
Częstochowscy strażnicy miejscy zatrzy-
mali 41-letniego mężczyznę, który z jednej 
ze stacji benzynowych ukradł... 8 litrów  
płynu do spryskiwaczy.

Jeden z mieszkańców ul. Lechonia wezwał w niet-
dzielę ok. godz. 21:30 strażników miejskich do nie-

trzeźwego mężczyzny. Okazało się, że ma 
on ze sobą... 8 litrów płynu do spryskiwa-
czy. Mężczyzna nie potrafił logicznie wy-
tłumaczyć, jak wszedł w jego posiadanie. 
Zaszło podejrzenie, że płyn pochodzi z 
kradzieży. Przypuszczenia okazały się 
słuszne. Wkrótce 41-latek będzie musiał 
ponieść konsekwencje swojego czynu.

Katarzyna Gwara

 Jest akt oskarżenia

Podpalił kamienicę przy ulicy Równoległej
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Częstochowa

Policjanci obchodzili swoje święto

Kilkuset funkcjonariuszy 
wzięło udział w Święcie Policji 
Garnizonu Częstochowskiego. 
Uroczystości związane z tym 
wydarzeniem odbyły się na 
placu Biegańskiego.

Poza funkcjonariuszami, w 
obchodach uczestniczyli 
przedstawiciele władz woje-
wództwa, miasta, powiatu, 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach oraz mieszkań-
cy miasta. - Każdy funkcjona-

riusz wstępując w szeregi poli-
cji ślubuje strzec bezpieczeń-
stwa państwa i obywateli, na-
wet z narażeniem własnego 
życia. Potrzeba bezpieczeń-
stwa odgrywa tak znaczącą 
rolę, gdyż daje nam poczucie 
stabilizacji i pozytywnie wpły-
wa na codzienne funkcjono-
wanie człowieka - podkreślał  
mł. insp. mgr inż.  Dariusz 
Atłasik, komendant miejski 
policji w Częstochowie. - De-
cydując się na służbę policji 
stajemy na straży prawa. A to 

wymaga umiejętności właści-
wego zachowania w każdej sy-
tuacji. Zakładając policyjny 
mundur, musimy być wzorem 
etycznego zachowania. Wzo-
rem do naśladowania zarów-
no w czasie służby, jak i po 
niej. Nasz zawód to misja, któ-
ra bywa niebezpieczna i nie-
przewidywalna. Wymaga od-
wagi, często szybkiego i zdecy-
dowanego działania, niejedno-
krotnie podejmowania bardzo 
trudnych decyzji. To też goto-
wość do oddania drugiemu 

człowiekowi nawet z naraże-
niem własnego zdrowia i życia 
- dodał.

W czasie uroczystości 255 
policjantów otrzymało odzna-
czenia oraz akty nominacyjne 
na wyższe stopnie służbowe. 
Policjanci złożyli również 
kwiaty pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 
Całości towarzyszył koncert w 
wykonaniu orkiestry z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach.

Katarzyna Gwara

Straż miejska

Amator... płynu  
do 

spryskiwaczy
Wkrótce na ławie oskarżonych za-

siądzie 44-letni Jacek T. Mężczyzna 
podejrzany jest o podpalenie drzwi 
do mieszkania w jednej z kamienic 
przy ul. Równoległej w Częstocho-
wie.  Przebywała tam jego partnera z 
córką. W wyniku podtrucia tlenkiem 
węgla, 8 osób zostało przewiezio-
nych do szpitala. Mężczyzna nie 
przyznał się do winy. Twierdził na-
wet, że...  groźby podpalenia miesz-
kania wypowiadał „dla żartów”.

17 stycznia około godziny 23.00 
44-latek dobijał się do drzwi mieszka-
nia w kamienicy, znajdującej się w 
Częstochowie przy ulicy Równoległej. 
Miała tam jego partnerka z córką. 
Mężczyzna odgrażał się, że jeżeli ko-
bieta nie wpuści go do środka, podpa-
li mieszkanie. W istocie mieszkanka 
kamienicy po upływie pewnego czasu 

poczuła zapach dymu i otworzyła pa-
lące się drzwi wejściowe. Na szczęście 
pozostali lokatorzy budynku byli czuj-
ni i zawiadomili o pożarze odpowied-
nie służby, które przeprowadziły ewa-
kuację wszystkich mieszkańców. W 
wyniku podtrucia tlenkiem węgla, 8 
osób zostało przewiezionych do szpita-
la. 44-letni podpalacz został zatrzyma-
ny przez policjantów na miejscu zda-
rzenia. Badanie wykazało, że miał w 
wydychanym powietrzu aż 2 promile 
alkoholu.

- Na podstawie opinii biegłego ds. 
pożarnictwa ustalono, że przyczyna 
pożaru było zaprószenie ognia w oko-
licach drzwi wejściowych mieszkania, 
należącego do konkubiny oskarżone-
go. Ponadto biegły uznał, że pożar sta-
nowił zagrożenie dla życia i zdrowia 
osób, które przebywały w strefie od-
działywania dymu i gazów pożaro-

wych - poinformował rzecznik proku-
ratury, Tomasz Ozimek. - Przesłucha-
ny przez prokuratora pod zarzutem 
spowodowania pożaru zagrażającego 
życiu i zdrowiu wielu osób Jacek T. nie 
przyznał się zarzucanego mu przestęp-
stwa. Podejrzany wyjaśnił, że konkubi-
na nie wpuściła go do mieszkania, gdyż 
był pod wpływem alkoholu i dlatego 
przebywał pod drzwiami, pijąc piwo i 
paląc papierosy. Jacek T. oświadczył 
również, że groźby podpalenia mieszka-
nia wypowiadał „dla żartów” - dodał

Sąd Rejonowy w Częstochowie za-
stosował na wniosek prokuratora 
tymczasowe aresztowanie wobec po-
dejrzanego, który już przeszłości był 
karany. Za przestępstwo spowodwa-
nia pożaru, zagrażającego życiu i zdro-
wiu wielu osób grozi gara pozbawienia 
wolności od roku do 10 lat.

   Paula Nogaj
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Festiwal Retro

Zaczarowany koń. Piosenki 
lat pięćdziesiątych

Największe przeboje z lat 
50. i początku 60. rozbrzmia-
ły w sobotni wieczór na placu 
Biegańskiego. Szósta już edy-
cja festiwalu „Retro” bawiła 
się między innymi przy pio-
senkach wykonywanych przez 
Renatę Przemyk, Olgę Boń-
czyk, Hannę Śleszyńską czy 
aktorów Teatru im. Adama 
Mickiewicza.

Muzyka w stylu retro roz-
brzmiewała na pl. Biegańskiego 
już od popołudnia. Najpierw wy-
stąpiła Kapela Czerniakowska – 
zespół z już ponad 50-letnią hi-
storią – a potem piosenki swe-
go czasu szalenie lubianego w 
naszym kraju Marino Marinie-
go zaśpiewał rodowity Włoch 
Nicola Palladini.

Koncert główny nosił tytuł 
„Zaczarowany koń. Piosenki lat pięćdziesiątych”. Usłyszeli-

śmy m.in.   „Kaziu, zakochaj 
się”, „Złoty pierścionek”, „Pa-
miętasz, była jesień”, „Kaszta-
ny”, „Serduszko puka w rytmie 
cza-cza” czy „Kuba, wyspa jak 
wulkan gorąca”. Na scenie po-
jawili się m.in. Renata Prze-
myk, Olga Bończyk, Hanna 
Śleszyńska, Kapela Czernia-

kowska, częstochowska forma-
cja Makabunda oraz część ze-
społu Teatru Adama Mickiewi-
cza – Marta Honzatko, Iwona 
Chołuj, Maciej Półtorak, Wal-
demar Cudzik i Antoni Rot. Ca-
łość poprowadził Artur Barciś, 
a za scenariusz i reżyserię od-
powiadał Robert Dorosławski.

