochowskimi funkcjonariu-
szami, zatrzymali 35-latka podej-
rzanego o usiłowanie włamania do 
marketu. Z ustaleń śledczych wy-
nika, że mężczyzna zniszczył 
drzwi wejściowe do sklepu, jednak 
spłoszony przez alarm, nie wszedł 
do środka. Sprawa jest rozwojowa. 
Niewykluczone są kolejne zatrzy-
mania.

Kilka dni temu oficer dyżurny czę-
stochowskiej policji otrzymał zgłosze-
nie włamania do sklepu na terenie 
gminy Mykanów. Na miejsce od razu 
pojechał patrol. Z ustaleń śledczych 
wynika, że sprawca pokonał już za-
mek w drzwiach do marketu, jednak 

alarm skutecznie odstraszył go od 
wejścia do środka.

Wprawdzie sprawca uciekł z miej-
sca zdarzenia, jednak śledczy 
z Kłomnic, wspólnie z policjantami 
z wydziału do zwalczania przestęp-
czości przeciwko mieniu, w zaledwie 
kilka godzin ustalili i namierzyli po-
dejrzanego. Okazało się, że to miesz-
kaniec Sosnowca. Stróże prawa za-
trzymali go na terenie Śląska. 35-la-
tek usłyszał już zarzut usiłowania 
kradzieży z włamaniem. Sprawa jest 
jednak rozwojowa i niewykluczone 
są kolejne zatrzymania osób mogą-
cych mieć związek z tym zdarzeniem.

Za tego typu przestępstwo grozi 
kara 10 lat pozbawienia wolności.
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Duże zmiany w szpitalu w 
Blachowni. Odchodzi dotych-
czasowy dyrektor, Tomasz 
Kołodziejski. Jego miejsce 
zajmie Janusz Adamkiewicz 
– wieloletni dyrektor Szpita-
la Zespolonego na Tysiącle-
ciu i były dyrektor często-
chowskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego.

Obaj panowie spotkali się z 
Zarządem Powiatu Częstochow-
skiego. Dyrektor Kołodziejski 
zrelacjonował swoją działalność 
w szpitalu, przedstawił zrealizo-
wane i będące w realizacji inwe-
stycje oraz omówił plany na 
najbliższe miesiące. - Podzięko-
wał władzom powiatu za bardzo 
dobrą współpracę zaznaczając, 

że bardzo rzadko się zdarza, by 
samorządy okazywały tyle zro-
zumienia i wsparcia wydzierża-
wionym szpitalom, na jakie on 
zawsze mógł liczyć – mówi Gra-
żyna Folaron, rzecznik prasowy 
Starostwa Powiatowego w Czę-
stochowie. - Z kolei jego następ-
ca z wielkim szacunkiem od-
niósł się do swego poprzednika 
podkreślając jego nieprzeciętne 
umiejętności jako menadżera i 
zadeklarował kontynuację dzia-
łań zmierzających do dalszego 
rozwoju szpitala w Blachowni – 
dodaje.

Starosta częstochowski - 
Krzysztof Smela - wraz z człon-
kami Zarządu podziękował od-
chodzącemu dyrektorowi szpi-
tala, a nowemu dyrektorowi ży-

czył powodzenia w realizacji no-
wych zadań. - Zaznaczył też, że 
powiatowi bardzo zależy, na jak 
najlepszym funkcjonowaniu 
placówki w Blachowni, w związ-
ku z czym szpital zawsze może 
liczyć na pomoc zarówno Zarzą-
du jak i Rady Powiatu Często-
chowskiego. Zwłaszcza że 
wśród radnych jest aż 6 leka-
rzy, którzy doskonale znają i ro-
zumieją problemy, z jakimi mu-
si borykać się dzisiaj służba 
zdrowia – podsumowuje  Gra-
żyna Folaron.
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Lubliniec

Wypadek na 
obwodnicy. Trzy 

osoby ranne
Lublinieccy policjanci wyjaśniają okoliczno-

ści wypadku, do którego doszło na obwodnicy 
miasta. W zderzeniu osobowego opla z samo-
chodem ciężarowym ranne zostały trzy osoby. 
Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

W niedzielę (22.07.) przed 23.00 dyżurny lubli-
nieckiej komendy przyjął zgłoszenie dotyczące wy-
padku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulicy M. 
C. Skłodowskiej z obwodnicą miasta. Z wstępnych 
ustaleń wynika, że kierujący oplem 51-latek nie 
ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z jadącym „jede-
nastką” ciężarowym manem. W wypadku ranne 
zostały trzy osoby podróżujące oplem. Kierowca 
osobówki oraz kierujący manem 37-latek byli 
trzeźwi. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia 
wyjaśniają śledczy z KPP w Lublińcu.
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,Aleje – tu się dzieje!”

Kazik gościł  
w Częstochowie
W tym tygodniu cykl 

,,Aleje – tu się dzie-
je!” otworzyło spotka-
nie z Kazikiem i auto-
rem książki o nim, 
Wiesławem Weissem, 
w sali OKF ,,Iluzja”. 
Co nasz czeka w kolej-
nych dniach? Często-
chowa lat 50. XX wie-
ku na taśmie filmowej, 
spektakl ,,Depresja se-
lera” i jazz z gitarą ba-
sową Roberta Szew-
czugi na pierwszym 
planie.  

We wtorek,  24 lipca, o 
godz. 18.30  – w OKF 
,,Iluzja”  – będzie okazja, 
aby zobaczyć kolejny film 
z cyklu dokumentów o 
Częstochowie autorstwa 
Krzysztofa Kasprzaka. 
„Częstochowa – lata 50. 
XX wieku” przeniesie nas 
do czasów, kiedy odda-
wano do użytku stalow-
nię Huty im. Bolesława 
Bieruta czy powstawało 
osiedle robotnicze przy 
al. Pokoju. Zobaczymy 
również początki komu-
nikacji autobusowej 
MPK, oddanie do użytku 
pierwszej linii tramwajo-
wej, wręczenie dyplomów 
pierwszym absolwentom 
Wyższej Szkoły Inżynier-
skiej czy rozbudowę Poli-

techniki Częstochow-
skiej. Poznamy też m.in. 
pilotów częstochowskiego 
aeroklubu na lotnisku w 
Rudnikach i sprawdzimy, 
jak mieszkańcy miasta 
odpoczywali w tamtych 
czasach latem i zimą. Au-
torem scenariusza jest 
Zbisław Janikowski, za 
montaż odpowiadali Ro-
bert Nawrot i Mateusz 
Nawrot, a całość zrealizo-
wał oczywiście Krzysztof 
Kasprzak.

Środowy wieczór,  25 
lipca, jak zwykle będzie 
należeć do teatru. Tym 
razem  o godz. 20.00, 
między ścianami Ratu-
sza i Odwachu,  zobaczy-
my spektakl Teatru Fie-
ter ,,Depresja Selera”, 
czyli uwspółcześnioną 
wersję   „Wahadełka” Fi-
lipa Bajona. Oryginał 
opowiadał historię chore-
go psychicznie mężczy-
zny uzależnionego od sio-
stry i matki, a akcja ogra-
niczała się do okresu PR-
L-u. Wersja Teatru Fieter 
toczy sie w nieokreślo-
nym przedziale czaso-
wym, bohaterowie nie 
starzeją się, a ich życie to 
niejako życie tego kraju, 
ciągnące się w nieskoń-
czoność, przerywane zda-
rzeniami ważnymi i bła-

hymi, które wydają się 
niczym od siebie nie róż-
nić. Główny bohater też 
jest nieco odmienny od 
oryginału – już nieko-
niecznie chory, a wycofa-
ny, choć po swojemu ter-
roryzujący najbliższych i 
zarazem przez nich   ter-
roryzowany.

