
Ponad 2,5 promila alkoholu w or-
ganizmie miał 44-letni obywatel 
Ukrainy zatrzymany przez mysz-
kowskich policjantów. Mężczyzna w 
takim stanie postanowił wsiąść za 

kierownicę. Na dodatek 
okazało się, że... nie miał 
prawa jazdy. Dlaczego? Bo 
stracił je przed dwoma ty-
godniami za... jazdę pod 
wpływem alkoholu.

Dyżurny myszkowskiej po-
licji otrzymał informację, że 

kierowca renault kangoo, który porusza 
się w centrum miasta, prawdopodobnie 
jest pijany. Oficer dyżurny od razu skie-
rował tam patrol ogniwa patrolowo- in-
terwencyjnego, który zatrzymał pojazd. 
Jak się okazało, kierowca rzeczywiście 
był pijany. Badanie wykazało prawie 
2.5 promila alkoholu w organizmie. 
44-latek, nie posiadał też uprawnień do 
kierowania. Stracił je przed dwoma ty-
godniami właśnie za jazdę pod wpły-
wem alkoholu. O losie pijanego kierow-
cy zdecyduje sąd i prokuratura.

Katarzyna Gwara
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Myszków

Kolejna wpadka 44-letniego 
obywatela Ukrainy

Blachownia

Zatrzymani z narkotykami
Policjanci z wydziału 

kryminalnego zatrzymali 
czterech młodych męż-
czyzn podejrzanych o po-
siadanie marihuany. Stró-
że prawa u każdego zna-
leźli zielony suszu. Wkrót-
ce odpowiedzą za posia-
danie środków odurzają-
cych. Przestępstwo to za-
grożone jest karą do 3 lat 
pozbawienia wolności.

W sobotę kryminalni z 
częstochowskiej komendy 
ustalili, że w Blachowni 

mają przebywać osoby, 
które posiadają narkotyki. 
Postanowili to sprawdzić - 
ich uwagę zwrócił stojący 
przy stadionie fiat palio. 
Siedzący w aucie mężczyź-
ni niczego nie podejrzewa-
li. Po chwili, kiedy odjecha-
li, policjanci zatrzymali sa-
mochód do kontroli. Oka-
zało się, że podczas prze-
szukania stróże prawa 
znaleźli zielony susz. Do-
datkowo, kryminalni usta-
lili osobę, która rozprowa-
dzała te substancje. U 

20-latka zabezpieczyli zie-
lony susz roślinny oraz 
wagę elektroniczną. Łącz-
nie zarekwirowali ponad 
12 gramów. Wykonane 
przez kryminalnych testy 
wykazały, że zabezpieczo-
na substancja to marihu-
ana. Zatrzymani usłyszą 
zarzuty posiadania środ-
ków odurzających, a jeden 
z nich także udzielania. O 
dalszym losie podejrza-
nych zdecyduje prokurator 
i sąd.

Katarzyna Gwara

Pracownicy ISD Huty Czę-
stochowa będą manifestować 
w środę, 3 lipca, o godz. 12 pod 
siedzibą centrali Banku BKP 
BP SA w Warszawie. Celem ak-
cji jest przekonanie kierownic-
twa do wznowienia rozmów i 
zawarcia porozumienia z po-
tencjalnym inwestorem ISD 
Huty Częstochowa. - Pozwoli 
to i na ponowne uruchomienie 
produkcji i wycofanie wniosku 
o upadłość huty, a tym samym 
da szansę uratowania przedsię-
biorstwa i miejsc pracy - mó-
wią związkowcy.

Obecnie przyszłość huty leży 
w rękach dwóch głównych wie-
rzycieli, do których w całości na-
leży jej kapitał – banków PEKAO 
SA i PKO Bank Polski SA. - Ze 
względu na opieszałość decyzyj-
ną banków w ujęciu kilkumie-
sięcznych negocjacji z inwesto-
rem, które nie zakończyły się po-
rozumieniem oraz wyczerpa-
niem zasobów finansowych gru-
py ISD, Bank PEKAO zapropo-
nował potencjalnemu inwestoro-
wi i pozostałym bankom tekst 
umowy, który przyspieszyłby za-
kup wierzytelności banków w 
procesie upadłości pre-peck - 
przypominają związkowcy. Pro-
pozycja ta została odrzucona jed-
nak przez bank PKO BP. - Argu-
mentacja tej decyzji jest mało 
merytoryczna. Z pozycji naszej 
jako przedstawicieli załogi, jak 
również posiadaczy kont indywi-
dualnych i związkowych oraz lo-
kat w banku PKO BP wygląda, że 
taka decyzja przedstawicieli ban-
ku narazi je na straty - mówią.

