
ISD Huta Częstochowa

Widmo upadłości nad częstochowską hutą

Kłobucki dzielnicowy mł. asp. 
Mariusz Tałaj uratował życie czwo-
ronoga. Gdy zobaczył wychudzone-
go, przywiązanego do budy i pozba-
wionego dostępu do wody oraz je-
dzenia psiaka, natychmiast zwrócił 
uwagę właścicielowi. Niestety nic 
to nie dało. Po wspólnej interwen-
cji dzielnicowego oraz pracowni-
ków Urzędu Gminy w Opatowie 
suczką zaopiekowali się przedsta-
wiciele Stowarzyszenia „Pogoto-
wie dla Zwierząt”. Nieodpowie-
dzialny właściciel psa usłyszał poli-
cyjne zarzuty. Grozi mu kilkuletni 
pobyt w więzieniu.

Dzielnicowy z KPP w Kłobuc-
ku mł. asp. Mariusz Tałaj zaintereso-
wał się losem suczki, której właściciel 
mieszka w rejonie służbowym poli-
cjanta „pierwszego kontaktu”. Pod-

czas jednego z obchodów 
dzielnicowy zauważył, że 
piesek jest przywiązany do 
budy na bardzo krótkim 
sznurku i pomimo upału 
nie ma nalanej wody. Poza 
tym suczka była bardzo wy-
chudzona. - W czasie tej in-
terwencji policjant nalał psu 

wody, natomiast właścicielowi polecił 
nakarmić zwierzę i kategorycznie 
zmienić sposób jego traktowania, po-
czynając od zlikwidowania krótkiego 
sznurka, na którym był uwiązany oraz 
zapewnić mu stały dostęp do wody - 
mówi mł. asp. Kamil Raczyński, oficer 
prasowy kłobuckich policjantów. Po 
rozpoczęciu kolejnej służby dzielnico-
wy pojechał sprawdzić, czy właściciel 
zmienił swoje postępowanie wobec 
psa. Co prawda suczka była przywią-
zana na dłuższym pasku, jednak po-
mimo bardzo dużego upału w dalszym 
ciągu nie miała ani wody, ani jedzenia.

Wobec takich okoliczności policjant 
nie tylko ponownie zajął się pieskiem, 
ale również skontaktował się z przed-

stawicielem Urzędu Gminy w Opato-
wie, aby niezwłocznie zorganizować 
pomoc dla czworonoga. Już następ-
nego dnia po wspólnej interwencji po-
licji i urzędnika gminy, suczka zosta-
ła odebrana właścicielowi i trafiła pod 
opiekę przedstawicieli Stowarzysze-
nia „Pogotowie dla Zwierząt”. Na 
miejscu obecny był również mł. asp. 
Mariusz Tałaj, który tego dnia miał 
wolne, ale sprawa zwierzaka nie była 
mu obojętna.

Dla nieodpowiedzialnego właścicie-
la zwierzęcia wszystko nie zakończyło 
się jedynie na upomnieniu. Po ostat-
niej interwencji dzielnicowy sporzą-
dził dokumentację, która skutkowała 
wszczęciem dochodzenia w sprawie 
znęcania się nad psem. Dodatkowo w 
materiałach sprawy znalazły się ze-
znania przedstawicieli Stowarzysze-
nia „Pogotowie dla Zwierząt” oraz opi-
nia weterynarza, z których jedno-
znacznie wynikało, że zachowanie 
38-letniego właściciela nosiło znamio-
na przestępstwa z ustawy o ochronie 
zwierząt. Podejrzany mężczyzna usły-
szał policyjne zarzuty. O jego losie za-
decyduje prokurator i sąd. Grozi mu 
kilkuletni pobyt w więzieniu.

Katarzyna Gwara

- Jeśli negocjacje z jedynym 
inwestorem zainteresowanym 
częstochowską hutą zakończą 
się fiaskiem, to w konsekwen-
cji zakład ogłosi upadłość, a 
cała załoga straci pracę – alar-
mują związki zawodowe ISD 
Huty Częstochowa. Zarząd 
wniosek o ogłoszenie upadło-
ści ma zamiar złożyć w naj-
bliższych dniach.

ISD Huta Częstochowa produ-
kuje stal i blachę dla sektora 
stoczniowego, budowlanego, 
konstrukcyjnego i obronnego. W 
roku 2005 zakład przejął Zwią-
zek Przemysłowy Donbasu (ISD). 
Od czasu światowego kryzysu w 
2008 roku częstochowska huta 
walczy z problemami finansowy-
mi. Teraz jednak jej sytuacja sta-
ła się wręcz dramatyczna. W ma-
ju całkowicie zaprzestała pro-
dukcję. Zawiesiła również współ-
pracę z różnymi przedsiębior-
stwami. Od 1 do 30 czerwca za-
rządzono przerwę w pracy. Na 
1235 zatrudnionych, w zakładzie 
przebywa jedynie 159 niezbęd-
nych do zabezpieczenia i prowa-
dzenia bieżacych prac. Reszta 
hutników musi wykorzystywać 
urlopy lub przebywa na tzw. po-

stojowym (wiąże się to z niższymi 
wynagrodzeniami). Przerwa teo-
retycznie miała trwać do końca 
miesiąca. Wiadomo jednak, że 
została przedłużona do końca 
lipca. - Według szacunków kolej-
ne 5 tysięcy pracuje w firmach 

stale współpracujących z hutą. 
Te osoby również ucierpią przy 
przedłużającym się postojowym 
– alarmują związki zawodowe.

W czym tkwi problem? W bra-
ku kapitału obrotowego niezbęd-
nego na zakup surowców i wzno-

wienie produkcji. Wyjściem z tej 
sytuacji miał być nowy inwestor, 
który jest gotów dokapitalizować 
hutę. Chodzi o brytyską firmę in-
westycyjną, działającą - z lep-
szym i gorszym efektem - w róż-
nych sektorach gospodarki - 

Greybull Capital LLP. Obecnie 
jednak przyszłość huty leży w rę-
kach dwóch głównych wierzycie-
li, do których w całości należy jej 
kapitał – banków PEKAO SA i 
PKO Bank Polski SA. Oferta 
przedstawiona przez inwestora 
wciąż jest analizowana. Ten za-
pewnił, że jeśli dojdzie do porozu-
mienia, przekaże hucie 50 milio-
nów złotych. Jak na razie jednak 
chęć podpisania umowy zadekla-
rował wyłącznie bank PEKAO 
SA, bank PKO BP jest przeciwny. 
- Nie wiemy z czego wynika taka 
rozbieżność w decyzjach. Inwe-
stor w umowie zawarł zapis mó-
wiący o tym, że jeśli transakcja 
jednak nie dojdzie do skutku to 
bank zwrócą mu zainwestowane 
środki. Ale to przecież normalne. 
Inwestor chce się zabezpieczyć 
na wszelkie ewentualności skoro 
ma zamiar przekazać tak duże 
pieniądze - podkreślają związ-
kowcy. Jak na razie konkretnych 
decyzji nie ma. Związkowcy za-
powiadają, że w przyszłym tygo-
dniu będą demonstrować przed 
siedzibą banku PKO BP w Czę-
stochowie, w dalszej kolejności 
zamierzają również jechać do 
Warszawy.

Katarzyna Gwara

Kłobuck

Bez dostępu do jedzenia i wody
Powiat lubliniecki

Wsiadł za 
kierownicę pod 

wpływem alkoholu
Ponad 2,5 promila al-

koholu w organizmie 
miał 37-letni mieszka-
niec powiatu lubliniec-
kiego zatrzymany przez 
policjantów. Mężczyzna 
„wpadł” przez przypa-
dek. Jego dziwny spo-
sób jazdy przykuł uwa-
gę dwóch munduro-
wych, którzy akurat je-
chali do pracy.

Dwaj lublinieccy poli-
cjanci będący przed 
służbą, jadąc prywat-
nym samochodem ulicą 
Oleską w Lublińcu, za-
uważyli czerwonego 
peugeota, którym po-
dróżowały trzy osoby. 
Styl jazdy kierującego 
samochodem wskazywał 
na to, że może on być 
pod wpływem alkoholu. 

Policjanci pojechali za 
podejrzanym pojazdem 
i zatrzymali go na ulicy 
K o c h a n o w s k i e g o .  
O wszystkim poinfor-
mowali też dyżurnego 
lublinieckiej komendy. 
Skierowany na miejsce 
policyjny patrol po-
twierdził wcześniejsze 
przypuszczenia wobec 
kierującego. Badanie 
alkomatem wykazało u 
37-letniego mieszkańca 
powiatu lublinieckiego 
2,5 promila alkoholu w 
organizmie. Wkrótce 
mężczyzna odpowie 
przed sądem za popeł-
nione przestępstwo. 
Grożą mu 2 lata pozba-
wienia wolności oraz 
zakaz prowadzenia po-
jazdów.

Katarzyna Gwara
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Inicjatywa lokalna

Wszystko 
określi ustawa
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Tryb i szczegółowe kryteria oceny wnio-
sków o realizację zadań w ramach tzw. lokal-
nej inicjatywy mieszkańców będzie teraz 
określać podjęta przez częstochowskich rad-
nych uchwała, która wejdzie w życie 12 lipca.  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie nakłada na organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego (w przy-
padku Częstochowy – Radę Miasta) obowiązek 
określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny 
wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Wcze-
śniej szczegółowe zasady oceny wniosków regu-
lowało zarządzenie Prezydenta Miasta; po pew-
nych zmianach określa je teraz załącznik do 
podjętej przez radnych uchwały.  

- Do podjęcia działań w kierunku określenia 
w akcie prawa miejscowego wszystkich szcze-
gółowych kryteriów oceny wniosków o realiza-
cję zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej zobowiązała samorząd miasta Najwyż-
sza Izby Kontroli – mówi Marcin Breczko z biu-
ra prasowego magistratu. - Projekt stosownej 
uchwały został przygotowany przez Wydział Po-
lityki Społecznej Urzędu Miasta, a następnie za-
mieszczony do publicznej wiadomości m.in. na 
stronie http://www.ngo.czestochowa.pl oraz 
Portalu Polityki Społecznej  http://www.pps.
czestochowa.pl Ponadto projekt przesłano do 
podmiotów ekonomii społecznej w celu konsul-
tacji – dodaje Marcin Breczko.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą 2003 ro-
ku o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie w trybie inicjatywy lokalnej miesz-
kańcy danej gminy/miasta bezpośrednio, za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych al-
bo podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej 
ustawy (czyli np. spółdzielni socjalnych) mogą 
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego 
do jednostki samorządu terytorialnego. Z pełną 
treścią przyjętej uchwały – wraz z jej załączni-
kiem, określającym zmodyfikowane nieco 
szczegółowe kryteria oceny wniosków o realiza-
cję zadania w ramach inicjatywy lokalnej, moż-
na zapoznać się pod linkiem: https://bip.
czestochowa.pl/uchwala/1161652/uchwala-
-nr-160-xiii-2019 

Katarzyna Gwara

Do przedszkoli

Rekrutacja zakończona

W październiku

Nowy plac zabaw  
na Zawodziu

Niechronieni uczestnicy ruchu

Ponad 120 wykroczeń
MPK

Aleja Niepodległości 
nieprzejezdna

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych w częstochowskich szko-
łach podstawowych. Zakwalifikowani zostali wszyscy 
kandydaci, którzy prawidłowo złożyli wniosek.

Listy kandydatów zakwalifikowanych dostępne są na stro-
nie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa oraz 
w przedszkolach i szkołach podstawowych, które prowadziły re-
krutację.

W najbliższych dniach, najpóźniej do 2 lipca, rodzice dzieci 
zakwalifikowanych muszą osobiście zgłosić się do przedszkola 
w celu ostatecznego potwierdzenia woli uczęszczania ich pocie-
chy do wybranej placówki w nadchodzącym roku szkolnym.

W wyniku tegorocznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych zostało przyjętych łącznie 1550 dzieci w wie-
ku 2,5-6 lat,  a swoją przygodę z edukacją przedszkolną roz-
pocznie 1050 maluchów w wieku 2,5 oraz 3 lat. 

 Katarzyna Gwara

Ta wiadomość powinna ucieszyć dzieci mieszkające w 
dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Wkrótce powstanie tam nowy 
plac zabaw. 

Po drobnych pracach rozbiórkowych i ziemnych, zadanie obej-
mie ułożenie kostki betonowej, wykonanie bezpiecznej na-
wierzchni oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych. Na 
dzieci będzie czekać piaskownica, a także urządzenie wielofunk-
cyjne, podwójna huśtawka, huśtawka ,,bocianie gniazdo”, dwa 
bujaki sprężynowe, zestaw sprawnościowy i karuzela. Całości 
prac dopełni zamontowanie elementów małej architektury (ławek, 
koszy na śmieci), założenie trawników w darni rolowanej oraz wy-
równanie i oczyszczenie terenu.

Oferty w przetargu można składać do 15 lipca, do godz. 10.30 
w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miasta Częstocho-
wy, ul. Śląska 11/13. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 
30 października. Szczegóły dokumentacji przetargowej znajdzie-
my na stronie Bilutynu Informacji Publicznej. Katarzyna Gwara

W miniony piątek na częstochowskich drogach w godzi-
nach od 6.00 do 22.00 policjanci z drogówki przeprowadzili 
działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. 
Mundurowi swoją uwagę skierowali na pieszych, rowerzy-
stów i kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego w ob-
rębie przejść. Policjanci zanotowali 121 wykroczeń. Aż 110 
z nich dotyczyło nieprawidłowości w zachowaniach wzglę-
dem pieszych.

W działaniach brało udział łącznie 44 częstochowskich poli-
cjantów ruchu drogowego. W trakcie akcji stróże prawa odnoto-
wali 121 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami 
silnikowymi wobec pieszych, a także wobec rowerzystów. Najwię-
cej dotyczyło nieprawidłowego zachowania względem pieszych w 
rejonie przejść – było to aż 110 popełnionych wykroczeń.

