
Częstochowa znalazła się na 
czwartym miejscu – ex aequo 
z Bielskiem-Białą – w rankin-
gu miast przyjaznych dla biz-
nesu, przygotowanym przez 
redakcję Forbesa. Zajmuje też 
wysoką siódmą pozycję wśród 
najbardziej innowacyjnych 
miast w Polsce.

Twórcy zestawienia spostrzegli, 
że w naszym kraju jest 5-6 du-
żych i gospodarczo aktywnych 
aglomeracji oraz kilka mniejszych 
ośrodków wyróżniających się licz-
bą działających spółek. Wśród 
nich Częstochowa. W swojej kate-

gorii – miast od 155 do 
299 tys. mieszkańców - 
wyprzedziła m.in. To-
ruń, Olsztyn, Gliwice, 
Zabrze i Sosnowiec.

W zestawieniu mia-
sta i gminy podzielono 
na pięć kategorii we-
dług liczby mieszkań-

ców – powyżej miliona; od 300 
tys. do 999 tys.; od 150 tys. do 
299 tys.; od 50 tys. do 149 tys. i 
poniżej 50 tysięcy.

- Po przeliczeniu na 1000 
mieszkańców pod uwagę wzięto 
liczbę rejestracji nowych spółek 
(po odjęciu upadłości i wykre-
śleń z rejestru); liczbę zareje-
strowanych spółek zagranicz-
nych; saldo migracji spółek 
(przeniesione do miejscowości 
minus wyprowadzone z niej). 
Ten ostatni czynnik miał wagę 
trzy razy wyższą niż pozostałe - 
mówi Sylwia Bielecka z biura 
prasowego magistratu.

W Częstochowie w 2018 zare-
jestrowano 188 spółek, powsta-
ły 103 nowe spółki zagraniczne, 
a saldo migracji wynosi aż 11 
sztuk. Danych dostarczył Cen-
tralny Ośrodek Informacji Go-
spodarczej.

Najlepsze w kategorii, w której 
czwarta jest Częstochowa pozo-

stają miasta wojewódzkie - Rze-
szów przed Katowicami i Białym-
stokiem.

- W sumie w tabelach znalazły 
się dane o 39 miejscowościach z 
najwyższą aktywnością bizneso-
wą. Okazało się, że jest wśród nich 
7 miejscowości z aglomeracji war-
szawskiej, 8 z Górnego Śląska lub 
bliskiego sąsiedztwa (Bielsko-Bia-
ła i Częstochowa) i 4 z aglomeracji 
wrocławskiej. Z kolei w rankingu 
najbardziej innowacyjnych miast 
różnica pomiędzy pierwszym mia-
stem w zestawieniu, a ostatnim 
to zaledwie 10 punktów. Często-
chowa zajęła 7 miejsce ex aequo 
z Łodzią i Katowicami. Pierwszy 
w tym rankingu był Gdańsk 
przed Wrocławiem i Poznaniem 
 - dodaje Sylwia Bielecka.

Rankingi można znaleźć na 
stronie internetowej Forbesa oraz 
w publikacji poświęconej Kongre-
sowi Regionów. 

 Oprac. Katarzyna Gwara

Częstochowa

Pobili, bo... za głośno 
się zachowywał

Jasna Góra

Biskup Dec: Ideologiczny potop zalewa Polskę

Około 100 tysięcy słucha-
czy Radia Maryja a także wi-
dzów Telewizji Trwam z kraju 
i zagranicy modliło się na Ja-
snej Górze. To jedna z naj-
liczniejszych pielgrzymek. 
Gościem był premier RP Ma-
teusz Morawiecki. Podczas 
homilii biskup Ignacy Dec 
wspomniał o Marszu Równo-
ści, który kilka tygodni temu 
odbył się w Częstochowie. Je-
go zdaniem był on w rzeczy-

wistości „afirmacją demora-
lizacji i grzesznych zachowań 
środowisk LGBT, wspiera-
nych przez ofensywę zagra-
nicznych ośrodków usiłują-
cych narzucić Polsce neopo-
gańską ideologię gender”.

Tegoroczne modlitewne spo-
tkanie było przebłaganiem za 
zniewagi, bluźnierstwa i święto-
kradztwa przeciw Bogu i Matce 

Najświętszej. Centralnym punk-
tem uroczystości była msza św. 
o godz. 11.00 na jasnogórskim 
szczycie pod przewodnic-
twem bpa Ignacego Deca, ordy-
nariusza diecezji świdnickiej.

Mszę św. koncelebrowali pol-
scy biskupi. Na wspólnej modli-
twie zgromadzili się członkowie 
rządu RP na czele z premierem 
Mateuszem Morawieckim, mar-
szałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski z małżonką, parla-
mentarzyści Sejmu i Senatu 
oraz przedstawiciele Parlamen-
tu Europejskiego, samorządow-
cy, przedstawiciele władz woje-
wódzkich z wojewodą śląskim, 
przedstawiciele równych orga-
nizacji kościelnych i społecz-
nych, kapłani, osoby życia kon-
sekrowanego, ojcowie redemp-
toryści, siostry zakonne i świec-
cy pracownicy, którzy posługu-
ją w Radio Maryja i TV Trwam. 
Obecni byli też: generał Zakonu 
Paulinów o. Arnold Chrapkow-
ski i dyrektor Radia Maryja  
o. Tadeusz Rydzyk.

W homilii bp Ignacy Dec twier-
dził, że obecnie znajdujemy się w 
rzeczywistości potopu ideolo-
gicznego, który zalewa Polskę od 
Zachodu. - Niespełna miesiąc te-
mu, w dniu, gdy odbywała się 
tutaj coroczna pielgrzymka Po-
dwórkowych Kółek Różańco-
wych Dzieci, ulicami Częstocho-
wy przeszedł tzw. Marsz Równo-

ści, będący w istocie afirmacją 
demoralizacji i grzesznych za-
chowań środowisk LGBT, wspie-
ranych przez ofensywę zagra-
nicznych ośrodków usiłujących 
narzucić Polsce neopogańską 
ideologię gender. Środowiska te, 
będące w Polsce zaledwie nie-
znaczną mniejszością, nie mogą 
swoich celów osiągnąć metoda-
mi demokratycznymi, dlatego 
posługują się metodami drob-
nych kroków, tj. faktów dokona-
nych mających posłużyć za pre-
cedensy, jak również zuchwały-
mi prowokacjami – wskazał ks. 
biskup. Ordynariusz diecezji 
świdnickiej akcentował, że od 
wielu lat Europa odcina się od 
korzeni chrześcijańskich. - Jak 
się dobrze rozejrzymy, to zauwa-
żymy, że w wielu krajach Europy 
Zachodniej zapanowało państwo 
wyznaniowe, tyle tylko, że owym 
wyznaniem nie jest katolicyzm, 
ale ideologia lewicowo-liberalna, 
której częścią jest ideologia 
LGBT. Bogu dzięki – Polska jesz-
cze temu nie uległa. Piewcy no-
wego porządku nie ustają jed-
nak w wysiłkach, by i u nas na-
stała oświecona dyktatura poli-
tycznej poprawności – zazna-
czył. - Moi drodzy, zło panoszy 
się i rozlewa, gdy ludzie dobrzy 
milczą, gdy są bierni. Nie milcz-
my, gdy trzeba mówić. Idąc za 
wskazaniem papieża Francisz-
ka, schodźmy z wygodnej kana-

py, by służyć Ewangelii, by słu-
żyć prawdzie i dobru” - podsu-
mował bp Dec.

Zebrani wysłuchali także 
słów papieża Franciszka, które 
skierował do wiernych zgroma-
dzonych na Jasnej Górze pod-
czas modlitwy ‚Anioł Pański’ w 
Watykanie. Ojciec Święty po-
zdrowił zebranych, jak również 
wszystkich pielgrzymujących 
Polaków. 

List do uczestników 28. Piel-
grzymki Radia Maryja skierował 
także prezydent RP Andrzej Du-
da. Na zakończenie Eucharystii 
do zebranych zwrócił się premier 
RP Mateusz Morawiecki.  - Ja-
sna Góra to jest miejsce niezwy-
kłe, miejsce żywej wiary i żywego 
patriotyzmu, miejsce, gdzie przez 
wieki obrona polskości zrosła się 
z obroną chrześcijaństwa, obroną 
naszej kultury, naszej tradycji. I 
ta obrona nas ukształtowała. 
Owoców tej walki nie wolno nam 
dzisiaj porzucić. W dziejach Polski 
są momenty uprzywilejowane, i są 
miejsca uprzywilejowane. Jasna 
Góra jest takim miejscem mówił 
Mateusz Morawiecki.

Oprawę muzyczną zapewniła 
Orkiestra Koncertowa „VICTO-
RIA” z parafii Matki Boskiej Zwy-
cięskiej w Warszawie Remberto-
wie pod dyr. Juliana Kwiatkow-
skiego. Orkiestra wystąpiła tak-
że z koncertem po mszy świętej.

Katarzyna Gwara

Ranking miast

Częstochowa przyjazna dla biznesu

Do trzech lat więzienia 
grozi dwóm braciom, którzy 
w jednym z lokali gastrono-
micznych pobili mieszkańca 
powiatu częstochowskiego i 
naruszyli nietykalność ciele-
sną jego dwóch kolegów. 
Jak tłumaczyli, zdenerwo-
wało ich głośne zachowanie 
grupy znajomych.

Do zdarzenia doszło pod 
koniec czerwca. Jak ustalili 
kryminalni z „jedynki”, w 
jednym z lokali gastrono-
micznych doszło do awan-
tury pomiędzy dwoma gru-
pami mężczyzn. - Wstępnie 
ustalono, że chodziło o gło-
śne zachowywanie grupy 4 
mężczyzn z powiatu często-
chowskiego. W pewnym 

momencie doszło do wymia-
ny zdań pomiędzy braćmi z 
Częstochowy, a grupą klien-
tów spoza miasta - mówi 
mł. asp. Sabina Chyra - 
Giereś, oficer prasowy czę-
stochowskich policjantów. 
Utarczka słowna zakończy-
ła się pobiciem jednego z 
głośnych klientów lokalu 
oraz naruszeniem nietykal-
ności cielesnej dwóch jego 
kolegów.

Agresorami okazali się 
dwaj bracia w wieku 43 i 41 
lat. Obaj zostali zatrzymani 
przez policjantów operacyj-
nych z komisariatu I. Męż-
czyznom grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności. Zostali 
objęci policyjnym dozorem.

Katarzyna Gwara
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Oferta wakacyjna

Lato w muzeum

Festiwal „Folkowe Inspiracje”

Wyróżnienie dla młodych 
aktorów

Straż Miejska

Skakały do wody  
w miejscu niezwolonym

Częstochowscy strażnicy miejscy in-
terweniowali wobec 15-letniej kobiety i 
jej o 2 lata młodszej koleżanki, które w 
parku wypoczynkowym Lisiniec nie sto-
sowały się do poleceń ratowników oraz 
regulaminu parku i skakały do wody w 
miejscu zabronionym.

Przez całe wakacje częstochowscy strażni-
cy miejscy prowadzą wzmożone kontrole w 
parku wypoczynkowym Lisiniec. Podczas 
jednego z patroli do strażników miejskich 
podszedł mężczyzna i poinformował, że dwie 
nieletnie dziewczyny skaczą do wody w miej-
scu zabronionym i nie stosują się do poleceń 
ratowników. Strażnicy miejscy pouczyli 13 i 
15-latkę, że taka kąpiel jest niebezpieczna. 

Nieletnie zostały odwiezione do domów i 
przekazane pod opiekę rodzicom.

Przy tej okazji strażnicy miejscy przypomi-
nają o bezpiecznym zachowaniu się nad wo-
dą. - Należy pamiętać, że wolno kąpać się tyl-
ko w miejscach do tego wyznaczonych, gdzie 
nadzór nad kąpielą sprawują ratownicy – 
podkreśla Artur Kucharski, rzecznik straży 
miejskiej.. Nie należy kąpać się w rzekach i 
„dzikich” akwenach. Nad wodą nie należy 
spożywać alkoholu i innych substancjach 
odurzających, które są częstą przyczyną 
utonięć. Do basenu czy zbiornika wodnego 
należy wchodzić stopniowo schładzając ciało 
wodą. Kontakt rozgrzanego ciała z zimną 
wodą może grozić szokiem termicznym – 
podsumowuje. Katarzyna Gwara

Teatr Kukiełkowy ,,Kot i Pies” ze  Szko-
ły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświa-
towskiej zajął II miejsce podczas IX Mię-
dzynarodowego Festiwalu Twórczości Mło-
dych „Folkowe Inspiracje” – Łódź 2019.

Szkolny teatr rozpoczął swoją działal-
ność w SP nr 8w kwietniu tego roku w ra-
mach Młodzieżowej Akademii Życia.

Do współpracy zaproszono animatorki 
Stowarzyszenia „Teatr Nieoczywisty”, które 
przeprowadziły warsztaty plastyczne i te-
atralne. Uczennice i uczniowie klas piątych 
wraz z rodzicami i nauczycielami przygoto-
wali baśń na podstawie tekstu Ewy Szel-
burg-Zarembiny „Dary czterech wróżek”. 

Nad całością przedsięwzięcia czuwały 
twórczynie teatru - Grażyna Podczarska i 
Renata Kornicka, oprawę  muzyczną przy-
gotowała Daria Lasoń.  Premiera odbyła 
się 14 czerwca w szkolnej auli.

Na początku lipca Teatr Kukiełkowy „Kot 
i pies” zaprezentował swój spektakl podczas 
IX Międzynarodowego Festiwalu Twórczości 
Młodych „Folkowe Inspiracje” w ramach 
konkursu w kategorii Teatr Plastyczny. Ju-
ry wysoko oceniło przedstawienie, które 
ostatecznie zdobyło Srebrną Łódkę, zajmu-
jąc II miejsce. Udział w festiwalu był możli-
wy dzięki dofinansowaniu z miejskiego bu-
dżetu (akcja „Lato w mieście”) oraz Młodzie-
żowej Akademii Życia (Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych).

Celem Festiwalubyło zainspirowanie 
młodych ludzi do współczesnej twórczo-
ści w różnych dziedzinach artystycznych, 
w oparciu o tradycje kulturowe narodów 
i grup etnicznych.

Organizatorem IX Międzynarodowego 
Festiwalu Twórczości Młodych „Folkowe 
Inspiracje” była Fundacja Promocji 
i Wspierania Twórczości CONVIVO w part-
nerstwie z Pałacem Młodzieży im. Juliana 
Tuwima w Łodzi.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Jakie zmiany  
w programie „Czyste 

Powietrze”?

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów o zmianach w sposobie re-
alizacji programu Czyste Powie-
trze, zróżnicowanej wysokości wyna-
grodzeń pielęgniarek zatrudnianych w 
DPS i w szpitalach orazudzielaniu po-
mocy rannym dzikim zwierzętom.

5 lipca w Wodzisławiu Śląskim odbyło 
się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związ-
ku Gmin i Powiatów. Uczestniczył w nim 
Tomasz Bednarek, prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
który przedstawił planowane zmiany w 
sposobie realizacji programu Czyste Po-
wietrze. 

W trakcie dyskusji poświęconej tym 
kwestiom członkowie Zarządu zgłosili 
swoje uwagi do programu. Postulaty te 
dotyczyły usprawnienia dystrybucji środ-
ków w jego ramach oraz ułatwienia pro-
cedury aplikacyjnej dla mieszkańców, a 
także warunków udziału samorządów lo-
kalnych w procesie weryfikacji wniosków 
w programie. Podkreślono również ko-
nieczność podwyższenia aktualnie obo-
wiązujących kryteriów dochodowych, tak 
aby program był bardziej atrakcyjny i do-
stępny dla ogółu mieszkańców. Samorzą-
dowcy zaproponowali przekazanie wyżej 

wymienionego zadania związanego z ob-
sługą programu gminom, z jednocze-
snym transferem środków na ten cel. Za-
rząd zasugerował też alternatywne dla 
powyższego rozwiązanie, czyli realizowa-
nie tego zadania - jak do tej pory - na po-
ziomie wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, ale przy 
wsparciu gmin z zagwarantowaniem 
adekwatnego finansowania tych zadań.