28 czerwca zarządy spółek 
grupy ISD złożyły do sądu wnio-
sek o upadłość likwidacyjną. By-
ła to decyzja zapowiadana wcze-

śniej. - W związku z powyższym 
jest oczywiste, że w przypadku 
upadłości likwidacyjnej banki 
nie odzyskają kwoty 230 milio-
nów złotych zawartej w propozy-
cji umowy przedstawionej przez 
bank PEKAO, a odrzuconej przez 
bank PKO BP. Obserwując po-
dobne upadłości realna kwota 
do odzyskania w procesie upa-
dłości likwidacyjnej przez banki 
to najwyżej 30 milionów złotych 
w okresie czasowym kilku lub 
kilkunastu lat. Z całą stanow-
czością uważamy, że doprowa-

dzenie huty do likwidacji po-
przez upadłość likwidacyjną jest 
działaniem na szkodę banków - 
dodają związkowcy.

Inwestor Greybull Capital 
podtrzymuje gotowość zapła-
cenia 230 mln zł pod warun-
kiem pisemnej akceptacji war-
tości transakcji we wspomnia-
nej wysokości. Zapewnił też, że 
jeśli dojdzie do porozumienia, 
przekaże hucie 50 milionów 
złotych na zaspokojenie najpil-
niejszych potrzeb przedsię-
biorstwa w tym wypłat dla pra-

cowników na 10 lipca. - Nie-
przyjęcie propozycji inwestora 
będzie działaniem na szkodę 
banków. Pozostawanie na po-
stoju zakładu produkcyjnego 
na kolejne dni powoduje jego 
wyniszczanie i pomniejszanie 
wartości. Niebawem stracą 
ważność kluczowe certyfikaty 
umożliwiające produkcję, a 
przeprowadzenie audytów bę-
dzie niemożliwe. Pracownicy 
zaczną odchodzić i odbudowa-
nie huty stanie się niewyko-
nalne. Liczy się czas. Liczą się 

ludzie i ich rodziny. Liczy się 
utrzymanie huty. Liczy się 
kondycja regionu, na którą 
mają wpływ losy huty - podsu-
mowują związkowcy. W liście 
skierowanym do prezesów obu 
banków oraz potencjalnego in-
westora, proszą o jak najszyb-
sze zorganizowanie spotkania. 
Tymczasem w środę, 3 lipca, o 
godz. 12 będą manifestować 
pod siedzibą centrali Banku 
BKP BP SA w Warszawie.

Katarzyna Gwara
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Myszków

Bezpieczne wakacje 
 z dzielnicowym

Dzielnicowy z Myszkowa 
uczestniczył w pikniku rodzin-
nym w Niegowie. Specjalnie dla 
najmłodszych oraz ich rodziców 
organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji. Stróż prawa mówił o 
swojej codziennej służbie, o tym 
jak zachować się podczas letniego 
wypoczynku szczególnie nad wo-
dą. Były też poruszane tematy 
używek i dopalaczy. Przedsię-
wzięcie zorganizowano w ramach 
akcji „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo...nad wodą”.

Z okazji rozpoczęcia wakacji dziel-
nicowy z Myszkowa odwiedził rodzin-
ny piknik. Asp sztab. Mariusz Micha-
lik mówił o najważniejszych zasa-
dach podczas letniego wypoczynku. 
Z wielkim entuzjazmem opowiadał 

również o swojej codziennej służbie, o 
tym jak zostać policjantem oraz pod 
jaki numer dzwonić, gdy potrzebuje-
my pomocy. Dzielnicowy przestrzegał 
przed zagrożeniami i tłumaczył jak 
należy postępować, aby ich uniknąć. 
Każdy uczestnik otrzymał też ulotkę 
informującą o zasadach bezpieczne-
go wypoczynku nad wodą.