Czwartek,  26 lipca,  
należeć będzie zwyczajo-
wo do jazzu.  O godz. 
19.00 na pl. Biegańskie-
go  usłyszymy trio Rober-
ta Szewczugi – obiecują-
cego młodego basisty i 
kompozytora, współpra-
cującego m.in. z Golec 
uOrkiestra, Tomaszem 
Szukalskim, Janem Pta-
szynem Wróblewskim, 
Januszem Muniakiem, 
Apostolisem Anthimo-
sem, Leszkiem Cichoń-
skim, Wojciechem Karo-
lakiem czy Irkiem Dud-
kiem. Obok lidera wystą-
pią Michał Rorat (instru-
menty klawiszowe, elek-
tronika) oraz Michał 
Dziewiński (perkusja, 
Sammler).

Aktualne informacje 
na temat wszystkich pro-
pozycji w ramach cyklu 
,,Aleje – tu się dzieje!” do-
stępne są na stronie  ht-
tp://aleje.czestochowa.pl 
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...by uniknąć tragedii...

Opowiadał o bezpiecznych 
wakacjach

Dzielnicowy z Blachowni wygłosił pre-
lekcję o bezpieczeństwie na obozie har-
cerskim w miejscowości Pająk. Mundu-
rowy uczył młodych ludzi, jak reagować 
w przypadku zagrożenia życia czy zdro-
wia i kogo o tym powiadomić. Nie zabra-
kło też wielu innych przydatnych pod-
czas wakacji wskazówek. Oprócz policji, 
do akcji edukacyjnej włączyli się straża-
cy i leśnicy.

Na terenie obozu harcerskiego w miejsco-
wości Pająk odbył się specjalny dzień edu-
kacyjny. Do akcji wkroczyli strażacy, leśni-
cy i policjanci. Wszystko po to, by uniknąć 
tragedii podobnej do tej sprzed roku na Po-
morzu, gdzie w czasie wichury zginęły dwie 
harcerki.

Mundurowi dołożyli wszelkich starań, 

aby przekazać jak najwięcej informacji 
zwiększających bezpieczeństwo na obozach 
harcerskich. Strażacy skontrolowali miejsca 
bezpiecznej ewakuacji i kwestie łączności ze 
służbami ratowniczymi. Uczyli też udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzielnicowy z Blachowni wygłosił nato-
miast prelekcję o bezpieczeństwie. Mówił o 
odpowiedzialności nieletnich za popełnienie 
czynów karalnych, zagrożeniach płynących 
z bezmyślności podczas wypoczynku nad 
wodą oraz przypomniał podstawowe zasady 
bezpiecznego poruszania się po drodze. 
Funkcjonariusz zaznaczył, że dzieci i mło-
dzież zawsze mogą liczyć na pomoc policji. 
Zachęcił też do zainstalowania w telefonie 
aplikacji „Moja Komenda”, która ułatwia 
kontakt z dzielnicowym i najbliższą komen-
dą czy komisariatem. kg

Częstochowa

W Jurajskiej będą nowe sklepy
W Galerii Jurajskiej najem-

cy zmieniają swoje adresy, 
przy okazji przenosząc się do 
znacznie większych lokali.  
Centrum handlowe przygoto-
wuje się także do nowych 
otwarć. Do grona najemców 
dołączy m.in. Pepco i Bon 
Apetito. Grupa LPP SA z kolei 
powiększa aż 3 swoje lokale 
w galerii biorąc dodatkowe 
570 m kw.  

Inwestują w dodatkowe 
metry

Szykuje się kilka znaczących 
zmian na mapie najemców Ga-
lerii Jurajskiej. Tylko w ciągu 
ostatnich tygodni aż 3 z nich 
otworzyło swoje salony w nowej 
i zdecydowanie większe lokali-
zacji. Najwięcej dodatkowych 
metrów wynajęła odzieżowa 
sieć Diverse. Marka podwoiła 
powierzchnię najmu, przeno-
sząc się na poziom 0 galerii z 
159 m kw. na 352 m kw. 

Także hiszpańska marka ju-
bilerska Tous zmieniła mający 
44 m kw. salon na 60 m kw. lo-
kal  na poziom +1. Z kolei salon 
meblowy Ernst Rust (wcześniej 
Mebel Rust) po rebrandingu za-
czął działać na powierzchni 204 
m kw., zamiast wcześniejszych 
145 m kw. Ten również wybrał 
dla siebie poziom +1 galerii.

Więcej metrów będzie mieć 
dla siebie także plac zabaw Baj-
kowy Labirynt. Ten wkrótce 

przeniesie się z  zajmowanych 
obecnie 222 m kw. na 486 m 
kw. Bawialnia w nowej odsłonie 
działać będzie w okolicach stre-
fy food court poszerzając jego 
ofertę o przestrzeń rozrywkową 
dla najmłodszych.

– Jurajska ma dziś bardzo 
mocną pozycję na rynku regio-
nalnym. Z roku na rok rosną 
obroty galerii. Wciąż powiększa 
się także grono klientów, bo ro-
śnie zasięg oddziaływania. Z lo-
kalnego centrum handlowego 
staliśmy się regionalnym. Taki 
klimat i dynamika sprzyjają in-
westowaniu i rozwojowi, zwłasz-
cza jeśli doliczyć do tego dogod-
ne warunki najmu i otoczenie, 
jakie tworzymy naszym partne-
rom biznesowym – przekonuje 
Roman Bugajczyk, dyrektor 
Galerii Jurajskiej.

Grupa LPP SA też bierze 
więcej

Nic więc dziwnego, że tylko 
od początku 2016 roku na po-
większenie swoich lokali zdecy-
dowało się tutaj aż 21 najem-
ców. To jednak nie koniec 
zmian – zapowiada dyrekcja 
galerii. Na taki sam ruch w 
Jurajskiej właśnie zdecydował 
się polski gigant odzieżowy LPP 
SA, mający w galerii pełne port-
folio swoich marek.

Aż 3 marki należące do grupy 
czeka powiększenie lokali. Sa-
lon Sinsay zostanie przeniesio-

ny w ramach poziomu +1  zy-
skując  jednocześnie dwukrot-
nie na metrażu – z 354 m kw. 
do  640 m kw. Prace remontowe 
nad nim już trwają.  Dodatkowe 
metry przypadną także salono-
wi Cropp. Po zajęciu sąsiednie-
go lokalu z 426 m kw. powięk-
szy się do 621 m kw. Na metra-
żu zyska także House, powięk-
szając się z 470 m kw. do 594  
m kw. Łącznie grupa LPP wy-
najmie dodatkowe 570 m kw. w 
Galerii Jurajskiej.

Co ciekawe, to nie pierwsza 
taka decyzja grupy w Galerii 
Jurajskiej. W 2015 roku po 6 
latach działalności Reserved 
zdecydował się na przepro-
wadzkę i dwukrotne powiększe-
nie lokalu – z 1577 m kw. na 
2841 m kw. W efekcie czego po-
wstał największy dwupiętrowy 
salon marki w Polsce.

– Salony należące do LPP cie-
szą się u nas ogromną popular-
nością, notując bardzo dobre 
wyniki finansowe. Nie dziwi więc 
fakt, że grupa decyduje się na 
powiększenie swoich salonów, a 
tym samym rozwój asortymentu 
dostępnego dla klientów Juraj-
skiej. To naturalny ruch bizne-
sowy, który jednak jednocześnie 
pokazuje, jak dużym zaufaniem 
rynkowy gigant darzy nasz 
obiekt i jak duży widzi potencjał 
w tutejszym rynku – mówi Anna 
Borecka – Suda, leasing mana-
ger Galerii Jurajskiej.

