
Wierzchowisko

Spowodował wypadek, w którym zginął 23-latek

Katarzyna Kotas z 
częstochowskiej Straży 
Miejskiej zajęła 5. miej-
sce w VI edycji 21-kilo-
metrowego biegu Cross 
Extrem „MASTERS 
KILLER 2019”.

Bieg należy do jednego 
z najbardziej ekstremal-
nych w południowej Pol-
sce. Uczestnicy mieli do 
pokonania trasę wiodącą 
przez górki, strome piasz-
czyste podbiegi i zbiegi, 
piachy, wodę i muł. W  

n i e k t ó r y c h 
miejscach przebiegała korytem 
rzek. Na dodatek bieg odbywał 
się przy ekstremalnie wysokiej 
temperaturze.

Reprezentantka częstochow-
skiej straży miejskiej - Katarzy-
na Kotas - biegła w kategorii 
mundurowej. Zajęła 5 miejsce. 

Co najważniejsze, ukończyła bieg w limi-
cie regulaminowego czasu.

Organizatorem biegubyła Fundacja By-
łych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Spe-
cjalnych ,,SZTURMAN”, a współorganiza-
torami byli m.in. Jednostka Wojskowa 
AGAT i Wojskowy Klub Biegacza ,,META’’.

Katarzyna Gwara
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Masters Killer 2019 

Reprezentantka Częstochowy w 
czołówce ekstremalnego biegu

Lubliniec

Czterech nietrzeźwych 
kierowców w jeden dzień

Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Lu-
blińcu wyeliminowali z 
ruchu drogowego czte-
rech nietrzeźwych kie-
rowców. Wśród zatrzy-
manych był również 
mężczyzna, który miał 
sądowy zakaz prowadze-
nia pojazdów. Wszyscy 
amatorzy jazdy podwój-
nym gazie staną przed 
sądem.

Policjanci w różnych 
miejscach powiatu lubli-
nieckiego przeprowadzali 
badania stanu trzeźwości. 
Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. W Herbach 
na ulicy Sportowej zatrzy-
mano 36-letniego kierują-
cego fordem, u którego  
urządzenie do pomiaru 
poziomu alkoholu w wy-

dychanym powietrzu 
wskazało blisko 1 promil. 
Również w Herbach wpadł 
51-letni kierujący VW po-
lo, który prowadził swój 
pojazd będąc w stanie po 
użyciu alkoholu. Obaj 
mężczyźni już stracili pra-
wa jazdy, a dodatkowo cze-
ka ich rozprawa sądowa.

Przed sądem stanie 
również 27-letni mieszka-
niec powiatu lublinieckie-
go, który Woźnikach kie-
rował ciągnikiem rolni-
czym mając ponad 2,5 
promila. Dodatkowo oka-
zało się, że mężczyzna 
miał aktualny, wydany 
przez sąd, zakaz prowa-
dzenia pojazdów mecha-
nicznych. Ostatnim nie-
trzeźwym kierującym był 
23-letni mieszkaniec po-
wiatu lublinieckiego sie-

dzący za kierownicą audi. 
Wszyscy czterej amatorzy 
jazdy na podwójnym ga-
zie zostali zatrzymani w 
ciągu jednego dnia.

Przypominamy, że za 
prowadzenie pojazdu me-
chanicznego w stanie po 
użyciu alkoholu grozi ka-
ra aresztu lub grzywna, 
natomiast kierowanie sa-
mochodem w stanie nie-
trzeźwości jest zagrożone 
karą pozbawienia wolno-
ści do 2 lat. Wobec spraw-
cy takiego przestępstwa 
sąd również  ma obowią-
zek orzec zakaz prowa-
dzenia pojazdów oraz 
świadczenie pieniężne na 
rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym w kwocie 
nie niższej niż  5 000 zł.

Katarzyna Gwara

69-letni Wiesław W. usłyszał zarzut spo-
wodowania śmiertelnego wypadku, do któ-
rego doszło 13 czerwca w miejscowości Ko-
lonia Wierzchowisko. Zginął w nim 23-letni 
Jacek. Starszy mężczyzna przyznał się do 
winy, ale zeznał, że nie pamięta okoliczno-
ści zdarzenia. Zastosowano wobec niego 
poręczenie majątkowe w wysokości 30 ty-
sięcy złotych.

Przypomnijmy, tragiczny wypadek wydarzył 
się 13 czerwca ok. godziny 15:00 w miejscowo-
ści Kolonia Wierzchowisko na skrzyżowaniu 
ul. Wodociągowej z Pogodną. - Z ustaleń śled-
czych wynika, że  69-letni mieszkaniec powia-
tu częstochowskiego, jadąc BMW X6 od strony 
Częstochowy, nie dostosował prędkości do pa-
nujących warunków,   najechał na tył volkswa-
gena passata, a potem na przeciwnym pasie 
zderzył się czołowo oplem corsą, którym podró-
żowały dwie osoby - mówi prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w 
Częstochowie. 23-letni kierowca corsy  zginął 
na miejscu. Jego 21-letni pasażer z poważny-
mi obrażeniami trafił do szpitala. - Wiesław W. 
usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego 
wypadku. Zastosowano wobec niego poręcze-
nie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych. 
69-latek przyznał się do popełnienia przestęp-
stwa, ale zeznał, że nie pamięta okoliczności 
zdarzenia. Część świadków została przesłu-
chana, jednak czynności w tej sprawie wciąż 
trwają. W sprawie zostanie powołany biegły z 
zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. 
Z kolei biegli lekarze muszą wypowiedzieć się 
na temat obrażeń 21-latka, który ucierpiał w 
wypadku - podsumowuje prokurator Ozimek.

Katarzyna Gwara
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Centrum Świadczeń

Będą podpowiadać, jak ubiegać się 
o świadczenia

„Około Północy”

Koniec czerwca  
w jazzowo-literackim 

wydaniu

2. ŚRODA-CZWARTEK, 26-27 CZERWCA 2019

Promocji najnowszej książ-
ki Mariusza Czubaja „Około 
Północy” będzie towarzyszyć 
koncert formacji ,,Kornet Ole-
mana”. Pod nazwą zabawnie 
trawestującą nazwisko Ornet-
te Colemana ukrywa się raso-
wy jazzowy kwartet z… Mariu-
szem Czubajem na saksofonie. 
Wydarzenie zaplanowano 29 
czerwca. Wstęp wolny.

Mariusz Czubaj jest nie tylko 
pisarzem, ale też profesorem an-
tropologii kultury w Szkole Wyż-
szej Psychologii Społecznej w 
Warszawie oraz Członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Kryminali-
stycznego. Dwukrotnie zdobył 
Nagrodę Wielkiego Kalibru za 
najlepszą powieść kryminalną i 
sensacyjną – w 2009 roku za 
„21:37”, a w 2017 roku za 
„R.I.P.”. W zeszłym roku wydał 
„Dziewczynkę z zapalniczką”, a 
w tym roku ukazała się jego no-
wa powieść kryminalna „Około 
Północy”.

W opisie wydawcy czytamy – 
,,Wiosna 1969 roku, Warszawa. 
Po pogrzebie genialnego jazzowe-
go pianisty zamordowana zosta-
je młoda dziewczyna Jadwiga 
Ślusarek. Nie jest pierwszą ko-
bietą, która zginęła w ostatnim 
czasie, nie będzie też ostatnią. 

Kontrabasista, jak sam o sobie 
mówi: „człowiek bez przydziału“, 
naznaczony wojenną i powojen-
ną przeszłością, podejmuje pry-
watne śledztwo. Niektórzy utrzy-
mują, że w stolicy grasuje naśla-
dowca Karola Kota (seryjnego 
krakowskiego mordercy, straco-
nego w 1968), a tropy wiodą w 
stronę środowiska jazzowego i 
klubu „Hybrydy“. Sprawą intere-
suje się także wywiad. Ale kto 
tak naprawdę okazuje się Po-
dwórzowym Mordercą?”

Jazzowy trop w powieści – 
ukazującej się w   50. rocznicę 
śmierci Krzysztofa Komedy – bę-
dzie przyczynkiem do wzbogace-
nia spotkania autorskiego o 
koncert jazzowy. Na scenie OPK 
przy ul. Dąbrowskiego 1 wystąpi 
,,Kornet Olemana” w składzie 
Tomasz Koper (bębny), Maciej 
Sadowski (bas), Michał Wandzi-
lak (fortepian), Mariusz Czubaj 
(saksofon).

Promocję książki zaplanowa-
no na 29 czerwca w Ośrodku 
Promocji Kultury Gaude Mater. 
Początek o godzinie 19.00. Kon-
cert zacznie się natomiast o 
godz. 20.00.