Przy tej okazji przypominamy apel policji:
KIEROWCY: przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, pa-

miętajcie że zderzenie z niechronionym użytkownikiem dróg mo-
że się dla niego skończyć kalectwem a nawet śmiercią

PIESI: przechodząc przez jezdnię upewnijcie się że nadjeżdża-
jący pojazd jedzie z prędkością pozwalającą mu zatrzymać się 
przed przejściem dla pieszych, używajcie elementów odblasko-
wych, nie wchodźcie na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd

ROWERZYSTA: kieruj się zasadą ograniczonego zaufania 
względem pozostałych uczestników ruchu drogowego, bezwzględ-
nie zwracaj uwagę na znaki i sygnały drogowe.

Katarzyna Gwara

Przez około pięć tygodni aleja Niepodległości na wyso-
kości zajezdni MPK będzie zamknięta. Kierowcy będą 
musieli korzystać z objazdów. 

Zamknięcie przejazdu al. Niepodległości przy zjeździe na 
zajezdnię MPK będzie konieczne w związku z kolejnym eta-
pem gruntownej przebudowy linii tramwajowej. Zamknięcie 
będzie można ominąć kierując się na objazdy ulicami Równo-
ległą, Niepodległości i Źródlaną.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zapowiada, że wkrótce 
poda wszystkie szczegóły objazdów – ze względu na kierunki 
i tonaż pojazdów – wraz z mapką poglądową.

Przy tej okazji przypominamy, że w sobotę, 29 czerwca, na 
kilka tygodni został całkowicie wstrzymany ruch tramwajów, 
które zastępuje komunikacja autobusowa, oznaczona nume-
rami 01, 02 i 03 (z pętli Fieldorfa odpowiednio do: Kucelina 
„01”, Dąbia „02” i Stadionu Raków „03”), przy czym kursują 
one między ul. Równoległą a Powstańców Śląskich z wykorzy-
staniem dróg wewnętrznych na terenie zajezdni MPK.  
 

 Katarzyna Gwara

MZDiT

Jak poprawić przestrzeń dla niepełnosprawnych?

O standardy uwzględniające 
szczególne potrzeby osób nie-
pełnosprawnych opierać się bę-
dą wkrótce wszystkie projekty 
i inwestycje realizowane przez 
jednostki samorządowe w Czę-
stochowie. Do końca wakacji 
potrwają konsultacje, których 
celem będzie zgłaszanie uwag i 
opinii do wytycznych opraco-
wanych w Miejskim Zarządzie 
Dróg i Transportu. 

W rozmaitych działaniach 
miasto zabiega o poprawę jako-
ści życia różnych grup mieszka-
nek i mieszkańców. Uwzględnia 
zwłaszcza potrzeby tych, którzy z 
różnych przyczyn – okresowo 
lub  trwale - nie mogą cieszyć się 
pełnym komfortem życia. Samo-
rząd jest szczególnie świadomy 
potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami. Rozeznanie w 
ich sytuacji pomaga 
uzyskać m.in. współ-
praca z sektorem po-
zarządowym, działa-
nia pełnomocniczki 
Prezydenta Miasta 
Częstochowy do 
spraw Osób Niepeł-
nosprawnych oraz 
społecznego rzeczni-
ka osób z niepełno-
sprawnościami. Gro-

madzona wiedza o oczekiwaniach 
tej grupy inspiruje samorząd do 
przekształcania zgodnie z ich po-
trzebami miejskiej przestrzeni – 
ciągów komunikacyjnych, dróg, 
urzędów, instytucji samorządo-
wych czy szkół.  

Teraz przyszedł czas, aby te dzia-
łania oprzeć na standardach wska-
zanych w opracowaniu  przygoto-
wanym m.in. z inicjatywy społecz-
nego rzecznika osób z niepełno-
sprawnościami Tomasza Tyla przez 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

– Nowe standardy wprowadzo-
ne będą w drodze zarządzenia – w 
ten sposób staną się lokalnym 
prawem. Projektując nowe inwe-
stycje, trzeba się będzie do nich 
stosować – zapowiada prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk. – Liczymy, że dzięki stoso-

waniu tych norm Częstochowa 
będzie miała bardziej przyjazną i 
bezpieczną przestrzeń dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Dzięki wdrożeniu wytycznych 
przestrzeń publiczna ma być jesz-
cze bardziej otwarta i komfortowa 
dla tych, które ze względu na róż-
ne ograniczenia mogą mieć trud-
ności ze swobodnym porusza-
niem się. Chodzi nie tylko o osoby 
na wózkach, ale też niewidome, 
słabowidzące czy niedosłyszące, a 
także o osoby starsze, kobiety w 
ciąży, osoby o bardzo niskim lub 
bardzo wysokim wzroście, ludzi z 
nadwagą, z urazami kończyn, a 
nawet o tych, które przemieszczają 
się z dużym bagażem…

Dlatego właśnie MZDiT przygo-
towało opracowanie, które precy-
zyjnie określa, w jaki sposób pro-
jektować przestrzeń tak, by w 
maksymalny sposób zwiększyć jej 
użyteczność dla wszystkich. 

- Projekt zarządzenia jest już 
przygotowany. Załącznikiem do 
niego będą ,,Wytyczne do projek-
towania przestrzeni publicznej w 
celu likwidacji barier architekto-
nicznych” - mówi Marcin Breczko 
z biura prasowego magistratu. - 
Obejmują łącznie dwanaście ob-
szarów, w których można napo-
tkać ograniczenia – począwszy od 

pokryw studzienek kanalizacyj-
nych, przez poręcze, po parkingi, 
przejścia dla pieszych, przystanki 
tramwajowe i autobusowe czy or-
ganizację przestrzeni komunika-
cyjnej. Wytyczne będą dotyczyć 
działań, prac i zadań wszystkich 
komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta, miejskich jednostek, in-
stytucji i podmiotów działających 
na ich zlecenie. Podczas projekto-
wania i realizacji inwestycji zwią-
zanych z przestrzenią publiczną 
wszystkie te podmioty będą mu-
siały brać je pod uwagę – dodaje 
Marcin Breczko. 

- Jednym z przykładów są pa-
sy dotykowe dla osób niedowi-
dzących lub niewidomych wzdłuż 
przystanków komunikacji miej-
skiej - autobusowych i tramwa-
jowych. Do tej pory nie ma usta-
wowego obowiązku stosowania 
takich rozwiązań, ale w Często-
chowie – w ramach przyjętych 
standardów - chcemy to projek-
tować i realizować– mówi To-
masz Tyl. 

Nad poprawną realizacją zało-
żeń będzie czuwał MZDiT – jako 
jednostka zajmująca się rozwią-
zaniami komunikacyjno-drogo-
wymi. Wdrażanie zapisów będzie 
też monitorowane przez społecz-
nego rzecznika osób z niepełno-

sprawnościami.
Podpisanie prezydenckiego za-

rządzenia poprzedzą też otwarte 
konsultacje – instytucje, organi-
zacje i stowarzyszenia działające 
na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami, a także osoby prywat-
ne będą mogły zgłaszać swoje su-
gestie, uwagi i opinie MZDiT 
bądź społecznemu rzecznikowi. 

Starania o komfort życia 
mieszkanek i mieszkańców z roz-
maitymi ograniczeniami procen-
tują. W ubiegłym roku niezależ-
ny audytor – Stowarzyszenie Ak-
tywności Obywatelskiej „Bona 
Fides” – prowadził w Częstocho-
wie monitoring dostępności usług 
samorządowych dla osób z niepeł-
nosprawnościami w aż 24 róż-
nych obszarach. Badanie to wy-
kazało, że miasto stosuje wiele do-
brych praktyk ukierunkowanych 
na poprawę jakości życia osób z 
niepełnosprawnościami. Do przy-
jęcia podobnej postawy samorząd 
zachęca też swoich partnerów 
spoza sfery administracji publicz-
nej. Jeśli firmy, obiekty handlowe 
czy lokale gastronomiczne działają 
zgodnie z tego rodzaju filozofią, 
mogą liczyć np. na certyfikat 
,,Miejsce przyjazne osobom z nie-
pełnosprawnością”.

Oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI



Do Sądu Okręgowego w Ka-
towicach trafił akt oskarżenia 
przeciwko pięciu mężczyznom 
z naszego regionu w wieku od 
20 do 23 lat. Zebrany przez 
śledczych materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienia po-
dejrzanym 102 zarzutów doty-
czących posiadania i udziela-
nia narkotyków w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej. 
Dwóch z nich dobrowolnie 
poddało się karze. Pozostałym 
grozi do 10 lat więzienia.

Mysłowiccy kryminalni prowa-
dzili pod nadzorem prokuratury 
śledztwo w sprawie posiadania 
przez pięciu młodych mężczyzn z 
Mysłowic, Katowic i Bytomia 
znacznej ilości narkotyków i 
udzielania środków odurzających 
w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej.

Sprawa zaczęła się dość niety-
powo. Pod koniec października 
2018 roku funkcjonariusz straży 
miejskiej obsługujący system mo-
nitoringu miejskiego, zauważył 
dwóch podejrzanie zachowują-
cych się mężczyzn. Ich zachowa-
nie wskazywało, że mogła to być 
transakcja sprzedaży środków 
odurzających. Strażnik o zaist-

niałej sytuacji powiadomił policję. 
Dzięki intensywnym czynno-
ściom operacyjnym kryminalni z 
Mysłowic ustalili zarówno dilera, 
jak i kupującego. Podczas prze-
szukania mieszkania 22-letniego 
katowiczanina policjanci zabez-
pieczyli ponad 460 gramów amfe-
taminy, 225 gramów marihuany, 
60 gramów haszyszu i 49 gramów 
ecstasy.

Dalsze działania mysłowickich 
kryminalnych prowadzone na 
szeroką skalę doprowadziły do 
ustalenia i zatrzymania kolejnych 
czterech młodych mężczyzn trud-
niących się handlem narkotyka-
mi w naszym regionie. Wobec 
trzech z nich sąd zastosował śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania, a 
dwóch oddał pod dozór policji.

Do Sądu Okręgowego w Kato-
wicach trafił właśnie akt oskarże-
nia w tej sprawie. Zebrany mate-
riał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie im łącznie 102 zarzu-
tów dotyczących posiadania oraz 
udzielania środków odurzających 
w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej. Dwóch z nich dobrowol-
nie poddało się karze. Pozostałym 
grozi do 10 lat więzienia.
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Ponad 100 zarzutów 
za posiadanie  

i handel narkotykami

8-latek wyszedł 
przez okno szukać 

matki

Śmiertelne potrącenie na 
przejściu dla pieszych

Nieuczciwi stomatolodzy 
wyłudzili ponad 200 tysięcy

Gliwiccy mundurowi zatrzy-
mali matkę, która w nocy po-
zostawiła bez opieki dwójkę 
swoich dzieci i poszła szukać 
swojego partnera. Zaniepoko-
jony nieobecnością matki 8-la-
tek postanowił jej poszukać. 
Chłopiec wspiął się na taboret 
i zeskoczył z okna. Idące chod-
nikiem, samotnie dziecko bez 
obuwia zauważył mieszkaniec 
Trach, który o odnalezieniu 
chłopca powiadomił policjan-
tów. Jak się okazało, 30-letnia 
matka była pijana. Miała 2 pro-
mile alkoholu w organizmie...

Mieszkaniec Trach jadąc w 
nocy samochodem ulicą Raci-
borską zauważył kilkuletniego 
chłopca.  Dziecko szło samotnie, 
ubrane w koszulkę oraz spoden-
ki i  nie miało założonego obuwa. 
Ten widok zaniepokoił mężczy-
znę, który o znalezieniu chłopca 
powiadomił policjantów.  Jak się 
okazało, 8-latek wyszedł z domu 
przez okno zaniepokojony długą 
nieobecnością swojej matki, któ-
ra w mieszkaniu pozostawiła 

także jego półtoraroczną siostrę. 
Mundurowi podjęli czynności 
związane z zapewnieniem dzie-
ciom opieki i rozpoczęli poszuki-
wania kobiety. Zjawiła się ona po 
kilkudziesięciu minutach. Była 
pijana. Badanie alkomatem wy-
kazało, że 30-latka miała 2 pro-
mile alkoholu w organizmie. Jak 
tłumaczyła, wyszła z domu szu-
kać swego partnera. Z uwagi na 
zaistniałe okoliczności interwe-
niujący policjanci podjęli kroki 
związane z przekazaniem mało-
letnich pod opiekę innym człon-
kom rodziny lub w przypadku 
ich braku, przekazaniem dzieci 
tymczasowej rodzinie zastępczej. 
Ostatecznie dzieci trafiły pod 
opiekę ojca, który mieszkał w są-
siedniej miejscowości.  

O dalszym losie dzieci oraz 
30-latki zadecyduje sąd. Ko-
bieta po wytrzeźwieniu usły-
szy zarzut narażenia swych 
dzieci na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu. Grozi jej kara do 5 lat 
więzienia.    

Na ul. Wojska Polskiego so-
snowieccy policjanci wykony-
wali czynności w miejscu po-
trącenia pieszej przez moto-
cykl kierowany przez 25-let-
niego mężczyznę. Niestety po-
mimo długotrwałej reanimacji 
nie udało się uratować życia 
39-letniej kobiety.

Do zdarzenia doszło na przej-
ściu dla pieszych znajdującym 
się w okolicy cmentarza komu-
nalnego. 39-letnia kobieta prze-
chodziła przez przejście, prowa-
dząc dwoje swoich dzieci w wie-
ku niespełna 7 i 9 lat. Gdy rodzi-
na schodziła już z przejścia, ko-
bieta zauważyła nadjeżdżający w 
ich stronę motocykl. Matka zdą-
żyła odepchnąć swoje dzieci, 
dzięki czemu nie odniosły one 

obrażeń. Niestety 
39-letnia kobieta 
została potrąco-
na. Pomimo dłu-
gotrwałej reani-
macji nie udało 
się jej uratować. 
25-letni motocy-
klista z obraże-
niami ciała trafił 
do szpitala. Męż-
czyzna był trzeź-
wy, jednak jak się 
okazało, nie miał 
on uprawnień do 
kierowania. Pro-
kurator przepro-
wadzający czyn-
ności zdecydował 
o zatrzymaniu kierującego jed-
nośladem. Dzieci uczestniczące 

w zdarzeniu oraz rodzina kobiety 
zostały objęte opieką psychologa.