Ci zostają, a tamci wchodzą
Ale to nie jedyne zmiany, ja-

kie zachodzą u najemców i w 
ofercie galerii. Dwie marki z 
segmentu elektronicznego – 
X-Kom oraz iDream właśnie 
zdecydowały się na przedłuże-
nie umowy najmu.  Kolejne 
marki natomiast planują już 
otwarcia. Wśród nich jest m.in. 
Bon Apetito, czyli restauracja z 
daniami na wagę, a także Pep-
co, czyli popularna sieć dyskon-
tów z wyposażeniem i ubrania-
mi, w tym asortymentem dla 
dzieci. Ten ostatni najemca zaj-
mie lokal o powierzchni 488 m 
kw. na poziomie 0 galerii. 

– Możemy dziś mówić o suk-
cesie komercjalizacji i rekomer-
cjalizacji Galerii Jurajskiej. 
Obiekt jest obecnie blisko w 
100 proc. wynajęty. Z jednej 
strony to zasługa bardzo wyni-
ków galerii w ostatnich latach, 
ale także inwestycji, jakie po-
czyniliśmy, aby stać się miej-
scem nowoczesnym, sprzyjają-
cym rozwojowi – mówi Roman 
Bugajczyk.

Inwestycje podobają się 
najemcom 

I rzeczywiście, tylko w ciągu 
ostatniego roku centrum han-
dlowe zainwestowało blisko 9 
milionów złotych, modernizując 
m.in. wejście główne, wejścia na 
parking oraz tworząc poczekal-
nie  i miejski ogród nad bulwa-

rami Warty. Centrum handlowe 
zainwestowało też w najnowo-
cześniejszy system parkingowy 
w Polsce umożliwiający m.in.  
znalezienie samochodu przy po-
mocy specjalnej aplikacji.

– Każda z naszych inwestycji, 
które miała miejsce w ostatnich 
latach, nastawiona była m.in. 
na rozwój działalności najem-
ców, pozyskanie nowych klien-
tów lub wydłużenie czasu ich 
pobytu w galerii. Sukces we fre-
kwencji i obrotach pokazuje, że 
ten kierunek przynosi wymier-
ne korzyści. Co więcej motywu-
je najemców do modernizacji w 
swoich sklepach lub do rozwoju 
działalności na większej, cie-
kawszej biznesowo powierzchni 
– dodaje.

Inwestycjom sprzyja także 
podejście galerii do samych na-
jemców i rozmów z nimi. – Je-
steśmy bardzo elastyczni we 
współpracy i indywidualnie 
podchodzimy do pomysłów i 
projektów, z jakimi przychodzą 
do nas partnerzy biznesowi. 
Staramy się zawsze pomóc, ma-
jąc na uwadze korzyści obu 
stron . Zależy nam na tym, aby 
najemcy mieli poczucie, że będą 
w Jurajskiej mogą dalej się roz-
wijać, mając zawsze otwarte 
drzwi do tego rozwoju. W na-
szych negocjacjach zawsze opie-
ramy się na zasadzie win-win – 
mówi Anna Borecka-Suda.
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Do groźnego wypadku drogowego 
doszło w Radlinie na ulicy Mariackiej. 
Prawdopodobną przyczyną zdarzenia 
był atak epilepsji kierującego renault. 
44-latek zjechał na pobocze i z impe-
tem wjechał w barierki energochłonne. 
Kierowca może mówić o dużym szczę-
ściu, gdyż barierki dosłownie wbiły się 
do środka przez przednią szybę samo-
chodu. Pierwszej pomocy przedme-
dycznej udzielił mężczyźnie policjant 
będący po służbie.

Mundurowi z drogówki zostali wezwa-
ni do Radlina, gdzie doszło do zdarzenia 
drogowego. Na miejscu była już obecna 
straż pożarna i pogotowie. Jak ustalili 
policjanci, kierujący samochodem oso-

bowym marki Renault Megane, jadąc 
ulicą Mariacką w kierunku Korfantego, 
w wyniku ataku epilepsji zatrzymał się 
na swoim pasie ruchu, po czym w spo-
sób niekontrolowany gwałtownie dodał 
gazu, zjechał na pobocze i uderzył w ba-
riery energochłonne. Siła uderzenia była 
tak duża, że barierki wbiły się w auto 
przez przednią szybę. Jako pierwszy, po-
mocy poszkodowanemu udzielił poli-
cjant z ruchu drogowego będący po służ-
bie, który przejeżdżał tamtędy i zatrzy-
mał się aby sprawdzić, czy potrzebna 
jest komuś pomoc. 44-latek może mówić 
do dużym szczęściu. W wyniku tak groź-
nie wyglądającego zdarzenia, doznał 
„tylko” pęknięcia kości policzkowej 
i ogólnych potłuczeń ciała.

Tyscy policjanci 
zajmujący się zwal-
czaniem przestępczo-
ści gospodarczej za-
bezpieczyli papierosy 
oraz tytoń bez pol-
skich znaków akcyzy. 
Straty Skarbu Pań-
stwa z tytułu uszczu-
plenia podatku akcy-
zowego szacuje się na 
kwotę około 400 tys. 
zł. W ręce stróżów pra-
wa wpadło także 
dwóch właścicieli nie-
legalnego towaru. Za 
popełnienie przestęp-
stwa skarbowego grozi 
im kara 3 lat więzie-
nia.

Policjanci z wydziału do walki z prze-
stępczością gospodarczą tyskiej komendy, 
zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 30 
oraz 57 lat. Mężczyźni wpadli, gdy na ul. 
Narcyzów wyciągali z samochodu papiero-
sy bez polskich znaków akcyzy. Ponadto w 
ich mieszkaniach policjanci znaleźli także 

nielegalny tytoń. Stróże prawa zabezpie-
czyli łącznie ponad 352 tys. szt. papiero-
sów i ponad 40 kg tytoniu.  Straty Skarbu 
Państwa wynikłe z nieodprowadzonego po-
datku oszacowano na kwotę około  400  
tys. zł.  O dalszym ich losie zadecyduje pro-
kurator i sąd. Za to przestępstwo kodeks 
karny skarbowy przewiduje karę 3 lat wię-
zienia oraz dotkliwe kary finansowe.
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Kontrabanda nie trafi na rynek Pożar samochodu. Wewnątrz 
znaleziono zwłoki

Pomógł poszkodowanemu 
w wypadku

Katastrofa budowlana
W Bytomiu doszło do czę-

ściowego zawalenia się bu-
dynku przy ul. Żeromskie-
go. Miejsce zdarzenia za-
bezpieczali policjanci z by-
tomskiej komendy oraz 
strażacy, a gruzowisko 
przeszukane zostało przez 
grupy ratownicze z psami. 
Decyzją inspektora nadzoru 
budowlanego kamienica zo-
stanie wyburzona.

Zawaleniu uległa ściana 
kamienicy od strony podwó-
rza. Budynek był nieużywa-
nym pustostanem, jednak 
od strony ulicy mieściła się 
siedziba firmy medycznej, 
z której ewakuowano trzech 
członków personelu. Okolice kamienicy 
zostały zabezpieczone przed dostępem 
osób postronnych. Na miejscu zdarzenia 
pracowali policjanci oraz strażacy. Dwie 
grupy ratownictwa poszukiwawczego 
z psami sprawdziły gruzowisko. Nie na-

trafiono na żaden ślad wskazujący na to, 
aby w chwili zawalenia się budynku 
przebywały w nim jakiekolwiek osoby. 
Powiatowy inspektor nadzoru budowla-
nego zdecydował, że kamienica nie na-
daje się do dalszego użytkowania i zosta-
nie wyburzona.

Znęcali się nad niepełnosprawnym. 
Później go pobili

Z nożem na byłą dziewczynę

Policjanci z Ustronia zatrzymali 
trzech mężczyzn, podejrzanych o po-
bicie i znęcanie się ze szczególnym 
okrucieństwem nad osobą niepełno-
sprawną fizycznie. Będący pod wpły-
wem alkoholu napastnicy najpierw 
przewrócili siedzącego na wózku inwa-
lidzkim 60-latka, a następnie kopali po 
całym ciele. Decyzją cieszyńskiego są-
du, sprawcy najbliższe trzy miesiące 
spędzą w areszcie.