Dzielnicowy zaprezentował rów-
nież policyjny radiowóz. Z takiej nie-
spodzianki szczególnie ucieszyły się 
dzieci, które z chęcią wsiadały do sa-
mochodu i choć przez chwilę mogły 
poczuć się jak prawdziwy policjant. 
Na koniec każdy mógł przymierzyć 
alkogogle i narkogogle i pokonać tor 
przeszkód. Nie zabrakło pamiątko-
wych zdjęć z policyjnym radiowozem 
i mundurowym.

Katarzyna Gwara
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Poczta Polska

Usługi przydatne w 
czasie wakacji

Szereg usług z oferty 
Poczty Polskiej może być 
szczególnie przydatnych 
podczas wakacyjnych po-
dróży. Chodzi m.in. o moż-
liwość przekierowania 
przesyłki pod wskazany 
adres, usługę polecony do 
skrzynki, przechowywanie 
przesyłek czy poste re-
stante, dzięki której prze-
syłkę można odebrać w do-
wolnie wybranej placówce 
pocztowej w całej Polsce.

Wyjeżdżającym na dłużej 
Poczta Polska oferuje usłu-
gę, która umożliwia prze-
chowanie przesyłki nawet 
do czterech tygodni od 
pierwszej próby doręczenia. 
Standardowo przesyłki po-
zostają w placówkach mak-
symalnie 14 dni. Odpowied-
ni formularz można pobrać 
ze strony Poczty. Wydruko-
wany i wypełniony należy 
złożyć osobiście w placówce 
pocztowej albo przekazać li-
stonoszowi. Opłata zależy 
od okresu przechowywania 
i jest naliczana każdorazo-
wo przy odbiorze przesyłki 
według cen zawartych 
w cenniku.

Osobom, które nie miesz-
kają stale pod jednym adre-
sem, a chcą odbierać kore-
spondencję, Poczta Polska 
poleca poste restante. 
Umożliwia ona odebranie 
przesyłki w dowolnie wybra-
nej placówce pocztowej. 
Ważne jest, aby taka prze-
syłka była właściwie zaadre-
sowana. Kolejność danych 
powinna być następująca: 
imię i nazwisko albo pełna 

nazwa adresata, napis: po-
ste restante, właściwy kod 
pocztowy i nazwa placówki 
pocztowej, która ma wydać 
przesyłkę. Przesyłki nada-
wane na poste restante do-
ręczane są w cenie wybranej 
przez klienta usługi, bez do-
datkowej opłaty.

Poczta Polska oferuje też 
usługę Dosyłanie, dzięki 
której bez wychodzenia 
z domu można przekiero-
wać przesyłkę pod wskaza-
ny adres. Wystarczy wypeł-
nić elektroniczny formularz 
dostępny na stronie interne-
towej Poczty Polskiej. W 
wersji papierowej można 
przekazać listonoszowi lub 
złożyć osobiście w placówce 
pocztowej, by przesyłki do-
cierały pod nowym adre-
sem. Zgłoszenie żądania 
przy wykorzystaniu formu-
larza elektronicznego wy-
maga dodatkowo uwierzy-
telnienia tożsamości w pla-
cówce oddawczej. Klienci 
składający żądanie poprzez 
formularz elektroniczny nie 
ponoszą dodatkowych 
kosztów, składając żądania 
w placówce pocztowej uisz-
czają jednorazową opłatę 
w wysokości 6,00 zł. Należ-
ność za dosłanie przesyłki 
jest uzależniona od jej ro-
dzaju.

W czasie wakacyjnych 
wyjazdów przydatna może 
okazać się usługa Doręcze-
nie na życzenie, dzięki któ-
rej awizowana przesyłka 
polecona zostanie ponow-
nie doręczona pod adres 
wskazany na przesyłce. 
Szczegóły dotyczące tej 

usługi dostępne są na stro-
nie Poczty. Koszt usługi to 
4,50 zł.