Policjanci zwalczający prze-
stępczość gospodarczą z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach prowadzili śledz-
two w sprawie dokonywania 
oszustw na szkodę Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz pacjen-
tów przez jedną z pszczyńskich 
przychodni stomatologicznych. 
W sprawie przesłuchano 1673 
świadków, z czego 600 osób 
jest pokrzywdzonych. Łącznie 
aż 1148 zarzutów przestawiono 
sześciu lekarzom stomatolo-
gom. Za zarzucone przestęp-
stwa grozi do 8 lat więzienia.

Do nieuczciwego procederu w 
jednej z przychodni stomatologicz-
nych w Pszczynie miało dojść w 
okresie od czerwca 2015 do kwiet-
nia 2016 roku. W toku prowadzo-
nego postępowania przygotowaw-
czego przesłuchano aż 1673 świad-
ków będących pacjentami przy-
chodni, z czego 600 to osoby po-
krzywdzone. Na podstawie zebra-
nego materiału dowodowego śled-
czy ustalili, że przychodnia stoma-
tologiczna działała na szkodę Naro-
dowego Funduszu Zdrowia-Od-
dział Wojewódzki w Katowicach 
oraz na szkodę swoich pacjentów.

Działania na szkodę pacjentów 
polegały przede wszystkim na po-

bieraniu od nich opłat za znieczu-
lenie, które było refundowane 
przez NFZ. Lekarze stomatolodzy 
swoje działania podejmowali, wy-
korzystując swój autorytet i lęk pa-
cjenta przed bólem,  sugerując 
np., że znieczulenie, które stoso-
wane jest przed usunięciem zęba, 
a za które płaci NFZ, prawie nie 
działa lub jest słabe, ale za dopłata 
można zastosować skuteczniejszy 
środek znieczulający, który całko-
wicie zapobiegnie bólowi. Pacjenci, 
którzy przystawali na słowa leka-
rzy, płacili od 30 do 50 zł za znie-
czulenie. W rzeczywistości stoso-
wane znieczulenia były refundo-
wane ze środków NFZ, a więc były 
bezpłatne. W ten sposób bezzasad-
nie pobrano opłaty od 600 osób.

Działania na szkodę Narodo-
wego Funduszu Zdrowia-Oddział 
Wojewódzki w Katowicach pole-
gało na poświadczaniu nieprawdy 
co do wykonanych usług stoma-
tologicznych w kartach pacjenta. 
Następnie na tej podstawie przy-
chodnia występowała do NFZ o 
refundację na zabiegi stomatolo-
giczne, które w rzeczywistości nie 
były wykonane bądź były wyko-
nane prywatnie. W wielu przy-
padkach pacjent płacił pełną 
kwotę za wypełnienie światłoutwar-
dzalne zęba, a przychodnia mimo 

tego występowała do NFZ o refun-
dację wykonanego świadczenia.

Status pokrzywdzonego w 
śledztwie otrzymało 600 pacjen-
tów przychodni oraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia- Oddział Woje-
wódzki w Katowicach. Zgroma-
dzony w sprawie materiał dowo-
dowy pozwolił śledczym na przed-
stawienie łącznie aż 1148 zarzu-
tów sześciu lekarzom  stomatolo-
gom-pięciu  kobietom w wieku od 
27 do 55 lat oraz 32-letniemu 
mężczyźnie. Zarzuty dotyczą do-
konywania oszustw na szkodę 
pacjentów oraz poświadczania 
nieprawdy w dokumentacji me-
dycznej i dokonywania oszustw 
na szkodę NFZ Oddział Woje-
wódzki w Katowicach. Podejrzani 
nie przyznali się do stawianych 
zarzutów. Tłumaczyli, że pobiera-
li opłaty od pacjentów, ponieważ 
stosowane przy zabiegach znie-
czulenia były znieczuleniami do-
datkowymi i ich zdaniem nie pod-
legały refundacji. Wobec podej-
rzanych prokurator zastosował 
poręczenia majątkowego w kwo-
tach od 2 do 5 tys. złotych. Za za-
rzucone przestępstwa grozi do 8 
lat więzienia.

Śledztwo prowadzone było pod 
nadzorem Prokuratury Okręgo-
wej w Katowicach.

Handel na dwa słoiki
Policjanci z katowickiego od-

działu prewencji zatrzymali w 
Bytomiu mężczyznę, który 
miał przy sobie porcję marihu-
any zawiniętą w folię aluminio-
wą. Dalsze czynności doprowa-
dziły mundurowych do piwni-
cy, w której schowana była 
większa ilość niedozwolonego 
suszu roślinnego. Jak się oka-
zało, jej właściciel - narkotyko-
wi diler w nietypowy sposób 
postanowił „pójść na rękę” 
swoim „klientom” tworząc dla 
nich swoisty samoobsługowy 
punkt dilerski...

Policjanci z nieetatowej grupy 
wywiadowców z Oddziału Pre-
wencji Policji w Katowicach peł-
nili służbę w Bytomiu.  Z prze-
kazanych przez kryminalnych z 
Komisariatu Policji II podczas 
odprawy do służby informacji 
wynikało, że przy ul. Matejki 

może dochodzić do sprzedaży 
zabronionych substancji. Okoli-
cę postanowili sprawdzić poli-
cyjni wywiadowcy.  Na miejscu 
uwagę policyjnego patrolu zwró-
cił mężczyzna, który wyszedł z 
klatki schodowej jednej z kamie-
nic. Stróże prawa podejrzewali, 
że on może mieć przy sobie nie-
dozwolone środki i postanowili 
go skontrolować. Przy 39-latku 
stróże prawa znaleźli porcję ma-
rihuany zawiniętą w folię alumi-
niową. Mężczyzna odpowie teraz 
za posiadanie narkotyków, za co 
grozi kara do 3 lat więzienia.

Dalsze działania munduro-
wych doprowadziły ich do jednej 
z piwnic w kamienicy, w której 
schowana była większa ilość te-
go narkotyku. Jak się okazało, 
pomieszczenie należało do 
24-letniego dilera, który prze-
chowywał tam nielegalny „to-
war”. Mężczyzna znalazł sobie 

ponadto specyficzny sposób 
dystrybucji niedozwolonych 
środków.  Cały mechanizm opie-
rał się na dwóch słoikach z któ-
rych jeden był przeznaczony na   
zapłatę za „towar” , a w drugim 
znajdowały się narkotyki. Klien-
ci dilera sami uiszczali opłatę 
wkładając ją do jednego słoika, 
po czym z drugiego zabierali dla 
siebie wydzieloną działkę.  W 
sumie policjanci znaleźli w jego 
piwnicy foliowe reklamówki za-
wierające poporcjowane narko-
tyki,  gotówkę oraz wagę elektro-
niczną. W sumie zabezpieczono 
ponad 500 gramów suszu ro-
ślinnego. Badania narkoteste-
rem wykazały, że to marihuana. 
Mężczyzna  usłyszał już zarzuty.  
Decyzją prokuratora został obję-
ty policyjnym dozorem. Za han-
del oraz posiadanie znacznych 
środków odurzających grozi mu 
kara  do 10 lat więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara
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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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www.semex.pl

ul. Jagielloñska 101/105
42-202 Czêstochowa
tel. 34 390 67 00
www.semex.pl

BHP

ELEKTRONARZÊDZIA

NARZÊDZIA

FARBY

ART. ELEKTRYCZNE

ART. BUDOWLANE

ART. HUTNICZE

PNEUMATYKA

SPAWALNICTWO

DACHY I RYNNY

£O¯YSKA



PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 1 LIPCA 2019 r.

05:05 BBC w Jedynce – Błękitna Planeta. 
Seria II; cz. 2. Głębia; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 204 (seria 
2.; odc. 90); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 514; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 18 

Zamek Moszna; magazyn; od lat 7
09:00 Czterdziestolatek; odc. 17/21 - 

Cwana bestia, czyli kryształ; serial TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 6 (seria I,; odc. 6) - 

Racja gminy; serial obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 123 (seria 

X; odc. 2) - Napad; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

12:00 Wiadomości; STEREO, 16:9, Na 
żywo

12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Kazimierskie granie - relacja z 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych; 
reportaż

12:55 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 
świat; odc. 6 (Weird Wonders of the 
World,; s. 01 ep. 6); esej dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 515; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn 

kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 205 (seria 

2.; odc. 91); serial; Turcja (2015); od 
lat 12

17:00 Teleexpress; STEREO, 16:9, Na żywo
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 135; od lat 12
21:00 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 8; 

reality show; od lat 12
23:00 Ekstradycja 2; odc. 7/9; serial TVP; 

od lat 16
00:05 Uwięzione; odc. 7 (Vis a vis, ep. 7); 

serial; Hiszpania (2015); od lat 16
01:00 Uwięzione; odc. 8 (Vis a vis, ep. 8); 

serial; Hiszpania (2015); od lat 16

05:25 Koło fortuny; odc. 421 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 21 Trudne prawdy; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:55 Coś dla Ciebie; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2211; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz; STEREO, 
16:9, od lat 12, Na żywo

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Kraj
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (406); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 204 „Lepiej 

dobrze żyć z teściową” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2048; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 422 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 10 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Msza Św. Kościoła 
Polskokatolickiego 2019; relacja

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 125; serial; Niemcy (2008); 
od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 423 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2212; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 89 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:40 Na dobre i na złe; odc. 703 Dla ciebie 

wszystko; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 104 „Wiek 

mentalny kontra wiek fizyczny”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:10 Zemsta o jasnych oczach; s.I; odc. 
4/4 (La vengeance aux yeux clairs); 
serial obyczajowy; Francja (2016); od 
lat 12

22:10 Trójkąt Bermudzki; film kryminalny; 
reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Marian 
Kociniak, Jan Peszek, Grażyna Trela, 
Leonard Pietraszak, Barbara Sołtysik, 
Maria Probosz, Jan Jankowski; od lat 16

23:50 Violetta; cz. 2; serial kostiumowy; 
Niemcy, Włochy (2012); reż.:Antonio 
Frazzi; wyk.:Vittoria Pucccini, Rodrigo 
Guirao Diaz, Tobias Moretti; od lat 16

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (804) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (805) serial 

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

(18) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (651) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (212) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (533) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (74) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (404) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (251) serial 

paradokumentalny. Dwie siostry 
zastają w domu swoich rodziców 
mnóstwo krwi. Ciała zniknęły, 
podobnie jak ważne dokumenty. 
Podejrzaną staje się trzecia siostra,...

17:40 Sekrety rodziny (75) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (488) 

serial komediowy
20:10 Megahit: Mission: Impossible 

- Rogue Nation; film sensacyjny, 
USA 2015. Szef CIA Alan Hunley 
postanawia rozwiązać elitarną 
jednostkę Mission Impossible 
Force. Niebawem jednak okazuje 
się, że świat potrzebuje Ethana 
Hunta oraz jego zaprawionych 
w brawurowych akcjach 
współpracowników. Międzynarodowa 
szajka terrorystyczna Syndykat 
usiłuje zaprowadzić nowy porządek. 
Jest trudna do namierzenia, gdyż 
zrzesza doskonale wyszkolonych 
byłych agentów, którzy dopuścili się 
zdrady, zostali uznali za zmarłych lub 
zaginionych. 

22:55 7 sekund; film sensacyjny, 
Szwajcaria/Rumunia/Wielka Brytania 
2005. Po nieudanym napadzie złodziej 
chce uratować uwięzionego kolegę.

1:00 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia…

05:30 Uwaga! (5720) - program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Szkoła (427) - program
08:00 19 + (323) - program
08:30 19 + (324) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 7 (15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1133) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1138) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (19/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (684) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1111) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1113) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (428) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (20/60) - 

program. Przerażona kobieta zgłasza 
policjantom, że w parku grasuje 
ekshibicjonista, który obnaża się 
przed spacerującymi kobietami… 
Inny patrol sprawdza zgłoszenie o 
podejrzanym mężczyźnie, który jest na 
placu zabaw z 5-letnią dziewczynką… 

18:00 Ukryta prawda (685) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7852) - informacje, Polska, 
live

19:35 Sport (7835) - informacje, live
19:45 Pogoda (7832) - informacje 
19:50 Uwaga! (5721) - program
20:10 Doradca smaku 10-Kofta wołowo 

wieprzowa z sałatką miętowa (31/40) 
- program

20:15 Na Wspólnej (2901) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (168) - program
21:30 Projekt Lady 4 (7/12) - program
22:30 Szokujące potrawy (5/6) - 

program
23:35 Kod nieśmiertelności - film 

sensacyjny, USA/Kanada 2011. 
Kapitan Colter Stevens (Jake 
Gyllenhaal) budzi się w ciele 
nieznanego mu człowieka w 
pędzącym pociągu. Ostatnią rzeczą 
jaką pamięta zszokowany mężczyzna 
był lot helikopterem podczas misji w 
Afganistanie…

01:25 Co za tydzień (907) - magazyn
02:00 Uwaga! (5721) - program
02:25 Moc Magii (528) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 253

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 28

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 21
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 131
08:55 Rodzinny interes; 2019; odc. 31
09:55 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
10:50 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 6

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 109

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 31
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 32
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 131-132
20:00 We krwi; akcja, Wielka Brytania, 

USA 2014. W trakcie wakacji mąż 
Avy niespodziewanie znika. Kobieta 
postanawia na własną rękę wytropić 
sprawców tego zdarzenia.