Do tego zdarzenia doszło na początku 
czerwca na terenie Ustronia. Policjanci 
zostali powiadomieni o tym, że na po-
dwórku jednej z posesji został pobity nie-
pełnosprawny mężczyzna. Jak wynikało 
ze zgłoszenia, trzech mężczyzn przewróci-
ło siedzącego na wózku inwalidzkim 
60-latka, a następne kopali go po całym 
ciele. Pokrzywdzony zrelacjonował mun-
durowym, że sprawcy najpierw przewróci-
li go, a później kopali i nie pozwolili wejść 
z powrotem na wózek. Stróże prawa usta-
lili świadków i rysopis trzech podejrza-

nych osób. W ciągu kilkudziesięciu minut 
poszukiwań, niedaleko centrum miasta 
policjanci namierzyli sprawców. Byli to 
dwaj mieszkańcy Cieszyna w wieku 34 
i 46 lat oraz 33-letni mieszkaniec Sado-
wic. Mężczyźni w trakcie zatrzymania sta-
wiali opór, ale szybko zostali obezwładnie-
ni przez policjantów. Byli nietrzeźwi. Każ-
dy miał blisko dwa promile alkoholu w or-
ganizmie. Wszyscy trafili do policyjnej ce-
li, natomiast po wytrzeźwieniu usłyszeli 
prokuratorskie zarzuty pozbawienia wol-
ności ze szczególnym udręczeniem, nara-
żenia na ciężkie uszkodzenie ciała oraz 
znęcania się nad osobą nieporadną fizycz-
nie. Na podstawie zgromadzonego mate-
riału dowodowego, na wniosek śledczych 
i prokuratora, cieszyński sąd postanowił 
o tymczasowym aresztowaniu podejrza-
nych. Zatrzymani najbliższe trzy miesiące 
spędzą w areszcie. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzą cieszyńscy kryminalni pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej w Cieszy-
nie. Sprawcy mogą trafić do więzienia na 
15 lat.

Tyscy policjanci zatrzymali 36-lat-
ka, który ranił nożem swoją byłą 
dziewczynę i jej chłopaka. Zaatakowa-
na para trafiła do szpitala, a sprawca 
do policyjnego aresztu. Policjanci wy-
jaśniają okoliczności zdarzenia pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej 
w Tychach.

Do zdarzenia doszło przed północą na 
jednym z parkingów przy ul. Starokościel-
nej w Tychach. Policjanci otrzymali zgło-
szenie dotyczące ugodzenia nożem. Ze 
wstępnych ustaleń wynikało, że 41-letnia 
kobieta, po rozmowie z byłym chłopakiem, 
została ugodzona przez niego nożem. Całe 
zajście miał widzieć jej 38-letni partner, 
który ruszył na pomoc i w szarpaninie ze 

sprawcą, również został zraniony. Napast-
nik uciekł, jednak dzięki szybkiej inter-
wencji mundurowych 36-latek został za-
trzymany. Podejrzany o usiłowanie zabój-
stwa 41-latki trafił do policyjnego aresztu. 
Mężczyzna był już wielokrotnie karany za 
różne przestępstwa, m.in. zniszczenia 
mienia, kradzieże oraz groźby karalne. Ak-
tualnie obowiązuje go zakaz zbliżania się 
do swojej byłej dziewczyny. Mężczyźnie po-
brano krew do badań w celu zweryfikowa-
nia stanu trzeźwości oraz ewentualnej 
obecności środków odurzających w orga-
nizmie. Na szczęście obrażenia poszkodo-
wanych na tę chwilę nie zagrażają ich ży-
ciu. Śledczy wyjaśniają dokładne okolicz-
ności tego zdarzenia pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Tychach. oprac. kg

Katowiccy śledczy wyjaśniają do-
kładne przyczyny i okoliczności poża-
ru samochodu, do którego doszło przy 
ulicy Żurawiej. Podczas akcji gaśniczej 
w aucie znaleziono ciało 47-letniego 
mężczyzny. Prokurator zarządził sek-
cję zwłok.

Dyżurny katowickiej komendy miej-
skiej otrzymał informację o pożarze samo-
chodu, do którego doszło na parkingu 
przy ulicy Żurawiej w Katowicach. Na 

miejsce natychmiast pojechali strażacy, 
którzy podczas akcji gaśniczej strażacy 
ujawnili w samochodzie zwłoki mężczy-
zny. Na miejscu policjanci pod nadzorem 
prokuratora przeprowadzili oględziny 
miejsca zdarzenia. Prokurator zarządził 
sekcję zwłok 47-letniego mężczyzny. Do-
kładne przyczyny i okoliczność zdarzenia 
wyjaśniają policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Miejskiej Policji w Ka-
towicach pod nadzorem Prokuratury Re-
jonowej Katowice Południe w Katowicach.  

Z  P O L I C YJ N E G O  N O TAT N I K A
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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 18 lipca 2018 r.

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

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

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

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

38.900 zł  

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

 42.800 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
5 szt.
 16.900 - 19.900 zł

n BMW III 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2015,  

automat, kraj., I – wł., F. VAT 109.900 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 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 HYUNDAI i20 1.25 E, rok prod. 2014,  

kraj., I – wł., F. VAT 25.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 CRDI, rok prod. 2012,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł
n MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry 16.900 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 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 35.000 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 1.2 E, rok prod. 2006 10.900 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 33.800 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.  32.900 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.  39.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2008 17.900 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. 19.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł  
n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy 19.800 zł
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Elif; s.II; odc. 286; 

serial; Turcja (2014)
06:55 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV, odc. 149; serial; 
Turcja (2016)

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 ALARM!; magazyn
08:35 Planeta lasów
09:05 Ranczo; s.I; odc. 7; 

Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 72; Mężczyzna, który 
patrzy; serial TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI, odc. 
17/22; serial obyczajowy; 
USA (1997)

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

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. Mali 
twardziele; esej dokum.; 
USA (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 287; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 6
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV, odc. 150; serial; 
Turcja (2016)

16:50 Fundusze Europejskie 
– jak to działa? - flesz; 
odc. 5; felieton

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów; odc. 

35; telenowela histor. TVP
18:25 Korona królów; odc. 

36; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

20/103; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Tour de Pologne - 

kronika; felieton
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 7
21:05 Korzenie - ep. 2/8; 

serial; USA (2016)
22:05 Tajemnica jeziora; 

odc. 6; serial; Francja 
(2015)

23:05; S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna; odc. 
13; serial; USA (2017)

23:55 GoodBye America; 
film dokumentalny

01:00 Girl Guide; komedia 
sensacyjna; Polska (1995)

02:40 Szczęśliwy człowiek; 
film obyczajowy; Polska 
(2000)

04:15 Notacje – Witold 
Grzybowski. Partyzantka 
na Kresach; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 76 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; 
odc. 677 Zamiana ról; 
serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Makłowicz w podróży 
– Hiszpania - „Costa 
del Sol” (184); magazyn 
kulinarny

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra; (118)
11:25 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 

191 „Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1878; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 77 
ed. 3; teleturniej

13:00 Cena miłości; odc. 
1; serial; Turcja (2011); 
reż.:Kudret Sabanci; 
wyk.:Nurgül Yeilay, Murat 
Yldrm, Caner Kurtaran, 
Belit Özükan, Feride Çetin

13:50 Zmiennicy; odc. 4/15 
- Typowa logika damsko - 
męska; serial TVP

14:55 Bake off – Ale ciacho!; 
s.III; (6); widowisko

16:00 Koło fortuny; odc. 78 
ed. 3; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2417; 
teleturniej

17:15 Czarna Perła; odc. 
45/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

odc. 123 „Podróż”; serial 
komediowy TVP

19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1878; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1879; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Kino relaks – Tata do 
pary 2; komedia; Niemcy 
(2013); reż.:Til Schweiger, 
Torsten Kunstler; wyk.:Til 
Schweiger, Torsten 
Kunstler, Matthias 
Scheighefer, Samuel Finzi, 
Emma Schweiger

22:55 Zemsta o jasnych 
oczach; odc. 1/4; Francja 
(2016); reż.:David Morley; 
wyk.:Latitia Milot, Claire 
Borotra, Bernard Yerls, 
Gautry Lannick

00:50 Rocky 5; film 
fabularny; USA (1990)

02:40 Glina; odc. 16/25; 
serial kryminalny TVP

03:40 Glina; odc. 17/25; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

7:45 Trudne sprawy (554); 
serial paradokumentalny

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

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (85); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (698); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (209); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (606); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (32); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (661); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (151); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (33); 

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

Kiepskich (67); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową 
rodziny jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Świat według 
Kiepskich (523); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 Dorwać byłą; komedia 
romantyczna, USA 2010

23:00 Straż sąsiedzka; 
komedia SF, USA 2012. 
W Glenview dochodzi do 
zagadkowych zbrodni. 
Twórca straży sąsiedzkiej, 
Evan, oraz jego kompani 
są przekonani, że 
sprawcami są kosmici.