Zarząd Związku zwrócił również uwagę 
na problem zróżnicowanej wysokości wy-
nagrodzeń pielęgniarek zatrudnianych w 
domach pomocy społecznej (DPS) oraz 
tych, które są zatrudnione w szpitalach, 
co wynika z różnic w ich statusie w świe-
tle obowiązujących przepisów prawa. Ak-
tualnie pielęgniarki pracujące w DPS-
-ach nie podlegają finansowaniu z NFZ i 
w związku z tym nie zostały objęte pod-
wyżkami przyznanymi pielęgniarkom 
pracującym w ramach kontraktu z NFZ. 
Gorsze zarobki w domach pomocy spo-
łecznej powodują braki personelu pielę-
gniarskiego, który w takich miejscach 
jest równie niezbędny jak w szpitalach. 
Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu 
dyskusji w tym zakresie podczas wrze-
śniowego posiedzenia.

Omówiono także potrzebę m.in. wy-
pracowania jednoznacznych przepisów, 
które wskazywałyby podmioty odpowie-
dzialne za udzielanie pomocy rannym 
dzikim zwierzętom oraz sposób finanso-
wania zapewnienia opieki takim zwierzę-
tom. Gminy co roku przyjmują program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, któ-
ry między innymi zobowiązuje samorzą-
dy lokalne do zapewnienia całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
Jednak obowiązek ten w przepisach zo-
stał ogólnikowo wskazany i przykładowo 
nie precyzuje czy powyższa opieka doty-
czy tylko zwierząt bezdomnych, czy rów-
nież zwierząt dzikich. 

Oprac. Katarzyna Gwara

Muzeum Częstochowskie za-
prasza uczestniczki i uczestni-
ków indywidualnych oraz grupy 
zorganizowane do skorzystania 
z ciekawej oferty na wakacje. 

W czwartki i piątki zajęcia bę-
dą się odbywać przede wszyst-
kim w Ratuszu przy placu Bie-
gańskiego (harmonogram poni-
żej), natomiast w poniedziałki, 
wtorki i środy - w Multicentrum 
ZODIAK w Parku im. Staszica.

Szczegółowe informacje o 
warsztatach plastycznych, na-
ukowych oraz technicznych 
pt. Od Bałtyku aż po Tatry w 
Multicentrum ZODIAK na stro-
nie: www.multicentrum.mu-
zeumczestochowa.pl

HARMONOGRAM:
18-19.07.2019

„Odkrywamy jurajskie 
tajemnice”

W pierwszej części warsztatów 
jego uczestniczki i uczestnicy do-
wiedzą się, jak dawniej wyglądała 
Wyżyna Krakowsko-Częstochow-
ska. W tym celu zwiedzą z prze-
wodnikiem interesującą wystawę 
pt. Skamieniałości jurajskie – 

klucz do przeszłości ziemi często-
chowskiej, która przeniesie ich w 
podwodny świat jurajskiego mo-
rza. Pokaże, jak wyglądał nasz te-
ren przed 160 milionami lat i jakie 
zamieszkiwały go zwierzęta.

Druga część zajęć odbędzie się w 
Multicentrum ZODIAK, gdzie pod-
czas zajęć artystycznych i tech-
nicznych uczestniczki i uczestnicy 
będą poznawać Wyżynę Krakow-
sko-Częstochowską oglądaną dziś.
• grupa wiekowa: szkoła podsta-

wowa
• miejsce: Pawilon Wystawowy w 

Parku Staszica + Multicen-
trum ZODIAK

• czas trwania: 2, 5 h
• lekcja specjalna: 10 zł/os.

25-26.07.2019
„Nie święci garnki lepią”

Lekcja teoretyczna prowadzo-
na w oparciu o wystawę stałą w 
Rezerwacie Archeologicznym z 
zachowanym fragmentem cmen-
tarzyska ludności kultury łużyc-
kiej i kolekcję ceramiki pradzie-
jowej, wzbogacona o zajęcia 
warsztatowe – lepienie naczyń z 
gliny techniką stosowaną w pra-
dziejach. Prace wykonane pod-

czas zajęć przechodzą na wła-
sność uczestników lekcji.
• grupa wiekowa: szkoła podsta-

wowa, liceum, dorośli, osoby z 
dysfunkcjami (dostosowany 
stopień trudności)

• miejsce: Rezerwat Archeolo-
giczny

• czas trwania: 1,5 h
• lekcja specjalna: 10 zł/os.

01-02.08.2019
„Rozpocznij przygodę z 

rysunkiem”
Podczas warsztatów uczest-

niczki i uczestnicy będę mieli 
okazję poznać podstawy rysun-
ku. Nauczą się, jak rozplanować 
kompozycję na kartce, jak stwo-
rzyć dobry szkic i jak dodać coraz 
więcej szczegółów. Warsztaty dla 
osób, które są początkujące i 
chcą bardziej na poważnie po-
dejść do tematu. Zajęcia odbędą 
się w plenerze, w Parku Staszica. 
Zbiórka przy Multicentrum ZO-
DIAK. Gdyby pogoda nie dopisa-
ła, zajęcia odbędą się w budynku.
• grupa wiekowa: dzieci w wieku 

10–15 lat
• miejsce: Park Staszica, Multi-

centrum ZODIAK
• czas trwania: 2,5 h
• lekcja specjalna: 10 zł/os.

08-09.08.2019
„Surowce mineralne – 

nieodnawialne bogactwo Ziemi”
Teoretyczna część lekcji Histo-

ria górnictwa rud żelaza prowa-
dzona będzie w Muzeum Gór-
nictwa Rud Żelaza, gdzie 
uczestniczki i uczestnicy wraz z 
przewodnikiem zwiedzą wysta-
wę oraz poznają historię rud w 
regionie częstochowskim. Do-
wiedzą się m.in. jak i kiedy po-
wstała ruda żelaza, na jakim 
obszarze występuje, jak wyglą-
dały kopalnie i jakich narzędzi 
używali górnicy. Kontynuacją 
zajęć będą warsztaty edukacyj-
ne w Multicentrum ZODIAK. 
Uczestnicy w trakcie części pla-
stycznej Węglem malowane po-
znają etapy powstawania węgla 
oraz stworzą prace plastyczne 
wykorzystujące technikę ry-
sunku węglem. W trakcie 
warsztatów naukowych, przy 
pomocy eksponatów, poznają 
najważniejsze surowce mineral-
ne Ziemi oraz zbudują z kon-
strukcyjnych klocków K’nex 
model kolejki lub kiwon (żura-
wia pompowego).
•Miejsce: Muzeum Górnictwa 

Rud Żelaza i Multicentrum 
ZODIAK; Park Staszica

• Czas trwania: 2, 5 h
• Grupa wiekowa: szkoła pod-

stawowa
Ważne: W ZODIAKU obowiązuje 

obuwie zmienne.
• lekcja specjalna: 10 zł/os. 

(maks. 20 osób)

22-23.08.2019
„Zrozumieć malarstwo – temat 

w sztuce”
Lekcja uzupełniona ciekawymi 

warsztatami plastycznymi, pre-
zentująca najważniejsze tematy 
przewijające się w dziejach sztuki 
europejskiej, takie jak: pejzaż, 
portret, scena rodzajowa, martwa 
natura czy scena symboliczna 
(szkoła podstawowa kl. III–VI)
• Miejsce: Galeria Dobrej Sztuki
• Czas trwania: 1, 5 h
• Grupa wiekowa: szkoła pod-

stawowa kl. III – VI
• Lekcja warsztatowa: 7 zł – 

udział w grupie zorganizo-
wanej / 10 zł – osoba indy-
widualna

Ważne: Na zajęcia obowiązuje 
rezerwacja miejsc. Terminy 
można rezerwować w Dziale 
Edukacji i Wystaw Muzeum 
Częstochowskiego pod nr. 
504 757 502, do Multicen-
trum ZODIAK pod nr 
504 757 598.

Koszt warsztatów:
– grupa zorganizowana – lekcja 

specjalna: 10 zł/osoba
– grupa zorganizowana – lekcja 

warsztatowa: 7 zł/osoba
– uczestnicy indywidualni: 10 

zł/os.
Na zajęciach w Multicentrum 

ZODIAK obowiązuje obuwie 
zmienne. Oprac. Katarzyna Gwara
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Cieszyńscy policjanci za-
trzymali 4 mężczyzn podej-
rzanych o spowodowanie po-
żaru odpadów w hali magazy-
nowej w Chybiu. 54-letni 
mężczyzna i jego 3 pracow-
nicy odpowiedzią za spowo-
dowanie katastrofy zagraża-
jącej życiu i zdrowiu oraz 
mieniu w wielkich rozmia-
rach. Dwóch mężczyzn, w 
tym dysponujący halą przed-
stawiciel jednej ze spółek, 
zostało tymczasowo areszto-
wanych, a dwóch objętych 
policyjnym dozorem. Grozi 
im do 10 lat więzienia.

Do pożaru na terenie byłej 
cukrowni w Chybiu doszło  
4 lipca. Z ogniem walczyło kil-
kadziesiąt zastępów straży po-
żarnej, a żywioł został opano-
wany po kilkugodzinnej akcji 
ratowniczej. Policjanci zabez-
pieczali miejsce zdarzenia i kie-
rowali ruchem dbając o bezpie-
czeństwo zarówno ratowników, 
jak i mieszkańców. Po ugasze-
niu pożaru śledczy ustalili, że 
w hali magazynowej paliły się 
odpady tekstylne, tworzywa 
sztuczne oraz beczki i pojemni-
ki z odpadami chemiczny-
mi. Czynności, które miały na 
celu wyjaśnić okoliczności za-
istnienia pożaru, policjanci 
podjęli już w momencie zabez-
pieczania miejsca zdarzenia, 
kiedy strażacy walczyli z 
ogniem. Komendant Powiato-
wy Policji w Cieszynie powołał 
specjalną, kilkunastoosobową 
grupę, która zajmowała się wy-
jaśnieniem okoliczności tego 
zdarzenia, którego rozwiązanie 
było dla cieszyńskiej policji 
priorytetowe. Od początku 
śledczy brali pod uwagę hipote-
zę, że pożar nie był tylko zda-
rzeniem losowym. Intensywna 
praca operacyjna i działanie 
mundurowych szybko dopro-
wadziły do ustalenia tożsamo-
ści osób, które mogły mieć 
związek z pożarem.  

Policjanci z Cieszyna, już na-
stępnego dnia, w piątkowy wie-

czór zatrzymali na terenie po-
wiatu kędzierzyńsko- koziel-
skiego trzy osoby, których dzia-
łanie przyczyniło się do powsta-
nia pożaru. Trzy dni później, w 
poniedziałek 8 lipca do sprawy 
zatrzymany został kolejny męż-
czyzna, 54-letni członek zarzą-
du jednej z firm z województwa 
opolskiego, zajmującej się wy-
najmem i zarządzaniem nieru-
chomościami.  Mężczyźni w 
wieku 24-54 lat są mieszkań-
cami województwa opolskiego, 
a jeden z nich to mieszkaniec 
dolnośląskiego.  Wszyscy zo-
stali zatrzymani, a następnie 
przewiezieni do Prokuratury 
Rejonowej w Cieszynie, gdzie 
usłyszeli zarzut doprowadzenia 
do pożaru zgromadzonych nie-
legalnie odpadów, przez co spo-
wodowali zdarzenie, które za-
grażało  życiu lub zdrowiu wie-
lu osób oraz mieniu w wielkich 
rozmiarach.  Grozi im kara do 
10 lat więzienia. Zatrudniający 
ich mężczyzna usłyszał  dodat-
kowo zarzut nielegalnego usu-
wania odpadów niebezpiecz-
nych. Koszt utylizacji odpadów 
zgromadzonych w hali został 
wstępnie wyceniony na około 
800 tysięcy złotych. Mężczyźni 
złożyli wyjaśnienia w tej spra-
wie. Dwóch z nich na wniosek 
prokuratury decyzją sądu zo-
stało aresztowanych na okres 
trzech miesięcy.

Przy tej okazji policjanci 
ostrzegają właścicieli gruntów 

oraz magazynów przed firma-
mi, zajmującymi się nielegal-
nym pozbywaniem się odpa-
dów poprodukcyjnych i niebez-
piecznych. Firmy wynajmują 
magazyny i inne nieruchomo-
ści, w których później groma-
dzone są odpady. Po wypełnie-
niu takiego obiektu wynajmu-
jący znika, pozostawiając kło-
potliwy ładunek właścicielom, 
na których później spoczywa 
obowiązek kosztownej utyliza-
cji. To ogromny wydatek liczo-
ny nawet w milionach złotych. 
Nie zapominajmy też o środo-
wisku, które w wyniku takich 
działań często zostaje poważnie 
zdegradowane.

Przypominamy również, że 
nielegalne pozbywanie się od-
padów we własnym zakresie 
poprzez np. ich spalenie, zako-
pywanie lub wylewanie do zie-
mi jest karalne. Takie zacho-
wanie powoduje poważne szko-
dy dla środowiska i zagraża ży-
ciu oraz zdrowiu ludzi. W każ-
dym przypadku otrzymania in-
formacji o przedostaniu się ta-
kich substancji do gleby, wody 
czy ich zapaleniu, śledczy do-
kładnie sprawdzają okoliczno-
ści sprawy biorąc pod uwagę, 
że zdarzenie może być efektem 
celowego działania. Jeśli zebra-
ny materiał dowodowy to po-
twierdzi, sprawcy nie unikną 
odpowiedzialności zarówno 
karnej, jak i finansowej. 

Kryminalni ze świętochłowic-
kiej komendy namierzyli i za-
trzymali 21-letniego podpalacza. 
Mieszkaniec Bytomia podkładał 
ogień w pomniekach na odpady 
komunalne na terenie miasta. O 
jego dalszym losie zadecyduje 
sąd. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Śledczy ze świętochłowickiej 
komendy zatrzymali 21- letnie-
go podpalacza. Młody bytomia-
nin, w ostatnich kilku miesią-
cach dokonał kilkunastu pod-
paleń pojemników na odpady, 
które zlokalizowane były w róż-

nych rejonach miasta, głównie 
w dzielnicy Lipiny, Piaśniki i 
Chropaczów. Kryminalni weryfi-
kowali każdą zebraną w sprawie 
informację, przesłuchiwali 
świadków i sprawdzali rożne 
wątki. Na podstawie zgromadzo-
nych materiałów, mundurowi 
namierzyli i zatrzymali 21-let-
niego seryjnego podpalacza. Na 
szczęście nikt nie ucierpiał w 
wyniku działalności „piroma-
na”. Mężczyzna usłyszał już za-
rzuty zniszczenia mienia. O jego 
dalszym losie zadecyduje sąd. 
Grozi mu do 5 lat więzienia.

Spowodowali pożar hali  
z odpadami

Pocztowa złodziejka

Spowodował 
wypadek ze skutkiem 

śmiertelnym.  
Był pijany...

Tragedia na drodze. Zginęła 
motorowerzystka

Podpalacz  śmietników 
został zatrzymany

We właściwym miejscu i cza-
sie znalazł się jeden z sędziów 
Sądu Rejonowego w Bielsku-
-Białej. Ujął on i przekazał poli-
cjantom sprawczynię kradzieży 
rozbójniczej, która w jednym z 
bielskich urzędów pocztowych 
skradła towar o wartości 200 zł. 
Uciekając odepchnęła interwe-
niującą pracownicę ochrony i 
wybiegła z budynku poczty. Wy-
muszenie rozbójnicze, to po-
ważne przestępstwo niezależ-
nie od wartości skradzionego 
mienia. Zatrzymanej kobiecie 
grozi za nie do 10 lat więzienia.