Osobom, które często są 
poza domem, a otrzymują 
przesyłki polecone  Poczta 
Polska proponuje bezpłat-
ną usługę Polecony do 
skrzynki. Dzięki tej usłudze 
przesyłki polecone trafią do 
skrzynki odbiorczej adresa-
ta. Dodatkowo  odbiorca 
może skorzystać z opcji 
otrzymywania bezpłatnych 
SMSów albo e-maili z infor-
macją o otrzymaniu prze-
syłki poleconej. Żądanie 
doręczania przesyłek pole-
conych do oddawczej 
skrzynki pocztowej można 
złożyć w formie elektronicz-
nej albo w formie papiero-
wej. Formularze – elektro-
niczny i papierowy dostęp-
ne są na stronie interneto-
wej Poczty Polskiej. Papie-
rowy formularz można po-
brać w każdej placówce 
pocztowej. Wydrukowany 
i wypełniony formularz na-
leży złożyć osobiście w pla-
cówce albo przekazać listo-
noszowi.

Uwaga – powyższe usłu-
gi nie obejmują: pism w po-
stępowaniu karnym, cywil-
nym, sądowo-administra-
cyjnym, administracyjnym, 
podatkowym oraz pism w 
sprawie o naruszenie dys-
cypliny finansów publicz-
nych, przesyłek z zawarto-
ścią pszczół i piskląt ptac-
twa domowego, próbek 
z mlekiem, przesyłek PACZ-
KA24, PACZKA48, Paczka+ 
oraz Pocztex.

Oprac. Katarzyna Gwara

W Galerii Jurajskiej 

Ruszyły letnie wyprzedaże
W ponad 460 centrach 

handlowych w całej Polsce 
ruszyły właśnie letnie wy-
przedaże. Ceny spadają tak-
że w blisko 200 sklepach Ga-
lerii Jurajskiej. W niektórych 
nawet do -70%.

Czerwiec i lipiec przynoszą nie 
tylko wyższe temperatury powie-
trza. Podnoszą także temperatu-
rę zakupów. Wszystko za sprawą 
letnich wyprzedaży, które ruszy-
ły w całym kraju. Te z roku na 
rok zyskują na popularności. 
Już dziś aż 62% Polaków dekla-
ruje, że robi zakupy w czasie se-
zonowych obniżek - wynika z ra-
portu KPMG. 

Już 58% z nas w tym czasie 
wybiera się co centrum handlo-
wego po kosmetyki, 53% po 
ubrania i bieliznę, a 50% po 
sprzęt AGD i elektronikę. Kupu-
jemy także buty (45%) i biżuterię 
(25%). Ile wydajemy?  Aż 29% 
Polaków powyżej 300 zł, 45% w 
przedziale od 150 do 300 - czyta-
my w raporcie.

– Polacy pokochali wyprzeda-
że. Podchodzimy już do nich bez 
kompleksów. Co więcej, rozu-

miemy ich mechanizm. W efek-
cie, potrafimy czekać nawet kil-
ka miesięcy, aż upatrzone w 
sklepie rzeczy pojawią się w no-
wych, zdecydowanie niższych 
cenach - mówi Violetta Dziubin-
-Łuszczyk, dyrektor marketingu 
Galerii Jurajskiej.

Te ostatnie właśnie zaczęły 
spadać. W sklepach znajdzie-
my dziś przeceny zaczynające 
się od -20% i sięgające -70%. 
W niektórych sklepach nawet 
do - 80%. Nie brakuje także in-
nych form promocji, np. raba-
tów za zakup dwóch rzeczy czy 
specjalnych ofert dla stałych 
klientów.

– Wyprzedaże z roku na rok 
są coraz intensywniejsze. Jesz-
cze kilka lat temu na spadki 
rzędu -50% czy -70% trzeba by-
ło poczekać kilka tygodni, a na-
wet do końca wyprzedaży. Dziś 
trafiają się one już na otwarcie 
sezonu wyprzedażowego w 
pierwszych dniach przecen - 
mówi przedstawicielka Juraj-
skiej.

Efekt - wyprzedaże trwają 
krócej! – Niższe ceny na począt-
ku wyprzedaży mają zachęcić 
klientów do szybszych zaku-

pów. Polityka wielu marek za-
kłada dziś bowiem krótkie, acz 
konkretne wyprzedaże. Te  w 
tym roku potrwają najpewniej 
do końca lipca lub początku 
sierpnia.  Możliwe, że w częściej 
sklepów szybciej się skończą. 
Trzeba się więc spieszyć z zaku-
pami - mówi.

