
Zakończyła się rekrutacja do szkół śred-
nich dla absolwentów gimnazjum i szkół 
podstawowych. Wreszcie uczniowie po 
wielu tygodniach stresu mogli dowiedzieć 
się, czy drzwi wymarzonej przez nich 
szkoły średniej stoją dla nich otworem. 
Podwójny rocznik przyczynił się również 
do dodatkowego stresu. Nie tylko dla 
uczniów, ale również dla ich rodziców. 
Każdy martwił się, czy aby na pewno star-
czy dla niego miejsca w nowej klasie.

Przypomnijmy, rekrutacja do szkół po-
nadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w 
roku szkolnym 2019/2020 była wyjątkowo 
trudna. Brało w niej udział łącznie 705 tys. 

uczniów z całej Polski – szkoły 
musiały przyjąć o blisko 370 tys. 
więcej uczniów. Skąd ten pro-
blem? To efekt ostatniej reformy 
edukacji i tak zwanego podwój-
nego rocznika – licea, technika i 
zawodówki musiały przyjąć za-
równo uczniów, którzy skończyli 
ostatnią klasę gimnazjum oraz 

ich młodszych kolegów, którzy skończyli 
ósmą klasę podstawówki. Problem był też 
bardzo widoczny w Częstochowie.  - Nie 
stresowałam się jakoś szczególnie tą rekru-
tacją. Większy stres przeżywała moja ma-
ma. Dostałam się do I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Juliusza Słowackiego w Często-
chowie z pierwszego wyboru i jestem bardzo 
szczęśliwa - przyznaje świeżo upieczona li-
cealistka z Częstochowy. - To jedyna szkoła, 
która zrobiła na mnie aż tak dobre wrażenie. 
Mam nadzieję, że nauka tu będzie równie 
fajna. Będę się uczyć w klasie Ic - dodaje.

Najtrudniej mieli absolwenci szkół pod-
stawowych i gimnazjów, którzy składali 
dokumenty do najpopularniejszych Czę-
stochowskich liceów. Na jedno miejsce by-
ło wielu chętnych. Do wspomnianego już I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Częstochowie nie dostało 
się 155 osób. W „Sienkiewiczu” z kolei re-
krutacji z I wyboru nie przeszło 81 absol-
wentów gimnazjów i 115 po szkół podsta-
wowych.

Julia Czechowicz

Awaria

Kursy londyńczyka zawieszone

Na zalewie w Poraju

Pomoc przyszła na czas...

Firma Prymat ostrzega

Salmonella w popularnych przyprawach
W gorczycy białej firmy 

Prymat wykryto groźną bak-
terię. Główny Inspektorat Sa-
nitarny podjął decyzję o wy-
cofaniu jej z obrotu. - Spoży-
cie produktu, szczególnie bez 
obróbki termicznej, wiąże się 
z potencjalnym ryzykiem za-
trucia pokarmowego - infor-
muje.

Badanie produktu „Gorczyca 
biała cała” firmy Prymat  w la-
boratorium Państwowej In-
spekcji Sanitarnej wykazało 
obecność Salmonella Typhi-
murium w 4 z 5 badanych 
próbkach produktu.

Szczegóły dotyczące 
niebezpiecznego produktu:

Nazwa: „Gorczyca biała cała 
Prymat”

Masa netto:  30 g
Producent:  Prymat Sp. z o.o., 

ul. Chlebowa 14, 44-337 Ja-
strzębie Zdrój

Data minimalnej trwałości:  
05.2022

Numer partii:  1298133
Firma Prymat poinformowała, 

że zidentyfikowała wszystkich 
odbiorców kwestionowanej par-
tii wyrobu gotowego i zwróciła 
się do nich z prośbą o wstrzyma-
nie dystrybucji i zwracania jej do 
magazynu firmy.