1:25 Dziewczyna warta 
grzechu; komedia, 
Niemcy/USA 2014. 
Reżyser Arnold przybywa 
do Nowego Jorku, by 
wystawić sztukę. Umila 
sobie pobyt w mieście, 
korzystając z usług damy 
do towarzystwa,.... 

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Telefon o 
ratunek (1072); serial 
fabularno-dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Agusia 
(1073); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Viki Lektiko, 
Elbląg (13); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (329); serial 
paradokumentalny. 
Gimnazjalistka Ewa zrywa 
z Łukaszem. Żałuje tego, 
lecz chłopak umawia 
się już z inną. Ewa chce 
ośmieszyć rywalkę. Irek 
mieszka...

10:30 Ukryta prawda (587); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (57); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (232); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (233); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Prawdziwa 
miłość (1075); serial 
fabularno-dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Jak śmieci 
(1077); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Barcelonka, Przemyśl 
(10); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (330); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (58); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (588); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku; 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2719); 

serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (93); 

teleturniej
21:30 Błękitna fala; film 

obyczajowy, Niemcy/USA 
2002

23:40 Złe towarzystwo; 
komedia sensacyjna, 
Czechy/USA 2002. Brat 
zabitego agenta CIA ma go 
zastąpić.

2:00 MasterChef Junior (5); 
program rozrywkowy

3:30 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

04:45 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja; odc. 5

07:05 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia 2015

08:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 3

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 16

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 17

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 19

13:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 20

14:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 23

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
3

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
4. W lombardzie pojawia 
się babcia z wnuczkiem, 
aby zastawić rowerek 
malca. Pracownicy 
podejrzewają, że starsza 
pani ma problem z 
alkoholem…

20:00 Król Skorpion 3: 
Odkupienie; przygodowy, 
USA 2011. Od momentu 
dojścia Mathayusa do 
władzy wiele się zmieniło. 
Jego pustynne imperium 
upadło, a zaraza odebrała 
mu jego królową. Teraz 
jako zabójca do wynajęcia 
musi zrobić wszystko aby 
obronić królestwo przed 
okrutnym tyranem i jego 
armią wojowników 
widmo…

22:05 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 5. 
Wrogowie - Spartakus i 
Crixus - podejmują się 
zadania pokonania mistrza 
Theokolesa nazywanego 
„Cieniem śmierci”…

23:10 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 6

00:20 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 2

01:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

03:55 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 6; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 67 
„Ratujcie naszą mamę!”; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 
68 „Nowe życie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Czterdziestolatek; odc. 
6/21 - Włosy Flory, czyli 
labirynt; serial TVP

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

09:30 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII odc. 6/13; 
serial komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.VI; 
odc. 131 „Dziadkowie 
kontratakują” sezon 6; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
132 „Powrót” sezon 6; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.IX; odc. 
110; Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.IX; odc. 111; 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 244 - Sparring; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 245 - Salowy; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
89 - Dziecięca fantazja; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 
68 „Nowe życie”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IX; odc. 112; 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IX; odc. 113 
- Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 7; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 246 - Polowanie na 
jelenie; serial kryminalny 
TVP

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

21:15 Ranczo; s.IX; odc. 114; 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.IX; odc. 115; 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 247 - Wyzwolenie 
Łazarza; serial kryminalny 
TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII odc. 7/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 19; serial 
policyjny TVP

01:55 Pitbull; odc. 20; serial 
policyjny TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 
6/21 - Włosy Flory, czyli 
labirynt; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
848; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
131; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Świeże mazurskie ryby; 
magazyn kulinarny

07:15 Śpiewające 
fortepiany; (51)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (49) - Fachowcy; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 227 
ed. 4; teleturniej

09:45 Big Music Quiz; (5); 
teleturniej muzyczny

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /22/ - „Oko 
za oko” - Justyna 
Steczkowska

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/41/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret 
– Kabaretowa Scena 
Dwójki - Łowcy. B (1); 
program satyryczny

12:35 Życie to Kabaret 
– Kabaretowa Scena 
Dwójki - Łowcy. B (2); 
program satyryczny

13:30 Śpiewające 
fortepiany; (52)

14:30 Kabaret na lato; (24) - 
Marzenia Marcina Dańca

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe 

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 
- Horror Travel (1); 
widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 
- Horror Travel (2); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kaczka z octem i 
musztardą; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat; odc. 
22 - Na południe; cykl 
reportaży

19:10 Makłowicz w podróży 
– Ukraina - W drodze; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/33/; teleturniej

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (53)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (45) - Wesołe jest 
życie staruszka

22:15 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 8) - Teściowie

23:10 Koło fortuny; odc. 226 
ed. 4; teleturniej

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /7/ - Skaldowie

00:25 Sen o Warszawie; film 
dokumentalny

02:25 Kierunek Kabaret; 
/52/ - Kierowniku, masz 
pożyczyć złotówkę?

03:25 Rozrywka Retro 
– Kanał; program 
rozrywkowy

5:15 Ukryta prawda (288); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (364); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Miła 
zdzira (83); serial 
fabularno-dokumentalny

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

9:15 Magda M. (2); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (639); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Zbuntowana (84); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (538); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (365); serial 
paradokumentalny

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

16:55 Magda M. (3); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (21); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (640); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Mroczna 
prawda; thriller, 
Kanada/USA 2012. Były 
agent wywiadu bada 
sprawę masakry w 
południowoamerykańskiej 
miejscowości.

22:15 Olimp (10); serial 
fantasy. Wychowywany 
przez matkę Heros (Tom 
York) chce dowiedzieć 
się więcej o swoim ojcu. 
Musi odszukać i uwolnić 
wyrocznię Gai. Liczne...

23:20 Honey; film 
obyczajowy, USA 2003. 
Utalentowana tancerka 
z podziwu godną 
wytrwałością dąży do celu. 
Poświęca się swojej pasji, 
by osiągnąć sukces.

1:25 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy. Nocny 
program interaktywny, 
w którym wróżki 
odpowiadają na pytania 
widzów dotyczące ich 
przyszłości.

3:35 Druga strona medalu: 
Jolanta Szczypińska (1/8); 
talk-show. W programie 
pojawi się Jolanta 
Szczypińska, pielęgniarka, 
która zajęła się polityką. 
Od 2004 posłanka na 
Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej IV, V,...

4:10 Druga strona medalu: 
Anna Domińska z 
domu Wałęsa (2); talk-
show. Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej jest córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska. Anna m.in. 
wyjaśnia, dlaczego 
wystąpiła do sądu 
z pozwem przeciwko 
tezom....