Skąd ten pośpiech?  - Marki 
wprowadzają w ciągu roku co-
raz więcej kolekcji. Towar, który 
obecnie jest w sklepach, musi 
więc zrobić miejsce.

Nic więc dziwnego, że han-
dlowcy coraz częściej sugerują 
klientom, aby przygotować się 
do wyprzedaży. Co warto wie-
dzieć?  Eksperci radzą, aby 
przed wizytą w galerii handlo-
wej, sprawdzić, z jakimi przece-
nami mamy do czynienia. W 
tym celu warto odwiedzić stro-
ny internetowe sklepów, a także 
stronę centrum handlowego.

Okres wyprzedaży to także 
dobry moment, żeby zapisać się 
do newsletterów różnych ma-
rek, a także pobrać aplikacje 
zakupowe. Za ich pośrednic-
twem można liczyć na dodatko-
we bonifikaty i promocje, zare-
zerwowane tylko dla subskry-

bentów i posiadaczy appek.
Warto także zaplanować 

sam shopping. - Paradoksalnie 
do wyprzedaży powinniśmy się 
przygotować  na miesiąc przed 
spadkiem cen. Warto wtedy 
wybrać sobie rzeczy w sklepie, 
przymierzyć je, a w momencie 
spadku cen wpaść tylko i ku-
pić. Oszczędzimy sobie ner-
wów w przymierzalni i w kolej-
ce do kasy - radzi Violetta 
Dziubin-Łuszczyk.

To ważne, bo jak wynika z 
badań KPMG w czasie wyprze-
daży aż 35% Polaków robi nie-
planowane zakupy, które odbi-
jają się na kieszeni. Z tego też 
powodu, jak radzą eksperci, 
warto sprawdzić politykę zwro-
tów w sklepach, w których ku-
pujemy.

- Część z rzeczy kupionych 
na wyprzedażach, zwłaszcza 
pod wpływem impulsu, wraca 
do sklepów. Dlatego należy py-
tać przy zakupie, jakie są wa-
runki zwrotu, ile mamy dni, w 
jakich sklepach możemy to zro-
bić oraz w jaki sposób zwracane 
są pieniądze. Te nie zawsze bo-
wiem trafiają z powrotem na 
konto. W części sklepów otrzy-

muje się je np. na karcie zaku-
powej - przestrzega przedstawi-
cielka Jurajskiej.

Głowę powinny zaprzątać jed-
nak nie tylko same zakupy, ale 
także dojazd do nich. Początek 
sezonu letnich wyprzedaży ozna-
cza często wzmożony ruch do 
centrum handlowego, a co za 
tym idzie korki i dłuższe czeka-
nie na wjazd na parking. - Stres 
można jednak ominąć - mówi 
Dziubin-Łuszczyk.

– W Galerii Jurajskiej klient 
może pobrać specjalną aplika-
cję, przy pomocy, które spraw-
dza ilość dostępnych miejsc 
parkingowych. W ten sposób 
może wybrać się na zakupy o 
takiej porze, kiedy w galerii jest 
najmniej osób. Te sama aplika-
cja pozwala także na odszuka-
nie samochodu na parkingu, 
jeśli w ferworze zakupów zapo-
mnimy, gdzie zostawiliśmy auto 
- wyjaśnia.

A podczas wyprzedaży łatwo 
o rozkojarzenie.  Tym bardziej, 
że aż dla 75% Polaków głównym 
motywem zakupów na wyprze-
dażach wciąż jest cena, spada-
jąca cena. 

Oprac. Katarzyna Gwara
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Zatrzymany w Czeladzi kie-
rowca autobusu komunikacji 
miejskiej miał ponad dwa pro-
mile alkoholu w organizmie. 
Dzięki reakcji świadka, zakoń-
czył swoją jazdę zanim komuś 
zrobił krzywdę. 34-latek chciał 
w dodatku uniknąć odpowie-
dzialności, próbując przekupić 
policjantów – trafił jednak do 
policyjnego aresztu.