Częstochowa

Koniec rekrutacji  
do szkół średnich Ze względu na awarię częstochow-

skiego „londyńczyka”, jego kursowa-
nie na linii „034” zostało zawieszo-
ne. Autobus powinien wrócić na swoją 
trasę 22 lipca.

Częstochowski „londyńczyk” docelowo 
miał wozić mieszkańców codziennie 
(oprócz poniedziałków) przez całe waka-
cje. Ze względu na awarię jego kursowa-

nie zostało zawieszone. Po naprawie au-
tobus wróci na swoją trasę – podobnie 
jak w zeszłym roku będzie rozpoczynał 
oraz kończył każdy kurs na przystanku 
„Ratusz”, zlokalizowanym na łączniku 
między ulicami Śląską i Nowowiejskiego. 
Kursy będą rozpoczynać się o pełnej go-
dzinie, począwszy od godz. 12.00. Ostat-
ni kurs przypadnie na godz. 18.00.

Katarzyna Gwara

O krok od tragedii. Policjanci ura-
towali szesnastoletnią dziewczynę i 
jej ojca po tym, jak przewróciła się 
ich żaglówka. Do zdarzenia doszło 
w niedzielne popołudnie w Poraju.

Gdy policjanci z Częstochowy zaob-
serwowali wywracającą się żaglówkę, 
natychmiast przystąpili do akcji ra-
tunkowej. Na pomoc ruszył także pa-
trol wodny z Myszkowa. W wodzie 

przebywały dwie zmarznięte i zmęczo-
ne osoby wzywające pomocy. Zarówno  
ojciec, jak i córka mieli założone kami-
zelki ratunkowe, nie byli jednak w sta-
nie samodzielnie postawić żaglówki do 
pionu.

Dzięki  skutecznej akcji cali i zdrowi 
wrócili na ląd. Żaden z  uczestników 
zdarzenia nie potrzebował pomocy me-
dycznej.

Katarzyna Gwara
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UWAGA! Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności!

Zaprasza też wszystkich klien-
tów, którzy dokonali zakupu gor-
czycy ze wskazanym w komuni-
kacie numerem partii i mają ja-

kiejkolwiek pytania, do kontaktu 
telefonicznego pod numerem (32)  
47  33-833 lub poprzez formularz 
kontaktowy na stronie  www.pry-

mat.pl. Każde zgłoszenie zostanie 
rozpatrzone indywidualnie.

Bakterie salmonelli powodują 
zatrucia. Zarażony odczuwa ból 

brzucha, głowy, ma wymioty 
i biegunkę. Może im towarzyszyć 
podwyższona temperatura.

Katarzyna Gwara

http://www.prymat.pl/
http://www.prymat.pl/


Wystawa

„Transfiguracje”   
w Miejskiej Galerii 

Sztuki
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Częstochowa

Ukradł... autobusowy młoteczek

50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu 

Z muzeum i OKF ku gwiazdom

Częstochowscy strażnicy miejscy uję-
li 28-letniego mężczyznę, który z jedne-
go z autobusów MPK ukradł... młote-
czek do awaryjnego wybicia szyby.

We wtorek jeden z patroli straży miej-
skiej miał za zadanie kontrolować al. NMP 
i przyległe bramy oraz podwórka w celu 
zapewnienia spokoju i porządku publicz-
nego. - W jednej z bram strażnicy miejscy 

zauważyli mężczyznę, który w ręku trzy-
mał... młoteczek do awaryjnego zbicia 
szyby w autobusie. Od razu zaszło podej-
rzenie, że przedmiot pochodzi z kradzieży 
– mówi Artur Kucharski, rzecznik straży 
miejskiej. Przypuszczenia strażników 
miejskich okazały się słuszne. Sprawca 
kradzieży musi liczyć się z odpowiedzial-
nością za swój czyn.