Katarzyna Gwara
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Ośrodek Promocji Kultury

Agata Lankamer w OPK

Kłobuck

Odwiedzili dzieci 
na półkoloniach

Politechnika Częstochowska

Pracownicy ZGM z dyplomami

Agata Lankamer zaprezen-
tuje w Ośrodku Promocji Kul-
tury Gaude Mater cykl obiek-
tów łączących malarstwo szta-
lugowe z nową technologią. 
Wernisaż wystawy pod nazwą 
,,Windows XD” odbędzie się 
13 lipca o godz. 18.00. 

Prace artystki to wizja na gra-
nicy utopii i dystopii – kompul-
sywnej produkcji obrazów, ode-
rwanych od kontekstu pustych 
wirtualnych znaków oraz infor-
macji. Zobaczymy dryfujące 
chmury danych, nawiązania do 
kultury masowej, konwencję 
,,kopiuj-wklej” oraz inne ele-
menty świata cyberkultury.

Projekt powstał dzięki ścisłej 
współpracy z zespołem Mindhe-
lix – Marcinem Puchalskim i 
Pauliną Szczubidło – zajmują-

cym się tworzeniem gier i aplika-
cji w wirtualnej rzeczywistości.

Agata Lankamerjest absol-
wentką malarstwa na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Uczyła się też na Academy of Fi-
ne Arts and Design w Bratysła-
wie; odbywała praktyki w Ekki-
sens Art Space w Reykjaviku. W 
swojej twórczości wykorzystuje 
m.in. nowe media, wideo, działa-
nia per formatywne, instalacje 
czy malarstwo. Artystka nie ma 
konkretnego modelu swoich 
działań, interesuje się różnymi 
zagadnieniami rzeczywistości – 
od cyberfeminizmu po kulturę 
masową. Razem z Grupą JEST  
prowadzi niezależną galerię we 
Wrocławiu. Współorganizuje  też 
Festiwal Dekonstrukcji Słowa 
Czytaj!  w Częstochowie.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci wspólnie ze stra-
żakami z KP PSP w Kłobucku, 
odwiedzili dzieci spędzające 
letni wypoczynek na półkolo-
niach w ośrodku harcerskim 
Zawady. Podczas wizyty mun-
durowych najmłodsi sprawdzili 
swoje wiadomości na temat 
bezpieczeństwa w czasie waka-
cji. Wizyta stróżów prawa do-
skonale wpisała się w prowa-
dzone kampanie: „Bezpieczne 
wakacje” oraz „Kręci mnie 
bezpieczeństwo... nad wodą”.

Kłobuccy policjanci wspólnie 
ze strażakami z KP PSP w Kło-
bucku odwiedzili dzieci spędza-
jące letni wypoczynek na półko-

loniach w ośrodku harcerskim 
Zawady. W trakcie krótkiej pre-
lekcji profilaktyk społeczna sierż. 
Marlena Wiśniewska przypo-
mniała wszystkim dzieciom, że w 
okresie wakacyjnego wypoczyn-
ku nie należy zapominać o bez-
pieczeństwie. Na spotkaniu naj-
młodsi usłyszeli o tym, jak i gdzie 
można bezpiecznie się kąpać i 
uprawiać sporty wodne. Ponadto 
policjanci i strażacy prezentowali 
sprzęt oraz pojazdy wykorzysty-
wane w codziennej służbie. Każdy 
mógł z bliska zobaczyć, jak wy-
gląda radiowóz, a także zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie.

Katarzyna Gwara

26 osób zatrudnionych w 
miejskiej spółce mieszkanio-
wej ukończyło specjalistyczne 
studia podyplomowe, które 
pomogą nowocześniej admini-
strować zasobem komunal-
nym. Studia odbywały się na 
Wydziale Budownictwa Poli-
techniki Częstochowskiej.

Dzięki specjalnie zamówio-
nym przez spółkę studiom pody-
plomowym „Eksploatacja i mo-
dernizacja budynków mieszkal-
nych z elementami BIM” 26 pra-
cownic i pracowników ZGM z 
wyższym wykształceniem tech-
nicznym zyskało dodatkowe 
kwalifikacje niezbędne w prawi-
dłowym procesie zarządzania 
nieruchomościami komunalny-
mi. - Chodzi szczególnie o wiedzę 
w zakresie nowych przepisów 
dotyczących m.in. bezpieczeń-
stwa, warunków użytkowania, 
parametrów efektywności ener-
getycznej budynków i stosowa-
nia zasad zrównoważonego bu-
downictwa, zarządzania i eks-
ploatacji budynków, głębokiej 
termomodernizacji budynków (w 
tym budynków objętych ochroną 
konserwatorską), a także syste-
mowego zarządzania energią w 

budynkach oraz wdrażania pro-
gramów antysmogowych – wyja-
śnia Marcin Breczko z biura pra-
sowego magistratu. 

Absolwentki i absolwenci stu-
diów zostali przygotowani do 
współpracy z podmiotami 
uczestniczącymi w procesie pro-
jektowania, realizacji i zarządza-
nia budynkami wykorzystujący-
mi technologię BIM (Building In-
formation Modeling – Modelowa-
nie informacji o budynku). - 
Technologia ta umożliwia lepiej 
skoordynowane i efektywniejsze 
działania wszystkich uczestni-
ków procesu eksploatacji i za-
rządzania budynkami – od stro-
ny administracyjno-prawnej, od 

strony obsługi eksploatacyjnej, 
technicznej i finansowej, remon-
tów i modernizacji, a także innych 
działań związanych z utrzyma-
niem obiektu, przeglądami i pra-
cami konserwacyjnymi – dodaje.

Uroczyste wręczenie świa-
dectw ukończenia studiów odby-
ło się 9 lipca w sali reprezenta-
cyjnej Kamienicy Kupieckiej. 
Wziął w nim udział prezydent 
Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk, a także prorektor Poli-
techniki Częstochowskiej prof. 
dr hab. Arnold Pabian, dziekan 
Wydziału Budownictwa prof. dr 
hab. Maciej Major oraz prodzie-
kani tego wydziału.   

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI



Na wniosek policji i proku-
ratury sąd tymczasowo aresz-
tował na trzy miesiące dwóch 
mężczyzn, którzy w Radlinie 
zaatakowali 21-latka. Jeden z 
nich sięgnął po siekierę, a dru-
gi zadał ciosy. 27 i 46-latek 
dopuścili się tego przestęp-
stwa w warunkach recydywy. 
Grozi im dożywocie.

W poniedziałek o 18.30 dyżur-
ny radlińskiego komisariatu ode-
brał zgłoszenie o mężczyźnie, 
który został zaatakowany siekie-
rą. Na miejscu patrol zastał cięż-
ko rannego, ale przytomnego 
21-latka. Policjanci udzielili mu 
pierwszej pomocy i wezwali na 
miejsce pogotowie ratunkowe. 
Młody mężczyzna przekazał 
mundurowym, że został zaata-
kowany na klatce schodowej 
przy ulicy Hallera. Jeden z na-
pastników zadał mu ciosy  sie-
kierą. Stróże prawa ustalili per-
sonalia agresorów.  

Pierwszy z nich, 46-latek zo-
stał zatrzymany chwilę później, 

w miejscu zamieszkania. W 
kuchni, przy zlewie policjanci 
znaleźli umytą już siekierę. Na-
stępnego dnia w ręce munduro-
wych trafił drugi ze sprawców. 
Chcąc uniknąć odpowiedzialno-
ści, 27-latek ukrywał się przed or-
ganami ścigania.  W toku śledz-
twa ustalono, że pokrzywdzony 
przyszedł do mieszkania 46-lat-
ka. Na klatce schodowej wywiąza-
ła się między nimi kłótnia o pie-
niądze. Dołączył do niej 27-latek. 
W pewnym momencie starszy z 
mężczyzn poszedł do domu i wró-
cił z siekierą. Podał ją 27-latkowi, 
a ten dwukrotnie uderzył nią 
21-latka w szyję i nogę.  