22:05 Aż do śmierci; akcja, USA 2007. 
Anthony Stowe (Jean-Claude Van 
Damme) to zdemoralizowany policjant 
pracujący w wydziale narkotykowym. 
Kłopoty to jego specjalność – przez 
co coraz częściej sięga po narkotyki, a 
do tego mężczyzna jest znienawidzony 
praktycznie przez wszystkich. 
Pewnego dnia Anthony dostaje 
sprawę, w której musi złapać swojego 
byłego partnera…

00:10 1408; horror, USA 2007. Historia 
amerykańskiego pisarza (John 
Cusack), autora przewodników po 
nawiedzonych hotelach. Mężczyzna 
nie wierzy w życie po śmierci i 
próbuje podważyć występowanie 
paranormalnych zjawisk. Pewnego 
dnia trafia do pokoju 1408 
mieszczącego się w jednym z 
nowojorskich hoteli. Zauważa, że nie 
ma w nim nic nadzwyczajnego i szydzi 
z kierownika…

02:10 Rodzinny interes; 2019; odc. 31
03:05 Taki jest świat; factual, 2019
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 7
05:00 Słodka miłość; telenowela; odc. 77

05:40 Bulionerzy; odc. 9/75 - Poświęcenie; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:15 Na sygnale; odc. 92 „Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:45 Na sygnale; odc. 93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

07:20 Zmiennicy; odc. 13/15 - Spotkania z 
Temidą; serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1081; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 15; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 16; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 121”Wakacje 

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

jestem perfekcyjna”; serial komediowy 
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 93 (seria VIII,; 

odc. 2) - Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 94 (seria 
VIII,; odc. 3) - Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 236 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 11) - 
Smażalnia; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 12) - Wielka 
szansa; serial kryminalny TVP; od lat 12

15:25 Na dobre i na złe; odc. 319 
Zaniedbania i konsekwencje; serial TVP; 
od lat 12

16:20 Na sygnale; odc. 93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 95 (seria VIII,; 
odc. 4) - Czysta karta; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 96 (seria VIII,; 
odc. 5) - Obywatelskie obowiązki; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 123 „Podróż”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 
(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 13) - Cud; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 34 (Ojciec 
Mateusz III; odc. 4) - Skandal; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 97 (seria VIII,; 
odc. 6) - Nowatorska terapia; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 98 (seria VIII,; 
odc. 7) - Zbrodnia to niesłychana, pani 
zabija pana; serial obyczajowy TVP; 
od lat 12

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 
Hipisi; serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. 
VIII; odc. 5/13; serial komediowy TVP; 
od lat 12

01:10 Echo serca; odc. 1; serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Makłowicz w podróży - Podróż 1. 
Trentino - Alto Adige. Górska Garda (5); 
magazyn kulinarny

07:10 Okrasa łamie przepisy – Potrawy z 
suszonych owoców; magazyn kulinarny

07:40 Śpiewające fortepiany (36)
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 86 

Podziemne Miasto Osówka; magazyn; 
od lat 7

09:15 Koło fortuny; odc. 532 ed. 6; 
teleturniej

09:50 Rodzina, ach rodzina (odc. 1) - 
Dziadek; widowisko; od lat 12

10:55 Podróże z historią; s.IV; odc. 43 
Kaszubskie życie; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – Strongman (248); 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:00 Gwiazdy opolskich kabaretonów – 
Krystyna Sienkiewicz; od lat 12

12:20 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki – Łowcy. B (1); program 
satyryczny; od lat 12

13:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki – Łowcy. B (2); program 
satyryczny; od lat 12

14:15 Śpiewające fortepiany (37)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 32. 

Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark – 
koncert galowy – Miłosz ci wszystko 
wybaczy; widowisko rozrywkowe; od 
lat 12

16:25 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (1); widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (2); widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

18:20 Okrasa łamie przepisy – Lekkie i 
szybkie dania; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (96) - W góry; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Quito (6); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna – Dieta Cud (249); 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (38)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki (49) - 

Fachowcy; widowisko rozrywkowe; od 
lat 12

22:35 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów (4) - Policjant; cz. 2; 
program rozrywkowy; od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 531 ed. 6; 
teleturniej

00:20 Niezapomniane Koncerty – 
Egzotyczne lato z Tercetem (cz. 1)

05:10 Szkoła (13) - program
06:10 Ukryta prawda (611) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (104) - program 

sądowy
08:10 Szpital (302) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(141/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (152/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (6/13) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (366) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (105) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(142/176) - program sądowy
16:20 Szpital (303) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (14/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (7/13) - serial 

kryminalny
19:00 Żony Hollywood 3 (1/12) - 

program
20:00 Odwróceni (3/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16). Gangsterzy 
bawią się na wyścigach. Nagle 
wybucha samochód Mnicha. 
Pietruszka wraca z sanatorium 
w Rabce. Jego stan trochę się 
poprawił. Paweł i Joanna mogą 
chwilowo odetchnąć. Na Mokotowie 
dochodzi do napadu na konwój, 
którego - za zgodą Pruszkowa - 
dokonał niezrzeszony gangster 
Lewar…

21:05 Odwróceni (4/14) - serial 
sensacyjny; (od lat 16)

22:05 Jako w piekle, tak i na Ziemi - 
horror, USA 2014 (od lat 16). Zespół 
odkrywców, którzy zapuszczają się 
do katakumb położonych pod ulicami 
Paryża, odkrywa mroczny sekret tego 
miejsca.

00:00 Zagubieni (12/25) - serial, 
USA. Jack, Kate i Sawyer walczą 
o tajemniczą, nowo odkrytą aktówkę, 
która może wyjaśnić zagadkową 
przeszłość Kate…

00:55 Druga strona medalu 2 (5/7) - talk 
show – Sarah Fergusson

01:25 Druga strona medalu 2 (6/7) - talk 
show – Ewa Kopacz

01:55 Druga strona medalu 2 (7) - talk 
show – Izabela Małysz

02:30 Noc Magii (528) - program; (od 
lat 16), live

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(9/12) - program lifestylowy

05:55 Co za tydzień (907) - magazyn 
06:35 Nowa Maja w ogrodzie 3 (18/39) 

- program 
07:05 Ostre cięcie 4 (4/12) - program 
07:50 Sablewskiej sposób na modę 4 

(5/13) - program rozrywkowy 
08:35 Apetyt na miłość (1/8) - program 

rozrywkowy 
09:35 W czym do ślubu 4 (12) - reality 

show 
10:10 Afera fryzjera 6 (1/12) - program 

rozrywkowy 
10:55 Perfekcyjna Pani Domu 5 (3/13) - 

program rozrywkowy 
11:55 Kuchenne rewolucje 7 (1/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:55 Miłość od kuchni (7/10) - program 

rozrywkowy 
13:55 W czym do ślubu 4 (5/12) - reality 

show 
14:25 Pomysłowe wesela (4/10) - 

program lifestylowy 
15:00 Pani Gadżet EXTRA 4 - magazyn 
15:45 Ugotowani 7 (37) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:20 Ugotowani 7 (38) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:55 Ugotowani 7 (39) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
17:30 Ugotowani 7 (40) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
18:05 Kuchenne rewolucje 6 (9/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:05 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(2/8) - reality show 
19:50 Kosmetyczne rewolucje (7/8) - 

program rozrywkowy 
20:35 Tu jest pięknie 3 (8/10) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(6/12) - program rozrywkowy 
21:55 Pani Gadżet 17 (1/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana (4/8) - program 

lifestylowy 
23:25 Gwiazdy prywatnie - Beata 

Kozidrak (3/8) - program lifestylowy 
23:55 Wojny salonów piękności (15/20) 

- program rozrywkowy 
01:00 Ofiary selfie - dokument 
02:00 Wiem, co jem 5 (6/10) - magazyn 
02:30 Wiem, co jem 4 (1/15) - magazyn 
03:00 Wiem, co kupuję (2/12) - program 

lifestylowy 
03:30 Wiem, co jem (1/16) - magazyn 
04:00 W roli głównej - Szymon 

Bobrowski (6) - talk show (od lat 12)
04:30 W roli głównej - Marcin Tyszka 

(1/6) - talk show (od lat 12)

05:35 Sportowy wieczór
06:05 Żużel - mecz towarzyski - Polska 

- Rosja
08:15 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: Finał 
10:15 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Zamość - Finał kobiet
11:15 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 

Zamość - Finał mężczyzn
12:15 Strongmen - Liga Mistrzów
13:15 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
15:30 Siatkówka mężczyzn - Liga Narodów: 

Polska - Portugalia
17:20 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/8F 
19:30 Kamerą TVP Sport
19:50 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/8F 
21:55 Sportowy wieczór
22:35 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade
23:35 Boks - Gala boksu w Providence; 

cz. 1
00:35 Boks - Gala boksu w Providence; 

cz. 2
01:35 Marzenia
03:10 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F

6:00 Buffy, postrach wampirów (17) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (62) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (57) reality show
9:00 Septagon (6) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (5) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (6) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (46) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (47) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (727); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (66) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (514) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (6) serial 

kryminalny
17:00 Joker (33) teleturniej
18:00 Septagon (7) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (515) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (277) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (16); program 

rozrywkowy realizowany z udziałem 
publiczności. Widzowie zobaczą m.in. 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani 
Mru-Mru, grupę Nowaki i Kabaret pod 
Wyrwigroszem. W...

22:00 Galileo (728); program 
popularnonaukowy. Włoch potrafi 
za pomocą prostych narzędzi 
wyczarować z arbuza postaci z 
‚Władcy pierścieni’. 

23:00 Miecz zemsty; film przygodowy, 
Wielka Brytania 2015. Po bitwie pod 
Hastings do wioski znajdującej się na 
ziemiach podbitych i okupowanych 
przez Normanów przybywa tajemniczy 
mściciel. Pomaga mieszkańcom...

0:50 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

1:50 Polityka na ostro; program 
publicystyczny

2:50 Graffiti; program publicystyczny
3:05 SuperLudzie (5-6) serial 

dokumentalny
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 1 lipca; odc. 610; 
felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 1.07.1989
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 23/24; 

serial TV
08:55 Z naturą na co dzień; odc. 3/6 woj. 

wielkopolskie; cykl dokumentalny
09:25 Historia Polski – Unia Lubelska. 

Kopia i oryginał; film dokumentalny
09:55 Jastków – 1915 – późne słowo o 

bitwie; reportaż; od lat 12
10:30 Sensacje XX wieku – Mata Hari
10:55 Życie.; cz. 4. Ryby; serial 

dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
11:55 Polska Kronika Filmowa 1994 - 

Wydanie 21; cykl dokumentalny
12:10 Czas honoru; odc. 62 „Wróg czy 

sojusznik”; serial TVP; od lat 12
13:10 Les Milles; dramat wojenny; Polska, 

Francja (1995); reż.:Sebastien Grall; 
wyk.:Jean-Pierre Marielle, Henryk Bista, 
Andrzej Mastalerz, Jan Peszek, Marek 
Walczewski, Eugeniusz Priwieziencew, 
Władysław Kowalski, Tadeusz Borowski

15:05 First Face of the Americas; film 
dokumentalny; USA (2018)

16:05 Spór o historię – Wojna polsko - 
bolszewicka; debata; od lat 12

16:40 Historia Polski – Lata przełomu; 
odc. 1; cykl dokumentalny; reż.:Robert 
Kaczmarek; od lat 7

17:15 Lata przełomu; odc. 2; cykl 
dokumentalny; od lat 7

17:50 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – W puszce po 
landrynkach; od lat 7

18:20 Flesz historii; cykl reportaży
18:40 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 38; cykl dokumentalny; od lat 7
18:55 Pogranicze w ogniu; odc. 24 (ost.); 

serial TVP; od lat 12
20:05 Historia w postaciach zapisana – 

Charles de Gaulle (Charles de Gaulle); 
cykl dokumentalny; Francja (2013); 
reż.:Laure Delalex; od lat 12

22:00 Wojna i pokój; odc. 7/8 (War and 
Peace); serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

22:55 Wyjęci spod prawa; odc. 3/4. Ben 
Hall (odc. 3); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

24:00 Unia Lubelska. Kopia i oryginał; film 
dokumentalny; od lat 12

00:35 Jastków – 1915 – późne słowo o 
bitwie; reportaż; od lat 12

01:10 Sensacje XX wieku – Mata Hari
01:35 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii – W puszce po 
landrynkach; od lat 7

6:00 Atleci; magazyn 
6:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów; mecz: Polska - 
Japonia

9:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; 4. mecz ćwierćfinałowy

11:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 
1. dzień. Początek 133. edycji 
prestiżowych zawodów. Pula 
nagród tegorocznego Wimbledonu 
wynosi 38 milionów funtów. Więcej 
zarobią tenisiści, którzy odpadną z 
rywalizacji...

16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 1. 
dzień

18:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 1. 
dzień

21:00 Formuła 1: Grand Prix Austrii; 
magazyn

22:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Niemcy - Polska

0:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów

2:00 Sporty walki: Gala KSW. Relacja 
z gali 

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – WTOREK 2 LIPCA 2019 r.

05:15 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 
świat; odc. 6; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 205 (seria 
2.; odc. 91); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 515; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Film dokumentalny
09:00 Czterdziestolatek; odc. 18/21 - Gra 

wojenna, czyli na kwaterze; serial TVP
10:10 Ranczo; s.I; odc. 7 (seria I,; odc. 

7) - Podwójny agent; serial obyczajowy 
TVP; od lat 12

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 124 
(seria X; odc. 3) - Rezydencja; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 

świat; odc. 7; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 516; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 135; od lat 12
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 206 (seria 

2.; odc. 92); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 136; od lat 12
21:00 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 9; 

reality show; od lat 12
22:55 Okupowani; odc. 2 Maj (odc. 2 Mai); 

serial; Szwecja, Norwegia (2015); od 
lat 12

23:55 Dni Przemiany ŚDM; film 
dokumentalny; reż.:Tomasz Jurkiewicz; 
od lat 12

01:00 Wichry wojny; odc. 4 (The Winds of 
War ep. 4); serial; USA (1983); od lat 12

02:45 Globalne marnotrawstwo; film 
dokumentalny; Francja (2011); 
reż.:Olivier Lemaire; od lat 12

03:50 Notacje; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 424 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 22 Między młotem a 
kowadłem; serial; Niemcy (2008)

06:55 Eleos – Prawosławny Ośrodek 
Miłosierdzia; reportaż

07:20 Familiada; s.I; odc. 2212; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Kraj
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (407)
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 205 

„Pogadajmy o facetach” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2049; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 425 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 11 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; s.II; odc. 145; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 126; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 426 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2213; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 90 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 704 Sekrety i 

kłamstwa; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 105 „Wakacje 

w Gdyni”; serial komediowy TVP
20:10 Randka w ciemno; komedia; 

reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Borys Szyc, Lesław Żurek, Anna 
Dereszowska, Zbigniew Zamachowski, 
Bogusław Linda, Tomasz Kot, Danuta 
Stenka, Krystyna Tkacz; od lat 16

21:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 152 „O 
miłości i zimniej wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP; od lat 12

22:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 153 „Edukacja 
seksualna” sezon 6; serial komediowy 
TVP; od lat 12

22:55 Zemsta o jasnych oczach; s.I; odc. 
4/4; serial obyczajowy; Francja (2016)

00:55 Świat bez fikcji – Nowe czarne złoto 
Ameryki; Francja (2014); reż.:Jennifer 
Luby, Pierre Emmanuel Luneau 
Daurignac; od lat 12

01:50 Glina; odc. 2/25; serial kryminalny 
TVP; od lat 16

02:55 Violetta; cz. 2; serial kostiumowy; 
Niemcy, Włochy (2012)

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (806) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (807) serial 

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

(19) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (652) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (213) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (534) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (75) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (405) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (252) serial 

paradokumentalny. Ginie zawodnik 
klubu kajakarskiego. Podejrzenia 
padają na byłego trenera, z którym 
mężczyzna był w konflikcie. Wychodzi 
na jaw, że w...