Katarzyna Gwara
Jaka jest natura cybertwarzy, czy 

są one kontynuacją „starego” przy-
mierzania ról wykorzystującego no-
we technologie? Odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań ma dać wysta-
wa „Transfiguracje”, która prezen-
tuje różnorodne formy wizualne. 
Możemy ją oglądać do 25 sierpnia 
w Miejskiej Galerii Sztuki. Na uwagę 
zasługuje również wystawa „Ryby”, 
pod którą ukrywają się – intrygują-
ce także warsztatowo – obrazy Ame-
lii Augustyn.

Amelia Augustyn ukończyła Akade-
mię im. Jana Długosza (obecnie UJD). 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym 
oraz rysunkiem. Na wystawie w Galerii 
Promocji Młodych Antresola znalazł się 
wybór obrazów z cyklu  ,,Ryby”, realizo-
wanego przez artystkę od 2014 roku. 
Jednolity temat pozwala pokazać autor-
ce proces twórczy, wariacje formy i kom-
pozycji. Jej obrazy powstają najczęściej 
w oleju, który artystka ceni za szerokie 
możliwości kształtowania struktury 
oraz faktury, a warsztat jej prac jest 
równie intrygujący co jej ujęcie tematu. 
Obrazy cechuje swego rodzaju „wypra-
cowany” minimalizm – to, co ostatecz-
nie pojawia się na płótnie jest bowiem 
efektem wielu zmian wprowadzanych 
w trakcie tworzenia – zarówno w obsza-
rze kompozycji, jak i kolorystyki.

Z kolei wystawa  ,,Transfiguracje” 
prezentuje różnorodne formy wizualne 
(fotografie, grafiki, instalacje, anima-
cje), w których zawierają się doświad-
czenia, koncepcje, wyobrażenia na sty-
ku ludzie/najnowsze technologie. Po-
mysłodawcy wystawy chcą zastanowić 
się, czy najnowsza technologia rzeczy-
wiście powoduje tytułowe ,,transfigu-
racje” – przekształcenia – a jeżeli tak, 
to jakie formy one przyjmują. Twórców 
wystawy interesują zwłaszcza te kon-
strukcje, w których człowiek pojawia 
się jako istota odkrywająca się na no-

wo, kreująca siebie i swoje środowisko 
w sposób, w którym granice między 
tym, co ludzkie i nie-ludzkie, są kwe-
stionowane i negocjowane. Jednym 
z głównych wątków jest prezentacja 
sposobów kształtowania cybertwarzy, 
potraktowanych jako wyraz konstru-
owania tożsamości. Wystawa stawia 
pytanie o naturę cybertwarzy. Czy cią-
gle chodzi o znane od dawien dawna 
przymierzanie ról (teraz przy udziale 
nowych technologii) czy też cybertwa-
rze są maskami, obrazami, ideami bez 
związku z konkretną osobą – z kon-
kretnym, ucieleśnionym podmiotem?

  W tym przypadku oglądamy głównie 
prace studentek i studentów kierunków 
artystycznych, zawierające się w dwóch 
głównych kategoriach – autoportrety 
i portrety. W ramach tego podziału twór-
czynie i twórcy zastanawiają się np. jaka 
twarz reprezentuje ich w wirtualnym 
świecie, jacy staliby się, gdyby mogli coś 
w sobie zmienić dzięki najnowszej tech-
nologii (nanotechnice, neurologii, bio-
technologii) czy jak mógłby wyglądać 
człowiek przyszłości bądź człowiek ,,bio-
technologiczny”. Prace mierzą się więc 
z istotnymi zagadnieniami tożsamościo-
wymi w ramach przestrzeni określanej 
często jako „posthumanistyczna” – czyli 
ta, w której poddaje się pod dyskusję sa-
mą kategorię „człowieka”.

Autorem koncepcji jest zespół kura-
torski w składzie dr Barbara Major 
(Miejska Galeria Sztuki), prof. Andrzej 
Desperak (Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy im. Jana Długosza) i   
prof. Jacek Sztuka (Politechnika Często-
chowska). Wystawa powstała we współ-
pracy Instytutu Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. J. Długosza oraz kierunku Design 
i Zarządzanie Projektami Wydziału Za-
rządzania Politechniki Częstochowskiej.