Napastnicy stanęli przed obli-
czem sądu. Mają już na swoim 
koncie przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu. Sąd aresztował 
ich na trzy miesiące. Za pomoc-
nictwo i usiłowanie zabójstwa, 
jako recydywistom, grozi im nie 
mniej niż 8 lat więzienia. Najsu-
rowszy wymiar kary to dożywo-
cie. Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi Prokuratura Rejonowa w 
Wodzisławiu Śląskim.
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Aresztowani za 
usiłowanie zabójstwa

Wybuch gazu  
w kamienicy. Trzy 

osoby nie żyją

Pościg za 39-letnim dilerem

Wypadek na drodze krajowej. Nie 
żyje kilkumiesięczna dziewczynka

Zatrzymali samochodowych 
wandali

Policjanci ustalają 
dokładne okoliczno-
ści i przyczyny wy-
buchu gazu, do któ-
rego doszło w jed-
nym z mieszkań w 
kamienicy w Byto-
miu. W wyniku eks-
plozji zginęła 39-let-
nia kobieta i jej 
dwie, kilkuletnie 
córki. Ranne zostały 
także cztery osoby, 
które trafiły do szpi-
tala. Wśród służb 
pracujących przez 
wiele godzin na 
miejscu zdarzenia obecni byli 
policjanci z Bytomia oraz kato-
wickiej komendy wojewódzkiej.

Do zdarzenia doszło w kamie-
nicy przy ulicy Katowickiej. 
Oprócz policji, na miejscu na-
tychmiast pojawili się strażacy, 
którzy przystąpili do akcji ratow-
niczej. Ewakuowano łącznie 25 
mieszkańców trzypiętrowego bu-
dynku. Niestety, w mieszkaniu na 
parterze, w którym najprawdopo-
dobniej doszło do eksplozji, zginę-
ła 39-letnia kobieta oraz jej dwie, 
kilkuletni córki.  W zdarzeniu 
ucierpiało także trzech innych lo-
katorów budynku oraz kobieta, 
która w chwili wybuchu przecho-
dziła obok kamienicy. Ciężko ran-

na 62-latka  trafiła do szpitala.  
W związku z eksplozją, z użyt-

ku wyłączono sześć mieszkań. 
Powołano sztab kryzysowy, w ra-
mach którego otoczono opieką 
mieszkańców. Wszystkim loka-
torom kamienicy zapewniono 
mieszkania zastępcze.

Na miejscu przez wiele godzin 
pracowali strażacy, grupa poszu-
kiwawcza oraz policjanci. Z ra-
mienia kierownictwa katowickiej 
komendy wojewódzkiej, policyj-
nymi czynnościami dowodził Za-
stępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Katowicach, mł. 
insp. Mariusz Krzystyniak.    

Śledczy wyjaśniają szczegóło-
we okoliczności i przyczyny tego 
tragicznego zdarzenia.

10 lat więzienia grozi 39-let-
niemu kierowcy, który nie za-
trzymał się do kontroli drogo-
wej. Uciekiniera ścigały poli-
cyjne patrole z Radzionkowa, 
Tarnowskich Gór oraz Pyrzo-
wic. Kierowca opla miał wiele 
na sumieniu. Był m.in. poszu-
kiwany oraz przewoził 1,5 tys. 
działek dilerskich amfetaminy.

Policjanci z Radzionkowa za-
uważyli, jak na jedną ze stacji 
paliw wjechał osobowy opel. Kie-
rowca samochodu na widok ra-
diowozu nie zatrzymał się przy 
dystrybutorze, tylko przyśpieszył 
i opuścił teren stacji. Takie za-
chowanie wzbudziło podejrzenia 
policjantów, którzy postanowili 
zatrzymać pojazd do kontroli. 
Mundurowi włączyli sygnały 
świetlne i dźwiękowe, dając kie-
rowcy wyraźny sygnał do zatrzy-
mania. Mężczyzna za kierownicą 
opla tylko przyspieszył i zaczął 
uciekać. Mundurowi ruszyli w 
pościg. W międzyczasie powiado-
mili dyżurnego, który na miejsce 

skierował wspar-
cie. Do pościgu 
dołączyli tarno-
górscy wywia-
dowcy oraz poli-
cjanci z Pyrzowic. 
39-latkowi udało 
się dojechać za 
miejscowość Celi-
ny. Tam, na wi-
dok blokującego 
drogę radiowozu, 
zakończył uciecz-
kę. Szybko oka-
zało się, co było 
powodem jego 
niechęci do spo-
tkania ze stróża-
mi prawa. Po 
sprawdzeniu da-
nych w policyjnych systemach 
policjanci ustalili, że mężczyzna 
jest poszukiwany przez tarno-
górski sąd i prokuraturę, gdyż 
miał odbyć karę pół roku więzie-
nia. To jednak nie koniec kłopo-
tów 39-latka, gdyż w jego samo-
chodzie policjanci znaleźli amfe-

taminę, z której można przygo-
tować blisko 1,5 tys. działek di-
lerskich. Mężczyzna usłyszał za-
rzuty i na najbliższe pół roku 
trafił do więzienia. Za posiada-
nie narkotyków i ucieczkę przed 
policjantami, może spędzić w 
więzieniu kolejne 10 lat.

Raciborscy policjanci wyja-
śniają przyczyny i okoliczno-
ści tragicznego wypadku dro-
gowego. Doszło do niego na 
drodze krajowej nr 45. W wyni-
ku odniesionych obrażeń 
35-letni kierowca opla i podró-
żująca z nim kilkumiesięczna 
dziewczynka ponieśli śmierć 
na miejscu.

Do zdarzenia doszło około go-
dziny 14.30, na DK 45, w rejonie 
skrzyżowania ulic Kozielskiej z 
Podmiejską. W wypadku uczest-
niczył 35-letni kierowca opla, 
który jechał z dorosłą pasażerką i 
trójką dzieci. Poruszał się on w 
stronę Raciborza, natomiast dru-
gi pojazd biorący udział w wypad-

ku to autobus, 
który jechał w 
kierunku Rudni-
ka. Jak wstępnie 
ustalili mundu-
rowi z drogówki, 
kierujący oplem z 
niewyjaśnionego 
powodu zjechał 
na lewy pas jezd-
ni, gdzie zderzył 
się z czołowo z ja-
dącym z przeciw-
ka autobusem. W 
wyniku odniesionych obrażeń 
35-letni kierowca opla i jadąca z 
nim kilkumiesięczna dziewczyn-
ka ponieśli śmierć na miejscu. 
Do szpitala trafiły trzy pasażerki 
opla i cztery osoby podróżujące 

autobusem. Droga krajowa była 
zablokowana przez prawie pięć 
godzin, policjanci kierowali ruch 
wyznaczonymi objazdami.  

Raciborscy śledczy wyjaśniają 
dokładne przyczyny i okoliczno-
ści tego tragicznego wypadku.

Raciborscy policjanci zatrzy-
mali dwóch mężczyzn w wieku 
26 i 28 lat, którzy uszkodzili 7 
samochodów. Pojazdy te zapar-
kowane były przy ulicy Opaw-
skiej i Ocickiej. Straty oszaco-
wano wstępnie na kilkaset zło-
tych. Zatrzymanym grozi do 5 
lat więzienia.