17:40 Sekrety rodziny (76) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (489) 

serial komediowy
20:05 Znaki (1) serial kryminalny. 

Michał Trela ma objąć stanowisko 
komendanta policji w Sowich Dołach. 
Niepokój przybysza wzbudza Jonasz, 
mistyk uchodzący za cudotwórcę. 
Poznaje też...

21:10 Znaki (2) serial kryminalny. 
Na polanie zostaje znalezione 
ciało Patrycji. W podobnych 
okolicznościach 10 lat wcześniej życie 
straciła Laura. Jednym z podejrzanych 
jest Błażej,...

22:15 Skazani na Shawshank; dramat 
sensacyjny, USA 1994. Młody 
bankowiec uczy się życia wśród 
niebezpiecznych przestępców.

1:20 Skazany na śmierć: Ogygia (82) 
serial sensacyjny. Od ostatnich 
wydarzeń mija siedem lat. Wszyscy 
starają się na nowo ułożyć sobie 
życie. Pewnego dnia Lincolna 
odwiedza stary znajomy....

2:20 Tajemnice losu; program

05:10 Uwaga! (5721) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (428) - program
07:50 Doradca smaku 10-Kofta wołowo 

wieprzowa z sałatką miętowa (31/40) 
- program

08:00 19 + (325) - program
08:30 19 + (326) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (1/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1111) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1113) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (20/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (685) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1115) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1117) 
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (429) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (21/60) - 

program. Patrol dostaje wezwanie 
od kobiety, która usłyszała wołanie 
o pomoc dochodzące z bagażnika 
zaparkowanego na chodniku 
samochodu…

18:00 Ukryta prawda (686) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7853) - informacje, Polska, 
live

19:35 Sport (7836) - informacje, live
19:45 Pogoda (7833) - informacje 
19:50 Uwaga! (5722) - program
20:10 Doradca smaku 10-Barszcz 

ukraiński (30/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2902) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (169) - program
21:30 Specjalista - film sensacyjny, 

USA 1994 (od lat 16). May Munro 
(Sharon Stone) wynajmuje Raya 
Quicka (Sylvester Stallone), aby 
pomógł jej pomścić śmierć rodziców. 
Minęło wiele lat od tamtej tragicznej 
nocy, gdy mała May widziała na 
własne oczy, jak członkowie mafijnej 
rodziny Leonów wykonywali wyrok na 
jej rodzicach…

23:40 Kuba Wojewódzki 12 (12/13) - 
talk show; (od lat 16)

00:45 W garniturach (7/12) - serial, USA
01:40 Szokujące potrawy (5/6) - 

program
02:40 Uwaga! (5722) - program
03:05 Moc Magii (529) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 254

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 29

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 22
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 132
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 32
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010; odc. 97-98
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 7

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 110

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 32
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 33
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 132-133
20:00 Trick; komedia, 2010
22:00 Iluzja; akcja, USA, Francja 2013. 

J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), 
Merritt McKinney (Woody Harrelson), 
Jack Wilder (Dave Franco) i piękna 
Henley Reeves (Isla Fisher) to 
uliczni iluzjoniści. Każdy z nich 
działa na własną rękę, ale pewnego 
dnia otrzymują zagadkowe karty z 
wiadomością. Treść na nich zawarta 
doprowadza do ich spotkania. Cała 
czwórka trafia do opustoszałego 
pokoju, w którym zostaje przekazana 
im tajemnicza wiadomość. Z mało 
znanych iluzjonistów stają się 
rozpoznawalni, a to wszystko za 
sprawą show, które zorganizował 
Arthur Tressler (Michael Caine). 
Iluzjoniści namówili go do 
sfinansowania pokazu i obiecali, że 
to będzie wydarzenie, które odbije się 
echem po całym świecie…

00:10 21; akcja, USA 2008. Studenci 
prestiżowej amerykańskiej uczelni 
znajdują szybki sposób na zarobienie 
zawrotnej sumy pieniędzy. Kiedy Ben 
Campbell postanawia dołączyć do 
grupy studentów wybierającej się do 
Las Vegas. Tam dzięki posiadanej 
wiedzy matematycznej chcą wygrać…

02:30 Rodzinny interes; 2019; odc. 32
03:30 Na jedwabnym szlaku; factual
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 8
05:00 Słodka miłość; telenowela; odc. 78

05:40 Bulionerzy; odc. 10/75 - Czynsz; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:10 Na sygnale; odc. 93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:40 Na sygnale; odc. 94 „Walka”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 Zmiennicy; odc. 14/15 - Pocałuj 
mnie, Kasiu; serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1082; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 16; serial 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 17; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 122 „Bo ja 

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

serial komediowy TVP; od lat 12
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 94 - Wybacz 

mnie; serial obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 95 - Czysta karta; 

serial obyczajowy TVP; od lat 12
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 237 - 

Wielka szansa; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 - 

Cud; serial kryminalny TVP; od lat 12
15:20 Na dobre i na złe; odc. 320 

Nieoczekiwany powrót; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 94 „Walka”; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 96 - Obywatelskie 

obowiązki; serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 97 - Nowatorska 

terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12
18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 

„Niebezpieczne sporty”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 
Hipisi; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 35 (Ojciec 
Mateusz III; odc. 5) - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia 
to niesłychana, pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 240 - 
Bezpieczna odległość; serial kryminalny 

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII; 
odc. 6/13; serial komediowy TVP

01:15 Czas honoru; odc. 60 „Kanał”; serial 
02:05 Czas honoru; odc. 61 „Major 

Zwonariew”; serial TVP; od lat 12
02:55 Zmiennicy; odc. 14/15 - Pocałuj 

mnie, Kasiu; serial TVP; od lat 7
04:05 Grzech Fatmagül; odc. 6 

(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 6); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 122 „Bo ja 
jestem perfekcyjna”; serial komediowy 
TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Quito (6); magazyn kulinarny

06:55 Okrasa łamie przepisy – Lekkie i 
szybkie dania; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany (37)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 87 

Rzeszów; magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 533 ed. 6; 

teleturniej
09:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (4) - Policjant; cz. 2; 
program rozrywkowy; od lat 12

10:30 Muzeum Polskiej Piosenki; /44/ - 
„Nie ma wody na pustyni” - Bajm

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

10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 44 
Czarne złoto; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – Dieta Cud (249); 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:05 Życie to Kabaret – Kabaret 
Moralnego Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze (1-2)

14:10 Śpiewające fortepiany (38)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowe Przeboje Lata (3); program 
16:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowe wakacje z duchami. Czego 
boją się Polacy? (1-2); widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy – Dziczyzna 
dla pań; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 41 - Oaza wolności; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 
2 - Ekwador. El Dorado (7); magazyn 
kulinarny

19:55 Święta wojna – Goldfish (250); serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (39)
21:25 KabareTOP Story; /2/ - „Drzwi”; 

program rozrywkowy; od lat 12
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki (50) - 

Ekologia; widowisko rozrywkowe
22:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (5) - Dziennikarz i 
prezenter; cz. 1; program rozrywkowy; 
od lat 12

23:45 Koło fortuny; odc. 532 ed. 6; 
teleturniej

00:25 Niezapomniane Koncerty – 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019

01:30 Niezapomniane Koncerty – 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019

02:35 Dzięki Bogu już weekend; s.III (30); 
program rozrywkowy; od lat 12

03:40 Rozrywka Retro – Krajowy Festiwal 
Polskiej Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; cz. 2; od lat 12

05:10 Szkoła(14) - program
06:10 Ukryta prawda(619) - program 
07:10 Sąd rodzinny(105) - program 
08:10 Szpital(303) - program 
09:10 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska(142/176) - program 
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 +(153/165) - program 
12:20 Kryminalni 2(7/13) - serial
13:25 Ukryta prawda(367) - magazyn
14:25 Sąd rodzinny(106) - program
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska(143/176) - program
16:20 Szpital(304) - program
17:20 Milionerzy(15/113) - program
17:55 Kryminalni 2(8/13) - serial 

kryminalny. Na leśnej drodze zostaje 
znaleziony samochód należący 
do Siezierskiego, biznesmena z 
Warszawy. Kierowcę zastrzelono. 
Policja odkrywa, że wcześniej ktoś 
groził przedsiębiorcy - w jego firmie 
był nawet fałszywy alarm o podłożeniu 
bomby. Komisarz Zawada postanawia 
porozmawiać z pracownikami 
zamordowanego... 

19:00 Żony Hollywood 3(2/12) - 
program 

20:00 Ostatni bastion - film sensacyjny, 
USA 2001. Generał Irwin (Robert 
Redford) popełnia fatalny błąd, za 
który sąd wojskowy skazuje go na karę 
więzienia. Po przybyciu do zamienionej 
w wojskowe więzienie twierdzy, staje 
na czele buntu więźniów.

22:45 Chwilami życie bywa znośne - 
dokument. Wisława Szymborska, 
laureatka literackiego Nobla z 1996 
roku, nie znosiła udzielać wywiadów 
i występować publicznie. Skromna, 
dowcipna, tajemnicza. Trudno było 
do niej dotrzeć. Dziennikarka Faktów 
TVN, Katarzyna Kolenda-Zaleska 
namówiła poetkę na niezwykłą 
podróż i film dokumentalny. Takiej 
Szymborskiej nie znacie….

00:25 Zagubieni(13/25) - serial, USA. 
Kiedy Locke dowiaduje się, że 
Boone chce powiedzieć o swojej 
tajemnicy Shannon, jej życie jest 
w niebezpieczeństwie, a szokująca 
prawda o przeszłości z Boonem 
zostaje ujawniona…

01:20 Druga strona medalu 3(7/8) - talk 
show – prof.Andrzej Bochenek

01:50 Druga strona medalu 3(8) - talk 
show – Izabela Sokołowska

02:20 NOC Magii (TVN7)(1/60) - 
program

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(10/12) - program lifestylowy 

06:05 Subiektywny ranking naj… 2 
(4/6) - program 

06:35 Śluby marzeń - program 
rozrywkowy 

07:40 Sablewskiej sposób na modę 4 
(6/13) - program rozrywkowy 

08:25 Apetyt na miłość (2/8) - program 
rozrywkowy 

09:25 W czym do ślubu 4 (11/12) - 
reality show 

10:00 Afera fryzjera 6 (2/12) - program 
rozrywkowy 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5 (4/13) - 
program rozrywkowy 

11:45 Kuchenne rewolucje 7 (2/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

12:45 Pani Gadżet 17 (1/12) - magazyn 
13:20 Kulisy sławy EXTRA 2 - Izabela 

Janachowska (5/8) - program 
lifestylowy 

13:50 Tu jest pięknie 3 (8/10) - program 
14:25 Subiektywny ranking naj… (1/6) 

- program 
14:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(6/12) - program rozrywkowy 
15:40 Gwiazdy prywatnie - Beata 

Kozidrak (3/8) - program lifestylowy 
16:15 Afera fryzjera 7 (7/8) - program 

rozrywkowy 
17:00 Eks-tra zmiana (4/8) - program 

lifestylowy 
18:00 Kuchenne rewolucje 6 (10/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(3/8) - reality show 
19:45 Misja ratunkowa 2 (9/10) - 

program rozrywkowy 
20:30 Zachcianki bogaczy 
21:40 Co nas truje 3 (6/10) - program 

lifestylowy 
22:25 Gwiazdy prywatnie 3 - Marcin 

Tyszka (8) - program lifestylowy 
23:10 Panny młode ponad miarę 2 (10) 

- program 
00:15 Miłość od kuchni (7/10) - program 

rozrywkowy 
01:15 Rodzice pod ostrzałem (15/20) - 

program rozrywkowy 
02:20 Wiem, co jem 6 (1/16) - magazyn 
02:50 Wiem, co jem na diecie (1/12) - 

program lifestylowy (od lat 12)
03:20 Wiem, co jem (2/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:50 W roli głównej - Magda Mielcarz 

(3/6) - talk show (od lat 12)
04:20 W roli głównej - Maria Czubaszek 

(4/6) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
06:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
08:15 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/8F (2)
10:05 Pełnosprawni
10:35 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F (2) 
12:35 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F (3) 
14:35 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/4F (4) 
16:35 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Austrii - Podsumowanie; 
STEREO, 16:9

17:50 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 
Europy: 1/8F (3)

20:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (1) 
23:15 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:55 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
02:10 Strongmen - Liga Mistrzów
03:10 Esport - ESL One, Kolonia dz. 1; 

relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 Buffy, postrach wampirów 6 (18) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (63) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (58) reality show. 
Dla pani Stanisławy i jej córki los 
nie był dotąd łaskawy. Mieszkają w 
dawnej oborze, gdzie nie ma łazienki 
i...