Obie ekspozycje są do obejrzenia 
w Miejskiej Galerii Sztuki  do 25 sierp-
nia. Katarzyna Gwara

Muzeum Częstochowskie 
będzie świętować 50. roczni-
cę lądowania człowieka na 
Księżycu. Z tej okazji zapra-
sza na niecodzienne spotka-
nie z astronomią i astronau-
tyką. Pełen atrakcji program 
zaplanowano na 20  lipca. Po-
czątek o godzinie 16.00. Swój 
,,księżycowy” wieczór orga-
nizuje także Ośrodek Kultury 
Filmowej ,,Iluzja” – kino po-
każe 20 lipca dokument 
,,Apollo 11”, zawierający 
unikatowe materiały doty-
czące słynnej misji. 

20 lipca 1969 o godz. 
20:17:40 człowiek wylądował 
na Księżycu. 50. rocznica po-
myślnej i doniosłej misji ko-
smicznej jest dla Muzeum Czę-
stochowskiego okazją, aby za-
chęcić nas do spojrzenia w nie-
bo inaczej niż na co dzień. 
W Ratuszu już od maja prezen-
towana jest objęta patronatem 
Częstochowskiego Towarzystwa 
Naukowego wystawa „Ku 

gwiazdom”, przygotowana we 
współpracy m.in. z Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie i Mu-
zeum Lotnictwa w Krakowie. 
Wśród eksponatów można zo-
baczyć m.in. skafandry, pro-
wiant astronautów, sprzęt nie-
zbędny w przestrzeni kosmicz-
nej czy kawałki meteorytów. 
Jest i łazik marsjański z Poli-
techniki Częstochowskiej, do-
ceniony już przez międzynaro-
dowy, naukowy świat. 20 lipca 
w programie przygotowanym 
przez nasze Muzeum jest wła-
śnie m.in. zwiedzanie tej wysta-
wy w towarzystwie jej kuratora 
Marka Nowaka. 

Oprócz tego będzie można na-
ocznie przekonać się, co potrafi 
skonstruowany przez młodych 
częstochowskich inżynierów łazik 
marsjański, a także przyjrzeć się   
niebu za pomocą specjalistyczne-
go sprzętu oraz poznać szczegóły 
całego programu ,,Apollo” – z na-
ciskiem na lądowanie załogi pod 
dowództwem Neila Armstronga 
na Srebrnym Globie.   

Swój ,,księżycowy” wieczór or-
ganizuje także Ośrodek Kultury 
Filmowej ,,Iluzja” – kino pokaże 
20 lipca dokument ,,Apollo 11”, 
zawierający unikatowe materiały 
dotyczące słynnej misji. Projek-
cję zaplanowano 20 lipca o go-
dzinie 20:17:40.

Brytyjski dziennik The Guar-
dian nazwał ten dokument ,,jed-
nym z najbardziej niesamowi-
tych filmów o kosmosie, jakie 
kiedykolwiek powstały.” Todd 
Douglas Miller i jego ekipa z pre-
cyzją skonstruowali film, który 
koniecznie trzeba zobaczyć na 
kinowym ekranie. Obraz składa 
się z niespodziewanie odnalezio-
nych, bezcennych materiałów 
utrwalonych na taśmie 65 mm – 
widzimy skupienie astronautów 
i specjalistów z centrum dowo-
dzenia NASA, emocje milionów 
widzów, którzy przed telewizora-
mi w napięciu oglądali tę nad-
zwyczajną misję. Przy akompa-
niamencie hipnotyzującej muzy-
ki można zanurzyć się w niezwy-
kły, doniosły czas 1969 roku 

i współuczestniczyć w tym wyjąt-
kowym w historii cywilizacji wy-
darzeniu.