Ponad 2 promile alkoholu w 
organizmie miał 34-letni miesz-
kaniec Czeladzi - kierowca auto-
busu komunikacji miejskiej, 
który jechał o 6.00 ulicami Ko-

chłowic. Pijany kierowca 
został zatrzymany przez po-
licjantów po tym, jak świa-
dek zatrzymał autobus i 
uniemożliwili mu dalszą 
jazdę. Chwilę wcześniej ru-
dzianin, widząc jadący zyg-
zakiem autobus, zadzwonił 
na numer alarmowy i wy-
szedł na drogę, aby go za-
trzymać. Kierowca zjechał 
wtedy na ścieżkę rowerową 
i stanął. Gdy policjanci za-

trzymali 34-latka, przypuszcze-
nia, co do jego stanu potwierdzi-
ło badanie alkomatem. Mężczy-
zna próbował jeszcze ratować 
się, proponując mundurowym z 
drogówki łapówkę w wysokości 2 
tys. zł za to, aby „zapomnieli” o 
sprawie. Śledczy przedstawią 
mu zarzuty korupcyjne i związa-
ne z kierowaniem pojazdem w 
stanie nietrzeźwym. Jednak to 
nie koniec sprawy. Policjanci 
zbierają wciąż dowody, które mo-
gą zaświadczyć o konieczności 
przedstawienia mu kolejnych, 
„cięższych” zarzutów.

Każdy rodzic powinien być 
świadomy tego, że dzieci do 
określonego wieku i wzrostu 
należy przewozić w foteliku 
samochodowym. Wynika to z 
polskich i europejskich prze-
pisów prawa, ale przede 
wszystkim z zasad bezpie-
czeństwa. Dziecko bez foteli-
ka, podczas gwałtownego ha-
mowania lub ostrego ma-
newr,u jest bowiem zupełnie 
bezbronne i narażone na ura-
zy, utratę zdrowia, a nawet na 
śmierć. Niestety, jak pokazuje 
ostatni przykład, nie wszyscy 
dbają o bezpieczeństwo naj-
młodszych.

Policjanci z chorzowskiej dro-
gówki zatrzymali do kontroli oso-
bowe bmw. W pojeździe tym, ra-
zem z kierowcą, znajdowało się 

aż... 10 osób. Wśród pasażerów 
było ośmioro dzieci, z których aż 
pięcioro powinno być przewożo-
nych w fotelikach. Jakby tego 
było mało, nieodpowiedzialny 
36-latek nigdy nie miał upraw-
nień do kierowania samocho-
dem, a pojazd, którym się poru-
szali, nie był dopuszczony do ru-
chu i nie miał przeglądu. Kierow-
ca został ukarany grzywną, a w 
dalszą podróż rodzina udała się 
komunikacją miejską, gdyż po-
jazd został odholowany na poli-
cyjny parking.

Za przewożenie dziecka w po-
jeździe w sposób niezgodnie z 
przepisami grozi mandat w wy-
sokości 150 zł i 6 pkt karnych. 
Istotniejsza od kary jest jednak 
świadomość narażenia dziecka 
na ogromne niebezpieczeństwo.
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Bez uprawnień  
i badań technicznych 
przewoził 10 osób... 

osobówką

Nieletni wandale. 
Najmłodszy miał 10 lat

Pod wpływem narkotyków 
zajmowali się dziećmi

Ratunek na wodzie

Sosnowieccy kryminalni 
ustalili pięciu sprawców znisz-
czeń mienia użyteczności pu-
blicznej, które miały miejsce 
w ostatnim czasie. Okazało 
się, że zarówno za zniszcze-
niem stacji rowerowej w cen-
trum miasta, jak i kradzież pi-
lotów sterujących windy dla 
niepełnosprawnych w przej-
ściach podziemnych, stoją te 
same osoby. Sprawcy to nie-
letni w wieku od 10 do 15 lat.