Dzięki telefonicznej informa-
cji przekazanej przez świadka 
dyżurnemu raciborskiej policji, 
mundurowi szybko zatrzymali 
wandali. Do przejawów wanda-

lizmu doszło przy ulicy Opaw-
skiej i Ocickiej. Z relacji zgła-
szającego wynikało, że sprawcy 
kopali w zaparkowane tam sa-
mochody. Świadek przekazał 
rysopisy mężczyzn, a dyżurny 
skierował na miejsce stróżów 
prawa. Mundurowi bardzo 
szybko namierzyli wandali. Za-
trzymanymi sprawcami okazali 
się dwaj mieszkańcy Raciborza 
w wieku 26 i 28 lat. Obaj byli 
nietrzeźwi - mieli po dwa pro-
mile alkoholu. Straty oszaco-
wano wstępnie na kilkaset zło-

tych. Mężczyznom grozi kara  
5 lat więzienia.  

Rozpyliła gaz pieprzowy na placu 
zabaw

Policjanci z jastrzębskiej ko-
mendy wyjaśniają okoliczno-
ści rozpylenia gazu pieprzowe-
go wśród dzieci na placu za-
baw. Mundurowi potwierdzili, 
że dopuściła się tego 68-letnia 
kobieta. Swoje zachowanie 
tłumaczyła tym, że dzieci jej 
dokuczały...

Do zdarzenia doszło w ubiegłą 
środę około 18.30. Policjanci zo-
stali zaalarmowani przez rodzi-

ców, że starsza kobieta na ulicy 
Malcherka miała rozpylić gaz 
pieprzowy na placu zabaw. Mun-
durowi na miejscu dowiedzieli 
się, że poszkodowanych zostało 
ośmioro dzieci, które miały wi-
doczne zaczerwienienie na twa-
rzy oraz w okolicach oczu. Czwór-
ka z nich pozostała na obserwa-
cji w szpitalu. Policjanci ustalili 
adres, gdzie miała przebywać ko-
bieta. 68-latka przyznała się do 
rozpylenia gazu wśród dzieci na 

placu zabaw. Tłumaczyła, że zro-
biła to, ponieważ dzieci były wo-
bec niej złośliwe i jej dokuczały. 
Stróże prawa w mieszkaniu od-
naleźli gaz pieprzowy, którego 
użyła. Policjanci prowadzą w tej 
sprawie postępowanie pod ką-
tem narażenia nieletnich na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Grozi za 
to kara do 3 lat więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

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

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

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

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

— KUPIĘ MIESZKANIE —

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

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

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

— DO WYNAJĘCIA —

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

USŁUGI

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

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

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

Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

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

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

SPRZEDAM
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z 

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

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

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

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

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

PRACA

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

MATRYMONIALNE

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

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

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

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

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 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
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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 – ŚRODA 10 LIPCA 2019 r.

05:15 Natura w Jedynce – Nasz 
dziwaczny świat; odc. 12; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 211; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 521 (Elif); serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Zakochaj się w Polsce; odc. 99 

Biłgoraj; magazyn; od lat 7
09:00 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 3/15; serial TVP
10:15 Komisarz Alex; s.IX; odc. 115; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 130; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Nasz 

dziwaczny świat; odc. 13; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

14:00 Elif; s.III; odc. 522 (Elif); serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – Pieprzno 

i szafranno; magazyn kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 212; 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3966
18:25 Jeden z dziesięciu - 9/108
18:55 Jeden z dziesięciu - 10/108
19:25 Sport; STEREO, 16:9, Na żywo
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda; STEREO, 16:9
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Serial fabularny
21:30 Rolnik szuka żony; reality show
22:30 Lampedusa. Za horyzontem - 

Część 3; serial; Włochy (2016)
23:35 Ostatni w Aleppo; film 

dokumentalny; Dania (2017)
00:45 wojsko – polskie.pl
01:15 Terytorialsi
01:30 Anna i Yusef – Miłość bez granic; 

odc. 3/4; serial; Włochy (2015)
02:40 Anna i Yusef – Miłość bez granic; 

odc. 4/4; serial; Włochy (2015)
03:50 Skrajna prawica: neonaziści 

w Niemczech; film dokumentalny; 
Francja (2015)

04:45 Notacje – o. Hieronim Warachim. 
Czerwone noce na Wołyniu; cykl 
dokumentalny; od lat 12

05:20 Koło fortuny; odc. 445 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 30 Same zmartwienia; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Pożyteczni.pl; magazyn
07:20 Familiada; s.I; odc. 2221; 

teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda; 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 (414); 

od lat 12
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 211 

„Dominujesz nad facetami” sezon 11; 
serial komediowy TVP; od lat 12

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2055; serial 
obyczajowy TVP; od lat 12

12:30 Koło fortuny; odc. 446 ed. 6; 
teleturniej

13:15 Marzę o Tobie; odc. 17 (Melekerin 
Aski); Turcja (2018); od lat 12

14:10 Postaw na milion; odc. 150; 
teleturniej

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 132 Powrót do życia, 
część 2; serial; Niemcy (2008); od 
lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 447 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2222; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 96 (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. 710 

Diabelskie dylematy; serial TVP
19:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 111 

„Oświecenie”; serial komediowy TVP
20:10 Kino relaks - Ulotna nadzieja 

(Hope Floats); USA (1998)
22:10 Mocne Kino – Prowokacja (Today 

You Die); film sensacyjny; USA 
(2005);

23:50 Czerwony Pająk; dramat; Polska 
(2015)

01:35 Sztuka zbrodni; odc. 5/6 Dzieło w 
czerni. Cz. 1; serial; Francja (2016)

02:45 Świat bez tajemnic - W 
poszukiwaniu Boga z Morganem 
Freemanem – Zło; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (10) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (11) serial 

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

(25) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (658) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (219) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (540) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (81) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (411) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (258) serial 

paradokumentalny. Pod liceum 
kręci się banda, która napada na 
przechodniów i uczniów. Podejrzany 
jest narkoman, który ma już na koncie 
podobne...

17:40 Sekrety rodziny (82) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (496) 

serial komediowy. Halina spotyka na 
korytarzu śpiącego w pudle Dziada. 
Oburzona próbuje go przepędzić. 
Intruz życzy jej wszystkiego 
najgorszego. Gdy Ferdek nadchodzi...

20:10 Dorwać byłą; komedia 
romantyczna, USA 2010

22:35 Boski żigolo w Europie; komedia, 
USA 2005. Podczas swojej wizyty 
w Amsterdamie Bigalow prowadzi 
śledztwo w sprawie serii morderstw.

0:10 Nasz nowy dom (88) reality 
show. W Czosnowie pod jedynym 
dachem mieszkają: pani Wacława, 
jej syn Robert i wnuczka. Mężczyzna 
poświecił się opiece nad bliskimi. 
Tymczasem...

1:10 Nasz nowy dom (89) reality show. 
Wanda jest mamą pięciu córek. 
Najmłodsza, Ewa, ma wadę serca. 
Tylko ona mieszka z kobietą. Trzy lata 
temu nawałnica niemal...

2:10 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5729) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (434) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Sałatka cobb 

(34/40) - program
08:00 19 + (337) - program
08:30 19 + (338) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (8/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1131) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1132) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (26/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (691) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1134) 
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1135) 
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (4/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (435) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (27/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (692) - program
19:00 Fakty (7861) - informacje
19:35 Sport (7844) - informacje, live
19:45 Pogoda (7841) - informacje 
19:50 Uwaga! (5730) - program
20:10 Doradca smaku 10-Krewetki 

indyjskie z warzywami curry (32/40) 
- program

20:15 Na Wspólnej 17 (2907) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (174) - program
21:30 Nie wszystko złoto, co się 

świeci - film przygodowy, USA 2008. 
Ben Finnegan (McConaughey) 
zaprzepaścił w swoim życiu 
małżeństwo z piękną Tess, własny 
biznes i szczęście rodzinne, a 
wszystko z powodu obsesji jaka go 
opętała przez laty - chce odnaleźć 
wrak galeonu, który zatonął w 1715 
roku z czterdziestoma skrzyniami 
kosztowności na pokładzie… 

23:55 Dziewczyna moich koszmarów - 
komedia, USA 2007 (od lat 16)

02:15 American Horror Story: Asylum 
(11/13) - serial, USA (od lat 16). 
2013: Johnny, przebywający w 
mieszkaniu Thredsona, kontynuuje 
dzieło ojca. 1965: Kit poznaje swojego 
nowonarodzonego syna. Grace 
opowiada mu o swoim spotkaniu 
z obcymi i przekazuje niezwykłą 
wiadomość na temat Almy…

03:20 Uwaga! (5730) - program
03:45 Moc Magii (537) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 260

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 35

07:10 Lekarze na start; odc. 28
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 138
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 38
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

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

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

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

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 13

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 116

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 38
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 39
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 138
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 139
20:00 Rewolwer; akcja, Francja 2005. 