Tuż przed seansem odbędzie 
się pokaz łazika marsjańskiego 
zaprojektowanego i stworzonego 
przez studentów Politechniki 
Częstochowskiej. Konstrukcja 
naszych młodych inżynierów 
okazała się najlepsza podczas 
zeszłorocznego konkursu Uni-
versity Rover Challenge 2018 
w Stanach Zjednoczonych. Z ko-

lei w tym roku podczas zawodów 
łazików marsjańskich w stanie 
Utah zespół PCz Rover Team za-
jął 4. miejsce, deklasując ponad 
80 drużyn z całego świata.

Bilety na seans dostępne są 
w cenie 25 zł (normalny) i 20 zł 
(ulgowy). Więcej informacji 
o całym repertuarze OKF ,,Ilu-
zja” w lipcu na stronie   
www.okf.czest.pl 

oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Myszków

Jechał na podwójnym gazie. 
Chciał przekupić policjantów
Blisko trzy promile alkoholu w orga-

nizmie miał kierowca opla, który wpadł 
w ręce myszkowskich policjantów z 
drogówki. Obywatel Ukrainy wcale nie 
poczuwał się do odpowiedzialności. W 
zamian za odstąpienie od czynności 
służbowych zaproponował munduro-
wym łapówkę... 

Do zdarzenia doszło w niedzielę póź-
nym wieczorem w Koziegłowach. Policjan-
ci KPP w Myszkowie otrzymali zgłoszenie 
o ujęciu nietrzeźwego kierowcy przez 
świadka. Badanie stanu trzeźwości męż-
czyzny wykazało prawie 3 promile alkoho-
lu. Obywatel Ukrainy zaproponował mun-
durowym łapówkę w zamian za odstąpie-
nie od czynności służbowych. Kierowca 
został pouczony, że takie zachowanie w 

Polsce jest przestępstwem zagrożonym 
surową karą. W czasie oczekiwania na po-
moc drogową 29-latek włożył jednemu z 
policjantów 150 zł do notatnika służbowe-
go mówiąc, że „teraz nie ma problemu”. 
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do 
policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał prokuratorskie zarzuty. Odpowie 
za jazdę w stanie nietrzeźwości i przestęp-
stwo korupcyjne.

Zdecydowana reakcja świadków po-
zwoliła wyeliminować kolejnego kierowcę, 
który stwarzał zagrożenie dla życia i zdro-
wia innych uczestników ruchu. Pamiętaj-
my, że nawet anonimowa informacja 
przekazana policjantom o tym, że ktoś 
kieruje po alkoholu, może uratować czy-
jeś życie. 

Katarzyna Gwara

Akcja wakacyjna WRD

Mały rowerzysta
Wydział Ruchu Drogowego z Często-

chowy w ramach Bezpiecznych Waka-
cji organizuje akcję „Mały Rowerzy-
sta”. Jest ona skierowana do najmłod-
szych użytkowników jednośladów, któ-
rzy rozpoczynają przygodę z rowerem 
lub chcieliby się przygotować do egza-
minu praktycznego na kartę rowerową.

Wydarzenie zaplanowano na 19 lipca w 
godz. 9.00-12.00 na torze rowerowym przy 
ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie.  Ce-

lem  organizowanej akcji „Mały Rowerzysta” 
jest  doskonalenie jazdy na rowerze, posze-
rzanie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, nauka oraz pre-
zentacja  udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej poszkodowanym.  Policjan-
ci zapraszają przede wszystkim uczniów 
klas I-IV, w szczególności tych, którzy w no-
wym roku szkolnym będą przystępowali do 
egzaminu na kartę rowerową.  Uczestnicy 
powinni przybyć z własnym rowerem i opie-
kunem. Katarzyna Gwara

A oto szczegółowy program wydarzenia organizowanego 
przez Muzeum Częstochowskie:   