W salonie sprzedaży jednego z 
bielskich urzędów pocztowych pra-
cownica ochrony zauważyła na mo-
nitoringu, jak pewna klientka za-
biera z wystawy kilka portfeli oraz 
opakowania z grami i wychodzi z 
budynku. Gdy podeszła do niej, 
aby ją powstrzymać, 32-latka ode-
pchnęła ją i zaczęła uciekać. Pra-
cownica ochrony ruszyła za nią w 
pościg. Biegnące kobiety zauważył 
jeden z przechodniów. Ruszył on w 
pościg za uciekinierką i ją schwy-
tał. Okazało się, że przechodniem 
tym jest sędzia z Sądu Rejonowego 

w Bielsku-Białej. Kiedy zgłaszał in-
terwencję, w pobliżu przejeżdżali 
policjanci wydziału konwojowego. 
Sędzia zatrzymał przejeżdżający ra-
diowóz i poinformował ich o zajściu. 
Mundurowi przewieźli bielszczankę 
do komendy. Całe skradzione przez 
nią mienie odzyskano. Badanie al-
komatem wykazało w organizmie 
kobiety prawie 2,5 promila alkoho-
lu. 32-latka, po nocy spędzonej  
w policyjnym areszcie, została do-
prowadzona do prokuratury, gdzie 
usłyszała zarzuty kradzieży rozbój-
niczej i została objęta policyjnym do-
zorem. Za przestępstwo to grozi jej 
do 10 lat więzienia.

Policjanci z Dąbrowy Górni-
czej pod nadzorem prokuratury 
wyjaśniają okoliczności tragiczne-
go wypadku drogowego, do które-
go doszło w sobotni poranek na 
skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego  
i Srokowskiego. W wyniku zderze-
nia opla z chevroletem, śmierć na 
miejscu poniósł 77-letni kierujący 
sparkiem. Jak się okazało, 25-let-
ni kierowca signum miał 1,3 pro-
mila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w Dąbrowie 
Górniczej na skrzyżowaniu ul. Pił-
sudskiego z ul. Srokowskiego. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wy-
nika, że 25-letni mieszkaniec Bę-
dzina kierujący oplem signum, na 
prostym odcinku jezdni zderzył się 
czołowo z wyjeżdżającym z bocznej, 
podporządkowanej drogi chevrole-
tem sparkiem, który po uderzeniu 
zmieniając kierunek jazdy nie-
znacznie uszkodził jadącego rów-
nież ul. Piłsudskiego w kierunku 
centrum miasta seata leona. W wy-
niku zderzenia pojazdów śmierć na 

miejscu poniósł 77-letni kierujący 
chevroletem. Przybyły na miejsce 
prokurator zarządził sekcję zwłok 
dąbrowianina. Do szpitala z urazem 
głowy i kręgosłupa, bez czucia  
w dolnych partiach ciała trafił rów-
nież kierujący oplem signum, u któ-
rego jak się okazało stwierdzono w 
organizmie 1,3 promila alkoholu. 
Wszczęte śledztwo wyjaśni przyczy-
ny i okoliczności tego tragicznego  
w skutkach zdarzenia.

Tarnogórscy policjanci 
pod nadzorem prokuratora 
wyjaśniają okoliczności tra-
gicznego wypadku, do które-
go doszło na skrzyżowaniu 
ulicy Opatowickiej z ulicą 
Obwodnica w Tarnowskich 
Górach. Jadąca skuterem 
35-latka, zderzyła się z sa-
mochodem ciężarowym, któ-
rego kierowca prawdopodob-
nie wjechał na skrzyżowanie 
na czerwonym świetle. Pomi-

mo szybkiej reakcji świad-
ków i reanimacji kobiety, 
mieszkanka powiatu tarno-
górskiego zmarła.

Do zdarzenia doszło około 
godziny 5.30 na skrzyżowaniu 
ulicy Opatowickiej z ulicą Ob-
wodnica w Tarnowskich Gó-
rach. Z ustaleń policjantów wy-
nika, że 35-latka jechała sku-
terem ulicą Opatowicką w kie-

runku centrum Tarnowskich 
Gór. Na skrzyżowaniu, zderzyła 
się z samochodem ciężarowym, 
którego kierowca prawdopo-
dobnie wjechał na nie na czer-
wonym świetle. Pomimo szyb-
kiej reakcji świadków i walki o 
życie kobiety, mieszkanki po-
wiatu tarnogórskiego nie udało 
się uratować. Zmarła w wyniku 
poniesionych obrażeń. Pracu-
jący na miejscu zdarzenia poli-
cjanci ruchu drogowego zbada-
li stan trzeźwości 32-letniego 
kierowcy ciężarówki. Mężczy-
zna był trzeźwy. Mundurowi 
zatrzymali mu prawo jazdy. 
Utrudnienia w miejscu zdarze-
nia trwały około czterech go-
dzin. Miejsce wypadku zabez-
pieczali tarnogórscy policjanci, 
którzy wyznaczyli objazdy. 
Okoliczności tego tragicznego 
w skutkach zdarzenia, wyja-
śniać będzie miejscowa proku-
ratura we współpracy z tarno-
górską jednostką policji.

Oprac. Katarzyna Gwara



4. PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 15-16 LIPCA 2019 REKLAMA

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

 n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus GHIA 
2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109 tys. km, FULL 
OPCJA - 10500 zł / do negocjacji.  
Tel.: 608 825 187

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 5 lipca 2019 r.

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

  18.900 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  

KIA CEED 1.4 D, 
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł.,serwis., gwarancja, 
F-ra VAT  

44.900 zł  

HONDA JAZZ  
1.2 E, rok prod. 2011, kraj.,  
I - wł.,  serwis

  21.900 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  

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2016, kraj.,  
I – wł.,serwis. 

33.900 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 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 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN XSARA 1.6 E, rok prod. 1999  1.700 zł
n DACIA DUSTER 1.6 E, rok prod. 2018, 

 kraj., I –wł., gwarancja
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 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 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 NISSAN X-TRAIL 1.6 D, rok prod. 2014, 

 kraj., I –wł., F. VAT  59.900 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 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n PEUGEOT 107, 1.0 E, rok prod. 2006, 

kraj., I –wł. 8.900 zł
n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 42.800 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009 11.900 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 COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015  

kraj., I – wł., serwis, 132 KM 49.900 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 TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  55.900 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

55.600 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 15 LIPCA  2019 r.

05:05 BBC w Jedynce – Błękitna 
Planeta. Seria II cz. 4. Wielki błękit; 
film dokumentalny; Wielka Brytania

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 214; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 524; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 88 

Ełk; magazyn;  od lat 7
09:10 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 6/15 - Za kulisami, 
czyli bisnesswoman; serial TVP

10:20 Komisarz Alex; s.X; odc. 118 - 
Matczyna miłość; serial TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 133 - 
Kolekcjoner; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – Nasz 

dziwaczny świat odc. 16; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania

14:00 Elif; s.III; odc. 525; serial; Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Krótka 

historia majonezu; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 215; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4018; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 15-16/108; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
22:00 Rolnik szuka żony seria V; odc. 

11; reality show;  od lat 12
22:30 Ekstradycja 2; odc. 8/9; serial TVP
23:40 Uwięzione; odc. 11; serial; 

Hiszpania (2015);  od lat 16
00:40 Uwięzione; odc. 12; serial; 

Hiszpania (2015);  od lat 16
01:50 Wymarzona dziewczyna ; 

komedia; USA (2015)
03:25 Brudna gra: Ciemna strona 

sportu; film dokumentalny; Niemcy 
(2016)

04:25 Notacje – Alfred Schreyer. 
Pan profesor Bruno Schulz; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny - odc 458 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 35 Gorzka prawda; 
serial; Niemcy (2008);  od lat 12

06:55 Coś dla Ciebie; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2226; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
07:55 Pytanie na śniadanie; STEREO, 

16:9,  od lat 12, Na żywo
11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 

żywo
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra - 

(418);  od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 214 

„Muszę rozgrzać Achillesa” sezon 11; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2058; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:30 Koło fortuny - odc 459 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 20 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018);  od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 152; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 135 Gwiaździste niebo, 
część 1; serial; Niemcy (2008);  od 
lat 12

16:00 Koło fortuny - odc 460 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2227; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości - odc 99 (Adini 
Sen Koy); Turcja (2016);  od lat 12

18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 
żywo

18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram; STEREO, 16:9, 

Na żywo
18:40 Na dobre i na złe; odc. 713 To, co 

najcenniejsze; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 113 „Nowe 

gniazdo”; serial komediowy TVP;  od 
lat 12

20:10 Zemsta o jasnych oczach; s.II 
- odc 2/3 (La vengeance aux yeux 
clairs); serial obyczajowy; Francja 
(2017);  od lat 12

22:00 Anatomia zła; dramat;  od lat 16
00:10 Barany. Islandzka opowieść 

(Hrutar); komediodramat; Islandia 
(2015);  od lat 12

01:50 Glina; odc. 5/25; serial kryminalny 
TVP;  od lat 16

03:00 Wielki Waldo Pepper (Great 
Waldo Pepper, The); film fabularny; 
USA (1975);  od lat 12

6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:45 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:15 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie; 

program
10:45 Dlaczego ja?; serial
11:45 Gliniarze; serial
12:40 Trudne sprawy; serial
13:40 Sekrety rodziny; serial. Fabian i 

Kasia planują ślub
14:40 Dlaczego ja?; serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterski 
16:40 Gliniarze; serial. Zamaskowani 

mężczyźni napadają na pewną matkę 
i zabierają jej dziecko. Podejrzenie 
pada na byłego męża kobiety, który 
nie potrafi pogodzić się z rozstaniem. 
W toku śledztwa pojawiają się 
wątpliwości.

17:40 Sekrety rodziny; serial. Zgodnie 
z ostatnią wolą Henryka Kwietnia 
część udziałów w rodzinnej firmie 
ma przejąć jego synowa. Córka 
nieboszczyka nie zgadza się z 
tą decyzją. Alina nie wierzy w 
wyidealizowany obraz bratowej.

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich; serial. 

Ferdek ubolewa nad faktem, że nikt 
z rodziny nie szanuje go jako ojca. 
Wiąże to z powszechnym upadkiem 
obyczajów i kultury. Postanawia 
zmusić rodzinę do uroczystego 
celebrowania Dnia Ojca.

20:05 Więzień labiryntu; film akcji. 
Thomas budzi się w środku 
ogromnego labiryntu. Podobnie 
jak pozostali uwięzieni w Strefie nie 
pamięta niczego z dotychczasowego 
życia. Razem z innymi szuka 
sposobu ucieczki.

22:25 Cudzoziemiec; filmsensacyjny. 
Jonathan Cold po odejściu z CIA 
został człowiekiem do zadań 
specjalnych. Przyjaciel, Alexander, 
prosi go o przysługę - dostarczenie 
paczki adresatowi mieszkającemu na 
niemieckiej prowincji.

0:45 Tajemnice losu; program 
interaktywny

4:55 Disco gramy!; program muzyczno-
rozrywkowy

5:40 Telezakupy TV Okazje

05:30 Uwaga! (5734) - program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Szkoła (437) - program, 
08:00 19 + (343) - program
08:30 19 + (344) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1139) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1140) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (29/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (694) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1141) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1142) - 

program kryminalny. Na komisariat 
przy Pomorskiej dzwoni kobieta 
wzywając pomocy. Niebawem policja 
znajduje jej ciało. Okazuje się, że 
ofiara została brutalnie zgwałcona i 
uduszona…

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

16:00 Szkoła (438) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (30/60) 

- program. Leśniczy spotyka w 
lesie przestraszonego 8-latka. 
Policjanci, przeszukując okolicę, 
znajdują prymitywne obozowisko i 
drugiego, 11-letniego chłopca. Bracia 
twierdzą, że mieszkają w lesie… 
Inny patrol zostaje wezwany do 
kradzieży rowerów. Winni okazują się 
nastolatkowie, którzy twierdzą, że są 
dziećmi dyplomatów z Malty, a rowery 
tylko sobie pożyczyli... 

18:00 Ukryta prawda (695) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7866) - informacje
19:35 Sport (7849) - informacje, live
19:45 Pogoda (7846) - informacje 
19:50 Uwaga! (5735) - program
20:10 Doradca smaku 10-Torcik bezowy 

z kremem waniliowym i owocami 
(37/40) - program

20:15 Na Wspólnej (2909) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (176) - program
21:30 Projekt Lady 4 (9/12) - program
22:30 Salon sukien ślubnych Goka (2/8) 

- program
23:30 Annabelle - horror, USA 2014 

(od lat 16)
01:35 Co za tydzień (909) - magazyn
02:10 Uwaga! (5735) - program
02:35 Moc Magii (542) - program

5:50 Zbuntowany anioł; serial; odc.: 263
6:45 Wojny magazynowe: Kanada; 

program; odc.: 26
7:15 Lekarze na start; serial; odc.: 31
8:00 Lombard. Życie pod zastaw; serial; 

odc.: 141 Sezon: 3
9:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 41
10:00 Zaklinaczka duchów; serial; odc.: 

106 Sezon: 5
11:00 Zaklinaczka duchów; serial; odc.: 

107 Sezon: 5
12:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 16
13:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 17
14:00 Łowcy skarbów; serial; odc.: 16
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 119 Sezon: 3
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 41
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 42
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 141 Sezon: 3
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 142 Sezon: 3
20:00 13. dzielnica – ultimatum; film 

sensacyjny. Paryż, rok 2013. Szef 
tajnej policji dąży do wyburzenia 
13. dzielnicy, w której władzę 
sprawują gangi. Bojownik o prawa 
mieszkańców sektora i kapitan policji 
chcą uchronić rejon przed zagładą.

21:55 Człowiek pies; film sensacyjny. 
Danny od 4. roku życia był 
wychowywany przez gangstera, 
który traktował go jak psa i szkolił 
na mordercę. Jego życie zmienia się 
dopiero wtedy, gdy Danny poznaje 
niewidomego stroiciela fortepianów.

23:50 Lake Placid; film sensacyjny. 
Kiedy w jeziorze Lake Placid zaczyna 
grasować krwiożercze zwierzę, okolice 
zaludniają się poszukiwaczami bestii. 
Oprócz miejscowych pojawiają się 
również przyjezdni…

1:25 Rodzinny interes; serial. Tamara i 
Filip postanawiają uciec, ale po drodze 
psuje im się samochód, wskutek 
czego trafiają do warsztatu „Majewski 
i Wrzosek”. Odc.: 41

2:35 Taki jest świat; przegląd doniesień 
agencyjnych ze świata

3:30 Biesiada na cztery pory roku; 
program; odc.: 2

4:00 Biesiada na cztery pory roku; 
odc.: 6

4:40 Z archiwum policji; program; 
odc.: 8

4:50 Słodka miłość; serial; odc.: 87
5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 264

05:35 Bulionerzy; odc. 25/75 - Kukła; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

06:05 Na sygnale; odc. 102 „Nadzieja”; 
serial fabularyzowany TVP;  od lat 12

06:35 Na sygnale; odc. 103 „Kotlet po 
kijowsku”; serial fabularyzowany TVP

07:10 Siedem życzeń; odc. 6/7 - Klątwa 
bogini Bast; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1091; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 25; 

serial TVP;  od lat 7
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 26; 

serial TVP;  od lat 7
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 131 

„Dziadkowie kontratakują” sezon 6; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

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

11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; odc. 13;  od lat 7

11:40 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 104 - Wielkie 
otwarcie; serial TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 246 - 
Polowanie na jelenie; serial TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 247 - 
Wyzwolenie Łazarza; serial TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 329 
Uprowadzenie; serial TVP;  od lat 12

16:25 Na sygnale; odc. 103 „Kotlet po 
kijowsku”; serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.IX; odc. 105 - Nowe 
wyzwania; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 
krótkie kariery; serial TVP

18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 133 „Ból 
rozstania” sezon 6; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248 - 
Wina; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 44 - 
Zatrute wino; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 
geniusza; serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 
Mróz; serial kryminalny TVP

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

01:05 Echo serca; odc. 4; serial TVP
01:55 Echo serca; odc. 5; serial TVP
02:40 Siedem życzeń; odc. 6/7 - Klątwa 

bogini Bast; serial TVP
03:50 Grzech Fatmagül; odc. 15; serial; 

Turcja (2011);  od lat 12
04:40 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 131 