Jake Green, wraz z dwoma braćmi, 
zostaje zaproszony na prywatną grę. 
Organizatorzy są pewni, że Green 
przegra na korzyść szefa lokalnej 
mafii, Machy. Jednak Jake nie do 
końca zdaje sobie sprawę, z kim ma 
do czynienia - nie tylko wygrywa z 
mafiosem, ale także wykorzystuje 
każdą okazję do jego zniewagi...

22:05 Śmiertelne odliczanie; akcja, 
USA 2016. Ray Thompson, policjant, 
który po okresie zawieszenia znowu 
wraca do służby, natrafia na sprawę 
uprowadzonego chłopca. Szalony 
porywacz przywiązuje ładunek 
wybuchowy do ciała dziecka, żądając 
dwóch milionów dolarów okupu…

23:50 Puls lata; 2019. Program 
rozrywkowy

23:55 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2011; odc. 6

01:50 Rodzinny interes; 2019; odc. 38
02:45 Na jedwabnym szlaku; factual, 

Polska 2015
03:20 Taki jest świat; factual
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 

Polska 2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, Polska 2010; odc. 4
04:50 Słodka miłość; telenowela, 

Argentyna 2012

05:45 Bulionerzy; odc. 19/75 - 
Blokoturystyka; serial TVP; od lat 12

06:20 Na sygnale; odc. 99 „Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP; od lat 12

06:50 Na sygnale; odc. 100 „Koncert”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

07:25 Siedem życzeń; odc. 4/7 - Dużo 
szczęścia i słodyczy; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1088; serial 
09:20 Ja to mam szczęście!; odc. 22; 
09:50 Ja to mam szczęście!; odc. 23; 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 128”; serial 

komediowy TVP; od lat 12
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129; serial 

komediowy TVP; od lat 12
11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze; odc. 12; od lat 7
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 100; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 101; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
13:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 243; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 244; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 326 Na 

przystanku; serial TVP; od lat 12
16:25 Na sygnale; odc. 100 „Koncert”; 

serial fabularyzowany TVP; od lat 12
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 102; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 130 serial 

komediowy TVP; od lat 12
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 245; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 41; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 104; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
22:15 Ranczo; s.IX; odc. 105; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 246; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
23:55 O mnie się nie martw; s.VIII -; s. 

VIII; odc. 11/13; serial TVP; od lat 12
00:50 Londyńczycy II; odc. 13/16; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
01:45 Londyńczycy II; odc. 14/16; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
02:35 Siedem życzeń; odc. 4/7 - Dużo 

szczęścia i słodyczy; serial TVP
03:35 Grzech Fatmagül; odc. 12 

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

04:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 128 
„Używki są dla mądrych”; serial 
komediowy TVP; od lat 12

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Lüneburg 
(12); magazyn kulinarny

06:50 Okrasa łamie przepisy – Po 
grecku, po bretońsku; magazyn 

07:30 Śpiewające fortepiany (46)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 93 

Żywe Muzeum Piernika w Toruniu; 
magazyn; od lat 7

08:55 Koło fortuny; odc. 391 ed. 6
09:35 Taka to robota czyli kabaretowy 

przegląd zawodów (7) - Nauczyciel 
cz. 1; program rozrywkowy; od lat 12

10:30 Muzeum Polskiej Piosenki - /75/ - 
„Jedwab” - Róże Europy

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki - /90/ - 
„Ściernisko” - Golec uOrkiestra

10:55 Podróże z historią; s.V; odc. 50 
Jak powstały nasze nazwiska?; cykl 
dokumentalny

11:35 Święta wojna (255) Feminista; 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:10 Życie to Kabaret – Kabaret 
Moralnego Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze (wieczór 1-23)

14:15 Śpiewające fortepiany (47)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

Kabaretowe wakacje z duchami. 
Czego boją się Polacy? (1)

16:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami. Jak 
oni straszą? (2); widowisko; od lat 12

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe Przeboje Lata (3); 
program rozrywkowy; od lat 12

18:25 Okrasa łamie przepisy – Uśmiech 
do sera; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Nowa Gwinea, 1969 cz 1 (46); 
cykl reportaży; od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Kartofel z 
Zachodu (13); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna (256) Ostaniec; 
serial komediowy TVP; od lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (48)
21:40 Kabaretowy Klub Dwójki (49) - 

Fachowcy; widowisko rozrywkowe
22:40 Kabaret za kulisami - 8 - Sam na 

scenie. Od monologu do stand - upu; 
program rozrywkowy; od lat 12

23:40 Koło fortuny; odc. 390 ed. 6; 
teleturniej

00:25 Niezapomniane Koncerty – 
Egzotyczne lato z Tercetem (cz. 1-2)

02:20 Olga Lipińska zaprasza (12); 
talk-show

03:05 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedtem i potem; od lat 12

05:10 Szkoła (20) - program
06:10 Ukryta prawda (627) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (111) - program 

sądowy
08:10 Szpital (309) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(148/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (159/165) - program
12:20 Kryminalni 2 (26) - serial 

kryminalny
13:25 Ukryta prawda (373) - magazyn 

obyczajowy
14:25 Sąd rodzinny (112) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(149/176) - program sądowy
16:20 Szpital (310) - program 

obyczajowy
17:20 Milionerzy (21/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (1/14) - serial 

sensacyjny. Do domu Romańskich 
włamuje się dwóch złodziei 
samochodów. Chcą ukraść auto 
na tzw. „śpiocha”, planują uśpić 
właścicieli i spokojnie poszukać 
w mieszkaniu dokumentów wozu. 
Rano pani Romańska, wciąż 
półprzytomna po dawce eteru, 
znajduje ciało zastrzelonego męża…

19:00 Żony Hollywood 3 (8/12) - 
program

20:00 Byliśmy żołnierzami - film 
wojenny, USA/Niemcy 2002 (od 
lat 16). W niedzielę, 14 listopada 
1965 roku o godz. 10:48, 400 
amerykańskich żołnierzy wylądowało 
w Ia Drang, zwanej Doliną Śmierci. 
Tam zostali otoczeni przez 2000 
Wietnamczyków. Krwawe walki trwały 
3 dni i 3 noce. Był to dramat zarówno 
dla żołnierzy, którzy w większości byli 
naiwnymi żółtodziobami, jak i dla ich 
młodych żon, które owdowiały zbyt 
wcześnie. Głównym bohaterem jest 
podpułkownik Hal Moore…

22:55 Wada ukryta - komedia, USA 2014 
(od lat 16)

02:00 Zagubieni (21/25) - serial, USA. 
Po pogrzebaniu jednego ze swoich, 
gdy opadły emocje, zaczynają 
się szerzyć podejrzenia, a jeden 
z ocalałych przysięga zemstę. 
Tymczasem Claire i Charlie starają się 
uspokoić noworodka.