5:30 Swatka milionerów 
(9/10); reality show

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(21/39); magazyn 
poradnikowy

7:00 Ostre cięcie (1/12); 
program rozrywkowy

7:45 Gwiazdy od kuchni 
2 (4/8); program 
rozrywkowy

8:15 Apetyt na miłość (2/10); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (2/10); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (6); program 
rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (4/13); program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
(6/13); program 
rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię 
aż do ślubu (5/6); reality 
show

13:35 W dobrym stylu (3/12); 
magazyn poradnikowy

14:20 Misja Pies (8/12); 
program rozrywkowy

14:55 W roli głównej: 
Natalia Siwiec (6/8); 
talk-show

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie (4/5); program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 
(7/12); program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(5/15); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (6/13); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (7/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (8/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(8-ost.); reality show

21:40 Misja ratunkowa 
(4/10); program 
rozrywkowy

22:25 Pani gadżet (4/12); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów (4/6); program 
rozrywkowy

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (4/6); program 
rozrywkowy

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

0:25 Project Runway: 
Nastolatki (5/10); 
program rozrywkowy

1:25 W roli głównej: Tomasz 
Kot (5/6); talk-show

1:55 W roli głównej: Rinke 
Rooyens (5/17); talk-show

2:25 W roli głównej: Jacek 
Braciak (7/8); talk-show

2:55 Wiem, co jem (4/15); 
magazyn poradnikowy

3:25 Wiem, co jem (12/15); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (6/15); 
magazyn poradnikowy.

06:05 PN - Mundial 2018
08:15 Skoki Narciarskie - 

Letnia Grand Prix - Wisła 
- konkurs indywidualny

10:00 Lekkoatletyka 
- Mistrzostwa Polski - 
Lublin - podsumowanie

11:40 Boks - Gala
13:35 Mundial 2018: - FINAŁ 
14:40 Mundial 2018: - FINAŁ
16:00 Piłka nożna - 

International Champions 
Cup: skróty z meczów 
(1 - 3) 

17:40 Pełnosprawni; 
odc. 259; magazyn dla 
niepełnosprawnych

18:15 Skoki Narciarskie - 
Letnia Grand Prix - Wisła 
- podsumowanie

20:15 Piłka nożna - Mundial 
2018

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Piłka nożna - ICC: 

skróty z meczów (1 - 3) 
01:00 Piłka nożna - ICC (4): 

Juventus Turyn - Bayern 
Monachium

03:05 Piłka nożna - ICC (5): 
Borussia Dortmund - 
Benfica Lizbona (2 poł.) 

04:00 Piłka nożna - ICC (7): 
AS Roma - Tottenham 
Londyn

06:00 TELEZAKUPY
06:30 Życie jest jak bana; 

reportaż
06:50 Polska z Miodkiem (82) 

Objazd, Ujazd, Ochocza
07:00 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:15 Kopalnia reportaży; 

reportaż
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Fascynujące Śląskie; cykl 

reportaży
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Paweł z Ojcowa; magazyn
10:15 Kamień, nożyce, papier – 

Zatrzymane w czasie
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Życie jest jak bana; rep.
11:15 Człowiek renesansu; rep.
11:25 Ziemia przemówiła; 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; magaz.
15:05 I kocham to miasto
15:20 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby; cykl report.
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; cykl report.
20:30 Rok w ogrodzie
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 I kocham to miasto
21:50 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Ziemia przemówiła; film 

dokum.
00:40 I kocham to miasto; 

felieton
01:05 Kamień, nożyce, papier  - 

Zatrzymane w czasie; cykl 
reportaży

01:20 Głos Regionów
02:25 Paweł z Ojcowa; magazyn
02:45 Życie jest jak bana; 

reportaż
03:10 Człowiek renesansu; 

reportaż
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; cykl 

reportaży

06:50 Był taki dzień – 25 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Po całym ciele; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat; (54) 
- Kava - a nie kawa; cykl 
reportaży

08:35 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 3 Park 
Natoliński; magazyn

09:10 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 15 Wycieczka w 
niedzielę. Rok 1941; serial 
TVP

10:35 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

11:35 Spór o historię – 
Jurgielt; debata

12:20 Dawne światy; 
odc. 7/8 Niebiańskie 
lamy Inków; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

13:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Z odmętów 
Pilicy

13:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemniczy zamek; cykl 
dokumentalny

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Obrona Helu; 
cz. 3; cykl dokumentalny

15:25 Gołas, absolutnie!; 
film dokumentalny

16:20 Historia Polski 
– Droga do; film 
dokumentalny

17:25 Reklama po sowiecku. 
Sprzedać wszystko. 
Tylko nie Ojczyznę; film 
dokumentalny; Białoruś 
(2014)

17:55 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 5 
„Modlitwa o życie”; serial 
TVP

18:55 Sensacje XX wieku 
– Łowcy skarbów; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Reduta nad 
Wartą

20:30 Cicha wojna – 
Nadchodzą Rosjanie; odc. 
2; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

21:35 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 16 Nasi są daleko. 
Rok 1943; serial TVP

23:00 Akcja „Wisła”; film 
dokumentalny

23:55 Dwa księżyce; film 
obyczajowy

02:20 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat; (54) 
- Kava - a nie kawa; cykl 
reportaży

02:50 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 5 
„Modlitwa o życie”; serial 
TVP

6:00 Tenis; Turniej ATP w 
Hamburgu

10:20 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; Odra Opole - GKS 
Tychy

12:30 Magazyn kolarski
13:10 Piłka nożna; Nice 1. 

liga; Garbarnia Kraków - 
Stal Mielec

15:20 Magazyn Nice 1. ligi
16:50 Lekkoatletyka; 

Diamentowa Liga w 
Londynie

19:00 Sporty walki; UFC on 
FOX: Lawler vs. Brown; 
waga słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Juliana Lima

19:40 Z archiwum boksu: 
1990 r.; waga ciężka: Mike 
Tyson - James Douglas

20:50 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Nelson vs. 
Story; waga średnia: 
Krzysztof Jotko - Tor 
Troeng

21:30 Sporty walki; UFC on 
Fox: dos Anjos vs. Cerrone 
2; waga słomkowa: 
Karolina Kowalkiewicz - 
Randa Markos

22:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBO World 
w Las Vegas; waga 
superpółśrednia: Jamie 
Munguia - Liam Smith

0:00 Piłka nożna; 
Superpuchar Polski; mecz: 
Legia Warszawa - Arka 
Gdynia

2:00 Siatkówka mężczyzn: 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Elif; s.II; odc. 287; 

serial; Turcja (2014)
06:55 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II 
- Murat IV, odc. 150; 
serial kostiumowy; Turcja 
(2016)

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 ALARM!; magazyn
08:35 Planeta lasów
09:00 Ranczo; s.I; odc. 

8; Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 73; Piękna śmierć; 
serial kryminalny TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI, odc. 
18/22; serial obyczajowy; 
USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce 

– Nieznany Pantanal. 
Królestwo jaguara; cykl 
dokumentalny; Brazylia 
(2013)

13:45 Elif; s.II; odc. 288; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 7
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II 
- Murat IV, odc. 151; 
serial kostiumowy; Turcja 
(2016)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów; odc. 

37; telenowela histor. TVP
18:25 Korona królów; odc. 