„Dziadkowie kontratakują” sezon 6; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - W drodze (15); magazyn 

07:05 Okrasa łamie przepisy – 
Wiosenny śledź z Zalewu; magazyn 

07:40 Śpiewające fortepiany - (51)
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 97 

Bielsko - Biała; magazyn;  od lat 7
09:10 Koło fortuny - odc 396 ed. 6
09:50 Rodzina, ach rodzina - (odc. 3) - 

Żona 2; widowisko;  od lat 12
10:50 Podróże z historią; s.V; odc. 53 11 

listopada - Dzień Niepodległości; cykl 
dokumentalny

11:25 Święta wojna - (258) Hany - 
Many; serial komediowy TVP

11:55 Gwiazdy opolskich kabaretonów 
- Maciej Stuhr

12:15 Życie to Kabaret - Kabaretowa 
Scena Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1-2

14:15 Śpiewające fortepiany - (52)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - 

Wczasy z Kabaretem - Szczecin (1-3). 
All Inclusive

18:20 Okrasa łamie przepisy – 
Wiosenny polski obiad; magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - (98) - Indiańskie amory; cykl 
reportaży; Bez ograniczeń wiekowych

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - Mołdawia winem płynąca 
(16); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (259) Heavy Metal 
Krupniok; serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany - (53); Bez 
ograniczeń wiekowych

21:35 Kabaretowy Klub Dwójki - (53) - 
Hipisi czyli peace, love & rock’n’roll; 
widowisko rozrywkowe;  od lat 12

22:30 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów - (8) - Nauczyciel 
cz. 2; program rozrywkowy;  od lat 12

23:35 Koło fortuny - odc 395 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:20 Niezapomniane Koncerty - Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2019 (1) Toruń; koncert; Bez 
ograniczeń wiekowych

01:20 Niezapomniane Koncerty - Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2019 (2) Toruń; koncert; Bez 
ograniczeń wiekowych

02:15 Dzięki Bogu już weekend; s.III - 
(32); program rozrywkowy;  od lat 12

03:20 Rozrywka Retro - Telepeerele - 
(18); widowisko rozrywkowe;  od 
lat 12

05:10 Szkoła (23) - program
06:10 Ukryta prawda (632) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (114) - program 

sądowy
08:10 Szpital (312) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(151/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (162/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (3/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (376) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (115) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(152/176) - program sądowy
16:20 Szpital (313) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (24/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (4/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Żony Hollywood 3 (11/12) - 

program
20:00 Odwróceni (7/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16)
21:05 Odwróceni (8/14) - serial 

sensacyjny; (od lat 16)
22:05 Mama - horror, Hiszpania/

Kanada 2013 (od lat 16). Dwie 
małe dziewczynki znikają w lesie 
w tajemniczych okolicznościach 
po tym, jak ich rodzice zostają 
zamordowani. Kilka lat później udaje 
się odnaleźć siostry, które w końcu 
mogą rozpocząć nowe życie. Niestety, 
gdy światło gaśnie okazuje się, że 
nadal jest COŚ, co chce odnaleźć 
dziewczynki i utulić je do snu.

00:15 Zagubieni (1/24) - serial, USA. 
Aby przetrwać, grupa składająca 
się z członków rodziny, przyjaciół, 
wrogów i zupełnie nieznanych sobie 
osób musi wspólnie stawić czoła 
bezlitosnej pogodzie i trudnym 
warunkom. Jednak po ponad 40 
dniach na wyspie wiadomo, że 
niebezpieczeństwo i tajemnice czają 
się wszędzie, a osoby, którym ufają 
mogą obrócić się przeciwko nim…

01:10 Druga strona medalu (4/8) - talk 
show – Otylia Jędrzejczak

01:40 Druga strona medalu (6/8) - talk 
show – Jacek Olszewski

02:10 Druga strona medalu (8) - talk 
show – Alicja Tysiąc

02:40 Noc Magii (542) - program

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (5/13) - program lifestylowy 

06:05 Co za tydzień (909) - magazyn 
06:35 Nowa Maja w ogrodzie 3 (20/39) 

- program 
07:05 Ostre cięcie 4 (6/12) - program 
07:50 Sablewskiej sposób na modę 5 

(2/13) - program rozrywkowy 
08:35 Apetyt na miłość 2 (3/10) - 

program rozrywkowy 
09:35 W czym do ślubu? (8/10) - reality 

show 
10:10 Afera fryzjera 6 (11/12) - program 
10:55 Perfekcyjna Pani Domu 5 (13) - 

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

program kulinarno-rozrywkowy 
12:55 Miłość od kuchni (9/10) - program 
13:55 W czym do ślubu 4 (10/12) - 

reality show 
14:25 Pomysłowe wesela (6/10) - 

program lifestylowy 
15:00 Pani Gadżet EXTRA 3 - magazyn 
15:45 Ugotowani 7 (45) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:20 Ugotowani 7 (46) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
16:55 Ugotowani 7 (47) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
17:30 Ugotowani 7 (48) - program 

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

program kulinarno-rozrywkowy 
19:05 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(6/8) - reality show 
19:50 Kosmetyczne rewolucje (1/8) - 

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

(8/12) - program rozrywkowy 
21:55 Pani Gadżet 17 (2/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana 2 (2/8) - program 

lifestylowy 
23:25 W roli głównej - Magdalena 

Cielecka (2/6) - talk show 
23:55 Wojny salonów piękności (17/20) 

- program rozrywkowy 
01:00 Życie z syndromem Tourette’a - 

dokument (od lat 16)
02:00 Wiem, co jem 5 (8/10) - magazyn 
02:30 Wiem, co jem 4 (9/15) - magazyn 
03:00 Wiem, co jem na diecie (12) - 

program lifestylowy 
03:30 W roli głównej - Mandaryna (5/8) 

- talk show 
04:00 W roli głównej - Martyna 

Wojciechowska (6/8) - talk show 
04:30 W roli głównej - Krzysztof Ibisz 

(7/8) - talk show (od lat 12)

07:15 Sportowy Wieczór
07:50 Piłka nożna - Mistrzostwa Europy 

U21: Finał 
10:00 PN 
11:55 Piłka wodna - Mistrzostwa Świata 

- Korea Południowa: Brazylia - Włochy 
13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
10 m synchroniczne kobiet 

15:50 Siatkówka plażowa - Plaża Open - 
Łódź  (skrót); STEREO, 16:9

17:45 Wyścigi samochodowe - Formuła 
1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii - 
Podsumowanie; STEREO, 16:9

19:00 4-4-2 - magazyn piłkarski
20:00 Gol Ekstra; felieton
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Gol - magazyn piłkarski
23:30 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
10 m synchroniczne kobiet 

01:05 Boks - Gala Knock Out Boxing 
Night - Rzeszów: Matyja - Stępień; 
Czerkaszyn - Capper; Różański - Izu

04:05 Boks - Gala w Nowym Jorku: 
Anthony Joshua - Andy Ruiz 

6:00 Buffy: postrach wampirów; serial 
animowany

7:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata; 
serial animowany

7:35 Dragon Ball Super; serial 
animowany. 

8:00 Nasz nowy dom; program
9:00 Septagon; serial
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda
11:00 Sekrety sąsiadów; serial
11:30 Sekrety sąsiadów; serial
12:00 Galileo; program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji; serial
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i policjanci; program
16:00 Gliniarz i prokurator; serial
17:00 Przeklęta; serial
18:00 Septagon; serial
19:00 Policjantki i policjanci; serial. 

Słynna akcja charytatywna zostaje 
zakłócona napadami na wolontariuszy. 
Pozornie proste śledztwo okazuje 
się wyzwaniem. Marzenia Zapałów o 
własnym domu wymagają poświęceń. 
Karina bije się myślami.

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; serial. Kuba przeżywa 
zniknięcie Izy. Zaczyna zaglądać do 
kieliszka i traci nad tym kontrolę. 
Paulina proponuje mu, żeby ją 
odwiedził. W pracy razem prowadzą 
sprawę zabójstwa bezdomnego 
Mietka.

21:00 Gwiazdy kabaretu
22:00 Galileo; program. W programie 

o rozkładanym dachu rowerowym, 
metodach wirtualnych przymiarek 
krawieckich, połówie langust u 
wybrzeży wyspy Jawa oraz uprawie i 
wartościach zdrowotnych grejpfruów.

23:00 Armia ciemności; horror. Ash 
zostaje przeniesiony przez złe moce 
w przeszłość, kilka wieków wstecz. 
Trafia w środek walki i zostaje 
wzięty do niewoli. Ma zakończyć 
życie w pieczarze, w której czai się 
niewyobrażalne zło.

1:00 STOP Drogówka; program
2:00 Polityka na ostro
3:05 SuperLudzie; program 
3:35 SuperLudzie; program 
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport; magazyn 
5:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Był taki dzień - 15 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny - 15.07.1989
07:45 Popielec; odc. 9 - Po latach...; 

serial TVP;  od lat 12
09:15 Z naturą na co dzień; odc. 5/6 

woj. pomorskie; cykl dokumentalny
09:50 Historia Polski - Niezwykłe 

Dwudziestolecie. Historia 
gospodarcza II RP - Bankowość 
odc. 3

10:20 Niezwykłe Dwudziestolecie. 
Historia gospodarcza II RP - Budowa 
Gdyni odc. 4;  od lat 12

10:55 Sensacje XX wieku - Fabryki 
śmierci cz. 1; cykl dokumentalny

11:30 Życie. cz. 6. Owady; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2009); Bez ograniczeń wiekowych

12:30 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

12:45 Czas honoru; odc. 72 
„Zakładniczka”; serial TVP;  od lat 12

13:45 C. K. Dezerterzy - cz. II; komedia; 
Polska, Węgry (1985);  od lat 12

15:10 Olbrzymy Oceanów - cz. 2/3; 
serial dokumentalny; Wielka Brytania 
(2011); Bez ograniczeń wiekowych

16:10 Spór o historię - Krzyżacy; debata
16:45 Historia Polski - Legenda 

Grunwaldu; film dokumentalny
17:55 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii. - Las zabliźnił 
rany

18:25 Flesz historii; odc. 451; cykl 
reportaży;  od lat 7

18:45 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 40; cykl dokumentalny

19:05 Nad Niemnem; odc. 1/4; serial 
TVP

20:10 Historia w postaciach zapisana 
- Fryderyk II, król Prus; cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

21:55 Amerykańska broń; odc. 1 Od 
wynalezienia prochu do rewolucji 
Amerykańskiej; serial dokumentalny; 
Kanada (2013);  od lat 12

22:55 Errata do biografii - Wojciech 
Albiński;  od lat 12

23:55 Sensacje XX wieku - Fabryki 
śmierci cz. 1; cykl dokumentalny

00:30 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 1; cykl dokumentalny;  
od lat 7

00:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Las zabliźnił rany

01:30 Dziennik telewizyjny - 15.07.1989

6:00 Liga Narodów FIVB
8:30 KOTV Weekly; magazyn
9:00 Gortat Team – Wojsko Polskie. 

Widzowie zobaczą towarzyski mecz 
koszykówki. Drużyna Marcina Gortata, 
wicemistrza NBA z 2009 roku, 
zmierzy się w łódzkiej Atlas Arenie z 
reprezentacją Wojska Polskiego.

11:30 Wimbledon. W All England Lawn 
Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
Wimbledonu

14:30 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk. W 
lipcu w Gliwicach rozegrany zostanie 
mecz o Superpuchar Polski

17:00 Wimbledon
20:00 Grand Prix Wielkiej Brytanii. 

Dziesiąta eliminacja sezonu Formuły 
1 odbędzie się na torze położonym 
w angielskiej wsi Silverstone. 
Faworytem rywalizacji wydaje się 
Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes 
AMG Petronas Motorsport).

21:00 Liga Narodów FIVB
23:30 Liga Narodów FIVB
2:00 Gala boksu zawodowego. 

Widzowie obejrzą galę boksu 
zawodowego.

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Natura w Jedynce – Nasz 
dziwaczny świat odc. 16; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 215; 
serial; Turcja (2015);  od lat 12

07:10 Elif; s.III; odc. 525 (Elif); serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Wokół mórz. Fale pływowe; cykl 

dokumentalny; Francja (2018)
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 7/15 - Kuzynka, czyli 
powrót do źródeł; serial TVP

10:15 Komisarz Alex; s.X; odc. 119 - 
Duże małe zło; serial TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 134 - 
Ślepy los; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce – Żubry 

z Puszczy Białowieskiej; film 
dokumentalny; Francja (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 526 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

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

klopsy do Iławy; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 216; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4000; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 17-18/108; 

teleturniej
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. 

12; reality show;  od lat 12
22:30 Okupowani; odc. 4 Lipiec (odc. 

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

23:30 Samolot, który uderzył w 
Pentagon; film dokumentalny; USA 
(2016)

00:25 Wichry wojny; odc. 6; serial; USA 
(1983);  od lat 12

03:00 Jej spowiedź; film dokumentalny; 
Bułgaria (2017)

04:05 Notacje – Jerzy Bończak. 
Sowizdrzał; cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny - odc 461 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 36 Wina i pokuta; serial; 
Niemcy (2008);  od lat 12

06:55 Starokatolicy w Lublinie; reportaż; 
Bez ograniczeń wiekowych

07:20 Familiada; s.I; odc. 2227; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pytanie na śniadanie; STEREO, 
16:9,  od lat 12

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 
żywo

11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra  
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 215 „Niech 

sobie kociak mruczy” sezon 11; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2059; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:30 Koło fortuny - odc 462 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 21 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018);  od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 153; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 136 Gwiaździste niebo, 
część 2; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny - odc 463 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2228; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości - odc 100 (Adini 
Sen Koy); Turcja (2016);  od lat 12

18:00 Panorama
18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 714 

Choroba lądowa; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 114 

„Dziadkowie kontratakują”; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

20:10 Rozmowy kontrolowane; 
komedia;  od lat 12

21:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 156 
„Dżambalaja” sezon 6; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

22:30 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 157 „Jajo i 
kura” sezon 7; serial TVP;  od lat 12

23:05 Zemsta o jasnych oczach; s.II - 
odc 2/3; serial obyczajowy; Francja 
(2017);  od lat 12

01:00 Świat bez fikcji - Janis; film 
dokumentalny; USA (2015);  od lat 12

02:45 Glina; odc. 6/25; serial kryminalny 
TVP;  od lat 16

03:50 Barany. Islandzka opowieść 
(Hrutar); komediodramat; Islandia

6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:45 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:15 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie; 

program 
10:45 Dlaczego ja?; serial
11:45 Gliniarze; serial
12:40 Trudne sprawy; serial
13:40 Sekrety rodziny; serial
14:40 Dlaczego ja?; serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterski 
16:40 Gliniarze; serial
17:40 Sekrety rodziny; serial. Nadię 

odwiedzają rodzice, którzy na co dzień 
mieszkają w Stanach Zjednoczonych. 
Para zatrzymuje się w domu chłopaka 
Nadii. Niestety, wizyta rodziców 
odbiega od tego, czego ich córka się 
spodziewała.

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich; serial. 

W kamienicy przy ul. Ćwiartki 
3/4 pojawiają się dzikie pszczoły. 
Rój z dnia na dzień staje się coraz 
agresywniejszy. Przestraszeni sąsiedzi 
łączą siły w walce z natrętnymi 
owadami.

20:05 Znaki; serialsensacyjny. Trela 
i Ada rozmawiają z Robertem. 
Wypytują go o przepustkę, na którą 
wyszedł, gdy zamordowano Laurę. 
Wydaje im się dziwne, że Dzikowski 
nigdy nie sprawdził tego tropu.

21:05 Znaki; serial sensacyjny. W 
Sowich Dołach dochodzi do kolejnego 
zabójstwa - nad jeziorem zostaje 
znalezione ciało Martyny. Inspektor 
Osińska z CBŚ przejmuje nadzór nad 
prowadzonym przez Trelę śledztwem.

22:10 Rekrut; film sensacyjny. James 
Clayton zostaje zwerbowany do 
pracy w CIA. Jego mentorem jest 
Walter Burke. Szybko okazuje się, 
że prowadzi on podwójną grę z 
Jamesem.