02:55 Noc Magii (537) - program; (od 
lat 16), live

05:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2 (3/13) - program lifestylowy 

06:15 Nowa Maja w ogrodzie 3 (19/39) 
- program 

06:45 Ugotowani 7 (41) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:20 Ugotowani 7 (42) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

07:55 Sablewskiej sposób na modę 4 
(12/13) - program rozrywkowy 

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

09:40 W czym do ślubu? (5/10) - reality 
show 

10:15 Afera fryzjera 6 (8/12) - program 
rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani Domu 5 (10/13) 
- program rozrywkowy 

12:00 Kuchenne rewolucje 7 (8/15) - 
program kulinarno-rozrywkowy 

13:00 Kto tu mieszka? (1/8) - program 
rozrywkowy 

13:45 Panny młode ponad miarę (1/8) - 
program rozrywkowy 

14:50 Śluby marzeń (1/3) - program 
rozrywkowy 

15:55 Kosmetyczne rewolucje (8) - 
program rozrywkowy 

16:40 Kulisy sławy EXTRA 2 - Joanna 
Krupa (3/8) - program lifestylowy 

17:15 Misja ratunkowa (4/10) - program 
18:00 Kuchenne rewolucje 9 (3/13) - 

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

(8) - reality show 
19:45 Afera fryzjera 5 (1/12) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
20:30 Miłość od kuchni (8/10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
21:30 Jestem z Polski 2 (3/6) - program 
22:25 W roli głównej - Magdalena 

Cielecka (2/6) - talk show (od lat 12)
23:00 Tu jest pięknie 3 (9/10) - program 

(od lat 12)
23:30 Porada na weekend (3/6) - 

program (od lat 12)
00:00 Etnosurvival (od lat 12)
01:10 Internetowi oprawcy 2 (6/8) - 

program obyczajowy (od lat 16)
02:15 Wiem, co jem 4 (6/15) - magazyn 

(od lat 12)
02:45 Wiem, co jem 3 (15/16) - 

magazyn (od lat 12)
03:15 Wiem, co jem (10/16) - magazyn 

(od lat 12)
03:45 W roli głównej - Magda Gessler 

(3/7) - talk show (od lat 12)
04:15 W roli głównej - Mateusz 

Damięcki (4/7) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 Retro TVP Sport : Eliminacje 

LM 1996: Widzew Łódź - Broendby 
Kopenhaga

08:10 Piłka nożna - kobiet MŚ: 1/2F
10:20 Mundialowe historie: Chorwacja
10:50 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Birmingham: Finał 
12:35 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów: Matyja - Stępień; 
Czerkaszyn - Capper; Różański - Izu

15:30 Pełnosprawni
16:05 Retro w TVP Sport
18:05 Lekkoatletyka - EAA Premium 

Meeting - Madryt 
20:00 Piłka nożna, Na żywo
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 Piłka nożna - kobiet MŚ: Finał 
02:10 Boks - Gala Knock Out Boxing 

Night - Rzeszów - podsumowanie
03:30 Boks - Gala kobiet w Nowym 

Jorku: Katie Taylor - Delfine Persoon
04:30 Boks - Gala w Nowym Jorku: 

Anthony Joshua - Andy Ruiz 

6:00 Buffy, postrach wampirów (2) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (69) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (64) reality show. 
Pan Andrzej mieszka razem z synem, 
pasierbem, niepełnosprawnym 
szwagrem i schorowanym teściem. 
Od śmierci żony jest jedynym 
żywicielem rodziny, która...

9:00 Septagon (13) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (12) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (13) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (53) serial 

obyczajowy
11:30 Sekrety sąsiadów (54) serial 

obyczajowy
12:00 Galileo (731); program 

popularnonaukowy. Kulisy produkcji 
zegara atomowego. W programie 
również sposoby twórczego 
wykorzystania niepotrzebnych 
przedmiotów. Można zrobić m.in. 
lampkę z kapsli po kawie...

13:00 Detektywi w akcji (73) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (521) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator (13) serial 
kryminalny

17:00 Joker (40) teleturniej
18:00 Septagon (14) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (522) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (283) serial kryminalny
21:00 Escobar: Historia nieznana; 

dramat kryminalny, Belgia/Francja/
Panama/Hiszpania 2014. Beztroski 
młody Kanadyjczyk wpada w Kolumbii 
w tarapaty.

23:35 Tajna broń; film sensacyjny, 
USA 1996. Amerykański pilot chce 
sprzedać terrorystom głowice 
nuklearne.

1:50 Transakcje za milion dolarów - Los 
Angeles (6) serial dokumentalny

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

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn

06:50 Był taki dzień – 10 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 

10.07.1989
07:50 Popielec; odc. 6 - Podmuch; serial 

TVP; od lat 12
09:00 Podróżnik - Dubrownik; cykl 

reportaży
09:30 Historia Polski – Stefana 

Żeromskiego dusza rozdarta cz. 1; 
film dokumentalny

10:25 Sensacje XX wieku – Najgłębsza 
tajemnica cz. 2; cykl dokumentalny

11:00 Niedokończone msze wołyńskie; 
film dokumentalny; od lat 12

11:45 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 23; od lat 7

12:05 Czas honoru; odc. 69 „Ultimatum 
Rainera”; serial TVP; od lat 12

13:05 Wszystkie kolory świata - 
Egipt - wokół Nilu (Flavors); serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:10 Bezcenna Dama
15:20 Szlakiem amfor. Historia podboju 

Galii (The Amphorae road); film 
dokumentalny; Francja (2016)

16:25 Historia Polski – Stefana 
Żeromskiego dusza rozdarta cz. 2; 
film dokumentalny

17:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Dukla 
skarbczyk pełen tajemnic; od lat 7

18:05 Koło historii – Harcerz, kurier, 
szpieg; cykl reportaży; od lat 12

18:40 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

18:55 Popielec; odc. 7 - Ślub; serial TVP
20:00 Pearl Harbor - Oskarżeni 1/2 

(Pearl Harbour the Untold Story); 
film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2016); od lat 12

20:55 Instynkt przetrwania; odc. 1/6 
Mistrzowie z lasu deszczowego (odc. 
1/6 Mistrzowie z lasu deszczowego); 
serial dokumentalny; USA (2012); 
od lat 16

22:00 Marzyciele – Salon u 
Estreicherów; program 
publicystyczny; od lat 12

22:30 Wyklęty; dramat; od lat 16
00:40 Sensacje XX wieku – Najgłębsza 

tajemnica cz. 2; cykl dokumentalny
01:15 Encyklopedia II wojny światowej 

- U - boot cz. 1; cykl dokumentalny; 
od lat 7

01:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Dukla 
skarbczyk pełen tajemnic; od lat 7

02:15 Dziennik telewizyjny – 
10.07.1989

6:00 Siatkówka kobiet: Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; mecz 
finałowy

8:30 Piłka nożna: Copa America - 
Brazylia 2019; mecz finałowy

10:30 Igrzyska Europejskie - Mińsk 
2019; podsumowanie

11:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

13:00 Kronika Wimbledonu; magazyn 
14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; mecze 

ćwierćfinałowe gry pojedynczej 
mężczyzn

23:45 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

2:15 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

4:30 Sporty walki: Gala KSW. Relacja z 
gali zorganizowanej przez największą 
w Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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. 13; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 212; 
serial; Turcja (2015); od lat 12

07:05 Elif; s.III; odc. 522 (Elif); serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Wokół mórz. Rodzina Bartherotte; 

cykl dokumentalny; Francja (2018)
08:55 Czterdziestolatek – dwadzieścia 

lat później; odc. 4/15; serial TVP
10:05 Komisarz Alex; s.IX; odc. 116; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
11:05 Ojciec Mateusz; s.X; odc. 131; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Nasz 

dziwaczny świat; odc. 14; esej 
dokumentalny; Wielka Brytania 

14:00 Elif; s.III; odc. 523 (Elif); serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy – 

Grillowanie na trzy sposoby
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 213 

serial; Turcja (2015); od lat 12
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda; STEREO, 16:9
17:30 Jaka to melodia?; odc. 3973
18:25 Jeden z dziesięciu - 11/108
18:55 Jeden z dziesięciu - 12/108
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVIII; odc. 235; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

magazyn
23:25 Ocaleni; reality show
00:30 Zawiedziona; film fabularny; 

Kanada (2013)
02:05 Okupowani; odc. 3 Czerwiec (odc. 