Więcej o aktualnych propozy-
cjach OPK ,,Gaude Mater” na 
stronie  www.gaudemater.pl

Katarzyna Gwara

W piątek, 28 czerwca, w sie-
dzibie Częstochowskiego Cen-
trum Świadczeń przy ul. Jana 
III Sobieskiego 15 będzie można 
skorzystać z konsultacji w kwe-
stii świadczeń realizowanych 
przez placówkę czy wymogów, 
jakie należy spełnić, aby starać 
się o dostępne formy wsparcia.

Od godz. 8.00 do 15.00 w Czę-
stochowskim Centrum Świad-
czeń na wszystkich zainteresowa-
nych będą czekać zarówno bezpo-
średnie porady, jak i przygotowa-
ne przez personel CCŚ materiały 
informacyjne. Będzie można za-
poznać się z rodzajami świadczeń 

realizowanych przez CCŚ, zasa-
dami ich przyznawania, wymoga-
mi, jakie należy spełnić, aby ubie-
gać się o świadczenie czy możliwy-
mi formami składania wniosków.

Od 1 lipca Program ,,Rodzina 
500+” rusza na nowych zasadach 
– m.in. bez kryterium dochodo-
wego. Dzień Informacyjny w CCŚ 
będzie z pewnością dobrą okazją, 
aby zapytać o szczegóły związane 
z ubieganiem się o świadczenia 
Programu.

Ważne informacje na temat 
świadczeń, których udzielanie ob-
sługuje CCŚ, można znaleźć tak-
że na stronie Centrum pod lin-
kiem  http://ccs.czestochowa.pl/

Częstochowskie Centrum 
Świadczeń – z siedzibą przy ul. 
Jana III Sobieskiego 15 – jest 
jednostką organizacyjną Gminy 
Miasta Częstochowy, prowadzo-
ną w formie jednostki budżeto-
wej. Siedzibą i terenem działania 
Centrum jest miasto Częstocho-
wa. Przedmiotem jego działalno-
ści jest realizacja zadań w zakre-
sie świadczeń rodzinnych i wy-
chowawczych, świadczenia ,,Do-
bry Start”, świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego, dodatków 
mieszkaniowych i energetycz-
nych, zasiłków dla opiekunów  
i Karty Dużej Rodziny.

Katarzyna Gwara

Portugalczyk przekroczył 
prędkość. 

Stracił prawo 
jazdy

MZDiT

Korekta tras 
autobusów za 

tramwaje
Ponad 100 km/h gnał 41-letni pirat dro-

gowy, który wpadł w ręce policjantów z 
myszkowskiej drogówki. Kierowca przekro-
czył prędkość na ulicy Żareckiej w Masłoń-
skim, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 
km/h. Obywatel Portugalii stracił już prawo 
jazdy.

W niedzielę w południe policjanci z myszkow-
skiej drogówki prowadzili kontrole prędkości na 
ulicy Żareckiej w Masłońskim. W tym miejscu 
obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. 
W pewnym momencie, na wyświetlaczu urzą-
dzenia mierzącego prędkość  pojazdów, pojawił 
się wynik 101 km/h. Mundurowi natychmiast, 
zatrzymali kierowcę bmw. 41-letni obywatel 
Portugalii, który stworzył realne zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu, został ukarany 
mandatem. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami mężczyźnie zatrzymano też prawo jazdy.

Katarzyna Gwara

- Z powodów technicznych, od 29 czerwca do 1 
lipca, autobusy za tramwaj na liniach 01, 02 i 03 
będą kursowały na wprost aleją Niepodległości, 
pomiędzy przystankami ,,Równoległa” i ,,Po-
wstańców Śląskich”, z pominięciem przystan-
ków ,,Zajezdnia MPK” – informuje MZDiT.

Przejazd na wprost al. Niepodległości dotyczy 
wszystkich kursów autobusów za tramwaj, a także 
nocnej linii nr 80.

W kierunku centrum miasta, przystanek PO-
WSTAŃCÓW ŚLĄSKICH będzie obsługiwany na wy-
sokości przystanku tramwajowego przy alei Niepodle-
głości, przed skrzyżowaniem z ulicami Powstańców 
Śląskich i Źródlaną.

W dniach 29 czerwca – 1 lipca, dla autobusów linii 
podmiejskich nr 53, 57, 58, 59, 65, 67 i 68 oraz dla 
linii nr 38 będzie nadal obowiązywać obsługa przy-
stanków ZAJEZDNIA MPK na terenie drogi dojazdo-
wej przed bramą zajezdni.

Katarzyna Gwara

V LO w Częstochowie

W „Mickiewiczu” 
mają nowe boisko

W Częstochowie powstało 
kolejne wielofunkcyjne bo-
isko. Tym razem przy V LO 
im. Adama Mickiewicza.

Na dziedzińcu szkoły przy uli-
cy Krakowskiej 29 powstało bo-
isko  o sztucznej nawierzchni po-
liuretanowej o wymiarach 24,1 
na 44 m. Obiekt w swym zarysie, 
oprócz boiska do piłki nożnej, 
zawiera boisko do piłki ręcznej, 2 
boiska do koszykówki, 2 boiska 
do siatkówki i boisko do tenisa 

ziemnego. Na miejscu jest też 
chodnik, nowe ławki i oświetle-
nie. Całość jest ogrodzona piłko-
chwytami.

Realizacją inwestycji zajmo-
wało się PPHU „ALEKSBUD” 
s.c. z Konopisk. Koszt budowy 
boiska to 467 tys. zł.

Niebawem zakończy się bu-
dowa kolejnego boiska, tym ra-
zem przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy 
Łukasińskiego.

Katarzyna Gwara

Myszków

Pijani 
rowerzyści

In vitro

Kolejna mała 
częstochowianka

AKTUALNOŚCI

Mundurowi z myszkowskiej 
drogówki postanowili „przyj-
rzeć się” rowerzystom. Oka-
zało się, że czterech miłośni-
ków jednośladów jechało pod 
wpływem alkoholu.  Badanie 
alkomatem wykazało u nich 
od 0,5 do 2.5 promila. Mun-
durowi ukarali ich mandata-
mi karnymi.

Pierwszy rowerzysta wpadł w 
ręce drogówki przy ulicy Armii 
Krajowej. Jak się okazało, miał 
prawie 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. Kolejny cyklista po po-
łudniu jechał ulicą Chorońską w 
Poraju. Badanie alkomatem wy-
kazało u niego prawie 2.5 promi-
la. Przed godziną 19.00 w ręce 
policjantów wpadli dwaj cykliści, 
których patrol drogówki zatrzy-
mał do kontroli na ulicy Szero-
kiej w Myszkowie. Obaj mężczyź-
ni mieli około 0,5 promila alko-
holu w organizmie. Wszyscy  ro-
werzyści  zostali ukarani man-
datami karnymi w kwocie od 
300 do 500 zł. Policjanci zapew-
niają, że będą przeprowadzać 
częstsze kontrole tego typu.

Katarzyna Gwara

Dzięki   miejskiemu pro-
gramowi dofinansowania za-
biegów in vitro Częstochowa 
ma kolejną mieszkankę. Jej 
tata odebrał wózek ufundo-
wany przez częstochowską 
firmę Deltim.

Tata dziewczynki odebrał wó-
zek od przedstawiciela firmy 
Deltim 27 czerwca. Na spotka-
niu w Urzędzie Miasta był obecny 

także zastępca prezydenta Czę-
stochowy   Jarosław Marszałek.

Do tej pory dzięki miejskiemu 
programowi leczenia niepłodno-
ści metodą zapłodnienia po-
zaustrojowego na świat przyszło 
łącznie 43 dzieci – w tym 4 pary 
bliźniąt.   W 2019 roku oczeku-
jemy jeszcze na dwoje –urodzić 
ma się dziewczynka i chłopiec.

Katarzyna Gwara
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Odnaleźli zaginionego 
6-latka

Pirat drogowy 
zatrzymany po 

pościguSukcesem zakończyły się 
poszukiwania 6-letniego 
chłopca, który wykorzystując 
chwilę nieuwagi, wyszedł z do-
mu. Dziecka poszukiwali mun-
durowi świętochłowickiej jed-
nostki, których wspomagali 
policjanci katowickiego od-
działu prewencji oraz sąsiadu-
jących miast. W niespełna pół 
godziny po rozpoczęciu akcji, 
6-latek, cały i zdrowy, został 
odnaleziony w Chorzowie.