0:40 Skazany na śmierć; serial. 
Rozruchy zbliżają się do murów 
więzienia Ogygia. Michael wysyła 
wiadomość do brata, by ustalić 
miejsce spotkania na zewnątrz…

1:45 Tajemnice losu; program
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5735) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (438) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Torcik bezowy 

z kremem waniliowym i owocami 
(37/40) - program

08:00 19 + (345) - program
08:30 19 + (346) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1141) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1142) - 

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

program
12:30 Ukryta prawda (695) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1143) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1144) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (8/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (439) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (31/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (696) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7867) - informacje
19:35 Sport (7850) - informacje, live
19:45 Pogoda (7847) - informacje 
19:50 Uwaga! (5736) - program
20:10 Doradca smaku 10-Gulasz nihari z 

wołowiny (36/40) - program
20:15 Na Wspólnej 17 (2910) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (177) - program
21:35 Tłumaczka - film sensacyjny, 

Wielka Brytania/USA/Francja 2005. 
Piękna tłumaczka przy ONZ (w tej 
roli Nicole Kidman) przypadkowo 
słyszy wypowiedzianą w bardzo 
rzadkim języku groźbę pod adresem 
jednego z afrykańskich przywódców. 
Kiedy zawiadamia o tym ochronę 
ONZ, sama staje się celem dla 
zamachowców…

00:10 Kuba Wojewódzki 12 (1/14) - talk 
show; (od lat 16)

01:10 W garniturach (9/12) - serial, 
USA. Harvey trafia na podobnego 
sobie: jest to pewny siebie adwokat 
strony przeciwnej w sprawie z pozwu 
zbiorowego…

02:05 Salon sukien ślubnych Goka (2/8) 
- program

03:05 Uwaga! (5736) - program
03:30 Moc Magii (543) - program

5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 264
6:45 Wojny magazynowe: Kanada; 

program; odc.: 27
7:15 Lekarze na start; serial; odc.: 32
8:00 Lombard. Życie pod zastaw; serial; 

odc.: 142 Sezon: 3
9:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 42
10:00 Zaklinaczka duchów; serial; odc.: 

107 Sezon: 5
11:00 Nash Bridges; serial; odc.: 1
12:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 17
13:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 18
14:00 Łowcy skarbów; serial; odc.: 17
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 120 Sezon: 3
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 42
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 43
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 142 Sezon: 3
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial. Właściciel znanej restauracji 
zostaje oskarżony o otrucie klienta. 
Kiedy Adek niespodziewanie 
zauważa jego konkurenta, zaczyna 
podejrzewać…; odc.: 143 Sezon: 3

20:00 Kontakt bezpośredni; film 
sensacyjny. Mike Riggins, oficer 
operacyjny sił specjalnych USA, trafia 
do rosyjskiego więzienia. Podjęcie się 
uwolnienia porwanej Amerykanki staje 
się przepustką do wolności.

21:50 Najlepsi z najlepszych; film 
sensacyjny. Alex i Tommy wchodzą w 
skład drużyny mającej reprezentować 
USA na mistrzostwach takewondo. 
Ich przeciwnikami są najlepsi 
koreańscy wojownicy, którzy uczą się 
tej sztuki walki od dzieciństwa.

23:50 Asy bez kasy; film sensacyjny. 
Dave każdego dnia transportuje 
cudze pieniądze. Marzy o własnej 
fortunie i o zdobyciu serca koleżanki 
z pracy. Fantazje przeradzają się w 
rzeczywistość, gdy decyduje się 
ukraść zdeponowaną gotówkę.

1:45 Rodzinny interes; serial. Tamara i 
Filip postanawiają uciec, ale po drodze 
psuje im się samochód, wskutek 
czego trafiają do warsztatu „Majewski 
i Wrzosek”. Wojtek postanawia 
pojechać do… odc.: 42

2:45 Biesiada na cztery pory roku; 
odc.: 8

3:45 Biesiada na cztery pory roku; dc.: 9
4:10 Z archiwum policji; odc.: 9
4:50 Słodka miłość; odc.: 88
5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 265

05:50 Bulionerzy; odc. 26/75 - Jadło 
domowe; serial TVP;  od lat 12

06:25 Na sygnale; odc. 103 „Kotlet po 
kijowsku”; serial TVP;  od lat 12

06:55 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial TVP;  od lat 12

07:30 Siedem życzeń; odc. 7/7 - 
Senemedar; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1092; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 26; 

serial TVP;  od lat 7
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 27; 

serial TVP;  od lat 7
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 132 

„Powrót” sezon 6; serial TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 133 „Ból 

rozstania” sezon 6; serial TVP
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 104) - Wielkie 

otwarcie; serial obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.IX; odc. 105 - Nowe 

wyzwania; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 247 - 

Wyzwolenie Łazarza; serial TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248 - 

Wina; serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc. 330 

Konferencyjny pojedynek; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 104 

„Przeznaczenie”; serial TVP
16:50 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 

krótkie kariery; serial TVP
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 

szponach zdrowia; serial TVP
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134 sezon 

6; serial TVP;  od lat 12
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 

Mróz; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 45 - 

Cena prawdy; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 

geniusza; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 109 - Potęga 

mediów; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 250 - 

Nikotyna; serial kryminalny TVP
00:15 O mnie się nie martw; s.IX; s. IX 

odc. 1/13; serial komediowy TVP
01:05 Czas honoru; odc. 62 „Wróg czy 

sojusznik”; serial TVP;  od lat 12
02:00 Czas honoru; odc. 63 „To ja Cię 

znalazłem”; serial TVP;  od lat 12
02:50 Siedem życzeń; odc. 7/7 

- Senemedar; serial TVP; Bez 
ograniczeń wiekowych

03:40 Grzech Fatmagül; odc. 16; serial; 
Turcja (2011);  od lat 12

04:30 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 132 
„Powrót” sezon 6; serial komediowy 
TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:15 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - Mołdawia winem płynąca 
(16); magazyn kulinarny

06:50 Okrasa łamie przepisy – 
Wiosenny polski obiad; magazyn 

07:25 Śpiewające fortepiany - (52)
08:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 98 

Bieszczady; magazyn;  od lat 7
08:55 Koło fortuny - odc 397 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (8) - Nauczyciel 
cz. 2; program rozrywkowy;  od lat 12

10:30 Muzeum Polskiej Piosenki - /25/ 
- „Polska” - Kult; Bez ograniczeń 
wiekowych

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /130/ 
- „Hej sokoły” - Maryla Rodowicz; Bez 
ograniczeń wiekowych

10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 54 
Zwykła historia niezwykłych nazw; 
cykl dokumentalny; Bez ograniczeń 
wiekowych

11:30 Święta wojna - (259) Heavy Metal 
Krupniok; serial komediowy TVP;  od 
lat 12

12:05 Życie to Kabaret - 10 - lecie 
kabaretu Paranienormalni /1-2/

14:20 Śpiewające fortepiany - (53)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski - XXII 

Festiwal Kabaretu w Koszalinie - Park 
Rozrywki - (1-3)

18:20 Okrasa łamie przepisy – 
Niezwykły czosnek niedźwiedzi; 
magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Peru. Amazonia, 1973 cz 
1(49); cykl reportaży;  od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 
4. Mołdawia - Człowiek i natura (17); 
magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (260) Twarz roku; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany - (54)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki - (54) - 

Co z tą Rosją?; widowisko 
22:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (9) - Urzędnik cz. 
1; program rozrywkowy;  od lat 12

23:40 Koło fortuny - odc 396 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

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

01:20 Niezapomniane Koncerty - 
Egzotyczne lato z Tercetem (cz. 2)

02:15 Dzięki Bogu już weekend; s.III - 
(33); program rozrywkowy;  od lat 12

03:20 Rozrywka Retro - Kabaret TEY - 
Najlepiej nam było przed wojną /1/

05:10 Szkoła (24) - program
06:10 Ukryta prawda (633) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (115) - program 

sądowy
08:10 Szpital (313) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(152/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (163/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (4/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (377) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (116) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(153/176) - program sądowy
16:20 Szpital (314) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (25/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (5/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Żony Hollywood 3 (12) - program
20:00 Epidemia - film sensacyjny, 

USA 1995. Pracujący dla 
amerykańskiej armii naukowiec 
Sam Daniels (Dustin Hoffman) 
odkrywa istnienie nieznanego dotąd 
śmiercionośnego wirusa. Melduje 
o swym odkryciu przełożonym. 
Wówczas zostaje odsunięty od 
prowadzenia dalszych badań. Nikt nie 
zwraca uwagi na ostrzeżenia Danielsa, 
tymczasem wirus, w niewiadomy 
sposób, przedostaje się do Stanów 
i zaczyna zbierać śmiertelne żniwo. 
Daniels obawia się, że już za późno, 
aby zapobiec epidemii.

22:45 Komora - film sensacyjny, 
USA 1996 (od lat 16). Młody adwokat 
podejmuje się bardzo trudnej sprawy. 
Postanawia bronić sędziwego 
człowieka, któremu grozi kara 
śmierci. W tej sprawie istnieje konflikt 
interesów, bowiem oskarżony jest 
dziadkiem obrońcy…

01:05 Zagubieni (2/24) - serial, USA. 
Walt został uprowadzony, a tratwa 
zniszczona. Michael, Sawyer 
i Jin walcząc o życie, odkrywają, 
że w zmąconych wodach czai 
się nieznane dotąd nagrożenie. 
Tymczasem w bunkrze znika jeden 
z rozbitków…

02:00 Druga strona medalu 2 (1/7) - talk 
show – Aneta Krawczyk

02:30 Noc Magii (543) - program

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (6/13) - program lifestylowy 

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

06:35 Śluby marzeń (2/3) - program 
rozrywkowy 

07:40 Sablewskiej sposób na modę 5 
(3/13) - program rozrywkowy 

08:25 Apetyt na miłość 2 (4/10) - 
program rozrywkowy 

09:25 W czym do ślubu? (9/10) - reality 
show 

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

10:45 Perfekcyjna Pani Domu (1/10) - 
program rozrywkowy 

11:45 Kuchenne rewolucje 7 (12/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

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

Figura (6/8) - program lifestylowy 
13:55 Tu jest pięknie 3 (10) - program 
14:25 Subiektywny ranking naj… (3/6) 

- program 
14:55 Sablewska od stylu. Na okazje 

(8/12) - program rozrywkowy 
15:40 W roli głównej - Magdalena 

Cielecka (2/6) - talk show 
16:15 Afera fryzjera 5 (1/12) - program 

rozrywkowy 
17:00 Eks-tra zmiana 2 (2/8) - program 

lifestylowy 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (7/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(7/8) - reality show 
19:45 Misja ratunkowa (5/10) - program 
20:30 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(2/6) - serial ,Wielka Brytania 
21:40 Co nas truje (2/12) - program 

lifestylowy 
22:25 Kto tu mieszka? (2/8) - program 

rozrywkowy 
23:10 Panny młode ponad miarę (2/8) - 

program rozrywkowy 
00:10 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy 
01:10 Rodzice pod ostrzałem (17/20) - 

program rozrywkowy 
02:15 Wiem, co jem 6 (6/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 3 (7/16) - magazyn 
03:15 Wiem, co jem (14/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:45 W roli głównej - Weronika Rosati 

(2/8) - talk show (od lat 12)
04:15 W roli głównej - Olivier Janiak 

(3/8) - talk show (od lat 12)
04:45 W roli głównej - Anna Mucha 

(4/8) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:05 Halo Włodku! Benefis 

Włodzimierza Szaranowicza - cz. 
1-2; widowisko;  od lat 7

08:00 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 
U20: Norwegia - Honduras

09:55 Boks - Zawodowa gala w Rydze 
WBSS: Y. Dorticos - A. Tabiti; 
Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis

11:45 Wszystkie gole Mistrzostw Świata 
FIFA 2018 

13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
konkurs drużynowy 

15:50 Strongmen
17:00 4-4-2 - magazyn piłkarski
18:00 Gol Ekstra; felieton; STEREO, 16:9
20:00 RETRO TVP SPORT; magazyn
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii - 
Podsumowanie

24:00 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
konkurs drużynowy 

01:45 Sporty walki - Gala MMA - Rocky 
Warriors Cartel

04:10 Boks - Gala boksu w Providence cz 
3: Demetrius Andrade - Maciej Sulęcki

5:45 Telezakupy TV Okazje
7:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata; 

serial animowany
7:35 Dragon Ball Super; serial 

animowany.
8:00 Nasz nowy dom; program
9:00 Septagon; serial
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
11:00 Sekrety sąsiadów; serial
11:30 Sekrety sąsiadów; serial
12:00 Galileo; program
13:00 Detektywi w akcji; serial
14:00 STOP Drogówka; program 
15:00 Policjantki i policjanci; serial
16:00 Gliniarz i prokurator; serial
17:00 Przeklęta; serial
18:00 Septagon; serial. Julia zostaje 

potrącona przez auto. Kierowca 
zbiega i nie zostaje ujęty, więc rodzice 
dziewczyny proszą detektywów, by 
ustalili, kim jest. Podejrzewają, że 
córka coś ukrywa…

19:00 Policjantki i policjanci; serial. 
Kolejny dzień służby rozpoczyna się 
zgłoszeniem o próbie gwałtu. Na 
miejscu okazuje się, że podejrzanym 
o napaść jest właściciel sex shopu. 
Poszkodowana zeznaje, że od razu 
rozpoznała sprawcę.

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; serial. Latoszek zgłasza 
się do Kubisa. Zirytowany naczelnik 
wymyśli dla niej pokutę. Tymczasem 
Paulina Wach odsłuchuje zaskakujące 
wyznanie, które w nocy zostawił jej w 
telefonie Kuba Walczak.

21:00 Gangi Nowego Jorku; film 
sensacyjny. XIX-wieczny Nowy Jork. 
Po szesnastu latach spędzonych 
w sierocińcu Amsterdam, syn 
zamordowanego przywódcy gangu 
irlandzkich imigrantów, wraca do Five 
Points, by pomścić śmierć ojca.

0:35 Dzieci kukurydzy; horror. 
Przechodzące kryzys małżeństwo 
przemierza równiny USA. Para trafia 
do wyludnionego miasteczka, w 
którym członkowie dziecięcej sekty 
doprowadzili do zlikwidowania 
dorosłych mieszkańców.

2:20 STOP Drogówka; program 
3:25 Graffiti; program
3:40 Trans World Sport; magazyn 
4:40 SuperLudzie; program 
5:10 SuperLudzie; program 
5:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Był taki dzień - 16 lipca; felieton; 
Bez ograniczeń wiekowych

06:55 Dziennik telewizyjny - 16.07.1989
07:40 Nad Niemnem; odc. 1/4; serial 

TVP;  od lat 12
08:45 Flesz historii; odc. 451; cykl 

reportaży
09:10 Historia Polski - Legenda 

Grunwaldu; film dokumentalny
10:15 Sensacje XX wieku - Fabryki 

śmierci cz. 2; cykl dokumentalny
10:45 Spór o historię - Insurekcja 

kościuszkowska; debata;  od lat 12
11:20 Grunwald 1960; reportaż;  od lat 7
12:00 Czas honoru; odc. 73 „Sąd leśny”; 

serial TVP;  od lat 12
12:55 Wszystkie kolory świata 

- Wieczna Japonia; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:05 Historia w postaciach zapisana 
- Kardynał Richelieu. Niebo może 
poczekać; cykl dokumentalny; Francja 

16:00 Marzyciele - Prymas Drugiej RP; 
program publicystyczny;  od lat 12

16:30 Historia Polski - Nowy wiek - 1/3; 
film dokumentalny;  od lat 12

17:05 Nowy wiek - 2/3; film 
dokumentalny;  od lat 12

17:40 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Na progu 
tajemnicy;  od lat 7

18:10 Koło historii - Szkic do życiorysu; 
cykl reportaży;  od lat 12

18:45 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 24;  od lat 7

19:00 Nad Niemnem; odc. 2/4; serial 
TVP;  od lat 12

20:05 Krzyżacy. Powstanie, potęga i 
upadek; film dokumentalny; Polska 
(2011); reż.:Krzysztof Talczewski; Bez 
ograniczeń wiekowych

21:15 Najdziwniejsza broń na świecie 
- Tajna broń D - Day. Odc. 1/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2012);  od lat 12

22:15 Dzwony wojny; odc. 2/2; serial; 
Wielka Brytania, Polska (2014)

23:50 Sensacje XX wieku - Fabryki 
śmierci cz. 2; cykl dokumentalny;  od 
lat 12

00:25 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 2; cykl dokumentalny;  
od lat 7

00:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Na progu 
tajemnicy;  od lat 7

01:25 Dziennik telewizyjny - 
16.07.1989; Bez ograniczeń 
wiekowych

6:00 Gortat Team – Wojsko Polskie
8:30 Atleci; magazyn
9:00 Liga Narodów FIVB
11:30 Grand Prix Wielkiej Brytanii. 