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

03:05 Sprawa dla reportera
04:00 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

magazyn
04:30 Notacje – Antoni Bernacki. Huta 

Pieniacka; cykl dokumentalny; od 
lat 12

05:20 Koło fortuny; odc. 448 ed. 6; 
teleturniej

06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 31 Sprawy sercowe; 
serial; Niemcy (2008); od lat 12

06:50 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:20 Familiada; s.I; odc. 2222; 
teleturniej

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 
Panorama i Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda; STEREO, 16:9, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (415)
11:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 212 „Coś 

za coś” sezon 11; serial TVP; od lat 12
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2056; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:30 Koło fortuny; odc. 449 ed. 6; 

teleturniej
13:15 Marzę o Tobie; odc. 18 (Melekerin 

Aski); Turcja (2018); od lat 12
14:10 Postaw na milion; odc. 151; 

teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 133; serial; Niemcy 
(2008); od lat 12

16:00 Koło fortuny; odc. 450 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2223; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 97 (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. 711 

Jesteśmy rodziną; serial TVP
19:35 24. Festiwal Gwiazd w 

Międzyzdrojach 2019; reportaż
20:10 Dance Dance Dance (7); od lat 12
21:20 Dance Dance Dance (8); od lat 12
22:25 Cudownie ocalony; komedia; 

Polska (2004); reż.:Janusz Zaorski; 
wyk.:Marian Opania, Ewa Kasprzyk, 
Edyta Jungowska, Sławomir Pacek, 
Wiktor Zborowski, Elżbieta Jarosik, 
Krzysztof Zaleski, Bartosz Opania, 
Łukasz Lewandowski, Leszek 
Malinowski; od lat 16

00:10 Goście, goście 3: Rewolucja; 
komedia; Francja (2016); reż.:Jean 
- Marie Poire; wyk.:Jean Reno, 
Christian Clavier, Karine Viard

02:00 O mnie się nie martw -; s. X; odc. 
5/13; serial komediowy TVP; od lat 12

02:55 Art Noc – Goran Bregovic i 
Orkiestra Weselno Pogrzebowa. 55 
lat Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

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

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Malanowski i partnerzy (12) serial 

fabularno-dokumentalny
9:15 Malanowski i partnerzy (13) serial 

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

(26) serial paradokumentalny
10:45 Dlaczego ja? (659) serial 

paradokumentalny
11:45 Gliniarze (220) serial 

paradokumentalny
12:40 Trudne sprawy (541) serial 

paradokumentalny
13:40 Sekrety rodziny (82) serial 

paradokumentalny
14:40 Dlaczego ja? (412) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (259) serial 

paradokumentalny. Podczas kontroli 
drogowej dochodzi do strzelaniny, 
w której ginie funkconariusz, a drugi 
zostaje ranny. Policjanci docierają do 
właściciela auta, jednak...

17:40 Sekrety rodziny (83) serial 
paradokumentalny

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

(497) serial komediowy. Ferdek 
spostrzega, że w domu znika jedzenie. 
Rozpoczyna prywatne dochodzenie. 
Podejrzewa domowników...

20:05 Miłość na zamówienie; 
komedia romantyczna, USA 2006. 
rzydziestopięcioletni Tripp (Matthew 
McConaughey) ma niezłą pracę, ale 
wciąż nie chce się usamodzielnić. 
Prowadzi beztroski tryb życia, 
spędzając noce w klubach ze swoimi 
przyjaciółmi Ace’em (Justin Bartha) i 
Demo (Bradley Cooper)…

22:10 Step Up All In; film muzyczny, 
USA 2014. Ambitny tancerz nie traci 
wiary w sukces. Podejmuje kolejną 
próbę. Tym razem w Las Vegas.

0:30 Chirurdzy (173) serial obyczajowy
1:25 Chirurdzy (174) serial obyczajowy
2:20 Tajemnice losu; program 

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

05:10 Uwaga! (5730) - program
05:40 Mango - Telezakupy
06:55 Szkoła (435) - program, 
07:50 Doradca smaku 10-Krewetki 

indyjskie z warzywami curry (32/40) 
- program

08:00 19 + (339) - program
08:30 19 + (340) - program
09:00 Kuchenne rewolucje 8 (9/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
10:00 W–11 Wydział Śledczy (1134) - 

program kryminalny
10:45 W–11 Wydział Śledczy (1135) - 

program kryminalny
11:30 SOS Ekipy w akcji (27/60) - 

program
12:30 Ukryta prawda (692) - program 

obyczajowy
13:30 W–11 Wydział Śledczy (1136) - 

program kryminalny
14:15 W–11 Wydział Śledczy (1137) - 

program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (5/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (436) - program, 
17:00 SOS Ekipy w akcji (28/60) - 

program
18:00 Ukryta prawda (693) - program 
19:00 Fakty (7862) - informacje
19:35 Sport (7845) - informacje, live
19:45 Pogoda (7842) - informacje 
19:50 Uwaga! (5731) - program
20:10 Doradca smaku 10-Amerykański 

burger (35/40) - program
20:15 Na Wspólnej (2908) - serial 
20:55 Milionerzy (175) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 17 (9/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Gruby i chudszy II: Rodzina 

Klumpów - komedia, USA 2000. 
Znany naukowiec, profesor Sherman 
Klump (Eddie Murphy), który wynalazł 
eliksir na otyłość, zamierza się ożenić. 
Jego wybranką jest piękna Denise 
(Janet Jackson), która podobnie 
jak jej ukochany cieszy się dużym 
apetytem. Każdy z członków rodziny 
Klumpów inaczej reaguje na wieść 
o ślubie. Najgorsze obawy, i jak się 
okaże słusznie, profesor Klump ma w 
stosunku do Boddy’ego Love’a. Ten 
zazdrośnik zrobi wszystko, co tylko 
będzie w jego mocy, aby pokrzyżować 
życiowe plany profesora…

00:40 Top Model 7 (5/13) - program 
rozrywkowy

01:45 Efekt Domina 6 (8) - program
02:20 Uwaga! (5731) - program
02:45 Moc Magii (538) - program

05:50 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 261

06:45 Wojny magazynowe: Kanada; 
factual, Kanada 2014; odc. 36

07:10 Lekarze na start; 2017; odc. 29
08:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 139
09:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 39
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2010
11:00 Zaklinaczka duchów; serial 

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

fabularny, USA 1985; odc. 14
13:00 Na wariackich papierach; serial 

fabularny, USA 1985; odc. 15
14:00 Łowcy skarbów; serial fabularny, 

USA, Francja, Kanada, Niemcy 1999; 
odc. 14

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 117

16:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 39
17:00 Rodzinny interes; 2019; odc. 40
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 

odc. 139-140
20:00 Asy bez kasy; komedia, USA 2016. 

David Ghnatt (Zach Galifianakis) to 
kierowca opancerzonej ciężarówki. 
Mężczyzna codziennie przewozi nią 
wiele milionów dolarów. Pewnego 
dnia razem z kolegami z pracy 
postanawiają okraść swojego 
pracodawcę. Mimo że nikt nie 
przypuszczałby, że może im się to 
udać, jest inaczej – ich akcja kończy 
się powodzeniem. Jednak to nie 
koniec, od tej pory muszą uciekać 
przed policją. Czy im się to uda i będą 
mogli cieszyć się zrabowaną gotówką?