Oficer dyżurny świętochłowic-
kiej komendy otrzymał zgłosze-
nie o zaginięciu 6-letniego chłop-
ca. Zaniepokojona 32-letnia 
matka, mieszkanka Świętochło-
wic, po sprawdzeniu okolicy 
miejsca zamieszkania, zadzwo-
niła pod numer alarmowy, infor-
mując o jego zaginięciu. Święto-
chłowiccy policjanci natychmiast 
rozpoczęli poszukiwania chłop-
ca. Rysopis dziecka przekazano 
miejscowym policjantom  oraz  
innym jednostkom policji nasze-
go województwa. W poszukiwa-

nia włączyli się również mundu-
rowi drużyny alarmowej kato-
wickiego oddziału prewencji. 
Stróże prawa sprawdzali okolicę 
domu, przeczesywali pobliski te-
ren oraz kontrolowali przystanki 
autobusowe i tramwajowe.  

W tym czasie w Chorzowie, 
kierowca jednego z miejskich au-
tobusów zauważył przy ulicy Ar-
mii Krajowej dziecko, które samo 
siedziało na przystanku autobu-
sowym. Mężczyznę to zaniepoko-
iło więc powiadomił policję. Na 
miejsce pojechali chorzowscy 
mundurowi. Wtedy też okazało 
się, że to zaginiony kilkulatek.

Policjanci ustalili, że w chwili  
zaginięcia chłopca, jego matka 
była trzeźwa i wraz z nim była w 
mieszkaniu. Syn wyszedł z do-
mu, wykorzystując chwilę nie-
uwagi 32-latki. Wszystko wska-
zuje na to, że 6-latek chciał od-
wiedzić swoją babcię, która 
mieszka w sąsiednim mieście. 
Dziecku na szczęście nic się nie 
stało. Szczegółowe okoliczności 
sprawy  wyjaśniają śledczy świę-
tochłowickiej komendy.

5 lat w więzieniu może spę-
dzić 26-letni mieszkaniec po-
wiatu żywieckiego. Kierujący 
osobowym oplem mężczyzna, 
widząc dawane przez mundu-
rowych sygnały do zatrzyma-
nia się, zignorował je i zaczął 
uciekać. Szaleńczą jazdę kon-
tynuował przez kilka kilome-
trów, łamiąc przy tym wiele 
przepisów ruchu drogowego. 
W pewnym momencie porzu-
cił pojazd i ucieczkę kontynu-
ował pieszo. Po zatrzymaniu 
przez policjantów powód jego 
ucieczki stał się jasny - męż-
czyzna był pijany.

Do zdarzenia doszło w miej-
scowości Świnna. Około godziny 
19.15 pełniący tam służbę poli-
cjanci z Jeleśni zobaczyli jadące-
go opla astrę. Mundurowi dali 
kierowcy sygnał do zatrzymania 
się, ten jednak zignorował go i 
pojechał dalej. Policjanci rozpo-
częli pościg. Uciekinier, jadąc 

wąskimi uliczkami z dużą pręd-
kością, łamał wiele przepisów ru-
chu drogowego, czym powodo-
wał duże zagrożenie zarówno dla 
siebie, jak i innych uczestników 
ruchu. Szaleńcza jazda trwała 
przez około 6 kilometrów. W 
pewnym momencie porzucił po-
jazd i kontynuował ucieczkę pie-
szo. Uciekinier został zatrzyma-
ny przez policjantów z Jeleśni. 
Okazał się nim 26-letni mieszka-
niec powiatu żywieckiego. Na jaw 
wyszedł również powód ucieczki. 
Mężczyzna był pijany. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało, że 
miał w organizmie prawie promil 
alkoholu. Dodatkowo uciekinier 
nie posiadał uprawnień do kiero-
wania. Ze swojego zachowania 
będzie się tłumaczył przed są-
dem. Za popełnione przestęp-
stwa pirat drogowy może spędzić 
w więzieniu 5 lat. Dodatkowo od-
powie za popełnienie szeregu wy-
kroczeń drogowych.

Przypadkowy świadek, nieprzypadkowy bohater

O krok od tragedii

Do 
porodu na 
sygnałach
W policyjnej służbie zda-

rzają się takie chwile, gdy 
przychylne spojrzenie na 
popełnione wykroczenie i 
sprawna pomoc munduro-
wych w wyścigu z czasem, 
są na wagę życia. Nowego 
życia. Przekonali się o tym 
policjanci z Bielska – Bia-
łej. Stróże prawa eskorto-
wali samochód z rodzącą 
kobietą, dzięki czemu ro-
dzice i zbliżające się na 
świat maleństwo mogli bez-
piecznie dotrzeć do szpita-
la.

Mundurowi z drogówki  –  
sierż. szt. Łukasz Zdeb i sierż. 
Kamil Foszcz patrolowali Ale-
je Gen. Andersa w Bielsku-
-Białej. W pewnym momencie 
zauważyli osobowe mitsubi-
shi, którego kierowca poru-
szał się z dużą prędkością. 
Stróże prawa zatrzymali go do 
kontroli drogowej. Mężczyzna 
miał jednak bardzo przekonu-
jące wytłumaczenie swojego 
zachowania. Jak się okazało, 
wiózł on rodzącą żonę do szpi-
tala w Bielsku  –  Białej. Poli-
cjanci postanowili pomóc 
przyszłym rodzicom. W celu 
zapewnienia sprawnego i 
przede wszystkim bezpieczne-
go przejazdu, po konsultacji z 
dyżurnym bielskiej jednostki, 
na sygnałach pilotowali mit-
subishi aż do szpitala. Dzięki 
temu rodzice i spieszące na 
świat maleństwo bezpiecznie 
trafili do szpitala. 

Nie lada odwagą wykazał 
się jeden z kierowców w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Męż-
czyzna wybiegł z samochodu 
i obezwładnił nożownika, któ-
ry napadł na ulicy Niepodle-
głości na swojego znajomego. 
34-latek zadał mu ciosy w 
szyję i głowę. Za bohaterską 
odwagę 47-letniemu miesz-
kańcowi Czechowic-Dziedzic 
podziękował szef bielskich 
policjantów.

Zdarzenie miało miejsce 11 
czerwca, w godzinach wie-
czornych, na czechowickiej 
ulicy Niepodległości. Przecho-
dzili tamtędy dwaj znajomi, 
pomiędzy którymi doszło do 
sprzeczki. 34-latek wyciągnął 
nóż i zaatakował o 3 lata star-
szego mężczyznę. Zadał mu 
ciosy nożem w głowę i szyję. 
Na szczęście dla napadnięte-
go mężczyzny przejeżdżał 
tamtędy 47-letni mieszkaniec 
Czechowic-Dziedzic, który wi-
dząc całą sytuację, natych-
miast zatrzymał pojazd i pod-
biegł do napastnika. Obez-
władnił go i wytrącił mu z rę-
ki nóż. Nie wiadomo jak skoń-
czyłoby się całe zajście, gdyby 
nie jego błyskawiczna reak-
cja. Na miejsce został wezwa-
ny patrol policji. Dzięki boha-
terskiej postawie przypadko-

wego świadka, stróże prawa 
szybko zatrzymali nożownika. 
Miał on w organizmie prawie 
2,5 promila alkoholu. Po 
sprawdzeniu w policyjnej ba-
zie danych okazało się, że za 
wcześniejsze przestępstwa 
jest poszukiwany przez nie-
miecką policję. Dzięki wzoro-
wej postawie przypadkowego 
świadka napadnięty 37-latek 
uszedł z życiem, a sprawca 
brutalnego napadu zatrzyma-
ny. W prokuraturze usłyszał 
zarzut uszkodzenia ciała. Na 
wniosek śledczych został 
aresztowany przez sąd na 3 
miesiące. Za przestępstwo 
grozi mu do 3 lat więzienia.

47-letniemu bohaterowi za 
wzorową postawę osobiście 
podziękował Komendant Miej-
ski Policji w Bielsku-Białej 
insp. Krzysztof Herzyk. Ko-
mendant podkreślił, że nikt z 
nas nie ma wpływu na to, ja-
kich zdarzeń staje się świad-
kiem lub uczestnikiem. Nie 
każdy jednak zachowałby się 
w podobnej sytuacji, tak jak 
uczynił to pan Marcin, który 
stanął w obronie obcej osoby. 
Komendant zaznaczył, że 
dzięki jego postawie napad-
nięty człowiek uszedł z ży-
ciem, a sprawca tego napadu 
został aresztowany.

Pan Marcin z Czechowic-
Dziedzic, który chciał pozostać 

anonimowy, powiedział poli-
cjantom, że każdy zachowałby 
się w jego sytuacji podobnie i 
nie uważa, aby dokonał czegoś 

niezwykłego. Dodał, że cieszy 
się z tego, że udało mu się po-
móc napadniętemu mężczyź-
nie, a zarazem z tego, że zapo-

biegł czemuś, czego napastnik 
mógłby żałować, a za który 
mógłby spędzić w więzieniu 
resztę życia.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci z Jastrzębia in-
terweniowali w związku ze 
zgłoszeniem dotyczącym kil-
kuletniej dziewczynki siedzą-
cej na zewnętrznym parapecie 
okna. Kiedy funkcjonariusze 
weszli do mieszkania, okazało 
się, że jej opiekunowie spali. 
Reakcja sąsiadów, a także 
szybkie i zdecydowane działa-
nie służb być może zapobiegło 
rodzinnej tragedii.