38; telenowela histor. TVP
18:50 Jeden z dziesięciu; 

21/103; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Tour de Pologne - 

kronika; felieton
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 8
21:10 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 202; serial TVP
23:25 Ocaleni; reality show
00:20 wojsko – polskie.pl; 

odc. 20; reportaż
00:50 Anno Domini – Biblii 

ciąg dalszy; odc. 7/12; 
serial; USA (2015)

01:35 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 8/12; 
serial; USA (2015)

02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Korzenie - ep. 2/8; 

serial; USA (2016)
04:20 Notacje – Katarzyna 

Gaertner. Życie złożone 
z kawałów pracy; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 79 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; 
odc. 678 Serce i rozum; 
serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 20 Jak 
powstała Polska?; cykl 
dokumentalny

07:20 Makłowicz w podróży 
– Hiszpania - „Prowincja 
Kadyks” (185); magazyn 
kulinarny

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra; (119)
11:25 Rodzinka.pl; s.IX; 

odc. 192 „Braterska kasa” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1879; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 80 
ed. 3; teleturniej

13:05 Cena miłości; odc. 2; 
serial; Turcja (2011)

13:55 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 131; teleturniej

16:00 Koło fortuny; odc. 81 
ed. 3; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2418; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
46/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

odc. 124 „Niebezpieczne 
sporty”; serial komediowy 
TVP

19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1879; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1880; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Kino relaks – Julie 
de Maupin; cz. 2/2; 
film kostiumowy; 
Francja, Włochy (2004); 
reż.:Charlotte Brandstrom; 
wyk.:Pierre Arditi, Sarah 
Biasini, Pietro Sermonti, 
Jurgen Prochnow

22:35 Kontakt; odc. 4/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016)

23:35 Tata do pary 2; 
komedia; Niemcy (2013); 
reż.:Til Schweiger, 
Torsten Kunstler; wyk.:Til 
Schweiger, Torsten 
Kunstler, Matthias 
Scheighefer, Samuel Finzi, 
Emma Schweiger

01:50 Zemsta o jasnych 
oczach; odc. 1/4; Francja 
(2016)

03:40 Rawa Blues Festival 
2017 (1)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (556); 
serial paradokumentalny

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

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (86); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (699); 
serial paradokumentalny. 
Adam wjeżdża nocą w 
bramę garażu. Sąsiad 
wzywa policję. Dochodzi 
do kłótni. Badanie 
wykazuje, że Adam był 
pijany. Żona mężczyzny...

11:45 Gliniarze (210); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (607); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (33); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (662); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (152); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (34); 

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

Kiepskich (68); serial 
komediowy

20:10 Trener bardzo 
osobisty; komedia 
romantyczna, USA 2012. 
Sportowiec próbuje 
odzyskać rodzinę.

22:30 To Twoja wina (8); 
serial paradokumentalny. 
Z powodu wypadku 
świetnie zapowiadająca 
się kariera piłkarska 
25-letniego Rafała stanęła 
pod znakiem zapytania. 
Jego żona Angelika nie 
może się...

23:40 Jak się zakochać; 
komedia obyczajowa, USA 
2012. W poszukiwaniu 
miłości.

1:35 Kabaretowa 
Ekstraklasa (84); program 
rozrywkowy. Program 
dla fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani 
Mru-Mru, Kabaretu 
Młodych Panów, 
Łowców.B i Neo-Nówki.. 
2:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Prawdziwa 
miłość (1075); serial 
fabularno-dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Jak śmieci 
(1077); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Bazylia i 
Oregano, Poznań (14); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (330); serial 
paradokumentalny. 
Gimnazjalista Artur 
próbuje poderwać Lidkę. 
Znając jej preferencje, 
zaczyna tworzyć muzykę 
rapową i zabiera wybrankę 
na włoskie danie. 
Tymczasem rasista...

10:30 Ukryta prawda (588); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (58); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (234); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (235); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Tatko (1079); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Wariat 
(1082); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Barbarossa, Siedlce (11); 
program rozrywkowy

16:00 Szkoła (331); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (59); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (589); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku; 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2720); 

serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (94); 

teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje 

(13); program rozrywkowy
22:30 Legendy ringu; 

komedia, USA 2013
0:50 Krwawy sport; film 

sensacyjny, USA 1988
2:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
3:15 Moc magii; 

interaktywny program 
rozrywkowy. Nocny 
program interaktywny, 
w którym wróżki 
odpowiadają na pytania 
widzów dotyczące ich 
przyszłości..

04:40 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja; odc. 6

07:05 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia 2015

08:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 4

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 17

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 18

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 20

13:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 21

14:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 24

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 4

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
5. Do lombardu 
przychodzi małżeństwo, 
które chce się pozbyć 
drogiego komputera. Ich 
syn poprzez nałogową grę, 
wpędza się w coraz 
większe kłopoty…

20:00 Kochanie, poznaj 
moich kumpli; komedia, 
Australia, Wielka Brytania 
2011. Przygotowania do 
ślubu poszły gładko, więc 
czy coś może zepsuć 
uroczystość? Otóż 
wszystko jeszcze może się 
zdarzyć! Zwłaszcza kiedy 
drużbowie tworzą 
wybuchową mieszankę 
osobowości!

22:00 Mały; komedia, USA 
2006. Calvin (Marlon 
Wayans) jest liliputem. Po 
wyjściu z więzienia, wraz 
ze swoim wspólnikiem, 
Percym (Tracy Morgan) 
kradną diament wart sto 
tysięcy dolarów…

23:55 Kabaretobranie 2017, 
czyli IX Zielonogórska 
Noc Kabaretowa; Polska 
2017; odc. 2

00:55 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 37

01:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; Polska 
2017

03:50 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

04:15 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 7; serial TVP

06:30 Na sygnale; odc. 
68 „Nowe życie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:00 Na sygnale; odc. 
69 „Kibole”; serial 
fabularyzowany TVP

07:35 Czterdziestolatek; odc. 
7/21 - Judym, czyli czyn 
społeczny; serial TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
849; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII odc. 7/13; 
serial komediowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
132 „Powrót” sezon 6; 
serial komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
133 „Ból rozstania” sezon 
6; serial komediowy TVP

11:40 Ranczo; s.IX; odc. 111; 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.IX; odc. 112; 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 245 - Salowy; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 246 - Polowanie na 
jelenie; serial kryminalny 
TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
90 - Kibice

16:25 Na sygnale; odc. 
69 „Kibole”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 113 
- Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.IX; odc. 114; 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 8; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 247 - Wyzwolenie 
Łazarza; serial kryminalny 
TVP

20:25 Cesarzowa Ki; odc. 
32; serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 115; 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 116; 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 248 - Wina; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII odc. 8/13; 
serial komediowy TVP

01:15 Prokurator; odc. 10/10; 
serial kryminalny TVP

02:05 Miasto skarbów; 
odc. 1 Cezanne; serial 
kryminalny TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 
7/21 - Judym, czyli czyn 
społeczny; serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
849; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
132 „Powrót” sezon 6; 
serial komediowy TVP

06:40 Okrasa łamie przepisy 
– Kaczka z octem i 
musztardą; magazyn 
kulinarny

07:15 Śpiewające 
fortepiany; (52)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (45) - Wesołe 
jest życie staruszka; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 228 
ed. 4; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (10) - 
Urzędnik; cz. 2; program 
rozrywkowy

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /23/ - „Psalm 
stojących w kolejce” - 
Krystyna Prońko

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/42/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret 
– Humor Jacka 
Fedorowicza; program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret 
– Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani 
Mru Mru „Premiery, 
prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

13:45 Śpiewające 
fortepiany; (53)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /1/; widowisko 
rozrywkowe

15:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 
3 - 2013. Ducholand (1); 
widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 
3 - 2013. Ducholand 
reaktywacja (2); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Karp czy jesiotr; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - odc 23 
- Corrida; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Ukraina - Kolebka Rusi; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/34/; teleturniej

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (54)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (47) - Grecja

22:15 Kierunek Kabaret; /53/ 
- Starożytność

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza; (39); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 227 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach 
(1-3)

03:45 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Łazuka 
i co...?

5:15 Ukryta prawda (289); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (365); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: 
Zbuntowana (84); serial 
fabularno-dokumentalny

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

9:15 Magda M. (3); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (640); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Dziewica (85); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (539); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (366); serial 
paradokumentalny

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

16:55 Magda M. (4); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (22); 
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 (641); 
serial paradokumentalny. 
Historie rodzin, których 
spokój został zburzony 
przez tajemnice lub 
ingerencję osób trzecich. 
Każdy odcinek serialu to 
odrębna opowieść.