Dziesiąta eliminacja sezonu Formuły 
1 odbędzie się na torze położonym w 
angielskiej wsi Silverstone

12:30 Liga Narodów FIVB
15:00 Wimbledon. W All England Lawn 

Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
Wimbledonu

17:10 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk. W 
lipcu w Gliwicach rozegrany zostanie 
mecz o Superpuchar Polski

19:20 Liga Narodów FIVB
22:00 Liga Narodów FIVB
0:30 KSW. Czterdziesta ósma gala 

Konfrontacji Sztuk Walki odbędzie 
się w lubelskim Globusie. W 
najważniejszym pojedynku zmierzą 
się Roman Szymański i Salahdine 
Parnasse, zawodnicy kategorii 
piórkowej.
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05:15 Natura w Jedynce – Żubry 
z Puszczy Białowieskiej; film 
dokumentalny; Francja (2017)

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 216; 
serial; Turcja (2015)

07:10 Elif; s.III; odc. 526 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 107 

Krynica - Zdrój; magazyn;  od lat 7
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 8/15 - Redukcja, 
czyli wolny zawód; serial TVP

10:15 Komisarz Alex; s.X; odc. 120 - 
Kwestia zaufania; serial TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 135 - 
Zagadki serca; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Relacja z uroczystości 

greckokatolickich św. Apostołów 
Piotra i Pawła; relacja

14:00 Elif; s.III; odc. 527 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

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

Borów Tucholskich; magazyn 
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 217; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4016; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 19/108; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
18:55 Jeden z dziesięciu - 20/108
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony seria II; reality 

show
22:30 Lampedusa. Za horyzontem - 

Część 4 (Lampedusa, Dall’orizzonte in 
poi); serial; Włochy (2016);  od lat 12

23:30 Kiedy Harry poznał Meghan - ślub 
jakiego nie było; film dokumentalny; 
Kanada (2018);  od lat 12

00:30 wojsko – polskie.pl; odc. 60; 
reportaż;  od lat 12

00:55 Terytorialsi
01:15 Pogrom czy mord?; film dokum.

05:25 Koło fortuny - odc 464 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski 
- nowy rozdział; odc. 37 Złudne 
nadzieje (MOUNTAIN MEDIC - DER 
BERGDOKTOR ep. Zerbrochene 
Hoffnung); serial; Niemcy (2008);  
od lat 12

06:55 W poszukiwaniu Rywki z 
łódzkiego getta; reportaż; Bez 
ograniczeń wiekowych

07:20 Familiada; s.I; odc. 2228; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pytanie na śniadanie; STEREO, 
16:9,  od lat 12, Na żywo

11:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 
żywo

11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra - 

(420);  od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 216 

„Sie czyta, sie wie” sezon 11; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2060; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

12:30 Koło fortuny - odc 465 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

13:15 Marzę o Tobie; odc. 22 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018);  od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 154; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

15:00 Mini audycja (zapowiedż Koła 
fortuny)

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 137 (MOUNTAIN 
MEDIC - DER BERGDOKTOR); serial; 
Niemcy (2008);  od lat 12

16:00 Koło fortuny - odc 466 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2229; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

17:10 Więzień miłości - odc 101 (Adini 
Sen Koy); Turcja (2016);  od lat 12

18:00 Panorama; STEREO, 16:9, Na 
żywo

18:25 Pogoda; STEREO, 16:9
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 715 Gdzie 

nasz dom?; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 115 

„Rywalizacja ojciec - syn”; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

20:10 Kino relaks - Facet z odzysku (You 
Stupid Man); film fabularny; USA, 
Niemcy (2008);  od lat 12

21:50 Mocne Kino - W cywilu 3 (The 
Marine 3: Homefront); USA (2013);  
od lat 16

23:30 Anatomia zła; dramat;  od lat 16

6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:45 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:15 Malanowski i Partnerzy; serial 
9:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze; serial
12:40 Trudne sprawy; serial
13:40 Sekrety rodziny; serial
14:40 Dlaczego ja?; serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterski 
16:40 Gliniarze; serial. Młody piłkarz 

zostaje pobity. Podejrzenia padają na 
kiboli konkurencyjnej drużyny, którzy 
wielokrotnie mu grozili…

17:40 Sekrety rodziny; serial. Mariusz 
Konopka, żołnierz zawodowy, wraca 
do domu z kolejnej misji wojskowej. 
Jego żona zauważa, że mąż zachowuje 
się nieswojo i w tajemnicy utrzymuje 
kontakty z podejrzanymi osobami.

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich; serial. 

Ferdek otrzymuje od Badury kolorowy 
turban. Po założeniu go na głowę 
Kiepski ma dziwne sny. Okazuje się, 
że turban jest połączony magiczną 
więzią z dywanem, który przypadkowo 
ma Marian Paździoch.

20:10 Wykiwać klawisza; komedia. 
Odsiadujący wyrok były gwiazdor 
futbolu, Paul Crewe, ma znaleźć 
wśród więźniów chętnych do drużyny, 
która zagra z zespołem strażników.

22:35 Zoolander; komedia. Derek 
Zoolander, trzykrotny zdobywca 
tytułu Modela Roku, zdetronizowany 
przez rywala, porzuca Nowy Jork i 
wraca do rodzinnego miasta, gdzie 
zostaje górnikiem. Wtedy otrzymuje 
interesującą propozycję.

0:35 Nasz nowy dom; program. 
Katarzyna Dowbor i jej ekipa 
pomagają Monice, która samotnie 
wychowuje ośmioletnią córkę. 
Kobiecie udało się kupić małe 
poddasze. Niestety, sytuacja 
finansowa nie pozwala na adaptację 
pomieszczenia.

1:35 Nasz nowy dom; program
2:35 Tajemnice losu; program 

interaktywny
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5736) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (439) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Gulasz nihari z 

wołowiny (36/40) - program
08:00 19 + (347) - program
08:30 19 + (348) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (13/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1143) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1144) 
11:30 SOS Ekipy w akcji (31/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (696) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1145) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1146) 
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (9/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (440) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (32/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (697) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7868) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7851) - informacje, live
19:45 Pogoda (7848) - informacje 
19:50 Uwaga! (5737) - program
20:10 Doradca smaku 10-Chłodnik na 

kefirze z awokado (40) - program
20:15 Na Wspólnej (2911) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (178) - program
21:35 Hulk - film przygodowy, 

USA 2003. Naukowiec Bruce Banner 
podczas nieudanego eksperymentu 
zostaje napromieniowany - wkrótce 
zaczyna odczuwać dziwne efekty 
promieniowania na swój organizm - 
staje się niezwykle silnym i potężnym 
stworem, Hulkiem, który jest w stanie 
bosą stopą rozdeptać czołg… 

00:20 Norbit - komedia, USA 2007 
(od lat 16). „Nazywam się Norbit 
Albert Rice i byłem sierotą ...” Tak 
zaczyna się historia Norbita (Eddie 
Murphy) wychowanego przez pana 
Wonga (Eddie Murphy) w sierocińcu 
i restauracji Golden Wonton. To 
właśnie tam Norbit poznał swoją 
bratnią duszę, uroczą Kate (Thandie 
Newton)…

02:25 American Horror Story: Asylum 
(12/13) - serial, USA (od lat 16). 

03:25 Uwaga! (5737) - program
03:50 Moc Magii (544) - program

5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 265
6:45 Wojny magazynowe: Kanada; 

program; odc.: 28
7:15 Lekarze na start; serial; odc.: 33
8:00 Lombard. Życie pod zastaw; serial; 

odc.: 143 Sezon: 3
9:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 43
10:00 Nash Bridges; serial; odc.: 1
11:00 Nash Bridges; serial; odc.: 2
12:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 18
13:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 19
14:00 Łowcy skarbów; serial; odc.: 18
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 121 Sezon: 3
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 43
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 44
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 143 Sezon: 3
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 144 Sezon: 3
20:00 Jestem zemstą; film sensacyjny. 

Stanley Hill i jego żona Vivian padają 
ofiarą napadu w podziemnym garażu. 
Vivian umiera na rękach męża. 
Zrozpaczony Stanley podejmuje 
decyzję o zemście na bandytach i 
wymierza sprawiedliwość.

21:45 Zbrodniarz; film sensacyjny. 
Skazany za morderstwo drugiego 
stopnia Wade Porter zostaje 
przetransportowany do więzienia 
o zaostrzonym rygorze. Trafia do 
celi z mordercą i staje się celem 
sadystycznego strażnika.

23:55 Puls lata; program; odc.: 3
0:00 Bez litości; serial. Podczas ataku 

na komisariat giną współpracownicy 
Kane’a. Funkcjonariusz postanawia 
pomścić ich śmierć. Mężczyzna zbiera 
nowy zespół i razem z nim podąża 
śladem zabójców. Odc.: 1 Sezon: 2

1:50 Rodzinny interes; serial. W 
warsztacie „Majewski i Wrzosek” 
zjawia się znajomy Wojtka - Radek, 
który przyjeżdża z gokartem swojego 
syna Natana. Wkrótce mechanicy 
odkrywają, że ktoś celowo popsuł 
przewody hamulcowe w pojeździe. 
Odc.: 43

2:45 Biesiada na cztery pory roku
3:25 Taki jest świat; przegląd doniesień 

agencyjnych ze świata. Odc.: 28 
Sezon: 4

4:00 Na jedwabnym szlaku; program
4:40 Z archiwum policji; program
4:50 Słodka miłość; serial. odc.: 89
5:50 Zbuntowany anioł; serial. odc.: 266

05:45 Bulionerzy; odc. 27/75 - Hazard; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

06:20 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial TVP;  od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial TVP;  od lat 12

07:25 Tygrysy Europy; odc. 1/18 - 
Powrót z wakacji; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1093; serial 
TVP;  od lat 12

09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 27; 
serial TVP;  od lat 7

09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 28; 
serial TVP;  od lat 7

10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 133 „Ból 
rozstania” sezon 6; serial TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134 
„Miłosne manewry” sezon 6; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

11:35 Ranczo; s.IX; odc. 105 - Nowe 
wyzwania; serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 
krótkie kariery; serial TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 248 - 
Wina; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 
Mróz; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 331 
Samotny ojciec; serial TVP;  od lat 12

16:20 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial TVP

16:50 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial TVP

17:50 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 
geniusza; serial obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 135 
„Zawsze z rodziną”; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 
250 (Ojciec Mateusz XIX, odc. 12) - 
Nikotyna; serial kryminalny TVP;  od 
lat 12

20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 46 
(seria IV, odc. 3) - Skradziona miłość; 
serial kryminalny TVP;  od lat 12

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 109 (seria 
IX, odc. 5) - Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 110 (seria 
IX, odc. 6) - Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 251 
(Ojciec Mateusz XIX odc. 13) - Jaki 
ojciec...; serial kryminalny TVP;  od 
lat 12

00:05 O mnie się nie martw; s. IX odc. 
2/13; serial komediowy TVP;  od 
lat 12

00:55 Londyńczycy II; odc. 14/16; serial 
obyczajowy TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży - Podróż 
4. Mołdawia - Człowiek i natura (17); 
magazyn kulinarny

06:50 Okrasa łamie przepisy – 
Niezwykły czosnek niedźwiedzi; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany - (53)
08:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 99 

Biłgoraj; magazyn;  od lat 7
08:50 Koło fortuny - odc 398 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów - (9) - Urzędnik cz. 
1; program rozrywkowy;  od lat 12

10:30 Muzeum Polskiej Piosenki - /34/ 
- „Chłopcy radarowcy” - Andrzej 
Rosiewicz; Bez ograniczeń wiekowych

10:40 Muzeum Polskiej Piosenki - /91/ - 
„Radość o poranku” - Grupa I

10:55 Podróże z historią - Śladem 
Wikingów; cykl reportaży

11:30 Święta wojna - (260) Twarz roku; 
serial komediowy TVP;  od lat 12

12:05 Życie to Kabaret - Dzikie Fazy Fair 
Play Crew; widowisko rozrywkowe

13:05 Życie to Kabaret - XVI Marzenia 
Marcina Dańca; program rozrywkowy

14:15 Śpiewające fortepiany - (54)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski - 32. 

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

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

17:30 Kabaretowa Mapa Polski - 33. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
Warmiński (2); widowisko 

18:20 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 
białostocka; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Peru. Amazonia, 1973 cz 2 
(50); cykl reportaży;  od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - Multi - kulti (18); magazyn 
kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych

19:55 Święta wojna - (261) Krawaciorz 
Przodowy; serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany - (55)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki - (51) - 

Zakupy; widowisko rozrywkowe
22:35 Kabaret za kulisami - 9 - Jak 

pięknym trzeba być?; program 
rozrywkowy;  od lat 12

23:40 Koło fortuny - odc 397 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

00:20 Niezapomniane Koncerty - Opole 
2004 - Opolskie przeboje non - stop; 
koncert;  od lat 12

05:10 Szkoła (25) - program
06:10 Ukryta prawda (634) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (116) - program 

sądowy
08:10 Szpital (314) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(153/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (164/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (5/14) - serial 

sensacyjny. W jednym z bloków 
dozorca znajduje zwłoki atrakcyjnej 
dziewczyny. Zginęła od strzału 
w głowę. Matka ofiary jest w szoku: 
była przekonana, że córka przebywa 
w Niemczech, gdzie niedawno 
znalazła pracę. Dowody zebrane przez 
zespół komisarza Zawady wskazują na 
handlarzy żywym towarem…

13:25 Ukryta prawda (378) - magazyn 
obyczajowy

14:25 Sąd rodzinny (117) - program 
sądowy

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(154/176) - program sądowy

16:20 Szpital (315) - program 
obyczajowy

17:20 Milionerzy (26/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (6/14) - serial 

sensacyjny. Dyrektorka liceum 
przyłapuje w intymnej sytuacji 
nauczyciela z jedną z uczennic. Tego 
samego wieczoru policja otrzymuje 
zawiadomienie o morderstwie. Ciało 
dyrektorki znaleziono pod prysznicem 
w strumieniach gorącej wody. Kobieta 
została wcześniej uduszona…

19:00 Ukryta prawda (633) - program 
obyczajowy

20:00 Boyhood - film obyczajowy, 
USA 2014. Historia życia Masona, 
od wczesnego dzieciństwa do lat 
studenckich. W 2002 roku Ellar 
Coltrane zaczął grać w filmie jako 
6-letni chłopiec. Film Richarda 
Linklatera pokazuje kolejne 12 lat 
jego życia. 