Policjanci jastrzębskiej pa-
trolówki otrzymali informację 
o małym dziecku, siedzącym 
na zewnętrznym parapecie 
okna na drugim piętrze. Mun-
durowi pojechali na ulicę Wy-
spiańskiego. Na miejscu poja-
wił się również zastęp straży 
pożarnej. Funkcjonariusze 
potwierdzili zgłoszenie – z jed-
nego z okien mieszkania w 
bloku wychylała się mała 
dziewczynka. By zapobiec 

urazom dziecka przy jego 
ewentualnym upadku, stra-
żacy rozłożyli pod oknem sko-
kochron. Policjanci w tym 
czasie poszli do mieszkania. 
Mimo pukania, nikt nie otwo-
rzył im drzwi. Podjęto decyzję 
o wejściu do środka przez 
otwarte okno. Strażak, który 
dostał się na drugie piętro za 
pomocą specjalistycznego 
sprzętu, zdjął dziewczynkę z 
okna. Okazało się, że w miesz-

kaniu byli zarówno rodzice, 
jak i dziadek 3-latki oraz jej 
niespełna roczna siostra. 
Opiekunowie dzieci spali. 
Wszystko wskazuje na to, że 
dziewczynka sama otworzyła 
okno i wydostała się na ze-
wnątrz. Policjanci wyjaśniają 
szczegółowe okoliczności 
sprawy.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

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

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

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

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

— KUPIĘ MIESZKANIE —

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

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

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

— DO WYNAJĘCIA —

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

USŁUGI

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

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

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

Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

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

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

SPRZEDAM
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z 

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

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

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

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

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

PRACA

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

MATRYMONIALNE

n SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, skromny, 
uczciwy, bez nałogów pozna do stałego 
związku uczciwą kobietę o dobrym sercu, która 
kocha spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424. 
Częstochowa

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

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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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 28 czerwca 2019 r.

TOYOTA COROLLA 
1,6 E, rok prod. 2015 
kraj., I – wł., serwis,  
132 KM
 

49.900 zł

MAZDA 6 2.0 E, rok 
prod. 2018, kraj.,  
I – wł., gwarancja,  
F-ra VAT

 
 86.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,  
rok prod. 2009, kraj. 
 

 
18.900 zł  

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

 42.800 zł  

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

  18.900 zł

FORD MONDEO V 2,0 
TDCI, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F. VAT

 47.900 zł  

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT

 35.900 zł  

VW TIGUAN  
2.0 D, , rok prod. 2014, 
kraj., I – wł.

  
 55.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4 19.900 zł
n BMW X5 3.0 D, rok prod. 2014, kraj., I - wł. 169.900 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  

rok prod. 2001   6.900 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013   28.500 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN XSARA 1.6 E, rok prod. 1999  1.700 zł
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2012   20.900 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009  14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  

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

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

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

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

serwis, F. VAT 31.900 zł
n KIA CEED 1.4 D, rok prod. 2017, kraj., I – wł., 

serwis., gwarancja, F-ra VAT  44.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2012, 

 kraj., I – wł.  27.900 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 

 kraj., F. VAT  34.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.6 E+LPG, rok prod. 2005  11.800 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 1999  4.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł
n OPEL CORSA 1.2 E,  rok prod. 2008 14.800 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n PEUGEOT 308 1.6 E+gaz, rok prod. 2008 17.800 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.  35.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016, kraj.,  

I – wł.,serwis. 33.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002 6.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 26 CZERWCA 2019 r.

05:15 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 
świat; odc. 2; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 201 (seria 
2.; odc. 87); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 511; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:10 Czterdziestolatek; odc. 14/21; serial 

TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 3; serial TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 120; serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 

świat; odc. 3; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 512; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 133
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 202 (seria 

2.; odc. 88); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3903; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu; 12/107; 

teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 13/107
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 134
21:00 Wielki Test o Lesie, Na żywo
22:30 Rolnik szuka żony seria V; odc. 7; 

reality show
23:25 Lampedusa. Za horyzontem - Część 

1 (Lampedusa, Dall’orizzonte in poi) 
47’; serial; Włochy (2016); reż.:Marco 
Pontecorvo; wyk.:Claudio Amendola, 
Carolina Crescentini, Venji Liam, 
Allessandro Servina

00:30 Byliśmy pierwsi. Poznań 56 43’; film 
dokumentalny; Polska (2016)

01:20 wojsko – polskie.pl; odc. 58; 
reportaż

01:40 Terytorialsi
01:55 Luisa Spagnoli; odc. 2 (Luisa 

Spagnoli); serial; Włochy (2016)
04:00 Cuda z odzysku - urządź mieszkanie 

za darmo; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

05:25 Koło fortuny; odc. 408 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 16 Fatalny błąd; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2206; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz; od lat 
12, Na żywo

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 201 „Upiorne 

urodziny” sezon 10; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:50 Festiwal Zaczarowanej Piosenki - 
Teledysk - Klip

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2045; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 409 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 8 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 143; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 122 Trudna miłość, część 
2; serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 410 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2207; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 86 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 700 Słabość; 

serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 101 „Bez 

mieszkania”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks - Męska rzecz; komedia; 

USA (2003); reż.:Chris Koch; wyk.:Jason 
Lee, Julia Stiles, Selma Blair, James 
Brolin; od lat 16

22:00 Mocne Kino - Żądza śmierci; thriller; 
USA (2008); reż.:Jeff King; wyk.:Steven 
Seagal; od lat 16

23:45 Prywatne śledztwo; film sensacyjny; 
Polska (1987); reż.:Wojciech Wójcik; 
wyk.:Roman Wilhelmi, Janusz Bukowski; 
od lat 16

01:35 Sztuka zbrodni; odc. 3/6 Śmierć 
uwodziciela. Cz. 1; serial; Francja (2016); 
od lat 12

02:40 Świat bez tajemnic - W 
poszukiwaniu Boga z Morganem 
Freemanem - Stworzenie; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (799) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (800) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(15) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (648) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (209) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (530) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (71) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (401) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (248) serial 

paradokumentalny. Dwie młode 
kobiety giną w podobny sposób. 
Policjanci wracają do starej, 
nierozwiązanej sprawy seryjnego 
mordercy, który używał nietypowego 
narzędzia zbrodni....

17:40 Sekrety rodziny (72) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (484) 

serial komediowy
20:05 A więc wojna; komedia 

romantyczna, USA 2012. Przyjaciele 
FDR Foster (Chris Pine) i Tuck 
Hansen (Tom Hardy) są agentami 
CIA. Pewnego dnia rozwiedziony 
Tuck postanawia skorzystać z 
serwisu randkowego. W ten sposób 
poznaje uroczą Lauren Scott (Reese 
Witherspoon). Atrakcyjna dziewczyna 
wpada w oko także Fosterowi…

22:20 Nagi peryskop; komedia, USA 
1996. Grupa nieudaczników wyrusza 
w morze z tajną misją.

0:00 Czego pragną kobiety; komedia, 
USA 2000. Pracownik firmy 
reklamowej słyszy myśli płci 
przeciwnej. Chce to wykorzystać.

2:20 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy, w którym wróżki 
udzielają porad widzom

05:10 Uwaga! (5715) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Szkoła (424) - program
07:50 Doradca smaku 10-Pielmieni 

(25/40) - program
08:00 19 + (315) - program
08:30 19 + (316) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1116) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1118) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (16/60) - 

program. Ratownicy medyczni 
udzielają pomocy nastolatce, która 
spadła z konia. Policja ustala, czy 
udział w spłoszeniu zwierzęcia miały 
osoby trzecie… 

12:30 Ukryta prawda (681) - program 
obyczajowy

13:30 W–11 Wydział Śledczy (1121) - 
program kryminalny

14:15 W–11 Wydział Śledczy (1122) - 
program kryminalny

15:00 Kuchenne rewolucje 7 (8/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (425) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (17/60) 

- program. Pracownik stacji 
benzynowej zgłasza policji znalezienie 
błąkającej się po okolicy 6-latki… 

18:00 Ukryta prawda (682) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7847) - informacje; live
19:35 Sport (7830) - informacje, live
19:45 Pogoda (7827) - informacje 
19:50 Uwaga! (5716) - program
20:10 Doradca smaku 10-Zupa rybna z 

papryka (27/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2899) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (166) - program
21:35 Dziedzictwo Bourne’a - film 

sensacyjny, USA/Japonia 2012 (od 
lat 16). 