Jako pierwsze miały miejsce 
kradzieże pilotów sterujących do 
mechanizmów wind dla niepeł-
nosprawnych w przejściach pod-
ziemnych. Koszt tylko jednego 
takiego urządzenia, to kwota 
1926 zł. Łączne straty powstałe 
w wyniku działania sprawców 

oszacowano na prawie 20 tys. zł. 
Blisko dwa tygodnie później - 23 
czerwca - dwóch wandali znisz-
czyło mechanizm stacji rowero-
wej w centrum miasta. Zniszcze-
nia spowodowały straty w wyso-
kości blisko 700 zł. Policjanci 
zajmujący się przestępczością 
nieletnich niemal bezpośrednio 
po zgłoszeniu przestępstwa usta-
lili, że za wszystkimi czynami 
stoją te same osoby - pięciu na-
stolatków wieku od od 10 do 15 
lat. Wszyscy są mieszkańcami 
Sosnowca. Dwaj z nich, którzy 
dopuścili się dewastacji stacji ro-
werowej, to chłopcy w wieku 12 i 
15 lat. Materiały w sprawie 
wszystkich nieletnich zostały 
przekazane do sądu rodzinnego, 
który zdecyduje o dalszym losie 
nastolatków.

Kompletnie odurzoną mat-
kę oraz półprzytomnego ojca 
dwuletniego dziecka zastali 
stróże prawa, wezwani na in-
terwencję przy jednym z przy-
stanków autobusowych w cen-
trum Będzina. W pobliżu znaj-
dował się nocny sklep mono-
polowy. Policjanci podejrzewa-
li, że rodzice pod opieką któ-
rych znajdowała się dziew-
czynka mogą być nietrzeźwi. 
Badanie nie wykazało jednak 
by w ostatnim czasie spożywa-
li alkohol. Użycie testera do 
narkotyków wyjaśniło przy-
czyny ich stanu.

Do zdarzenia doszło w cen-
trum Będzina. Według informa-
cji przekazanych przez świadka 
na przystanku autobusowym w 
pobliżu sklepu nocnego miała 
przebywać mocno podchmielona 
para młodych ludzi z małym 
dzieckiem. Po przybyciu na miej-
sce będzińscy stróże prawa za-
stali śpiącą kobietę oraz półprzy-
tomnego mężczyznę, w pobliżu 
przystanku stał dziecięcy wózek, 
w którym siedziała mała dziew-
czynka. Policjanci początkowo 

nie potrafili nawiązać kontaktu z 
parą. Zarówno mężczyzna jak i 
kobieta nie byli w stanie odpo-
wiedzieć na pytania jak się nazy-
wają, gdzie zamieszkują. Nie byli 
też wstanie logicznie odpowie-
dzieć na pytania co robili w ostat-
nim czasie i co dokładnie spoży-
wali. Badanie stanu trzeźwości 
nie potwierdziło podejrzeń, że pa-
ra może znajdować się pod wpły-
wem alkoholu. Dopiero użycie 
testera do wykrywania w organi-

zmie narkotyków wyjaśniło poli-
cjantom powody ich dziwnego 
zachowania. Od 28-latki i jej 
30-letniego partnera pobrano 
krew do dalszych badań, które 
mają dać odpowiedź na pytanie, 
jaką substancję psychoaktywną 
wcześniej zażyli. O ich dalszym 
losie zdecyduje sąd i prokurator. 
Oboju grozi 5 lat więzienia. 2-let-
nią córką nieodpowiedzialnych 
rodziców zaopiekował się jej dzia-
dek.

Na Jeziorze Przeczyckim w 
Siewierzu, policjanci z kato-
wickiego patrolu motorowod-
nego pomogli dostać się na 
brzeg 41-letniej kobiecie. 
Trudne warunki pogodowe 
oraz przecenienie własnych 
umiejętności mogło zakoń-
czyć się tragicznie.

Pełniący służbę na Jeziorze 
Przeczyckim policjanci z kato-
wickiego oddziału prewencji, 

podczas patrolu zbiornika za-
uważyli około 300 metrów od 
brzegu przewróconą do góry 
dnem żaglówkę. Po podpłynięciu 
w to miejsce, zobaczyli unoszącą 
się na wodzie kobietę, która trzy-
mała się łódki. Wycieńczona i 
wystraszona, bezskutecznie pró-
bowała postawić żaglówkę. Do-
datkowym utrudnieniem okazał 
się silny wiatr i wysokie fale, a 
także poluzowany miecz i ster ło-
dzi. Policjanci podjęli akcję ra-

tunkową i wciągnęli na po-
kład kobietę, która, z uwagi na 
duże osłabienie, nie była w sta-
nie samodzielnie dopłynąć do 
brzegu. Wraz z postawioną ża-
glówką, została bezpiecznie do-
transportowana na brzeg. Kobie-
ta stwierdziła, że jest początkują-
cym żeglarzem, a do wywrócenia 
łódki dodatkowo przyczyniły się 
gwałtownie pogarszające się wa-
runki atmosferyczne. 