9:00 Septagon (7) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (6) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (7) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (47) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (48) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (728); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (67) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (515) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (7) serial 

kryminalny
17:00 Joker (34) teleturniej
18:00 Septagon (8) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (516) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (278) serial kryminalny
21:00 Wilki; horror, Francja/Kanada 

2014. Nastoletni Cayden (Lucas 
Till) jest lubiany przez rówieśników. 
Pewnego dnia zauważa dziwne 
symptomy. W jednej chwili staje się 
agresywny i...

22:55 Eksplozja; film sensacyjny, USA 
1994. Gaerity podkłada bomby. 
Terrorystę próbuje powstrzymać jego 
dawny uczeń.

1:25 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:50 Graffiti; program publicystyczny
3:05 Atleci; magazyn dla wszystkich, 

którzy kochają sport. W programie 
relacje z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także praktyczne 
porady,...

3:40 Trans World Sport; magazyn 
4:40 SuperLudzie (7-8) serial 

dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 2 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 2.07.1988
07:45 Pogranicze w ogniu; odc. 24 (ost.); 

serial TVP; od lat 12
08:55 Flesz historii; cykl reportaży
09:25 Historia Polski – Lata przełomu; 

odc. 1; cykl dokumentalny; reż.:Robert 
Kaczmarek; od lat 7

09:55 Lata przełomu; odc. 2; cykl 
dokumentalny; od lat 7

10:30 Sensacje XX wieku – Zaginione 
archiwa,; cz. 1; cykl dokumentalny; 
od lat 12

11:00 Spór o historię – Konfederacja 
barska; debata; od lat 12

11:35 Moja Ameryka będzie tutaj; film 
dokumentalny; reż.:Dariusz Król; od lat 7

12:05 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 38; cykl dokumentalny; od lat 7

12:20 Czas honoru; odc. 63 „To ja Cię 
znalazłem”; serial TVP; od lat 12

13:15 Wszystkie kolory świata – Namibia. 
Ponadczasowa Afryka; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:30 Historia w postaciach zapisana – 
Tutanchamon. Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; Francja (2013)

15:40 Marzyciele – Kossakówka; program 
publicystyczny; reż.:Sylwester Szefer

16:05 Historia Polski – Epitafium dla 
orłów; film dokumentalny

16:40 Pierwszy Virtuti Militari; reportaż
17:15 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii – Polska swemu 
obrońcy; od lat 7

17:45 Koło historii – Oblicza naszej i 
waszej wolności; cykl reportaży

18:20 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 22; od lat 7

18:35 Popielec; odc. 1 - Ucieczka; serial 
TVP

19:45 „303”; film dokumentalny
20:55 Wojna generałów; odc. 5/6 Kursk; 

cykl dokumentalny; Wielka Brytania 
(2009); od lat 12

22:00 Bodo  106’; dramat; reż.:Michał 
Kwieciński; wyk.:Antoni Królikowski, 
Tomasz Schuchardt, Agnieszka 
Wosińska, Anna Pijanowska, Patrycja 
Kazadi; od lat 12

23:55 Sensacje XX wieku – Zaginione 
archiwa,; cz. 1; cykl dokumentalny; 
od lat 12

00:30 Encyklopedia II wojny światowej – 
Mussolini; cykl dokumentalny; od lat 7

01:00 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Polska swemu 
obrońcy; od lat 7

01:30 Dziennik telewizyjny – 2.07.1988

6:00 Magazyn lekkoatletyczny; 
program dla fanów królowej sportu. 
Aktualne informacje ze sportowych 
aren, wywiady z zawodnikami i 
lekkoatletyczne ciekawostki.

6:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

9:00 Piłka nożna: Copa America 
- Brazylia 2019; 4. mecz 
ćwierćfinałowy. W meczu w 
Salvadorze zostanie wyłoniony 
ostatni półfinalista 46. edycji turnieju. 
Być może na boisku pojawi się 
reprezentacja Urugwaju, o...

11:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Niemcy - Polska

13:00 Tenis: Kronika Wimbledonu
14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 

dzień
16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 

dzień
18:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 

dzień
21:00 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 

Liga Narodów
23:00 Boks: Polsat Boxing Night: 

Głowacki vs Usyk; waga junior ciężka: 
Krzysztof Głowacki - Oleksander Usyk. 
Przypomnienie gali z 2016 roku

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

4:30 Sporty walki: Gala KSW

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. 7; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 206 (seria 
2.; odc. 92); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 516; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Zakochaj się w Polsce; odc. 53 

Zielona Góra; magazyn; od lat 7
09:05 Czterdziestolatek; odc. 19/21 - Z dala 

od ludzi, czyli coś swojego; serial 
10:10 Ranczo; s.I; odc. 8 (seria I,; odc. 8) - 

Kozy ofiarne; serial obyczajowy TVP
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 125 (seria 

X; odc. 4) - Zielony zakątek; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

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. 8; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 517; serial; Turcja 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 136; od lat 12
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 207 (seria 

2.; odc. 93); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony seria V; odc. 10; 

reality show; od lat 12
22:40 Lampedusa. Za horyzontem - Część 

2; serial; Włochy (2016)
23:40 Bohaterowie z Jamestown; film 

dokumentalny; reż.:Eugeniusz Starky
00:40 wojsko – polskie.pl
01:05 Terytorialsi
01:25 Anna i Yusef – Miłość bez granic; 

odc. 1/4; serial; Włochy (2015)
02:35 Anna i Yusef – Miłość bez granic; 

odc. 2/4; serial; Włochy (2015); od lat 12
03:40 Klan Trumpów: od imigranta do 

prezydenta; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

04:35 Notacje; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 427 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 23 Pojedynki; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Familiada; s.I; odc. 2213; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Kraj
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (408)
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 206 „Trzymaj 

się za portfel!” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2050; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 428 ed. 6; 
teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; odc. 146; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 127 Obce serce, część 1; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 429 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2214; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 91 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 705 Seks, 

kłamstwa i gra pozorów; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 106 „Nareszcie 

sami”; serial komediowy TVP; od lat 12
20:10 Kino relaks – Miłość po francusku; 

komedia romantyczna; Francja (2013); 
reż.:David Moreau; wyk.:Virginie Efira, 
Pierre Niney, Charles Berling, Gilles 
Cohen, Camille Japy; od lat 12

21:50 Mocne Kino – Lwie serce; film 
akcji; USA (1990); reż.:Sheldon Lettich; 
wyk.:Jean-Claude Van Damme, Harrison 
Page, Deborah Rennard, Ashley 
Johnson; od lat 16

23:45 Trójkąt Bermudzki; film kryminalny; 
reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Marian 
Kociniak, Jan Peszek, Grażyna Trela, 
Leonard Pietraszak; od lat 16

01:30 Sztuka zbrodni; odc. 4/6 Śmierć 
uwodziciela.; cz. 2; serial; Francja (2016); 
od lat 12

02:35 Świat bez tajemnic – W 
poszukiwaniu Boga z Morganem 
Freemanem – Kim jest Bóg?; 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 (1) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (2) serial 

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

(20) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (653) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (214) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (535) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (76) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (406) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (253) serial 

paradokumentalny. Na spacerze 
znika dziesięciolatka. Podejrzewany 
ekshibicjonista ma alibi. Z policją 
kontaktuje się jasnowidz twierdzący, 
że wie, gdzie znajduje się dziecko....

17:40 Sekrety rodziny (77) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (490) 

serial komediowy
20:10 Pan i pani Smith; komedia 

sensacyjna, USA 2005. Para płatnych 
zabójców dostaje zlecenie na siebie.

22:45 Boski żigolo; komedia, USA 1999. 
Prostoduszny pechowiec stawia 
pierwsze kroki w uwodzicielskim 
fachu.

0:30 Nasz nowy dom (86) reality show. 
W Żukowie mieszka pięcioosobowa 
rodzina Hermannów. Pani Joanna i 
pan Rafał mieli trudne dzieciństwo, 
dlatego ogromnie im zależy, by ich...

1:30 Nasz nowy dom (87) reality show. 
14-letnia Marta mieszka z mamą 
w kamienicy w Chojnowie. Ich 
mieszkanie jest ogrzewane węglowym 
piecem i nie ma w nim...

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

05:10 Uwaga! (5722) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (429) - program
07:50 Doradca smaku 10-Barszcz 

ukraiński (30/40) - program
08:00 19 + (327) - program
08:30 19 + (328) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (2/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1115) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1117) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (21/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (686) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1119) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1120) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (13/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (430) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (22/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (687) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7854) - informacje, Polska
19:35 Sport (7837) - informacje, live
19:45 Pogoda (7834) - informacje 
19:50 Uwaga! (5723) - program
20:10 Doradca smaku 10-Poledwica w 

sosie sojowym (29/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2903) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (170) - program
21:30 60 sekund - film sensacyjny, 

USA 2000 (od lat 16). Legendarny 
złodziej samochodów, Randall Raines 
(w tej roli Nicolas Cage) już dawno 
wycofał się z zawodu i mieszka sobie 
na prowincji USA. Jednak zostaje 
zmuszony do powrotu do dawnej 
profesji…

00:00 Specjalista - film sensacyjny, 
USA 1994 (od lat 16). May Munro 
(Sharon Stone) wynajmuje Raya 
Quicka (Sylvester Stallone), aby 
pomógł jej pomścić śmierć rodziców. 
Minęło wiele lat od tamtej tragicznej 
nocy, gdy mała May widziała na 
własne oczy, jak członkowie mafijnej 
rodziny Leonów wykonywali wyrok na 
jej rodzicach…

02:15 American Horror Story: Asylum 
(10/13) - serial, USA (od lat 16)

03:10 Uwaga! (5723) - program
03:35 Moc Magii (530) - program

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 30

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 23
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 133
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 33
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 8

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 111

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 33
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 34
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 133
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 134
20:00 Snajper: Kolejne starcie; akcja, 

USA 2011. Sierżant Brandon Beckett 
to syn legendarnego snajpera 
Thomasa Becketta. Mężczyzna razem 
ze swoim oddziałem udaje się na 
niebezpieczną misię do Kongo. Tylko 
jemu udaje się ją przeżyć. Brandon 
postanawia pomścić swoich kolegów.

21:50 Mechanik: Czas zemsty; akcja, 
Niemcy, USA 2005. Były komandos 
walczący w Afganistanie - Nikolaj 
Czerenienko - pracuje jako mechanik 
w podmiejskim warsztacie. Pewnego 
dnia podczas przypadkowej strzelaniny 
miejscowy gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna. Nikolaj opuszcza 
Rosję i rusza śladem zabójcy…

23:50 Puls lata; program rozrywkowy 
„Puls lata” to znakomita zabawa - 11 
wyjątkowych relacji z wakacyjnych 
imprez w całej Polsce! 

23:55 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2011; odc. 5

01:45 Rodzinny interes; 2019; odc. 33
02:35 Na jedwabnym szlaku; factual, 

Polska 2015
03:00 Taki jest świat; factual, Polska
03:50 Na jedwabnym szlaku; factual, 

Polska 2015
04:30 Z archiwum policji; serial 

fabularny, Polska 2010; odc. 9
04:50 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012

05:40 Bulionerzy; odc. 11/75 - Galernica; 
serial komediowy TVP; od lat 12

06:10 Na sygnale; odc. 94 „Walka”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:40 Na sygnale; odc. 95 „Dzień wolny”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:15 Zmiennicy; odc. 15; /15 - Nasz 
najdroższy; serial TVP; od lat 7

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1083; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 17; serial 
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 18; serial 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 123 „Podróż”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 

„Niebezpieczne sporty”; serial 
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 95 - Czysta karta; 

serial obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 96 - Obywatelskie 

obowiązki; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 - 

Cud; serial kryminalny TVP; od lat 12
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 

Hipisi; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 321 Nadzieja; 

serial TVP; od lat 12
16:20 Na sygnale; odc. 95 „Dzień wolny”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 97 - Nowatorska 

terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia 

to niesłychana, pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 125 „Pasje”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 240 - 
Bezpieczna odległość; serial kryminalny 

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 36 - 
Świadek; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 100 (seria 
VIII,; odc. 9) - W blasku fleszy; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 241 
(Ojciec Mateusz XIX; odc. 3) - Remont; 
serial kryminalny TVP; od lat 12

00:15 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII; 
odc. 7/13; serial komediowy TVP

01:10 Londyńczycy II; odc. 12/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

01:55 Londyńczycy II; odc. 13/16; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

02:50 Zmiennicy; odc. 15; /15 - Nasz 
najdroższy; serial TVP; od lat 7

04:00 Grzech Fatmagül; odc. 7 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 7); serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 123 „Podróż”; 
serial komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. El Dorado (7); magazyn 

06:50 Okrasa łamie przepisy – Dziczyzna 
dla pań; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany (38)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 88 Ełk; 

magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 384 ed. 6; 

teleturniej
09:40 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (5) - Dziennikarz i 
prezenter; cz. 1; program rozrywkowy

10:35 Muzeum Polskiej Piosenki; /125/ - 
„Walc Embarras” - Irena Santor

10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 45 
Kruchy skarb; cykl dokumentalny

11:30 Święta wojna – Goldfish (250); serial 
komediowy TVP; od lat 12

12:00 Gwiazdy opolskich kabaretonów – 
Janusz Gajos; od lat 12

12:15 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+; /
cz. 1-2/; program rozrywkowy; od lat 12

14:20 Śpiewające fortepiany (39)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XV 

Mazurska Noc Kabaretowa. KABARET 
według ARTURA ANDRUSA; widowisko 

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARCINA DAŃCA

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo. 
KABARET według MARYJUSZA 
KAŁAMAGI; widowisko rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Potrawy 
pięknie podane; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 42; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Nad Pacyfikiem (8); magazyn 

19:55 Święta wojna – Bercik sam w domu 
(251); serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (40)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (47) - 

Grecja; widowisko rozrywkowe; od lat 12
22:35 Kabaret za kulisami – 7 – Parodia
23:40 Koło fortuny; odc. 533 ed. 6
00:20 Niezapomniane Koncerty – 

Stachursky – Typ Niepokorny
01:30 Niezapomniane Koncerty – Od 

wschodu do zachodu słońca – 50 lat 
Skaldów (2); koncert

02:30 Olga Lipińska zaprasza (11); talk-
show

03:10 Tylko jeden skecz – „O zajęciach 
z żeglarstwa suchego” – Bohdan 
Smoleń; program rozrywkowy; od lat 12