00:15 Vinci - komedia;  2004,. Cuma - 
specjalista od kradzieży dzieł sztuki 
- wychodzi z więzienia ze względu 
na zły stan zdrowia. Jego wyjście 
zaaranżował Gruby, paser, który zleca 
Cumie kradzież krakowskiego skarbu: 
„Damy z łasiczką”…

02:35 American Horror Story: Asylum 
(9/13) - serial, USA (od lat 16)

03:30 Uwaga! (5716) - program
03:55 Moc Magii (TVN noc) (523) - 

program; (od lat 16)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 250

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 23-24

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 128

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 28
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 93-94
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 312

13:00 112: na każde wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 17-18
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 106
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 28
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 29
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 128-129
20:00 Wilk wojny; akcja, Chiny 2015. 

Chiński żołnierz sił specjalnych 
posiadający niesamowite umiejętności 
strzeleckie zostaje zmuszony do walki 
z grupą uzbrojonych, zagranicznych 
najemników, wynajętych przez bossa 
narkotykowego.

21:50 Krwawa zemsta; akcja, USA 
2019. Cain Burgess (Scott Adkins) 
przez swojego brata i jego znajomych 
wplątuje się w szemrane interesy. 
Pewnego dnia trafia nawet przez nich 
do więzienia i zostaje skazany na kilka 
lat odsiadki. Wkrótce dowiaduje się 
dlaczego. Okazuje się, że jego brat 
wyznaczył sporą sumę za jego głowę. 
Jednak dzięki odsiadce w więzieniu 
jest znacznie silniejszy fizycznie i 
psychicznie. Kiedy pewnego dnia Cain 
dostaje informację, że jego matka 
jest w ciężkim stanie, postanawia ją 
odwiedzić. W asyście policji udaje 
się do szpitala, jednak okazuje się, że 
kobieta niedawno zmarła. Wściekły 
Burgess obezwładnia funkcjonariuszy i 
wykorzystuje okazję do ucieczki…

23:25 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2011; odc. 4

01:15 Rodzinny interes; 2019; odc. 28
02:25 Taki jest świat; factual; 2019
03:20 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:00 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 1
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 74

05:45 Bulionerzy; odc. 3/75 - Zebranie
06:15 Na sygnale; odc. 89 „Duma i 

uprzedzenie”; serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 90 „Tajemnica 

lekarska”; serial fabularyzowany TVP
07:20 Zmiennicy; odc. 11/15 - Antycypacja; 

serial TVP; od lat 7
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1078; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 12; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 13; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 118 

„Walentynki”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 119 

„Komunia”; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.VII; odc. 90; serial 
12:35 Ranczo; s.VII; odc. 91; serial 
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 233; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 234; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:30 Na dobre i na złe; odc. 316 Dobre 

chęci; serial TVP; od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 90 „Tajemnica 

lekarska”; serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 92; serial 
17:55 Ranczo; s.VIII; odc. 93; serial 
18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 120 

„Dorastanie”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 235; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 31 
(Ojciec Mateusz III odc. 1) - Spa; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 94 (seria 
VIII, odc. 3) - Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII, 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 
236 (Ojciec Mateusz XVIII odc. 11) - 
Smażalnia; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII 
odc. 3/13; serial komediowy TVP; od 
lat 12

01:05 Londyńczycy II; odc. 11/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

01:55 Londyńczycy II; odc. 12/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

02:50 Zmiennicy; odc. 11/15 - Antycypacja; 
serial TVP; od lat 7

04:00 Grzech Fatmagül; odc. 3 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 3); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 118 
„Walentynki”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Alpejska Górna 
Adyga (2); magazyn kulinarny

06:45 Okrasa łamie przepisy – Rybne 
kanapki; magazyn kulinarny

07:25 Śpiewające fortepiany (29)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 83 

Rawicz; magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 527 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (3) - Policjant cz. 1; 
program rozrywkowy; od lat 12

10:35 Muzeum Polskiej Piosenki; /127/ 
- „Pamiętasz była jesień” - Sława 
Przybylska; Bez ograniczeń wiekowych

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /100/ - 
„Meluzyna” - Małgorzata Ostrowska

11:00 Podróże z historią; s.IV; odc. 40 
Żuławska depresja; cykl dokumentalny

11:35 Święta wojna – Piraci (245); serial 
12:10 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki - Kabaret Ani Mru Mru - 
1-2; od lat 12

14:10 Śpiewające fortepiany (30)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach 
- Szczecin

18:20 Okrasa łamie przepisy – Brytyjska 
jagnięcina po polsku; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 38 - Wśród berberów; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Alpejska kraina 
Ladynów (3); magazyn kulinarny; Bez 
ograniczeń wiekowych

19:55 Święta wojna – The Kurczaks (246); 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (31); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:40 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy - sezon II (11); od lat 12

22:40 Kabaret za kulisami - 6 - Kobieta w 
komedii; program rozrywkowy; od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 526 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:25 Niezapomniane Koncerty – A niech 
gadają - koncert zespołu Ich Troje; 
koncert; od lat 12

01:25 Niezapomniane Koncerty – Od 
wschodu do zachodu słońca - 50 lat 
Skaldów (1); koncert; Bez ograniczeń 
wiekowych

02:30 Olga Lipińska zaprasza (10); talk-
show; Bez ograniczeń wiekowych

03:25 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Dzikie muzy; od lat 12

05:05 Szkoła (10) - program
06:05 Ukryta prawda (613) - program
07:05 Sąd rodzinny (101) - program
08:05 Szpital (299) - program 
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(138/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (149/165) - program 
12:15 Kryminalni 2 (3/13) - serial 
13:20 Ukryta prawda (363) - magazyn 
14:20 Sąd rodzinny (102) - program 
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(139/176) - program sądowy
16:20 Szpital (300) - program 
17:20 Milionerzy (11/113) - program 
17:55 Kryminalni 2 (4/13) - serial 

kryminalny. Komisarz Zawada 
otrzymuje zawiadomienie o kolejnym 
przestępstwie. W budynku nocnego 
klubu Hades w bestialski sposób 
zostaje zamordowany właściciel. 
Pierwsze ekspertyzy wykazują, 
że mężczyzna przed śmiercią był 
torturowany…

19:00 Żony Hollywood 2 (9/11) - 
program . Kinga i Chet przechodzą 
od planowania do działania. Liczenie 
dni płodnych, wyszukane pozycje, 
aplikacje w telefonie, dieta… 
Przygotowania idą pełną parą, a 
napięcie rośnie…

20:00 Wierny ogrodnik - film sensacyjny, 
Niemcy/Wielka Brytania/USA 2005 
(od lat 16). Żona brytyjskiego 
dyplomaty zostaje zamordowana w 
Kenii. Mąż zamordowanej nie wierzy 
w oficjalną wersję wydarzeń i próbuje 
sam ustalić okoliczności zabójstwa…

22:45 Chłopaki z Jersey - film 
obyczajowy, USA 2014. Historia 
czterech młodych mężczyzn, którzy 
stworzyli legendarną grupę rockową 
lat sześćdziesiątych - The Four 
Seasons. 

01:25 Zagubieni (8/25) - serial, USA 
02:25 Druga strona medalu 2 (1/7) - talk 

show – Aneta Krawczyk. Bohaterka 
głośnej seksafery w Samoobronie. 
Kobieta, która pogrążyła polityczną 
karierę Andrzeja Leppera

02:55 Moc Magii (TVN7 noc) (523) - 
program; (od lat 16)

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(5/12) - program lifestylowy

06:10 Nowa Maja w ogrodzie 3 (17/39) 
- program 

06:40 Ugotowani 7 (33) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:15 Ugotowani 7 (34) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Sablewskiej sposób na modę 4 
(2/13) - program rozrywkowy

08:35 Apetyt na miłość 5 (10/12) - 
program rozrywkowy

09:35 W czym do ślubu 4 (9/12) - reality 
show 

10:10 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 
(4/6) - reality show 

10:55 Perfekcyjna Pani Domu 4 (13) - 
program rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 11 (4/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:55 Kto tu mieszka? (8) - program 
rozrywkowy

13:40 Panny młode ponad miarę 2 
(9/10) - program 

14:40 Śluby marzeń (8) - program 
rozrywkowy

15:45 Kosmetyczne rewolucje (6/8) - 
program rozrywkowy

16:30 Kulisy sławy EXTRA 3 - Kasia 
Kowalska (8) - program lifestylowy

17:00 Londyńska rewolucja Magdy 
Gessler - program 

18:00 Kuchenne rewolucje 6 (6/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 
(10) - reality show 

19:45 Afera fryzjera 7 (7/8) - program 
rozrywkowy

20:30 Miłość od kuchni (6/10) - program 
rozrywkowy

21:30 Jak zostać pilotem - magazyn; 
22:25 Gwiazdy prywatnie - Beata 

Kozidrak (3/8) - program lifestylowy
22:55 Tu jest pięknie 3 (7/8) - program 
23:25 Subiektywny ranking smaków 