23:25 Internat specjalnej troski - 
komedia, USA 2015 (od lat 16) 

01:00 Zagubieni (3/24) - serial, USA. 
Jack, Locke i Kate poznają kolejne 
sekrety bunkra. Tymczasem Sawyer, 
Michael i Jin zostają zaatakowani 
i uwięzieni…

01:55 Druga strona medalu 4 (5/8) - talk 
show – Henryk Blida

02:30 Noc Magii (544) - program

05:35 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (7/13) - program lifestylowy 

06:20 Nowa Maja w ogrodzie 3 (20/39) 
- program 

06:50 Ugotowani 7 (45) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:25 Ugotowani 7 (46) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

08:00 Sablewskiej sposób na modę 5 
(4/13) - program rozrywkowy 

08:45 Apetyt na miłość 2 (5/10) - 
program rozrywkowy 

09:45 W czym do ślubu? (10) - reality 
show 

10:20 Afera fryzjera 3 (1/12) - program 
rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani Domu (2/10) - 
program rozrywkowy 

12:05 Kuchenne rewolucje 7 (13/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

13:05 Kto tu mieszka? (2/8) - program 
rozrywkowy 

13:50 Panny młode ponad miarę (2/8) - 
program rozrywkowy 

14:50 Śluby marzeń (2/3) - program 
rozrywkowy 

15:55 Kosmetyczne rewolucje (1/8) - 
program rozrywkowy 

16:40 Kulisy sławy EXTRA 2 - Katarzyna 
Figura (6/8) - program lifestylowy 

17:15 Misja ratunkowa (5/10) - program 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
19:00 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(4/8) - reality show 
19:45 Afera fryzjera 5 (2/12) - program 

rozrywkowy 
20:30 Miłość od kuchni (9/10) - program 

rozrywkowy 
21:30 Jestem z Polski 2 (5/6) - program 
22:25 W roli głównej - Paweł Domagała 

(3/6) - talk show 
23:00 Tu jest pięknie 3 (10) - program 
23:30 Porada na weekend (4/6) - 

program 
00:00 Etnosurvival 
01:10 Internetowi oprawcy 2 (7/8) - 

program obyczajowy (od lat 16)
02:05 Wiem, co jem 4 (10/15) - 

magazyn 
02:35 Wiem, co jem 3 (14/16) - 

magazyn 
03:05 Wiem, co jem (15/16) - magazyn 
03:35 W roli głównej - Piotr Rubik (9) - 

talk show (od lat 12)
04:05 W roli głównej - Katarzyna 

Dowbor (1/8) - talk show (od lat 12)
04:35 W roli głównej – Anna Mucha (6) 

- talk show ,Polska (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór; STEREO, 16:9
06:05 RETRO TVP SPORT - lekkoatletyka 

Sewilla 99
08:05 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Polska - Tahiti
10:10 Skoki do wody - Mistrzostwa 

Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
konkurs drużynowy 

11:55 Piłka wodna - Mistrzostwa 
Świata - Korea Południowa: Grecja - 
Czarnogóra 

13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa 
- 10 m kobiet 

15:50 Pełnosprawni; odc. 309; magazyn 
dla niepełnosprawnych

16:25 PN
18:30 Legia TV; magazyn
19:45 Piłka nożna, Na żywo
23:15 Sportowy Wieczór
24:00 PN
02:00 RETRO TVP SPORT; magazyn
04:00 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów - podsumowanie

6:00 Buffy: postrach wampirów; serial 
animowany

7:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata; 
serial animowany

7:35 Dragon Ball Super; serial 
animowany.

8:00 Nasz nowy dom; program
9:00 Septagon; serial
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
11:00 Sekrety sąsiadów; serial
11:30 Sekrety sąsiadów; serial
12:00 Galileo; program
14:00 STOP Drogówka; program 
15:00 Policjantki i policjanci; serial
16:00 Gliniarz i prokurator; serial
17:00 Przeklęta; serial. Romantyczna 

historia Aurory, która na przekór 
losowi podąża drogą swoich marzeń.

18:00 Septagon; serial. Detektywi 
spotykają błąkającą się kobietę z 
rozbitą głową. Ze szpitala odbiera 
ją mąż i wraca do stadniny, którą 
wspólnie prowadzą, ale kobieta czuje, 
że coś jest nie tak…

19:00 Policjantki i policjanci; serial. W 
związku z misją w szkole tańca Zuza 
ma dla partnera służbowego specjalne 
zadanie. Na komendzie patrol 
otrzymuje wezwanie do awantury…

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; serial. Oficerowie Wilk 
i Jawor zajmują się sprawą śmierci 
starszej kobiety dokarmiającej 
bezpańskie koty z okolicznych piwnic. 
Maria miała zaprzysięgłych wrogów. 
Bolek wpada na ciekawy trop.

21:00 Cyborg; film S-F. W świecie 
skazanym na zagładę Gibson 
Rickenbacker eskortuje do Atlanty 
ściganą przez bandytów nieznajomą. 
Dziewczyna jest cyborgiem, który ma 
zbawienne dla ludzkości dane.

22:50 Punisher; film sensacyjny. W 
zemście za wymordowanie rodziny 
policjant zabija wielu gangsterów. 
W efekcie staje się celem polowania 
prowadzonego zarówno przez wymiar 
sprawiedliwości, jak i mafię.

0:40 Transakcje za milion dolarów – 
Los Angeles. program

1:15 Transakcje za milion dolarów – 
Los Angeles

2:40 Disco Polo Life
3:40 Top 10 lista przebojów
4:40 Top 10 lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Był taki dzień - 17 lipca; felieton; 
Bez ograniczeń wiekowych

06:55 Dziennik telewizyjny - 17.07.1989
07:45 Nad Niemnem; odc. 2/4; serial 

TVP;  od lat 12
08:50 Podróżnik - Palma de Mallorca; 

cykl reportaży
09:20 Historia Polski - Nowy wiek - 1/3; 

film dokumentalny;  od lat 12
09:55 Nowy wiek - 2/3; film 

dokumentalny;  od lat 12
10:35 Sensacje XX wieku - Tajna wojna 

cz. 1; cykl dokumentalny;  od lat 12
11:10 Krzyżacy. Powstanie, potęga 

i upadek; film dokumentalny; Bez 
ograniczeń wiekowych

12:10 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 24;  od lat 7

12:30 Czas honoru; odc. 74 
„Konfrontacja” - ; serial TVP

13:30 Wszystkie kolory świata - Gruzja. 
Najlepiej strzeżone tajemnice 
Kaukazu; serial dokumentalny; 
Francja (2008);  od lat 7

14:35 Errata do biografii - Wojciech 
Albiński;  od lat 12

15:40 Amerykańska broń; odc. 1 Od 
wynalezienia prochu do rewolucji 
Amerykańskiej; serial dokumentalny; 
Kanada (2013);  od lat 12

16:40 Historia Polski - Martwy sezon; 
film dokumentalny;  od lat 12

17:35 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Ważny każdy 
szczegół;  od lat 7

18:00 Koło historii - Zamach w Kawce; 
cykl reportaży;  od lat 12

18:35 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

18:50 Nad Niemnem; odc. 3/4; serial 
TVP;  od lat 12

20:00 Pearl Harbor - Cała prawda 2/2 
(Pearl Harbour the Untold Story); 
film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2016);  od lat 12

20:55 Instynkt przetrwania; odc. 2/6 
Pustynni łowcy; serial dokumentalny; 
USA (2012);  od lat 16

22:00 Marzyciele - Prymas Drugiej RP; 
program publicystyczny;  od lat 12

22:35 Virtuti; dramat wojenny;  od lat 12
00:30 Sensacje XX wieku - Tajna wojna 

cz. 1; cykl dokumentalny;  od lat 12
01:00 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii. - Ważny każdy 
szczegół;  od lat 7

01:35 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 3; cykl dokumentalny;  
od lat 7

6:00 Liga Narodów FIVB
8:30 KOTV Weekly; magazyn. 

W programie podsumowanie 
najważniejszych wydarzeń ze świata 
boksu zawodowego.

9:00 Gortat Team – Wojsko Polskie. 
Towarzyski mecz koszykówki

11:30 Wimbledon. W All England Lawn 
Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
Wimbledonu. Stawką są wysokie 
nagrody pieniężne i po 2000 punktów 
rankingowych w grze pojedynczej 
mężczyzn i kobiet.

14:30 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk
17:00 Wimbledon. W All England Lawn 

Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
Wimbledonu

20:00 Grand Prix Wielkiej Brytanii. 
Dziesiąta eliminacja sezonu Formuły 
1 odbędzie się na torze położonym 
w angielskiej wsi Silverstone. 
Faworytem rywalizacji wydaje się 
Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes 
AMG Petronas Motorsport).

21:00 Liga Narodów FIVB
23:30 Liga Narodów FIVB
2:00 Gala boksu zawodowego. 

Widzowie obejrzą galę boksu 
zawodowego.

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Natura w Jedynce – Lasy 
bagienne; film dokumentalny

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 217; 
serial; Turcja (2015);  od lat 12

07:10 Elif; s.III; odc. 527 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce; odc. 100 

Pałac w Wilanowie; magazyn;  od lat 7
09:05 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 9/15 - Przetarg, czyli 
jedyne wyjście; serial TVP

10:15 Komisarz Alex; s.X; odc. 121 - Na 
prośbę matki; serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz; s.XI; odc. 136 - 
Siostrzeniec; serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Lisie 

opowieści; film dokumentalny; 
Republika Południowej Afryki (2017)

14:00 Elif; s.III; odc. 528 (Elif); serial; 
Turcja (2014);  od lat 12

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

kaczkę do Grudziądza; magazyn 
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 218; 

serial; Turcja (2015);  od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4007; 

teleturniej muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu - 21/108 Wielki 

finał; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu - 1/109
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 238 

- Cud; 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 Wściekłość na drodze; dramat; 

USA (1999);  od lat 16
02:00 Okupowani; odc. 4 Lipiec; serial; 

Szwecja, Norwegia 
02:55 Sprawa dla reportera
03:55 Magazyn śledczy Anity Gargas
04:25 Notacje – Iwo Białynicki - Birula. 

Fizyka w PRL; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny - odc 467 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 38 Swobodne spadanie; 
serial; Niemcy (2008);  od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie! - /18/ 
Laryngologia. Migdałki; magazyn 

07:20 Familiada; s.I; odc. 2229; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

07:55 Pytanie na śniadanie
09:35 Pogoda Flesz
09:35 Pytanie na śniadanie - zapowiedź
09:40 Pytanie na śniadanie
10:20 Pogoda Flesz
10:20 Pytanie na śniadanie - zapowiedź
10:25 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 217 ;sezon 

11; serial komediowy TVP;  od lat 12
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2061; serial 
12:30 Koło fortuny - odc 468 ed. 6
13:15 Marzę o Tobie; odc. 23; Turcja 
14:10 Postaw na milion; odc. 155
15:00 Mini audycja (zapowiedź Koła 

fortuny)
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 138; serial; Niemcy 
(2008);  od lat 12

16:00 Koło fortuny - odc 469 ed. 6; 
teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych

16:35 Familiada; s.I; odc. 2230
17:10 Więzień miłości - odc 102 (Adini 

Sen Koy); Turcja (2016);  od lat 12
18:00 Panorama
18:20 Dżingiel Panorama 18.00 1
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Na dobre i na złe; odc. 716 Kto 

jest kim?; serial TVP;  od lat 12
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 116 „Dzieci 

nas wyprzedzają”; serial TVP
20:00 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trasa Dwójki 2019 - 
kulisy - (5) Łomża

20:10 Do szaleństwa; dramat; USA 
(2011)

21:45 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa Dwójki 2019 - 
kulisy - (5) Łomża

21:50 Rozmowy kontrolowane; 
komedia;  od lat 12

23:35 Facet z odzysku; film fabularny; 
USA, Niemcy (2008);  od lat 12

01:20 O mnie się nie martw; s. X odc. 
6/13; serial komediowy TVP

02:20 Art Noc - Albert Lee/Shemekia 
Copeland - Rawa Blues Festival 2016

6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:45 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:15 Malanowski i Partnerzy; serial 

kryminalny
9:45 Dzień, który zmienił moje życie. 

program 
10:45 Dlaczego ja?; serial
11:45 Gliniarze; serial
12:40 Trudne sprawy; serial
13:40 Sekrety rodziny; serial
14:40 Dlaczego ja?; serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterski 
16:40 Gliniarze; serial
17:40 Sekrety rodziny; serial. Martyna 

jest w trakcie przygotowań do ślubu. 
Pewnego dnia odwiedza ją kobieta, 
która twierdzi, że narzeczony Martyny 
jest oszustem. Usiłuje przekonać ją, że 
nie powinna za niego wychodzić.

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich; serial. 

Halina prosi Kozłowskiego o pomoc 
w znalezieniu pracy dla męża. Na 
rozmowie klasyfikacyjnej Kiepski 
robi wszystko, aby zrazić do siebie 
przyszłego pracodawcę. Ku swemu 
zaskoczeniu otrzymuje etat.

20:10 Żona na niby; komedia. Danny 
pewnego dnia spotyka piękną kobietę, 
w której się zakochuje. Aby ją uwieść, 
wymyśla kłamstwo. Kiedy wymyka 
się ono spod kontroli, mężczyzna 
namawia asystentkę, Katherine, do 
udziału w farsie.

22:40 Wyznania zakupoholiczki; 
komedia. Rebecca uwielbia ubrania 
i dlatego wydaje na nie wszystkie 
pieniądze. Obsesja kupowania ściśle 
wiąże się z marzeniem o pracy w 
elitarnym piśmie poświęconym 
modzie.

0:50 Chirurdzy; serial. Prawnicy linii 
lotniczych proponują ugodę osobom, 
które przeżyły katastrofę samolotu. 
April wraca do pracy w szpitalu…

1:50 Chirurdzy; serial. Derek przeżywa 
kryzys, gdy uświadamia sobie, że 
nigdy nie będzie operował. Cristina 
powoli odnajduje się w Minnesocie. 
Catherine Avery przyjeżdża do Seattle, 
by spotkać się z Richardem.

2:50 Tajemnice losu; program
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5737) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (440) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Chłodnik na 

kefirze z awokado (40) - program
08:00 19 + (349) - program
08:30 19 + (350) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (14/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1145) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1146) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (32/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (697) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1147) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy 

(1148) - program kryminalny. 
W domu wystawionym na 
sprzedaż agentka nieruchomości 
znalazła zmasakrowane zwłoki 
siedemnastolatki. Pierwsze 
podejrzenie pada na właściciela 
domu…

15:00 Kuchenne rewolucje 8 (10/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (441) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (33/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (698) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7869) - informacje, Polska, 

live
19:35 Sport (7852) - informacje, live
19:45 Pogoda (7849) - informacje 
19:50 Uwaga! (5738) - program
20:10 Doradca smaku 10-Poledwiczki z 

leczo (39/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2912) - serial 
20:55 Milionerzy (179) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (10/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Norbit - komedia, USA 2007 

(od lat 16). „Nazywam się Norbit 
Albert Rice i byłem sierotą ...” Tak 
zaczyna się historia Norbita (Eddie 
Murphy) wychowanego przez pana 
Wonga (Eddie Murphy) w sierocińcu 
i restauracji Golden Wonton. To 
właśnie tam Norbit poznał swoją 
bratnią duszę, uroczą Kate…

00:35 Top Model 7 (6/13) - program 
rozrywkowy

01:35 Efekt Domina 5 (1/8) - program
02:10 Uwaga! (5738) - program
02:35 Moc Magii (545) - program

5:50 Zbuntowany anioł; serial; odc.: 266
6:45 Wojny magazynowe: Kanada; 

program; odc.: 29
7:15 Lekarze na start; serial; odc.: 34
8:00 Lombard. Życie pod zastaw; serial; 

odc.: 144 Sezon: 3
9:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 44
10:00 Nash Bridges; serial; odc.: 2
11:00 Nash Bridges; serial; odc.: 3
12:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 19
13:00 Na wariackich papierach; serial; 

odc.: 20
14:00 Łowcy skarbów; serial; odc.: 19
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 122 Sezon: 3
16:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 44
17:00 Rodzinny interes; serial; odc.: 45
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial; odc.: 144 Sezon: 3
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

serial. Młoda kobieta pewnego dnia 
przypadkiem dowiaduje się, że bliscy 
przez całe życie ją oszukiwali, a jej 
matką jest ktoś inny, niż sądziła do tej 
pory. Odc.: 145 Sezon: 3

20:00 Złe mamuśki; komedia. Amy 
Mitchell odbierana jest przez 
wszystkich jako perfekcyjna pani 
domu. Kobieta ma już dość bycia 
chodzącym ideałem. Pod wpływem 
wyzwolonych przyjaciółek porzuca 
gary oraz pieluchy.