03:30 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia – Sny i zmory im. 
sierżanta Zdyba; od lat 12

05:10 Szkoła (15) - program
06:10 Ukryta prawda (620) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (106) - program 

sądowy
08:10 Szpital (304) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(143/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (154/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (8/13) - serial 

kryminalny. Na leśnej drodze zostaje 
znaleziony samochód należący 
do Siezierskiego, biznesmena 
z Warszawy. Kierowcę zastrzelono. 
Policja odkrywa, że wcześniej ktoś 
groził przedsiębiorcy…

13:25 Ukryta prawda (368) - magazyn 
obyczajowy

14:25 Sąd rodzinny (107) - program 
sądowy

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(144/176) - program sądowy

16:20 Szpital (305) - program 
obyczajowy

17:20 Milionerzy (16/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (9/13) - serial 

kryminalny. W jednym z centrów 
handlowych dochodzi do napadu. 
Bandyci terroryzują pracowników 
i kradną całodzienny utarg. Podczas 
próby ucieczki dochodzi do 
strzelaniny…

19:00 Żony Hollywood 3 (3/12) - 
program

20:00 Czas apokalipsy - film wojenny, 
USA 1979 (od lat 16). Kapitan 
Benjaminj Willard otrzymuje rozkaz 
wyruszenia w górę rzeki Mekong, 
dotarcia do zbuntowanego pułkownika 
Waltera E. Kurtza (Marlon Brando), 
który w dalekiej dżungli założył własne 
państwo i zlikwidowania go…

00:20 Morderstwo z miłości - film 
dokument, Niemcy 2016 (od lat 16). 
Ona, Elizabeth Haysom, szczupła 
kobieta w dżinsach i koszulce 
nie pierwszej białości. On, Jens 
Soering, młody, naiwny okularnik 
o bladej cerze. Właśnie skończył 
18 lat. Jest synem niemieckiego 
dyplomaty, studentem pierwszego 
roku na Uniwersytecie Wirginii, 
posiadaczem stypendium Jeffersona. 
W uczelnianym barze on wyznaje jej 
miłość, a ona odwzajemnia uczucie…

02:50 Noc Magii (530) - program

05:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(11/12) - program lifestylowy 

06:15 Nowa Maja w ogrodzie 3 (18/39) 
- program 

06:45 Ugotowani 7 (37) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:20 Ugotowani 7 (38) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:55 Sablewskiej sposób na modę 4 
(7/13) - program rozrywkowy 

08:40 Apetyt na miłość (3/8) - program 
rozrywkowy 

09:40 W czym do ślubu EXTRA - reality 
show 

10:15 Afera fryzjera 6 (3/12) - program 
rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani Domu 5 (5/13) - 
program rozrywkowy 

12:00 Kuchenne rewolucje 7 (3/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

13:00 Gwiazdy prywatnie 3 - Marcin 
Tyszka (8) - program lifestylowy 

13:45 Panny młode ponad miarę 2 (10) 
- program 

14:45 Śluby marzeń - program 
rozrywkowy 

15:50 Kosmetyczne rewolucje (7/8) - 
program rozrywkowy 

16:35 Kulisy sławy EXTRA 2 - Izabela 
Janachowska (5/8) - program 
lifestylowy 

17:10 Misja ratunkowa 2 (9/10) - 
program rozrywkowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 6 (11/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 
(4/8) - reality show 

19:40 Afera fryzjera 7 (8) - program 
rozrywkowy 

20:25 Miłość od kuchni (7/10) - program 
rozrywkowy 

21:25 Jestem z Polski 2 (4/6) - program 
22:25 W roli głównej - Edyta Górniak 

(1/6) - talk show 
23:00 Tu jest pięknie 3 (8/10) - program 
23:30 Subiektywny ranking naj… (1/6) 

- program 
00:00 Etnosurvival 
01:10 Internetowi oprawcy 2 (5/8) - 

program obyczajowy (od lat 16)
02:10 Wiem, co jem 4 (2/15) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 3 (16) - magazyn 

(od lat 12)
03:10 Wiem, co jem (4/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:40 W roli głównej - Katarzyna 

Niezgoda (8) - talk show (od lat 12)
04:10 W roli głównej - Michel Moran 

(2/6) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
06:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (1) 
08:10 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/8F (3)
10:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Polska - Kolumbia
12:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Polska - Tahiti
14:05 Żużel Polska - Rosja
16:15 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Austrii
17:25 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (1) 
19:30 Oko w oko...
20:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (2) 
23:15 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:55 Wyścigi samochodowe - Formuła 1 - 

Grand Prix Austrii - Podsumowanie
01:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (2) 
03:10 Esport - ESL One, Kolonia dz. 2; 

relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 Buffy, postrach wampirów (19) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (64) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (59) reality 
show. We Strzyżynie na Mazowszu 
w maleńkim domku letniskowym 
mieszka pan Wojciech z synami. 
Rodzinę czeka zima bez ogrzewania 
i łazienki....

9:00 Septagon (8) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (7) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (8) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (48) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (49) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (729); program 

popularnonaukowy. Sushi w 
rozmiarze XXS ledwo widać na 
talerzu. Dla tej mikroskopijnej 
porcji wiele osób odwiedza pewną 
restaurację...

13:00 Detektywi w akcji (68) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (516) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator (8) serial 
kryminalny

17:00 Joker (35) teleturniej
18:00 Septagon (9) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (517) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (279) serial kryminalny
21:00 Miecz zemsty; film przygodowy, 

Wielka Brytania 2015. Po bitwie pod 
Hastings do wioski znajdującej się na 
ziemiach podbitych i okupowanych 
przez Normanów przybywa tajemniczy 
mściciel. Pomaga mieszkańcom...

22:50 Kruk; horror, USA 1994. Mściciel z 
zaświatów wyrównuje rachunki.

1:00 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (4) serial dokumentalny

2:00 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
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

06:50 Był taki dzień – 3 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 3.07.1989
07:40 Popielec; odc. 1 - Ucieczka; serial 

TVP
08:45 Podróżnik - Dolina Neretwy; cykl 

reportaży; od lat 12
09:15 Historia Polski – Epitafium dla 

orłów; film dokumentalny
09:45 Pierwszy Virtuti Militari; reportaż
10:20 Sensacje XX wieku – Zaginione 

archiwa,; cz. 2; cykl dokumentalny
10:55 „303”; film dokumentalny
12:00 Polska Kronika Filmowa 1991 - 

Wydanie 22; od lat 7
12:15 Czas honoru; odc. 64 „Koniec tej 

miłości”; serial TVP; od lat 12
13:10 Wszystkie kolory świata – Peru: 

inkaski klejnot (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:10 Byliśmy pierwsi. Poznań 56; film 
dokumentalny; reż.:Sławomir Koehler

15:05 Mont Saint – Michel: opactwo 
na skale; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

16:20 Historia Polski – Jazz na 
Kalatówkach; film dokumentalny

17:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Z otchłani 
dziejów; od lat 7

18:00 Koło historii – Polowanie na kata; 
cykl reportaży; od lat 12

18:30 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 22; cykl dokumentalny; od lat 7

18:40 Popielec; odc. 2 - Półpanek; serial 
TVP; od lat 12

19:50 Bomba – Bomba 2/2 (2/2); film 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

21:05 Cicha wojna – Nadchodzą Rosjanie; 
odc. 2; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); od lat 12

22:00 Marzyciele – Kossakówka; program 
publicystyczny; reż.:Sylwester Szefer

22:30 Prowokator  88’; dramat; 
reż.:Krzysztof Lang; wyk.:Bogusław 
Linda, Krzysztof Pieczyński, Danuta 
Stenka, Bartek Topa, Piotr Wawrzyńczak, 
Andrzej Blumenfeld, Janusz Nowicki, 
Henryk Bista, Edyta Olszówka, Monika 
Bolly; od lat 12

00:10 Sensacje XX wieku – Zaginione 
archiwa,; cz. 2; cykl dokumentalny; 
od lat 12

00:45 Encyklopedia II wojny światowej 
– Zbrodnia i kara; cykl dokumentalny; 
od lat 7

01:15 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Z otchłani 
dziejów; od lat 7

01:50 Dziennik telewizyjny – 3.07.1989

6:00 Magazyn kolarski; znajdą się w nim 
relacje z najciekawszych wyścigów i 
zapowiedzi nadchodzących imprez, 
rozmowy z zawodnikami i...

6:30 Siatkówka mężczyzn: Siatkarska 
Liga Narodów; mecz: Niemcy - Polska

8:45 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz fazy 
grupowej

11:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz półfinałowy

13:15 Siatkówka kobiet: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

15:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 3. 
dzień

17:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 3. 
dzień

19:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 3. 
dzień

21:00 Siatkówka kobiet: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

23:00 Sporty walki: Gala KSW
2:15 Piłka nożna: Copa America - 

Brazylia 2019; 2. mecz półfinałowy
5:00 Sporty walki: Gala KSW

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:10 Natura w Jedynce - Nasz dziwaczny 
świat; odc. 8; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); od lat 12

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 207 (seria 
2.; odc. 93); serial; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.III; odc. 517; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Film dokumentalny
09:00 Czterdziestolatek; odc. 20/21 - W 

obronie własnej, czyli polowanie; serial 
TVP; od lat 7

10:10 Ranczo; s.I; odc. 9 (seria I,; odc. 
9) - Odwyk i antykoncepcja; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 126 
(seria X; odc. 5) - Słowo faceta; serial 
kryminalny TVP; od lat 12

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Nasz dziwaczny 

świat; odc. 9; esej dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); od lat 12

14:00 Elif; s.III; odc. 518; serial; Turcja 
(2014); od lat 12

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 208 (seria 

2.; odc. 94); serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 232 

(Ojciec Mateusz XVIII; odc. 7) - 15:10 do 
Skarżyska; serial kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:25 Ocaleni; reality show
00:30 Kłamstwa mojej matki; thriller; 

Kanada (2015)
02:05 Okupowani; odc. 2 Maj; serial; 

Szwecja, Norwegia (2015)
03:05 Sprawa dla reportera
04:00 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

magazyn
04:30 Notacje; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 430 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 24 Oskarżony; serial; 
Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2214; teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz; STEREO, 
16:9, od lat 12, Na żywo

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Kraj
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (409); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.X; odc. 207 „Metka 

mnie drapała...” sezon 10; serial 
komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2051; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 431 ed. 6; 
teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; odc. 147; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 128 Obce serce, część 2; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 432 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2215; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 92 (Adini Sen 

Koy); Turcja (2016); od lat 12
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:40 Na dobre i na złe; odc. 706 Cień 

podejrzenia; serial TVP; od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 107 „Wyścigi”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
20:10 Dance Dance Dance; felieton
21:15 Dance Dance Dance; felieton
22:25 Randka w ciemno; komedia; 

reż.:Wojciech Wójcik; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Borys Szyc, Lesław Żurek, Anna 
Dereszowska, Zbigniew Zamachowski, 
Bogusław Linda, Tomasz Kot, Danuta 
Stenka, Krystyna Tkacz; od lat 16

00:05 Miłość po francusku; komedia 
romantyczna; Francja (2013); reż.:David 
Moreau; wyk.:Virginie Efira, Pierre Niney, 
Charles Berling, Gilles Cohen, Camille 
Japy; od lat 12

01:45 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
4/13; serial komediowy TVP; od lat 12

02:35 Art Noc

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (3) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (4) serial 

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

(21) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (654) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (215) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (536) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (77) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (407) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (254) serial 

paradokumentalny. W piwnicy 
bloku znalezione zostają ślady krwi. 
Dzięki pozostawionym na miejscu 
dokumentom Kuba i Natalia łączą 
sprawę z zaginięciem mieszkańca...

17:40 Sekrety rodziny (78) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (491) 

serial komediowy
20:05 Poznaj naszą rodzinkę; komedia, 

USA 2010. Despotyczny teść nie 
potrafi zaufać swojemu zięciowi. 
Oskarża go o małżeńską zdradę.

22:10 Step Up 2; film muzyczny, USA 
2008. 16-letnia Andie (Briana Evigan) 
po śmierci matki większość czasu 
spędza na treningach z grupą 4 1 
0, z którą zamierza wystartować 
w nielegalnym konkursie tańca 
ulicznego, The Streets. Zaniepokojona 
postępowaniem nastolatki Sarah 
postanawia odesłać ją do ciotki 
w Teksasie. Wtedy kolega Andie 
namawia opiekunkę, by posłała 
podopieczną do renomowanej 
Akademii Sztuki w Maryland…

0:15 Chirurdzy (171) serial obyczajowy
1:10 Chirurdzy (172) serial obyczajowy
2:05 Tajemnice losu; program 

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

05:10 Uwaga! (5723) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (430) - program
07:50 Doradca smaku 10-Poledwica w 

sosie sojowym (29/40) - program
08:00 19 + (329) - program
08:30 19 + (330) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (4/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1119) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1120) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (22/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (687) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1123) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1124) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 7 (14/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (431) - program
17:00 SOS Ekipy w akcji (23/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (688) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7855) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7838) - informacje, live
19:45 Pogoda (7835) - informacje 
19:50 Uwaga! (5724) - program
20:10 Doradca smaku 10-Pilaw z 

kurczaka (28/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2904) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (171) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (8/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Gruby i chudszy - komedia, 

USA 1996. Pięcioosobowa rodzina 
Klumpów cierpi na otyłość. Profesor 
Sherman Klump (Eddie Murphy) 
ma dość tej sytuacji, tym bardziej, 
że ma ona negatywny wpływ na 
jego życie erotyczne. Profesor 
postanawia wyszczupleć i to za 
wszelką cenę. Jako zdolny chemik, 
wymyśla genialny eliksir i chudnie w 
zawrotnym tempie. Jednakże efekt 
jo-jo pojawia się równie szybko i 
niespodziewanie. 