20:00 Komediowy czwartek: 
Ogłaszam was Chuckiem 
i Larrym; komedia, USA 
2007. Samotny ojciec 
chce zapewnić dzieciom 
finansową stabilizację. W 
tym celu prosi swojego 
przyjaciela, by udawał... 
jego partnera.

22:25 Lucyfer (3); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

23:25 Rush (4); serial 
obyczajowy. Corrine, 
uwodzicielska macocha 
Rusha, zaprasza go na 
lunch. Wkrótce kobieta 
zmienia zdanie na jego 
temat. Rush też czuje 
sympatię do...

0:25 Wieczór strachu: 
Inwazja; thriller SF, 
Australia/USA 2007. 
Czwarta adaptacja 
powieści Jacka Finneya 
„Inwazja porywaczy ciał”.

2:30 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy. Nocny 
program interaktywny, 
w którym wróżki 
odpowiadają na pytania 
widzów dotyczące ich 
przyszłości..

5:25 Wychować i nie 
zwariować (3/7); program 
rozrywkowy

5:55 Wychować i nie 
zwariować (4/7); program 
rozrywkowy

6:25 Mój gruby trener (4/10); 
program rozrywkowy

7:25 W dobrym stylu (3/12); 
magazyn poradnikowy

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

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

9:55 Sablewskiej sposób 
na modę (1/13); program 
rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna pani 
domu (5/13); program 
rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
(7/13); program 
rozrywkowy

12:40 Mistrzowskie cięcie 
(8-ost.); reality show

13:40 Sablewskiej sposób 
na modę (9/10); program 
rozrywkowy

14:25 Cała prawda o Iron 
Majdan (9/10); serial 
dokumentalny

14:55 Ostre cięcie (2/12); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(8/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

17:10 Co nas truje (8/12); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne wyzwania 
12 (6/15); magazyn

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (7/13); program

19:40 Pani gadżet (10/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (11/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Natalia Siwiec (6/8); 
talk-show

21:10 W czym do ślubu? 
(7/12); program

21:40 I nie opuszczę Cię 
aż do ślubu (5/6); reality 
show

22:25 Pani gadżet (5/12); 
magazyn poradnikowy

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę (9/10); program

23:40 Pomysłowe wesela 
(8/10); program

0:10 Pedofilski biznes 
matek; film

1:00 Detektywi od 
zdrad (21/22); serial 
dokumentalny

2:00 W roli głównej: Anna 
Głogowska (6/17); talk-
show

2:30 W roli głównej: 
Katarzyna Niezgoda (8); 
talk-show

3:00 Wiem, co jem (5/15); 
magazyn poradnikowy

3:30 Wiem, co jem (13/15); 
magazyn poradnikowy

4:00 Wiem, co jem (15/16); 
magazyn poradnikowy

4:30 Wiem, co jem (7/15); 
magazyn poradnikowy

06:05 Piłka nożna - 
International Champions 
Cup (8): AC Milan - 
Manchester United (2 poł.) 

07:10 Piłka nożna - ICC (4): 
Juventus Turyn - Bayern 
Monachium

09:10 Piłka nożna - ICC (5): 
Borussia Dortmund - 
Benfica Lizbona

11:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Nanchang - 2 runda

13:00 Piłka nożna - ICC (9): 
Atletico Madryt - Arsenal 
Londyn 

15:55 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Moskwa - 2 runda 

18:00 Piłka nożna - ICC 
(6): Manchester City - FC 
Liverpool

20:00 Piłka nożna - ICC: 
skróty 5 meczów (4 - 8) 

20:25 Piłka nożna - ICC (9): 
Atletico Madryt - Arsenal 
Londyn

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 ESL - świat esportu; 

odc. 15; magazyn; Niemcy
23:40 piłka nożna - ICC: 

Roma - Tottenham
01:35 Piłka nożna - IICC (8): 

AC Milan - Manchester 
United

03:40 Piłka nożna - ICC (9): 
Atletico Madryt - Arsenal 
Londyn

06:00 TELEZAKUPY
06:30 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 71
06:50 Listy do PRL - u – Garnki 

na łańcuchy; felieton
07:01 Magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA; mag.
08:16 Kalejdoskop dobrych 

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

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

705; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Kolekcjoner; reportaż
11:15 Kreatywni
11:25 Amerykański 

korespondent; film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Czas na czyste powietrze ; 

magazyn
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. 71; magazyn
15:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

20; 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. 

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

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 71; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Amerykański 

korespondent; film dokum.
00:40 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 71 Kopalnia Soli 
Bochnia; magazyn

01:20 Piosenka dla Ciebie; 
koncert życzeń

02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 
705; magazyn

02:45 Kolekcjoner; reportaż
03:10 Kreatywni
03:25 Czas na czyste powietrze 

– Czy powietrze może 
szkodzić? Rak; magazyn

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

20; reportaż

06:50 Był taki dzień – 26 
lipca; felieton

06:55 Historia Polski 
– Droga do; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat; (55) - 
Vanuatu; cykl reportaży

08:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 4 
Zamek w Baranowie 
Sandomierskim; magazyn

09:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 16 Nasi są daleko. 
Rok 1943; serial TVP

10:40 Podróże z historią; s.I; 
odc. 7 Winne tajemnice; 
cykl dokumentalny

11:15 Flesz historii; odc. 
400; cykl reportaży

11:35 Stara granica 
(Stara granica); film 
dokumentalny; Białoruś 
(2015)

12:05 Akcja „Wisła”; film 
dokumentalny

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Reduta nad 
Wartą

13:35 Sensacje XX wieku 
– Łowcy skarbów; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Obrona Helu; 
cz. 4; cykl dokumentalny

15:00 Cicha wojna – 
Nadchodzą Rosjanie; odc. 
2; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:05 Historia Polski 
– Szlakiem śląskich 
powstańców; film 
dokumentalny

17:30 Taśmy bezpieki – 
Zabójstwa polityczne w 
PRL; cz. 2

18:00 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 
6 „Dziewczyna z 
tulipanami”; serial TVP

19:00 Sensacje XX 
wieku – Zabójcy; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Ciąg dalszy 
nastąpił

20:30 Opowieść o Indiach 
– Początki; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

21:40 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 17 Przyjazna hałda. 
Rok 1944; serial TVP

23:00 Spór o historię – 1920 
– Przyjaciele i wrogowie; 
debata

23:40 Miasto Gniewu; /13/; 
serial fabularyzowany TVP

00:20 Ryzyko (Sprawa 
Jerzego Maliszewskiego); 
reportaż

00:40 Wiedźmin; odc. 10/13; 
serial

01:45 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat; (55) - 
Vanuatu; cykl reportaży

02:25 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 6; serial 
TVP

6:00 Tenis; Turniej ATP w 
Hamburgu

11:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Garbarnia 
Kraków - Stal Mielec

13:10 Z archiwum boksu
15:10 Piłka nożna; Nice 1. 

liga; mecz: Odra Opole - 
GKS Tychy

17:20 Sporty walki; UFC on 
FOX: Lawler vs. Brown; 
waga słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Juliana Lima

18:00 Sporty walki; UFC on 
Fox: dos Anjos vs. Cerrone 
2; waga słomkowa: 
Karolina Kowalkiewicz - 
Randa Markos

18:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy; studio

19:20 Piłka nożna; Eliminacje 
LE; Jagiellonia Białystok 
- Rio Ave

21:30 Piłka nożna; Eliminacje 
LE; studio

22:00 Z archiwum boksu: 
1990 r.; waga ciężka: Mike 
Tyson - James Douglas

23:00 Sporty walki; UFC on 
FOX: Lawler vs. Brown; 
waga słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Juliana Lima

0:00 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Nelson vs. Story; 
waga średnia: Krzysztof 
Jotko - Tor Troeng

1:00 Sporty walki; KSW
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