Chciał połknąć narkotyki, żeby... 
nie trafić do więzienia

Kierowca autobusu  
z ponad 2 promilami 

Policjanci zatrzymali 29-lat-
ka z Bielska-Białej, który miał 
przy sobie kilka porcji amfeta-
miny. Mężczyzna, by uniknąć 
kary za przestępstwo, chciał 
połknąć torebkę z zabronioną 
substancją. Na szczęście poli-
cjanci w porę go powstrzymali. 
To nie jedyny zatrzymany tego 
dnia za posiadanie narkotyków. 

W piątek policjanci z bielskie-
go referatu do zwalczania prze-
stępczości narkotykowej biel-
skiej komendy brali udział w 

działaniach związanych z bez-
piecznymi wakacjami. Nieumun-
durowani stróże prawa patrolo-
wali centrum Czechowic-Dzie-
dzic, zwracając szczególną uwa-
gę na osoby mogące mieć zwią-
zek z przestępczością narkotyko-
wą. Wieczorem zauważyli w rejo-
nie ulicy Piłsudskiego podejrza-
nie zachowującego się mężczy-
znę. Podeszli, żeby go wylegity-
mować. Nie zawiódł ich policyjny 
nos. Kiedy przedstawili się i po-
kazali policyjne odznaki, 29-la-
tek zaczął uciekać, wbiegając 

wprost pod nadjeżdżające samo-
chody, aby zgubić pościg. Kiedy 
zdał sobie sprawę, że nie uciek-
nie ścigającym go policjantom, z 
kieszeni spodni wyjął torebkę fo-
liową, którą spróbował połknąć. 
Udaremnił mu to jeden z poli-
cjantów, powstrzymując go w 
ostatniej chwili. Okazało się, że 
woreczek wypełniony był amfeta-
miną. Mężczyzna był agresywny, 
próbując się nadal wyrywać i 
uciec policjantom. Żeby ostudzić 
zapał zatrzymanego 29-latka, 
konieczne było użycie chwytów 
obezwładniających i kajdanek.

Tego samego wieczoru tuż 
przed 23.00, kryminalni z biel-
skiej „dwójki”, którzy w ramach 
wspomnianych działań patrolo-
wali centrum Bielska-Białej, przy 
ul. Rejtana zatrzymali za posia-
danie marihuany 20-letniego 
bielszczanina.

Obaj zatrzymani spędzili noc 
w policyjnym areszcie, a po jego 
opuszczeniu usłyszeli zarzuty. 
Za posiadanie narkotyków grozi 
im do 3 lat więzienia. O ich dal-
szym losie zdecyduje niebawem 
sąd. Zwalczanie przestępczości 
narkotykowej, to jeden z priory-
tetów policji podczas letnich wa-
kacji. Przy realizacji tego zadania 
stróże prawa kierują się zasadą 
zero tolerancji.

Oprac. Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

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

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

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

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

— KUPIĘ MIESZKANIE —

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

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

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

— DO WYNAJĘCIA —

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

USŁUGI

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

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

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

Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

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

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

SPRZEDAM
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z 

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

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

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

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

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

PRACA

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

MATRYMONIALNE

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

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

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 28 czerwca 2019 r.

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

49.900 zł

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

 
 86.900 zł

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

 
18.900 zł  

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

 42.800 zł  

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

  18.900 zł

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

 47.900 zł  

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

 35.900 zł  

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

  
 55.900 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

polski salon  47.900 zł

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

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

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

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

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

I – wł.,serwis. 33.900 zł
n	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002 6.900 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 3 LIPCA 2019 r.

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

POLSAT SPORT
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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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