00:25 Top Model 7 (4/13) - program 
rozrywkowy

01:30 Efekt Domina 6 (7/8) - program
02:05 Uwaga! (5724) - program
02:30 Moc Magii (531) - program; (od 

lat 16)

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 256

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 31

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 24
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 134
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 34
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
12:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 9

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 112

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 34
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 35
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 134-135
20:00 Alibi.com; komedia,  2017. 

Greg znajduje świetny pomysł na 
biznes - alibi.com, które ma pomóc 
każdej osobie, która ma coś do 
ukrycia. Wszystko idzie zgodnie z 
planem mężczyzny do czasu kiedy 
poznaje piękną Flo, która najbardziej 
na świecie nie cierpi kłamstwa. Co 
zrobi mężczyzna, żeby kobieta nie 
dowiedziała się o jego profesji? Co z 
tego wyniknie?

21:50 Agenci bardzo specjalni; komedia, 
USA 2004. Dwaj czarnoskórzy bracia, 
agenci FBI, mają za zadanie ochronić 
przed porwaniem siostry Wilton - 
Brittany i Tiffany - spadkobierczynie 
sieci hoteli. Wpadają na przebiegły 
plan! Sami przebierają się za 
chronione dziewczyny. Gdy te 
pozostają bezpieczne w ukryciu, 
dzielni agenci muszą przekonać świat, 
przyjaciół, najbliższą rodzinę kobiet i 
dybiących na ich majątek złoczyńców, 
że to właśnie oni są młodymi, 
pięknymi, bogatymi... i białymi 
spadkobierczyniami.

00:05 Pociąg do Hollywood; komedia, 
1987

02:05 Górka Dolna; serial fabularny; 
odc. 5

03:00 Rodzinny interes; 2019;  
odc. 34

03:55 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Słodka miłość; telenowela

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

06:20 Na sygnale; odc. 95 „Dzień wolny”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 96 „Gra pozorów”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:25 Siedem życzeń; odc. 1/7 - 
Rademenes; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1084; serial 
09:15 Ja to mam szczęście!; odc. 18; serial 
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 19; serial 
10:20 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 

„Niebezpieczne sporty”; serial 
10:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 125 „Pasje”; 

serial komediowy TVP; od lat 12
11:30 Ranczo; s.VIII; odc. 96 - Obywatelskie 

obowiązki; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.VIII; odc. 97) - Nowatorska 

terapia; serial obyczajowy TVP; od lat 12
13:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 239 - 

Hipisi; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 240 - 

Bezpieczna odległość; serial kryminalny 
15:25 Na dobre i na złe; odc. 322 

Pożegnanie z Markiem; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 96 „Gra pozorów”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 98 - Zbrodnia to 

niesłychana, pani zabija pana; serial 
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 99 (seria 

VIII,; odc. 8) - Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

18:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 126 „Rodzinna 
manipulacja”; serial komediowy TVP; 
od lat 12

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 241 - 
Remont; serial kryminalny TVP; od lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 37 - 
Zlecenie; serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 100 (seria 
VIII,; odc. 9) - W blasku fleszy; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 101 (seria 
VIII,; odc. 10) - Grecy i Bułgarzy; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 242 - 
Filmowcy; serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; s.VIII; s. VIII; 
odc. 8/13; serial komediowy TVP

00:55 Oficer; odc. 2/13 - Ludzie z miasta; 
serial TVP; od lat 16

02:00 Oficer; odc. 3/13 - Zero tolerancji; 
serial TVP; od lat 16

03:05 Siedem życzeń; odc. 1/7 - 
Rademenes; serial TVP

04:00 Grzech Fatmagül; odc. 8; serial; 
Turcja (2011); od lat 12

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 124 
„Niebezpieczne sporty”; serial

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:25 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Nad Pacyfikiem (8); magazyn

06:55 Okrasa łamie przepisy – Potrawy 
pięknie podane; magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany (39)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 89 

Kraina Wygasłych Wulkanów; magazyn
08:55 Koło fortuny; odc. 385 ed. 6; 

teleturniej
09:40 Kabaret za kulisami – 7 – Parodia; 

program rozrywkowy; od lat 12
10:35 Muzeum Polskiej Piosenki; /105/ - 

„Te opolskie dziołchy” - No To Co
10:50 Podróże z historią; s.V; odc. 46 

Słodki smak historii; cykl dokumentalny
11:25 Święta wojna – Bercik sam w domu 

(251); serial komediowy TVP; od lat 12
11:55 Gwiazdy opolskich kabaretonów – 

Maciej Stuhr; od lat 12
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

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

14:15 Śpiewające fortepiany (40)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie – Park 
Rozrywki (1-2); program rozrywkowy

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – XXII 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie – Park 
Rozrywki (2-3); program rozrywkowy

18:20 Okrasa łamie przepisy – W 
krzyżackiej kuchni; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (43) - Obrzęd żaby; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 2 - 
Ekwador. Kraj pełen skarbów (9)

19:55 Święta wojna – Cellulit (252); serial 
komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (41)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (48) - z 

NEO - NÓWKĄ; widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

22:35 Rolnik szuka żony seria V; odc. 4; 
reality show; od lat 12

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.III (29); 
program rozrywkowy; od lat 12

00:40 Koło fortuny; odc. 384 ed. 6; 
teleturniej

01:25 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin (1). All Inclusive; 
program rozrywkowy; od lat 12

02:25 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin (2). Miss turnusu; 
program rozrywkowy; od lat 12

03:30 Kabaretowa Mapa Polski – Wczasy 
z Kabaretem - Szczecin (3). Na letnisko 
czy do wód; program rozrywkowy

04:25 Rozrywka Retro – Na festiwalowej 
scenie - Natalia Kukulska; widowisko 
rozrywkowe

05:10 Szkoła (16) - program
06:10 Ukryta prawda (621) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (107) - program 

sądowy
08:10 Szpital (305) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(144/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (155/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (9/13) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (369) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (108) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(145/176) - program sądowy
16:20 Szpital (306) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (17/113) - program
17:55 Kryminalni 2 (10/13) - serial 

kryminalny. Mieszkańcy jednej 
z kamienic dokonują szokującego 
odkrycia. Drzwi wejściowe mieszkania 
państwa Małeckich są otwarte, a całą 
sypialnię pokrywają ślady krwi. 
W środku nie ma jednak nikogo…

19:00 Żony Hollywood 3 (4/12) - 
program

20:00 Przesyłka ekspresowa - 
komedia, USA 1998. Student 
college’u dowiaduje się o zdradzie 
swojej narzeczonej. Załamany 
i rozżalony pisze do niej list, w którym 
oświadcza, że wszystko między nimi 
skończone. Po wysłaniu go bohater 
przekonuje się, że jego podejrzenia 
były bezpodstawne. Dziewczyna 
mieszka na drugim końcu Stanów 
Zjednoczonych. Czy uda mu się 
wygrać wyścig z czasem i dotrzeć 
do narzeczonej zanim ona otrzyma 
przesyłkę…

21:55 Wada ukryta - komedia, USA 2014 
(od lat 16)

01:00 Zagubieni (14/25) - serial, USA. 
Przemoc narasta, a tajemnicza bestia 
pojawia się ponownie, gdy Michael 
i Locke spierają się o wychowanie 
Walta. Tymczasem Charlie kusi 
przeczytanie zagubionego pamiętnika 
Claire, a Sayid werbuje Shannon do 
pomocy przy rozszyfrowywaniu mapy

01:55 Druga strona medalu 3 (1/8) - talk 
show – Mariola Gołota

02:30 Noc Magii (531) - program; (od 
lat 16), live

04:55 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
(12) - program lifestylowy 

05:40 Co za tydzień (907) - magazyn 
06:20 Ugotowani 7 (39) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
06:55 Ugotowani 7 (40) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
07:30 Sablewskiej sposób na modę 4 

(8/13) - program rozrywkowy 
08:15 Apetyt na miłość (4/8) - program 

rozrywkowy 
09:15 W czym do ślubu? (1/10) - reality 

show 
09:50 Afera fryzjera 6 (4/12) - program 

rozrywkowy 
10:35 Perfekcyjna Pani Domu 5 (6/13) - 

program rozrywkowy 
11:35 Kuchenne rewolucje 7 (4/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:35 Sexy kuchnia Magdy Gessler 2 

(1/9) - program 
13:10 Sztuka mięsa (4/12) - program 
13:40 Patenciary na wakacjach - 

program 
14:25 Jestem z Polski 2 (4/6) - program 
15:25 Miłość od kuchni (7/10) - program 

rozrywkowy 
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (10/12) - program lifestylowy 
17:10 Co nas truje 3 (6/10) - program 
17:55 Kuchenne rewolucje 6 (12/13) - 

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

(5/8) - reality show 
19:45 Ugotowani 7 (41) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:20 Ugotowani 7 (42) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:55 W czym do ślubu 4 (6/12) - reality 

show 
21:25 Panny młode ponad miarę 2 (10) 

- program 
22:25 Pani Gadżet EXTRA 7
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(6/12) - program rozrywkowy 
23:45 Zachcianki bogaczy 
00:55 Bajeczne życie milionerów 2 

(9/10) - program rozrywkowy 
01:25 Wiem, co jem 6 (11/16) - 

magazyn 
01:55 Wiem, co jem 4 (3/15) - magazyn 
02:25 Wiem, co jem 3 (4/16) - magazyn 
02:55 Wiem, co jem (5/16) - magazyn 
03:25 W roli głównej - Jan Englert (5/8) 

- talk show (od lat 12)
03:55 W roli głównej - Szymon Majewski 

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

(7/8) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór, Na żywo
06:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (2) 
08:10 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Senegal - Polska
10:20 PN - MŚ U20 - Polska -
12:30 All the Goals
14:20 Oko w oko
14:50 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/4F 
17:00 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F - 

podsumowanie 
17:50 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/4F
20:00 Z kamerą TVP Sport
20:20 Koszykówka kobiet - Mistrzostwa 

Europy: 1/4F
22:25 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:05 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F (2) 
01:10 Boks - Gala boksu w Providence; 

cz. 1
02:10 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade
03:10 Esport - ESL One, Kolonia dz. 3; 

relacja; STEREO, 16:9, od lat 12

6:00 Buffy, postrach wampirów (20) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (65) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (60) reality show. 
Pan Tadeusz z Nowego Modlina 
samotnie wychowuje ośmioletnią 
Martynkę. Oboje mieszkają w 
nieremontowanym od 20 lat 
mieszkaniu pełnym usterek. Ekipa...

9:00 Septagon (9) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (8) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (9) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (49) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (50) serial 

obyczajowy
12:00 9. miesiąc (11) serial fabularno-

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (69) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (517) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (9) serial 

kryminalny
17:00 Joker (36) teleturniej
18:00 Septagon (10) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (518) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (280) serial kryminalny
21:00 Zaginiony batalion; film wojenny, 

Luksemburg/USA 2001
22:55 Tuż przed tragedią 5: Alpejskie 

tsunami (2) serial dokumentalny. W 
programie analizowane są przyczyny 
wybranych tragedii. Każdą katastrofę 
poprzedza seria wydarzeń, które 
potrafią zmienić bieg historii.

23:55 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
Boeinga (3) serial dokumentalny

1:00 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (5) serial dokumentalny

2:00 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
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 – 4 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 4.07.1989
07:35 Popielec; odc. 2 - Półpanek; serial 
08:40 Historia Polski – Jazz na 

Kalatówkach; film dokumentalny
09:45 Podróżnik – Korcula; cykl reportaży
10:35 Sensacje XX wieku – Zaginione 

archiwa,; cz. 3; cykl dokumentalny
11:05 Ziemia: świat zwierząt; odc. 2/5; esej 

dokumentalny; USA (2013); od lat 12
12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 - 

Wydanie 22; cykl dokumentalny; od lat 7
12:15 Czas honoru; odc. 65 „Dwa dni 

wolności”; serial TVP; od lat 12
13:20 Szlakiem amfor. Historia podboju 

Galii; film dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Nicolas Jouvin; od lat 12

14:25 Historia jedzenia po amerykańsku – 
Kulinarni rewolucjoniści.; odc. 1/6; cykl 
dokumentalny; USA (2014)

15:25 Wojna generałów; odc. 5/6 Kursk; 
cykl dokumentalny; Wielka Brytania 

16:30 Historia Polski – Polska i świat z 
historią w tle – Katastrofa Gibraltarska 
1943 – Ostatni świadkowie; cz. 1-2; cykl 
reportaży; od lat 12

17:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Na ścieżkach 
polskiego losu; od lat 7

18:05 Koło historii – Biały słoń patrzy w 
gwiazdy; cykl reportaży; od lat 12

18:30 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 22; cykl dokumentalny; od lat 7

18:45 Popielec; odc. 3 - Dziczyzna; serial 
TVP; od lat 12

19:55 Wojna wietnamska; odc. 9/10 (The 
Vietnam War); serial dokumentalny; USA 
(2017); od lat 16

21:05 Tajne akta III Rzeszy; odc. 5/6 
Nazistowski dżihad (odc. 5/6); Wielka 
Brytania (2015); od lat 16

22:00 Spór o historię – Gibraltar wypadek 
czy zamach?; debata; od lat 12

22:35 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
producenta nabojów i handlarza bronią 
na Ukrainie; reportaż; od lat 12

23:15 Bomba – Bomba 2/2 (2/2); film 
dokumentalny; USA (2015); od lat 12

00:25 GoodBye America  50’; film 
dokumentalny; reż.:Barbara Włodarczyk

01:15 Sensacje XX wieku – Zaginione 
archiwa,; cz. 3; cykl dokumentalny

01:50 Encyklopedia II wojny światowej – 
Decydująca bitwa; cykl dokumentalny; 
od lat 7

02:15 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Na ścieżkach 
polskiego losu; od lat 7

02:45 Dziennik telewizyjny – 4.07.1989

7:00 Atleci; magazyn dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W programie 
relacje z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także praktyczne 
porady,...

8:45 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz fazy 
grupowej

11:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz półfinałowy

13:15 Siatkówka kobiet: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

15:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 4. 
dzień

17:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 4. 
dzień

19:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 4. 
dzień

21:00 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz półfinałowy

23:00 Boks
2:00 Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw 

Europy; mecz: Macedonia Północna 
- Polska

4:00 Sporty walki: Gala KSW
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