20 lipca 2019 – ratusz

godz. 16.00-19.00 – pokazy możliwości łazika marsjańskiego skon-
struowanego przez studentów Politechniki Częstochowskiej

godz. 17.00-20.20 – oglądanie nieba za pomocą przyrządów 
optycznych (jeśli warunki pogodowe tego nie uniemożliwią)

godz. 20.30 – wykład o programie kosmicznym „Apollo”, z uwzględ-
nieniem 50. rocznicy lądowania na Księżycu załogi „Apollo 11”

godz. 21.20 – kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Ku gwiaz-
dom” – spotkanie z Markiem Nowakiem

godz. 22.00 – zakończenie imprezy

http://www.okf.czest.pl/
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Wypadek podczas 
Rajdowego Pucharu Śląska

W miniony weekend w gminie Go-
rzyce i Godów odbywał się Rajd Dwóch 
Gmin Szlakiem Powstań Śląskich. By-
ła to już trzecia runda Rajdowego Pu-
charu Śląska El-Instal. Podczas trwa-
nia imprezy kierowca jednego z uczest-
niczących w rajdzie pojazdów wpadł w 
poślizg i uderzył w drzewo. Ranny pi-
lot został przetransportowany śmi-
głowcem do szpitala.

Około 13.20 na odcinku specjalnym 
rajdu doszło do zdarzenia drogowego. Po-
licjanci zabezpieczający imprezę od razu 
przystąpili do udzielania pomocy. Wezwa-
no także dodatkowy patrol drogówki, któ-
ry ustalił dokładny przebieg zdarzenia. 
Jak się okazało, kierujący mitsubishi lan-

cer, jadąc ulicą Stawową w kierunku 
Odry wpadł w poślizg i uderzył w dwa 
drzewa. 42-letni kierowca wyszedł ze zda-
rzenia bez szwanku. 43-letni pilot został 
zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego do szpitala. Męż-
czyzna z ogólnymi potłuczeniami ciała zo-
stał hospitalizowany. Uczestnicy zdarze-
nia byli trzeźwi. Przyczyny zdarzenia wy-
jaśniają już wodzisławscy policjanci.

Rajdy, to sport ekstremalny i ryzyko 
jest w nie wpisane. Nad bezpieczeństwem 
zarówno samych uczestników, jak i fa-
nów motoryzacji, czuwają nie tylko poli-
cjanci, ale i strażacy, medycy oraz służby 
porządkowe organizatora. Niestety, wy-
padki się zdarzają. W tym przypadku za-
łoga może mówić o dużym szczęściu.

Zakochała się i... straciła 
oszczędności życia

Groził, że wysadzi sąsiadów 
w powietrze

Tragiczny wypadek przy 
budowie wiaty.  
41-latek nie żyje

Policjanci z Radlina zatrzymali 
25-latka, który zabarykadował się na 
strychu bloku mieszkalnego. Mężczy-
zna odkręcił butlę z gazem i podpalił 
znajdujące się tam koce. Groził, że 
wysadzi sąsiadów w powietrze. Tylko 
szybka i zdecydowana interwencja 
służb pozwoliła uniknąć tragedii. 
Mundurowi ewakuowali z budynku 28 
osób, w tym także dzieci. Sąd przy-
chylił się do wniosku policji i proku-
ratury i aresztował mężczyznę na 
trzy miesiące.

W sobotę nad ranem policjanci poje-
chali na ulicę Młyńską w Radlinie. Sytu-
acja była poważna, bowiem ze zgłoszenia 
wynikało, że jeden z mieszkańców bloku 
zabarykadował się na strychu z butlą 
gazową i groził, że wysadzi budynek w 
powietrze. W  powietrzu czuć było ulat-
niający się gaz.

Stróże prawa, którzy na miejsce dotar-
li jako pierwsi, z uwagi na poważne za-
grożenie wybuchem, rozpoczęli ewaku-
ację mieszkańców. Po chwili dołączyli do 
nich strażacy,  którzy pobiegli na strych 

i próbowali nakłonić desperata żeby 
otworzył drzwi. Ostatecznie policjanci 
przekonali mężczyznę i gdy tylko otwo-
rzył drzwi, został obezwładniony i wypro-
wadzony z budynku.