22:00 Komedia mało romantyczna; 
komedia. Romantyczna Julia Jones 
jest odpychająco brzydka. Z dużą 
nadwagą i brakiem gustu nie ma co 
marzyć o wielkiej miłości. Gdy spotyka 
wymarzonego chłopaka, postanawia 
walczyć o szczęście.

23:40 13. dzielnica – ultimatum; film 
sensacyjny. Paryż, rok 2013. Szef 
tajnej policji dąży do wyburzenia 
13. dzielnicy, w której władzę 
sprawują gangi. Bojownik o prawa 
mieszkańców sektora i kapitan policji 
chcą uchronić rejon przed zagładą.

1:35 Górka Dolna; serial; odc.: 7
2:30 Rodzinny interes; serial. Weronika 

od lat wychowuje się w rodzinie 
zastępczej. Jej biologiczna matka jest 
w więzieniu, gdzie odsiaduje wyrok. 
Jednak pewnego dnia kobieta pojawia 
się w mieście i postanawia spotkać się 
z córką. Odc.: 44

3:30 Taki jest świat; odc.: 28 Sezon: 4
4:10 Na jedwabnym szlaku; program
4:50 Słodka miłość; serial; odc.: 90
5:50 Zbuntowany anioł; serial.; odc.: 267

05:50 Bulionerzy; odc. 28/75
06:20 Na sygnale; odc. 105 

„Serduszko”; serial TVP;  od lat 12
06:50 Na sygnale; odc. 106 „Świadek”; 

serial fabularyzowany TVP;  od lat 12
07:25 Tygrysy Europy; odc. 2/18 - 

Urodziny; serial komediowy TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1094; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 28; 

serial TVP;  od lat 7
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 29; 

serial TVP;  od lat 7
10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134; serial 

komediowy TVP;  od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 135 

„Zawsze z rodziną”; serial TVP
11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze; odc. 14;  od lat 7
11:40 Ranczo; s.IX; odc. 106 - Bardzo 

krótkie kariery; serial TVP;  od lat 12
12:35 Ranczo; s.IX; odc. 107 - W 

szponach zdrowia; serial TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 249 - 

Mróz; serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 250 - 

Nikotyna; serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc. 332 

Niewybuch; serial TVP;  od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 106 „Świadek”; 

serial fabularyzowany TVP;  od lat 12
16:55 Ranczo; s.IX; odc. 108 - Gambit 

geniusza; serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.IX; odc. 109 - Potęga 

mediów; serial obyczajowy TVP
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 136 „Życie 

jest ciężkie”; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 251 - 

Jaki ojciec...; serial kryminalny TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.IV; odc. 47 - 

Tajemnicze śledztwo; serial TVP
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 110 - Boska 

cząstka; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 111 - Istotny 

dysonans; serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.XX; odc. 252 - 

Vistula Beach; serial kryminalny TVP
00:15 O mnie się nie martw; s. IX odc. 

3/13; serial TVP
01:10 Oficer; odc. 4/13 - Zakup 

kontrolowany; serial TVP;  od lat 16
02:10 Oficer; odc. 5/13 - Dowódca; serial 

TVP;  od lat 16
03:15 Tygrysy Europy; odc. 2/18 - 

Urodziny; serial komediowy TVP
04:10 Grzech Fatmagül; odc. 17; serial; 

Turcja (2011);  od lat 12
04:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 134 

„Miłosne manewry” sezon 6; serial 
komediowy TVP;  od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży - Podróż 4. 
Mołdawia - Multi - kulti (18); magazyn 

06:50 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 
białostocka; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany - (54)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 100 

Pałac w Wilanowie; magazyn;  od lat 7
08:55 Koło fortuny - odc 399 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
09:35 Kabaret za kulisami - 9 - Jak 

pięknym trzeba być?; program 
10:35 Muzeum Polskiej Piosenki - /92/ 

- „Bardzo smutna piosenka retro” - 
Grupa Pod Budą

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki - /44/ - 
„Nie ma wody na pustyni” - Bajm; Bez 
ograniczeń wiekowych

10:55 Podróże z historią; s.I; odc. 1 
Latarnie polskiego wybrzeża; cykl 
dokumentalny

11:30 Święta wojna - (261) Krawaciorz 
Przodowy; serial komediowy TVP

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

14:15 Śpiewające fortepiany - (55)
15:15 Kabaretowa Mapa Polski - 

Kabaretowe wakacje z duchami. 
Ducholand (1-2); widowisko

17:30 Kabaretowa Mapa Polski - 35. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark - 
Neo - Nówka i goście /1/; widowisko 

18:20 Okrasa łamie przepisy – Ryby z 
augustowskich jezior; magazyn 

18:55 Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat - Wyspy Trobrianda (1968) 
(51); cykl reportaży;  od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży - Podróż 5 
Środkowa Dalmacja - Słodka Cetina 
(19); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - (264) Hanys 
dance; serial komediowy TVP

20:35 Śpiewające fortepiany - (1)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki - (52) - 

Emigracja; widowisko rozrywkowe
22:40 Rolnik szuka żony seria V; odc. 6; 

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

(34); program rozrywkowy;  od lat 12
00:40 Koło fortuny - odc 398 ed. 6; 

teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
01:25 Kabaretowa Mapa Polski - XVI 

Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 
(1-3); widowisko rozrywkowe;  od 
lat 12

04:05 Rozrywka Retro - Na festiwalowej 
scenie - Zbigniew Wodecki; 
widowisko rozrywkowe; Bez 
ograniczeń wiekowych

05:10 Szkoła (26) - program
06:10 Ukryta prawda (635) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (117) - program 

sądowy
08:10 Szpital (315) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(154/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (165) - program
12:20 Kryminalni 3 (6/14) - serial 

sensacyjny
13:25 Ukryta prawda (379) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (118) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(155/176) - program sądowy
16:20 Szpital (316) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (27/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (7/14) - serial 

sensacyjny. Leszek błaga Basię 
o rozmowę sam na sam. Wygląda 
na wystraszonego. Gdy policjantka 
dojeżdża na umówione spotkanie 
widzi, jak samochód chłopaka 
eksploduje…

19:00 Ukryta prawda (634) - program 
obyczajowy

20:00 Kawaler - komedia, USA 1999. 
Jimmy (Chris O’Donnell) jest 
kawalerem i ten stan bardzo mu 
odpowiada. Jego dziadek (Peter 
Ustinov) uczynił go swoim jedynym 
spadkobiercą, na bardzo trudnych 
do spełnienia warunkach. Jimmy 
otrzyma sto milionów dolarów 
pod warunkiem, że ożeni się przed 
trzydziestką. Tak się składa, że do 
jego trzydziestych urodzin pozostało 
zaledwie trzydzieści godzin.

22:15 Wyjdź za mnie (2) - miniserial 
komedia, USA

00:00 Zagubieni (4/24) - serial, USA. 
Hurley ma zadanie do wykonania we 
wnętrzu bunkra, ale wspomnienia 
z przeszłości bardzo mu je utrudniają. 
Tymczasem Sawyer, Michael i Jin 
dowiadują się kim są ich oprawcy…

01:00 Druga strona medalu 2 (2/7) - talk 
show – Anna Komorowska

01:30 Druga strona medalu 2 (3/7) - talk 
show – Cherie Blair

02:00 Druga strona medalu 2 (4/7) - talk 
show – Jan Mela

02:30 Noc Magii (545) - program; (od 
lat 16), live

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (8/13) - program lifestylowy 

06:05 Co za tydzień (909) - magazyn 
06:35 Ugotowani 7 (47) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
07:10 Ugotowani 7 (48) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
07:45 Sablewskiej sposób na modę 5 

(5/13) - program rozrywkowy 
08:30 Apetyt na miłość 2 (6/10) - 

program rozrywkowy 
09:30 W czym do ślubu? 2 (1/10) - 

reality show 
10:05 Afera fryzjera 3 (2/12) - program 

rozrywkowy 
10:50 Perfekcyjna Pani Domu (3/10) - 

program rozrywkowy 
11:50 Kuchenne rewolucje 7 (14/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:50 Sexy kuchnia Magdy Gessler 2 

(3/9) - program 
13:25 Sztuka mięsa 2 (2/12) - program 
13:55 Patenciary 2 (1/8) - program 
14:30 Jestem z Polski 2 (5/6) - program 
15:25 Miłość od kuchni (9/10) - program 
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (12) - program lifestylowy 
17:10 Co nas truje (2/12) - program 
17:55 Kuchenne rewolucje 9 (9/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(5/8) - reality show 
19:45 Ugotowani 7 (49) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:20 Ugotowani 7 (50) - program 

kulinarno-rozrywkowy 
20:55 W czym do ślubu 4 (11/12) - 

reality show 
21:25 Panny młode ponad miarę (2/8) - 

program rozrywkowy 
22:25 Pani Gadżet 17 (3/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(8/12) - program rozrywkowy 
23:45 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(2/6) - serial ,Wielka Brytania 
00:55 Bajeczne życie milionerów 2 

(6/10) - program rozrywkowy 
01:25 Wiem, co jem 6 (13/16) - 

magazyn 
01:55 Wiem, co jem 4 (11/15) - 

magazyn 
02:25 Wiem, co jem 3 (8/16) - magazyn 
02:55 Wiem, co jem (16) - magazyn 
03:25 W roli głównej - Kasia Skrzynecka 

(6/9) - talk show 
03:55 W roli głównej - Dariusz 

Michalczewski (7/9) - talk show 
04:25 W roli głównej - Shazza (8/9) - talk 

show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 RETRO TVP SPORT - walka 

bokserska Mike Tysona z Dononanem 
Ruddockiem; magazyn

07:45 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa 
- 10 m kobiet 

09:25 PN
11:25 Legia TV; magazyn
12:25 Wyścigi samochodowe - Formuła 

1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii - 
Podsumowanie

13:35 Skoki do wody - Mistrzostwa 
Świata, Gwangju, Korea Południowa - 
3 m mężczyzn 

16:00 (set 1, gem 1-3)Tenis ziemny - 
Turniej WTA - Bukareszt - 2 runda - 1

20:00 Piłka nożna
23:15 Sportowy Wieczór
24:00 PN
02:00 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

WBSS: Y. Dorticos - A. Tabiti
03:05 Boks - Zawodowa gala w Rydze 

WBSS, o tytuł mistrza świata WBO: 
Krzysztof Głowacki - Mairis Briedis

04:05 Boks - Gala w Nowym Jorku: 
Anthony Joshua - Andy Ruiz

6:00 Buffy: postrach wampirów; serial 
animowany

7:05 Przygody Kota w butach; serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super; serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom; program
9:00 Septagon; serial
10:00 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
10:30 Anatomia głupoty według 

Richarda Hammonda; program 
11:00 Sekrety sąsiadów; serial
11:30 Sekrety sąsiadów; serial
12:00 9. miesiąc; serial
13:00 Detektywi w akcji; serial
14:00 STOP Drogówka; program 
15:00 Policjantki i policjanci; serial
16:00 Gliniarz i prokurator; serial
17:00 Przeklęta; serial. Pilar jest coraz 

bardziej zazdrosna o Rodriga, który 
nie ma dla niej czasu. Tymczasem 
detektyw wynajęty przez Severa, który 
od dłuższego czasu poszukuje Aurory, 
odkrywa jej miejsce zamieszkania.

18:00 Septagon; serial. Do detektywów 
zgłasza się Marek, były więzień, który 
niedawno wyszedł na wolność. Prosi 
o pomoc. Chce odnaleźć żonę i syna, 
aby odbudować z nimi kontakt.

19:00 Policjantki i policjanci; serial. 
Krzysztof ma ciężki poranek i spóźnia 
się do pracy, a przyczyną są kuny, 
spóźniony autobus i długie nogi jego 
żony…

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; serial. Naczelnik 
kieruje niesprawną Olę do nowego 
zadania. Ma zająć się rekrutacją 
stażystów, którzy dołączą do wydziału 
kryminalnego. Daga prowadzi 
śledztwo we współpracy z Pauliną.

21:00 Obrońca; filmsensacyjny. 
Młody wojownik od najmłodszych 
lat wychowywał się wśród słoni. 
Gdy jego podopieczni mają być 
zaprezentowani królowi, Kham i jego 
ojciec odkrywają…

23:05 Tuż przed tragedią; serial 
rekonstruujący przebieg największych 
współczesnych katastrof

0:05 Tuż przed tragedią; serial 
1:15 Transakcje za milion dolarów – 

Los Angeles; program 
2:15 SuperLudzie; program 
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny 
3:40 Top 10 lista przebojów
4:40 Top 10 lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje

06:50 Był taki dzień - 18 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny - 18.07.1988
07:40 Nad Niemnem; odc. 3/4; serial 

TVP;  od lat 12
08:50 Historia Polski - Martwy sezon; 

film dokumentalny;  od lat 12
09:45 Podróżnik - Madera; cykl 

reportaży; Bez ograniczeń wiekowych
10:10 Sensacje XX wieku - Tajna wojna 

cz. 2; cykl dokumentalny;  od lat 12
10:40 Ziemia: świat zwierząt; odc. 4/5 

(odc. 4/5); esej dokumentalny; USA 
(2013);  od lat 12

11:55 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

12:15 Czas honoru; odc. 75 „Plecak 
pełen dolarów”; serial TVP;  od lat 12

13:15 Plemienna sztuka przetrwania - 
Legenda o kanibalach odc. 1/8 (ep. 1); 
serial dokumentalny; USA (2015)

14:10 Historia jedzenia po 
amerykańsku; odc. 3/6 (odc. 3/6); 
cykl dokumentalny; USA (2014)

15:10 Najdziwniejsza broń na świecie 
- Tajna broń D - Day. Odc. 1/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 

16:25 Historia Polski - Kotwicz. Ostatni 
komendant;  od lat 12

17:20 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Klejnot w 
Wiślanej koronie;  od lat 7

17:50 Koło historii - Moja dusza należy 
do Polski; cykl reportaży;  od lat 12

18:25 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 24; cykl dokumentalny

18:40 Nad Niemnem; odc. 4/4; serial 
19:50 Edison - 1/2 (1/2)  54’; serial 

dokumentalny; USA (2015)
21:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 

1/6 (odc. 1); serial dokumentalny; 
USA (2013);  od lat 16

22:00 Spór o historię - Ludobójstwo na 
Wołyniu; debata;  od lat 12

22:40 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
muzułmanina w Azerbejdżanie

23:20 Instynkt przetrwania; odc. 2/6 
Pustynni łowcy; serial dokumentalny; 
USA (2012);  od lat 16

00:15 Święta wojna Rosjan  50’; film 
dokumentalny; Polska (2015)\

01:15 Sensacje XX wieku - Tajna wojna 
cz. 2; cykl dokumentalny;  od lat 12

01:45 Encyklopedia II wojny światowej - 
Obrona Helu cz. 4; cykl dokumentalny;  
od lat 7

02:05 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. - Klejnot w 
Wiślanej koronie;  od lat 7

02:35 Dziennik telewizyjny - 18.07.1988

6:00 Gortat Team – Wojsko Polskie. 
Towarzyski mecz koszykówki. 
Drużyna Marcina Gortata, wicemistrza 
NBA z 2009 roku, zmierzy się w 
łódzkiej Atlas Arenie z reprezentacją 
Wojska Polskiego.

8:30 Atleci; magazyn
9:00 Liga Narodów FIVB
11:30 Trans World Sport; magazyn 
12:30 Liga Narodów FIVB
15:00 Wimbledon. W All England Lawn 

Tennis and Croquet Club odbywa 
się 133. edycja wielkoszlemowego 
turnieju

17:10 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk. W 
lipcu w Gliwicach rozegrany zostanie 
mecz o Superpuchar Polski. Piast, 
który w maju zdobył mistrzostwo 
kraju, podejmie u siebie Lechię 
Gdańsk, najlepszą drużynę Pucharu 
Polski.

19:20 Liga Narodów FIVB
22:00 Liga Narodów FIVB
0:30 KSW. Czterdziesta ósma gala 

Konfrontacji Sztuk Walki odbędzie się 
w lubelskim Globusie

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