(1/8) - program rozrywkowy
23:55 Etnosurvival
01:05 Rodzice pod ostrzałem (14/20) - 

program rozrywkowy,Niemcy
02:10 Wiem, co jem 6 (2/16) - magazyn 
02:40 W roli głównej - Aleksandra 

Kwaśniewska (1/7) - talk show 
03:10 W roli głównej - Bogusław Linda 

(5/8) - talk show 
03:40 W roli głównej - Natalia Kukulska 

(6/8) - talk show 
04:10 W roli głównej - Trinny & 

Susannah (8) - talk show. Program 
prowadzony przez Magdę Mołek

05:40 Sportowy Wieczór
06:15 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/8F 
10:25 Mundialowe historie - Anglia na 

mundialu w Rosji 
10:55 Mundialowe historie - Francja na 

mundialu w Rosji 
11:30 Pełnosprawni; odc. 306; magazyn dla 

niepełnosprawnych
12:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 2 runda 
19:35 Kamerą TVP Sport
20:05 Piłka nożna - ME U21 - 

Podsumowanie fazy grupowej i MŚ 
kobiet: Podsumowanie 1/8 finału 

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Boks - Gala w Filadelfii: Maciej Sulęcki 

- Gabriel Rosado 
23:45 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: 2 runda 
02:25 Piłka nożna - ME U21 - 

Podsumowanie fazy grupowej i MŚ 
kobiet: Podsumowanie 1/8 finału 

04:25 Strongman - Mistrzostwa Europy 
Białystok; reportaż

6:00 Buffy, postrach wampirów (14) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (59) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (52) reality show. 
Katarzyna Dowbor odwiedza Świdry 
na Lubelszczyźnie. Mieszka tam pani 
Ewa z trzema synami. Kilka miesięcy 
temu rodzina przeżyła tragedię -...

9:00 Septagon (3) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (2) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (3) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (42) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (44) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (727); program 

popularnonaukowy. W Kanadzie 
policjanci nie kojarzą się tylko 
z karami. W Richmond dobre 
zachowanie mieszkańców jest przez 
nich nagradzane. Okaże się,...

13:00 Detektywi w akcji (63) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (511) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator (3) serial 
kryminalny

17:00 Joker (30) teleturniej
18:00 Septagon (4) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (512) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (275) serial kryminalny
21:00 Hellboy; horror SF, USA 2004. 

Rok 1944. Naziści przegrywają wojnę. 
Zdesperowani z pomocą okrutnego 
szaleńca Rasputina (Karel Roden) 
chcą sprowadzić z piekieł na ziemię 
niezwykłego wojownika - Hellboya. 
Mają nadzieję, że pomoże on im w 
walce. Otwierają więc specjalne wrota 
do innego wymiaru…

23:35 Maruderzy; thriller, Kanada 2016
1:50 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 27 czerwca odc. 606; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

06:55 Dziennik telewizyjny – 27.06.1988; 
Bez ograniczeń wiekowych

07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 21/24; 
serial TVP; od lat 12

09:00 Zakochaj się w Polsce; odc. 78 
Klasztory Krakowa; magazyn; od lat 7

09:35 Historia Polski – Narodziny polskich 
skrzydeł; film dokumentalny; od lat 12

10:30 Sensacje XX wieku – Jak umierali 
bogowie cz. 3; cykl dokumentalny

11:00 Ziemia: świat zwierząt; odc. 1/5; esej 
dokumentalny; USA (2013); od lat 12

11:50 Czas honoru; odc. 60 „Kanał”; serial
12:50 Ramzes II. Wielka podróż; film 

dokumentalny; Francja (2011); od lat 12
14:00 Dzikie konie kanadyjskich Gór 

Skalistych; film dokumentalny; Francja 
(2008); od lat 12

14:55 Wojna generałów; odc. 4/6 Bitwa 
Stalingradzka; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009); od lat 12

16:00 Historia Polski – Morskie Oko nasze; 
reportaż; od lat 12

16:50 13 lat, 13 minut; film dokumentalny
17:50 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 

11; program historyczny; od lat 12
18:20 . - Kościół i Polska Karola Wojtyły; 

cykl dokumentalny; od lat 7
18:55 Polska Kronika Filmowa 1993 - 

Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7
19:05 Pogranicze w ogniu; odc. 22/24; 

serial TVP; od lat 12
20:20 Wojna wietnamska; odc. 8/10 (The 

Vietnam War); serial dokumentalny; USA 
(2017); od lat 12

21:30 Tajne akta III Rzeszy - Biologiczna 
broń nazistów. Odc. 4/6 (odc. 4/6); 
Wielka Brytania (2015); od lat 16

22:25 Spór o historię – Mity polskie; 
debata; od lat 12

23:00 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
lekarza ginekologa w Kijowie; reportaż; 
od lat 12

23:35 Bomba – Bomba 1/2 (1/2); film 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

00:45 Sekrety wykute w kamieniu; odc. 
8/8 Strażnicy Lewantu (The levantine 
guardians); serial dokumentalny; Francja 
(2005); od lat 12

01:45 Sensacje XX wieku – Jak umierali 
bogowie cz. 3; cykl dokumentalny

02:15 Encyklopedia II wojny światowej – 
Armia Czerwona cz. 1; cykl dokum.

02:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Reduta nad 
Wartą; od lat 7

03:20 Dziennik telewizyjny – 27.06.1988\

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Argentyna

9:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Kajakarstwo; finały

10:45 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

12:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

14:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

16:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Lekkoatletyka; półfinał 
zawodów w formule Dynamic New 
Athletics

19:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Lekkoatletyka; półfinał 
zawodów w formule Dynamic New 
Athletics

21:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - Polska

23:30 Boks: Rocky Boxing Night w 
Kościerzynie: Turniej wagi ciężkiej. 
Gala inaugurująca turniej wagi 
ciężkiej. W Kościerzynie odbędą się 
walki ćwierćfinałowe...

4:30 Sporty walki: KSW 48; walka: 
Roman Szymański - Salahdine 
Parnasse o tymczasowy pas 
mistrzowski w kategorii piórkowej

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:10 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 
świat; odc. 3; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 202 (seria 
2.; odc. 88); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 512; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:00 Czterdziestolatek; odc. 15/21; serial 

TVP
10:15 Ranczo; s.I; odc. 4 (seria I,; odc. 4) - 

Otrzeźwienie; serial obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.IX; odc. 121; serial 

kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 

świat; odc. 4; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; s.III; odc. 513; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 134
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 203 (seria 

2.; odc. 89); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3909; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu; 14/107; 

teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 15/107
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 229; 

serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie /3/
22:50 Magazyn kryminalny 997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show; Od lat 16
00:50 Gdziekolwiek jesteś ; dramat; 

Włochy, Niemcy (2008); reż.:Ambrogio 
Lo Giudice; wyk.:Fabio Sartor,, 
Emanuele Bosi; Od lat 16

02:40 Okupowani; odc. 1 (odc. 1) 45’; 
serial; Szwecja, Norwegia (2015); 
reż.:John Andreas Andersen; 
wyk.:Jesper Berg, Hans Martin Djupvik, 
Ane Dahl Torp, Ingeborga Dapkunaite

03:40 Sprawa dla reportera
04:35 Notacje – Lidia Zonn. Wierna 

dokumentowi; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 411 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

05:55 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 17 Instynkt matki; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2207; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 202 „Suknia 

teściowej?” sezon 10; serial komediowy 
TVP; od lat 12

11:50 Festiwal Zaczarowanej Piosenki - 
Teledysk - Klip

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 412 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 9 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 144; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 123 Czas, który mamy, 
część 1; serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 413 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2208; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 87 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na żywo
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9
18:40 Na dobre i na złe; odc. 701 Gorzej 

być nie może; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 102 

„Nawarzyłeś piwa, to teraz je pij”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:10 Dance Dance Dance (3); od lat 12
21:15 Dance Dance Dance (4); od lat 12
22:30 Różowa Pantera; komedia 

kryminalna; USA (2006); reż.:Shawn 
Levy; wyk.:Steve Martin, Kevin Kline, 
Beyonce Knowles, Jean Reno; od lat 12

00:10 Ja wam pokażę!; komedia; Polska 
(2006); reż.:Denis Delic; wyk.:Grażyna 
Wolszczak, Maria Niklińska, Marta 
Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Hanka 
Bielicka, Cezary Pazura, Paweł Delag

02:15 O mnie się nie martw; s. X odc. 3/13; 
serial komediowy TVP; od lat 12

03:05 Męska rzecz (Guy Thing, A) 97’; 
komedia; USA (2003); reż.:Chris Koch; 
wyk.:Jason Lee, Julia Stiles, Selma Blair, 
James Brolin; od lat 16

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (801) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (802) serial 

fabularno-dokumentalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(16) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (649) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (210) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (531) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (72) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (402) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (249) serial 

paradokumentalny. Na strzeżonym 
osiedlu pobito kobietę. Początkowo 
policjanci podejrzewają jej męża 
alkoholika, wkrótce jednak dochodzi 
do podobnych ataków, w których 
sprawca...