Strażacy szybko ugasili palące się na 
strychu koce i wynieśli butle gazowe na 
zewnątrz. Z budynku ewakuowano w 
sumie 28 osób, wśród których były dzie-
ci. Po sprawdzeniu pomieszczeń i prze-
wietrzeniu budynku, lokatorzy mogli 
wrócić do swoich mieszkań.

25-latka przewieziono do komendy i 
poddano badaniu na zawartość alkoho-
lu. Miał w organizmie 1,5 promila. Po wy-
trzeźwieniu usłyszał w prokuraturze za-
rzut narażenia życia wielu osób. Miesz-
kaniec Radlina przyznał się do popełnie-
nia czynu i złożył wyjaśnienia. Wczoraj 
decyzją sądu został tymczasowo areszto-
wany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Jak się później okazało, stężenie gazu 
było na tyle duże, że w każdej chwili mo-
gło dojść do wybuchu. Na szczęście 
szybkie i zdecydowane współdziałanie 
służb ratowniczych pozwoliło uniknąć 
tragedii.

Sławkowscy stróże prawa ustalają 
okoliczności i przyczyny tragicznego 
wypadku, do którego doszło na terenie 
jednej z prywatnych posesji w cen-
trum miasta. Pracujący przy montażu 
wiaty 41-letni robotnik został uderzo-
ny drewnianą belką. W wyniku dozna-
nych obrażeń mężczyzna zmarł.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 
(15.07.) około 16.20 na terenie jednej 
z prywatnych posesji w centrum Sławko-

wa. Właścicielka zleciła firmie montaż na 
posesji drewnianej wiaty. Najprawdopo-
dobniej w trakcie prac montażowych do-
szło do zawalenia się konstrukcji. Jeden 
z drewnianych bali uderzył w 41-letniego 
pracownika firmy.  Obrażenia, jakich do-
znał mężczyzna, spowodowały jego śmierć. 
Dokładne okoliczności zdarzenia i jego 
przebieg badają śledczy ze sławkowskiego 
komisariatu. Obecny  na miejscu  proku-
rator, zarządził przeprowadzenie sekcji 
zwłok 41-letniego mieszkańca Sławkowa.

Skosił... płot

Usiłował porwać 13-latkę

2 lata w więzieniu może spędzić 
52-letni mieszkaniec powiatu żywiec-
kiego. Mężczyzna kierował ciągni-
kiem rolniczym z zamontowaną ko-
siarką rotacyjną, jednak zamiast tra-
wy skosił…. płot. Dalszą jazdę uda-
remnili mu policjanci z Jeleśni. Wte-
dy też wyjaśnił się powód jego „po-
myłki”.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w 
Sopotni Małej. Około 15.00 dyżurny ko-
misariatu policji w Jeleśni otrzymał zgło-
szenie, że ciągnikiem rolniczym jedzie  
najprawdopodobniej  nietrzeźwy kierow-

ca. Na miejsce pojechali policjanci. Od 
razu zauważyli podejrzany ciągnik i za-
trzymali jego kierowcę. Okazał się nim 
52-letni mieszkaniec powiatu żywieckie-
go. Jak ustalili policjanci, mężczyzna 
wracał z prac polowych ciągnikiem, z za-
montowaną kosiarką rotacyjną, która 
była cały czas włączona. W pewnym mo-
mencie zahaczył o drewniany płot jednej 
z posesji i skosił go. Gdy policjanci 
sprawdzili stan trzeźwości 52-latka, wy-
jaśnił się powód jego pomyłki. Mężczy-
zna miał w organizmie ponad 3 promile 
alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści grozi mu kara 2 lat więzienia.

Tyscy policjanci zatrzymali mężczy-
znę podejrzanego o usiłowanie uprowa-
dzenia 13-latki. 27-latek sam zgłosił 
się na komendę, bo, jak sam przyznał, 
„męczyło go sumienie”. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty, a na wniosek po-
licjantów i prokuratora, sąd tymczaso-
wo aresztował zatrzymanego. Za po-
pełniane przestępstwo grozi mu 5 lat 
więzienia.

Do zdarzenia doszło na początku maja 
tego roku, na przystanku autobusowym 
na ul. Oświęcimskiej w Tychach. Wtedy 
też mężczyzna siłą zaciągnął nastolatkę 
do samochodu. Dzięki zdeterminowanej 
postawie, dziewczynce udało się uciec.

Pod koniec czerwca na policyjnych 
stronach internetowych oraz w mediach  

opublikowany został  portret pamięciowy 
sprawcy. Zintensyfikowane działania 
mundurowych oraz wsparcie i zaangażo-
wanie ze strony społeczeństwa, a także 
przedstawicieli mediów okazały się w tej 
sprawie kluczowe.

W miniony weekend poszukiwany sam 
zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji 
w Tychach przyznając, że „męczyło go su-
mienie”. Śledczy pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Tychach będą weryfiko-
wać wersję podaną przez zatrzymanego 
i ustalać szczegóły tego zdarzenia.

Na wniosek policjantów oraz prokura-
tora, sąd tymczasowo aresztował 27-let-
niego mieszkańca Bierunia. Usłyszał za-
rzut zmuszania do określonego zachowa-
nia oraz usiłowania uprowadzenia 13-lat-
ki. Grozi mu do 5 lat więzienia. 

69-letnia kobieta na internetowym 
portalu randkowym poznała mężczy-
znę podającego się za lekarza, z któ-
rym zaczęła korespondować. Po pew-
nym czasie internetowy znajomy zwró-
cił się do niej o pomoc. Tłumaczył, że 
przebywa w regionie objętym wojną i 
nie ma możliwości odebrania przesyłki 
ze Stanów Zjednoczonych zawierającej 
dorobek jego życia. Nic niepodejrzewa-
jąca 69-latka wysłała na wskazane 
konto własne pieniądze. Ponad 8 tys. 
dolarów miało pozwolić odebrać prze-
syłkę. W dalszej rozmowie z amantem 
zrozumiała, że to wszystko fikcja.

O tym, jak zgubna może okazać się 
znajomość internetowa, przekonała się 
69-letnia kobieta, która zgłosiła się do ko-
mendy policji w Siemianowicach Ślą-
skich. Kobieta powiedziała śledczemu, że 

na jednym z internetowych portali rand-
kowym poznała mężczyznę, z którym za-
częła korespondować. 

Rozmówca twierdził, że jest lekarzem i 
przebywa w kraju, w którym trwa wojna. 
Po pewnym czasie zdobył zaufanie i sym-
patię kobiety. Następnie podczas jednej z 
rozmów zwrócił się do 69-latki o pomoc. Z 
uwagi, iż przebywał w regionie objętym 
wojną, miał problemy z odebraniem pacz-
ki, w której był dorobek jego życia. Męż-
czyzna podał namiary na firmę, która po-
siadała należącą do niego przesyłkę. Ko-
bieta za pomocą internetu skontaktowała 
się z firmą. Zażądano od niej wpłaty po-
nad 8 tys. dolarów na wskazane konto. 
69-latka przelała pieniądze. Następnie 
kazano jej przelać ponad 500 tys. złotych. 
Niestety dopiero wtedy siemianowiczanka 
zrozumiała, że cała ta historia jest oszu-
stwem, a ona dała się nabrać.
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

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

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

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

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

— KUPIĘ MIESZKANIE —

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

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

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

— DO WYNAJĘCIA —

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

USŁUGI

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

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

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

Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

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

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

SPRZEDAM
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z 

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

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

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

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

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

 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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PROGRAM TV – ŚRODA 17 LIPCA  2019 r.

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



PROGRAM TV – CZWARTEK 18 LIPCA  2019 r.

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