17:40 Sekrety rodziny (73) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (485) 

serial komediowy
20:10 Czego pragną kobiety; komedia, 

USA 2000. Pracujący w firmie 
reklamowej Nick Marshall (Mel 
Gibson) jest przekonany, że żadna 
kobieta nie potrafi się oprzeć jego 
urokowi. Jego dobre samopoczucie 
zmienia się wskutek wypadku, 
któremu ulega w łazience. Porażony 
prądem Marshall zyskuje zaskakujący 
dar - zaczyna słyszeć myśli kobiet…

22:45 Sprzymierzeni; thriller, Wielka 
Brytania/USA 2016. Agent wiąże się z 
koleżanką po fachu. Ukochana zostaje 
posądzona o szpiegowanie…

1:10 Chirurdzy (169) serial obyczajowy
2:00 Chirurdzy (170) serial obyczajowy
3:00 Tajemnice losu; program 

rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5716) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Szkoła (425) - program
07:50 Doradca smaku 10-Zupa rybna z 

papryka (27/40) - program
08:00 19 + (317) - program
08:30 19 + (318) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (13/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1121) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1122) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (17/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (682) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1128) - 

program kryminalny. Na obrzeżach 
miasta znaleziono zwłoki zastrzelonej 
i zgwałconej dziewczyny. Podejrzenie 
pada na właściciela baru, w którym 
pracowała. Sprawdzono, że zginęła z 
jego broni…

14:15 W–11 Wydział Śledczy (1130) 
- program kryminalny. W centrum 
miasta dochodzi do napadu na salon 
jubilerski…

15:00 Kuchenne rewolucje 7 (9/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (426) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (18/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (683) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7848) - informacje; live
19:35 Sport (7831) - informacje, live
19:45 Pogoda (7828) - informacje 
19:50 Uwaga! (5717) - program
20:10 Doradca smaku 10-Brownie z 

biała czekolada i twarogiem (26/40) 
- program

20:15 Na Wspólnej (2900) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (167) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (7/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Gliniarz z Beverly Hills II - 

komedia, USA 1987. Axel Foley 
(Eddie Murphy) znów opuszcza 
Detroit, aby pomóc bezradnym 
detektywom z Beverly Hills w 
rozwiązaniu zagadki tajemniczych 
napadów dokonywanych według 
alfabetycznego klucza…

00:40 Top Model 7 (3/13) - program 
rozrywkowy

01:45 Uwaga! (5717) - program
02:05 Moc Magii (TVN noc) (524)

06:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 251

07:00 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2013; odc. 24-25

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 129

09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 29
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2010; odc. 94-95
12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas; serial fabularny, Kanada, USA 
2002; odc. 313

13:00 112: na każde wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

13:30 Lekarze na start; 2017; odc. 18-19
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 107
16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 29
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 30
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 129-130
20:00 Sztos 2; komedia; 2011. Tylko 

w tym filmie zobaczycie, jak się 
podrywa na dużego fiata i jakie 
miłosne katastrofy przydarzają się zbyt 
pewnym siebie facetom. Czy Pazura 
(Synek) i Szyc (Janek) przekombinują 
i zaliczą wpadkę na robocie? Jeśli 
tak, to czy dobra „nawijka” uratuje 
im skórę? Prawdziwie męskie kino 
odpowie w końcu na pytanie: co ma 
zrobić facet, gdy sparzy się na gorącej 
kobiecie!

22:00 Job, czyli ostatnia szara komórka; 
komedia; 2006. Chemik, Adi i Pele. 
Niedorajdy życiowe, darmozjady – tak 
określają ich inni. A w gruncie rzeczy 
to pomysłowi i zgrani kumple. Nie 
mają szczęścia do pracy, mają za to na 
głowie mnóstwo kłopotów: chorego 
psychicznie psa sąsiadki czy babcię, 
podkradającą Chemikowi haszysz. 
W trudnych chwilach ukojenie może 
przynieść tylko telewizja i najnowszy 
teleturniej Krzysztofa Ibisza…

00:00 Górka Dolna; serial fabularny, 
Słowacja 2015; odc. 4

01:10 Rodzinny interes; 2019; odc. 29
02:10 Menu na miarę; serial fabularny; 

2011
02:45 Taki jest świat; factual; 2019
03:25 Menu na miarę; serial fabularny; 

2011
04:05 Menu na miarę; serial fabularny; 

2011
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny; 2010; odc. 2
05:00 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012; odc. 75

05:40 Bulionerzy; odc. 4/75 - Wizyta
06:10 Na sygnale; odc. 90 „Tajemnica 

lekarska”; serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 91 „Diagnoza”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
07:20 Zmiennicy; odc. 12/15 - Obywatel 

Monte Christo; serial TVP; od lat 7
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1079; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 13; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 14; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 119 

„Komunia”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 120 

„Dorastanie”; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.VII; odc. 91 (seria VII, odc. 

13) - Droga przez stos; serial 
12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 92; serial 
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 234; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 235; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 317 Nowi 

rodzice; serial TVP; od lat 12
16:20 Na sygnale; odc. 91 „Diagnoza”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 93; serial 
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 94 (seria 

VIII, odc. 3) - Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 121”Wakacje 
w Grudziądzu”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 
236 (Ojciec Mateusz XVIII odc. 11) - 
Smażalnia; serial kryminalny TVP; od 
lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 32 (Ojciec 
Mateusz III odc. 2) - Pamięć; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII, 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 96 (seria VIII, 
odc. 5) - Obywatelskie obowiązki; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237 
(Ojciec Mateusz XVIII odc. 12) - Wielka 
szansa; serial kryminalny TVP; od lat 12

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII 
odc. 4/13; serial komediowy TVP; od 
lat 12

01:10 Oficer; odc. 1/13 - Zaręczyny; serial 
TVP; od lat 16

02:15 Oficer; odc. 2/13 - Ludzie z miasta; 
serial TVP; od lat 16

03:20 Zmiennicy; odc. 12/15 - Obywatel 
Monte Christo; serial TVP; od lat 7

04:35 Grzech Fatmagül; odc. 4; serial; 
Turcja (2011); od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:10 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Alpejska kraina 
Ladynów (3); magazyn kulinarny

06:45 Okrasa łamie przepisy – Brytyjska 
jagnięcina po polsku; magazyn 

07:20 Śpiewające fortepiany (30)
08:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 84 

Złotoryja; magazyn; od lat 7
08:50 Koło fortuny; odc. 528 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:35 Kabaret za kulisami - 6 - Kobieta w 

komedii; program rozrywkowy; od lat 12
10:25 Muzeum Polskiej Piosenki; /89/ 

- „Zaproście mnie do stołu” - Elżbieta 
Wojnowska; Bez ograniczeń wiekowych

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki; /128/ - 
„Czas relaksu” - Andrzej i Eliza

10:55 Podróże z historią; s.IV; odc. 41 
Krótka historia brudu; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – The Kurczaks (246); 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:05 Życie to Kabaret – Pielgrzymka 
do miejsc śmiesznych - Kabaret Neo 
- Nówka

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

14:10 Śpiewające fortepiany (31)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 32. 

Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark 
- koncert galowy - Miłosz ci wszystko 
wybaczy; widowisko rozrywkowe

16:30 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (1-2); widowisko 

18:25 Okrasa łamie przepisy – Gotowanie 
w przedszkolu; magazyn kulinarny; Bez 
ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Miasto w dżungli; odc. 39; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Trydent (4)

19:55 Święta wojna – Las Aptekas (247); 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (34)
21:45 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy - sezon II (12); od lat 12
22:40 Rolnik szuka żony seria V; odc. 3; 

reality show; od lat 12
23:40 Dzięki Bogu już weekend; s.III (28); 

program rozrywkowy; od lat 12
00:45 Koło fortuny; odc. 527 ed. 6
01:30 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki (1-3); program rozrywkowy

04:30 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie - Anna Jantar; widowisko

05:05 Szkoła (11) - program
06:05 Ukryta prawda (614) - program 
07:05 Sąd rodzinny (102) - program 
08:05 Szpital (300) - program 
09:05 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(139/176) - program sądowy
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (150/165) - program 
12:15 Kryminalni 2 (4/13) - serial 
13:20 Ukryta prawda (364) - magazyn 
14:20 Sąd rodzinny (103) - program 
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(140/176) - program sądowy
16:20 Szpital (301) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (12/113) - program 
17:55 Kryminalni 2 (5/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 2 (10/11) - 

program . Podczas wizyty agenta 
nieruchomości, Małgosia dowiaduje 
się ile wart jest majątek. Apartament, 
który w pełni zaprojektowała, zostaje 
wyceniony na niebotyczną kwotę. W 
najśmielszych snach bohaterka „Żon 
Hollywood” nie przypuszczała, że jest 
właścicielką takiej fortuny…

20:00 Porachunki - komedia, Francja/
USA 2013 (od lat 16). Były boss 
(Robert De Niro) niebezpiecznej 
ferajny oraz kobieta (Michelle Pfeiffer) 
zostają świadkami koronnymi i 
przenoszą się na północ Francji…

22:20 Podejrzani - film sensacyjny, USA/
Niemcy 1995 (od lat 16). Na nabrzeżu 
w San Pedro dochodzi do strzelaniny 
w wyniku, której ginie dwadzieścia 
siedem osób. Policja znajduje na 
miejscu zbrodni dziewięćdziesiąt 
jeden milionów dolarów. Jedynym 
ocalałym jest pochodzący z Nowego 
Jorku przestępca Roger „Verbal” Kint 
(Kevin Spacey). Sprawę masakry 
próbuje rozwiązać dwóch agentów - 
Dave Kujan (Chazz Palmintieri) oraz 
Jack Baer (Giancarlo Esposito)…

00:35 Zagubieni (9/25) - serial, USA 
01:35 Druga strona medalu 2 (2/7) - talk 

show – Anna Komorowska
02:05 Druga strona medalu 2 (4/7) - talk 

show – Jan Mela
02:40 Moc Magii (TVN7 noc) (524) - 

program; (od lat 16)

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(6/12) - program lifestylowy

06:05 Co za tydzień (906) - magazyn
06:45 Ugotowani 7 (35) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:20 Ugotowani 7 (36) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:55 Sablewskiej sposób na modę 4 

(3/13) - program rozrywkowy
08:40 Apetyt na miłość 5 (11/12) - 

program rozrywkowy
09:40 W czym do ślubu 4 (10/12) - reality 

show 
10:15 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 2 

(5/6) - reality show 
11:00 Perfekcyjna Pani Domu 5 (1/13) - 

program rozrywkowy
12:00 Kuchenne rewolucje 11 (5/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
13:00 Sexy kuchnia Magdy Gessler (9) 

- program 
13:35 Sztuka mięsa (3/12) - program 
14:05 Patenciary (8) - program 
14:40 Rybna kolacja Jamiego - program 
15:40 Miłość od kuchni (6/10) - program
16:40 Spotkanie po eks-tra zmianie - 

program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (5/10) - program
17:55 Kuchenne rewolucje 6 (7/13) - 

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

(1/8) - reality show 
19:45 Ugotowani 7 (37) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:20 Ugotowani 7 (38) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:55 W czym do ślubu 4 (4/12) - reality 

show 
21:25 Panny młode ponad miarę 2 

(9/10) - program 
22:25 Pani Gadżet 17 (1/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(5/12) - program rozrywkowy
23:45 Kulisy sławy EXTRA 3 - Kasia 

Kowalska (8) - program lifestylowy
00:15 Zachcianki bogaczy
01:25 Wiem, co kupuję (9/12) - program 

lifestylowy
01:55 Wiem, co jem na diecie (10/12) - 

program lifestylowy
02:25 Wiem, co jem 6 (3/16) - magazyn 
02:55 W roli głównej - Jarosław Kuźniar 

(2/7) - talk show 
03:25 W roli głównej - Janusz Józefowicz 

(1/6) - talk show 
03:55 W roli głównej - Szymon Hołownia 

(1/8) - talk show 
04:25 W roli głównej - Marek Kondrat 

(5/16) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:10 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Polska - Hiszpania 
08:15 Piłka nożna - ME U21 - 

Podsumowanie fazy grupowej i MŚ 
kobiet: Podsumowanie 1/8 finału 

10:10 Wioślarstwo - Puchar Świata - 
Poznań dz. 1; STEREO, 16:9

12:00 Tenis ziemny - Turniej WTA - 
Eastbourne: 2 runda 

13:50 Kamerą TVP Sport
14:20 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: Francja - Czechy
16:30 Oko w oko - Maciej Sulęcki
17:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: 1/2F 
23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F 
02:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: 1/2F 
04:10 Boks - Gala w Filadelfii: Maciej 

Sulęcki - Gabriel Rosado

6:00 Buffy, postrach wampirów (15) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (60) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (53) reality 
show. Rodzinę pani Urszuli dotknęła 
tragedia. Najpierw ona zachorowała 
na nowotwór, następnie jej córki. 
Od czasu ich śmierci kobieta sama 
wychowuje...

9:00 Septagon (4) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (3) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (4) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (43) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (45) serial 

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

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (64) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (512) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (4) serial 

kryminalny
17:00 Joker (31) teleturniej
18:00 Septagon (5) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (513) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (276) serial kryminalny
21:00 Wieczny student 2; komedia 

obyczajowa, USA 2006. Sequel 
cieszącej się dużym uznaniem widzów 
komedii z 2002 r. Beztroski humor.

23:00 Kobiety i mafia (6) serial 
dokumentalny. Dokument pokazujący 
mroczny świat polskiej mafii. 
Poznamy historie opowiadane z 
perspektywy kobiet, których życie 
uległo dramatycznej zmianie za 
przyczyną kontaktów...

0:00 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
promu Columbia (1) serial 
dokumentalny

1:05 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (3) serial dokumentalny

2:10 Interwencja; magazyn reporterów
2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 28 czerwca odc. 607; 
felieton; Bez ograniczeń wiekowych

07:00 Dziennik telewizyjny – 28.06.1988
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 22/24; 

serial TVP; od lat 12
08:55 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 

11; program historyczny; od lat 12
09:30 Historia Polski – Morskie Oko nasze; 

reportaż; od lat 12
10:20 Sensacje XX wieku – LUKA; cykl 

dokumentalny; od lat 12
10:50 Plemienna sztuka przetrwania - Na 

upalnej Saharze odc. 8/8 (8); serial 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

11:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7

12:05 Czas honoru; odc. 61 „Major 
Zwonariew”; serial TVP; od lat 12

13:00 Olbrzymy epoki lodowcowej; odc. 
3/3; film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2013); od lat 12

14:05 Bizancjum: opowieść o trzech 
miastach; odc. 1/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); od lat 12

15:05 Cicha wojna - Poznaj swojego wroga; 
odc. 1; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

16:10 Historia Polski – Od stepów Kubania 
po Niepodległość; film dokumentalny

17:10 Poszukiwacze skarbów; odc. 13/16; 
cykl dokumentalny; USA (2014)

17:40 Sztab Generalny; odc. 3/3; cykl 
dokumentalny; od lat 12

18:20 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 21; cykl dokumentalny; od lat 7

18:40 Pogranicze w ogniu; odc. 23/24; 
serial TVP; od lat 12

19:45 Paradoks o konduktorze; film dokum.
20:50 Helikoptery w akcji; odc. 

2/4 Falklandy (odc. 2/4); serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2008)

22:00 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
nielegalnego handlarza bursztynów w 
Kaliningradzie; reportaż; od lat 12

22:35 Wojna wietnamska; odc. 8/10 (The 
Vietnam War); serial dokumentalny; USA 
(2017); od lat 12

23:40 Słynne jednostki specjalne; odc. 
8/10 (odc. 8); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

00:30 Sensacje XX wieku – LUKA; cykl 
dokumentalny; od lat 12

01:00 Encyklopedia II wojny światowej 
– Armia Czerwona cz. 2; cykl 
dokumentalny; od lat 7

01:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Ciąg dalszy 
nastąpił; od lat 7

02:05 Dziennik telewizyjny – 28.06.1988

6:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Włochy - Polska

8:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 2019: 
Łucznictwo; eliminacje

12:00 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; finały

13:45 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Łucznictwo; półfinały

15:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Kolarstwo torowe; kwalifikacje

18:15 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Kolarstwo torowe; finały

19:45 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019: Strzelectwo; strzelectwo

22:10 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - Serbia

0:30 Boks: Polsat Boxing Night: 
Głowacki vs Usyk; waga junior ciężka: 
Krzysztof Głowacki - Oleksander Usyk. 
Przypomnienie gali z 2016 roku

1:30 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

2:15 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; 1. mecz ćwierćfinałowy

4:30 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; studio

5:00 Boks: Gala Tymex Boxing Night 
w Dzierżoniowie; waga półśrednia: 
Łukasz Wierzbicki - Mikołaj Wowk. 
Stawką jest pas mistrza Polski w 
kategorii półśredniej. Obaj pięściarze 
walczyli w grudniu na gali w Radomiu
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