21:55 Święty interes; komedia, 2010. 
Leszek i Janek to dwaj bracia. Kiedy 
ich ojciec umiera, dowiadują się, że 
cały majątek mężczyzna przekazał w 
spadku fundacji im. Jana Pawła II, 
a oni odziedziczyli tylko rozpadającą 
się stodołę i stary samochód. Auto 
budzi sporo emocji, ponieważ mówi 
się, że jeździł nim sam biskup Karol 
Wojtyła…

23:50 Śmiertelne odliczanie; akcja, 
USA 2016

01:20 Górka Dolna; serial fabularny, 
Słowacja 2015; odc. 6

02:20 Rodzinny interes; 2019; odc. 39
03:20 Na jedwabnym szlaku; factual, 

2015
04:00 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Słodka miłość; telenowela

05:40 Bulionerzy; odc. 20/75 - 
Zwyczajna miłość; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 100 „Koncert”; 
serial fabularyzowany TVP; od lat 12

06:45 Na sygnale; odc. 101 „Dobry 
człowiek”; serial fabularyzowany TVP

07:20 Siedem życzeń; odc. 5/7 - 
Magiczny pierścień; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1089; serial 
09:25 Ja to mam szczęście!; odc. 23; 
09:55 Ja to mam szczęście!; odc. 24; 
10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129 

„Wigilia”; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 130 

„Czyżby koniec?”; serial TVP
11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 101; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 102; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 244; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 245; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
15:25 Na dobre i na złe; odc. 327 

Cierpienia scenarzysty; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 101; serial 

fabularyzowany TVP; od lat 12
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 103; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 104; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 131 sezon 

6; serial komediowy TVP; od lat 12
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 246; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
20:25 Ojciec Mateusz; s.III; odc. 42; 

serial kryminalny TVP; od lat 12
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 105; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 106; serial 

obyczajowy TVP; od lat 12
23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; odc. 

247 (Ojciec Mateusz XIX; odc. 9) - 
Wyzwolenie Łazarza; serial kryminalny 
TVP; od lat 12

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

00:55 Oficer; odc. 3/13 - Zero tolerancji; 
serial TVP; od lat 16

02:05 Oficer; odc. 4/13 - Zakup 
kontrolowany; serial TVP; od lat 16

03:05 Siedem życzeń; odc. 5/7 - 
Magiczny pierścień; serial TVP

04:05 Grzech Fatmagül; odc. 13 
(Fatmagul’un Sucu Ne? bolum 13); 
serial; Turcja (2011); od lat 12

04:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 129 
„Wigilia”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Kartofel z 
Zachodu (13); magazyn kulinarny

06:55 Okrasa łamie przepisy – Uśmiech 
do sera; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany (47)
08:25 Zakochaj się w Polsce; odc. 94 

Augustów; magazyn; od lat 7
08:55 Koło fortuny; odc. 392 ed. 6; 

teleturniej
09:40 Kabaret za kulisami - 8 - Sam na 

scenie. Od monologu do stand - upu; 
program rozrywkowy; od lat 12

10:35 Muzeum Polskiej Piosenki - /130/ 
- „Hej sokoły” - Maryla Rodowicz

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki - /21/ - 
„Miłość Ci wszystko wybaczy” - Hanka 
Ordonówna

11:00 Podróże z historią; s.V; odc. 
51 Z życia wyższych sfer; cykl 
dokumentalny

11:35 Święta wojna (256) Ostaniec; 
serial komediowy TVP; od lat 12

12:10 Życie to Kabaret – Kabaret 2000+ 
/cz. 1-2/; program rozrywkowy

14:15 Śpiewające fortepiany (48)
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

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

18:25 Okrasa łamie przepisy – Trzy 
mięsa na grilla; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Nowa Gwinea, 1969 cz 2 (47); 
cykl reportaży; od lat 12

19:25 Makłowicz w podróży – Podróż 3. 
Niemcy - Dolna Saksonia - Na saksy 
(14); magazyn kulinarny

19:55 Święta wojna - Koniec świata 
(257); serial komediowy TVP; od 
lat 12

20:35 Śpiewające fortepiany (49)
21:35 Kabaretowy Klub Dwójki (50) 

- Ekologia; widowisko rozrywkowe; 
od lat 12

22:35 Rolnik szuka żony; seria V; odc. 5; 
reality show; od lat 12

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.III 
(32); program rozrywkowy; od lat 12

00:40 Koło fortuny; odc. 391 ed. 6; 
teleturniej

01:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami. 
Ducholand (1-2); widowisko

03:25 Kabaretowa Mapa Polski – 35. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark - 
Neo - Nówka i goście /1/; widowisko 

04:15 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie - Edyta Górniak; 
widowisko rozrywkowe

05:10 Szkoła (21) - program
06:10 Ukryta prawda (628) - program 

obyczajowy
07:10 Sąd rodzinny (112) - program 

sądowy
08:10 Szpital (310) - program 

obyczajowy
09:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(149/176) - program sądowy
10:10 Mango Telezakupy
11:50 19 + (160/165) - program
12:20 Kryminalni 3 (1/14) - serial 

sensacyjny. Do domu Romańskich 
włamuje się dwóch złodziei 
samochodów. Chcą ukraść auto 
na tzw. „śpiocha”, planują uśpić 
właścicieli i spokojnie poszukać 
w mieszkaniu dokumentów wozu. 
Rano pani Romańska, wciąż 
półprzytomna po dawce eteru, 
znajduje ciało zastrzelonego męża… 

13:25 Ukryta prawda (374) - magazyn 
obyczajowy

14:25 Sąd rodzinny (113) - program 
sądowy

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
(150/176) - program sądowy

16:20 Szpital (311) - program 
obyczajowy

17:20 Milionerzy (22/113) - program
17:55 Kryminalni 3 (2/14) - serial 

sensacyjny
19:00 Żony Hollywood 3 (9/12) - 

program
20:00 Choć goni nas czas - komedia, 

USA 2007. Dwaj mocno posunięci 
w wieku mężczyźni spotykają 
się w szpitalu. Leżąc obok siebie 
w łóżkach obaj dochodzą do wniosku, 
że jest jeszcze tyle rzeczy, których 
nigdy nie spróbowali, a na które wciąż 
mają ochotę. Sporządzają listę i po 
wyjściu ze szpitala zaczynają wcielać 
swoje marzenia w życie…

22:05 Wyjdź za mnie (1/2) - miniserial 
komedia, USA

23:50 Zagubieni (22/25) - serial, USA. 
Jack podejrzewa nieczystą grę, gdy 
Michael gwałtownie zachorował 
podczas budowy tratwy. Tymczasem 
tajemnica z przeszłości Kate wychodzi 
na jaw, kilku ocalałych odkrywa luk….

00:50 Druga strona medalu 4 (3/8) - talk 
show – Tomasz Gollob

01:20 Druga strona medalu 4 (4/8) - talk 
show – Caroline Woźniacki

01:50 Druga strona medalu 4 (5/8) - talk 
show – Henryk Blida

02:25 Noc Magii (538) - program

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
8 (4/12) - program lifestylowy 

06:00 Co za tydzień (908) - magazyn 
06:30 Ugotowani 7 (43) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
07:05 Ugotowani 7 (44) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
07:40 Sablewskiej sposób na modę 4 

(13) - program rozrywkowy 
08:25 Apetyt na miłość 2 (1/10) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
09:25 W czym do ślubu? (6/10) - reality 

show (od lat 12)
10:00 Afera fryzjera 6 (9/12) - program
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5 (11/13) 

- program rozrywkowy (od lat 12)
11:45 Kuchenne rewolucje 7 (9/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:45 Zdrowo dla odmiany - program 
13:20 Z gruntu zdrowo (3/6) - program 
13:50 Patenciary – dziecinnie proste! 

- program 
14:25 Jestem z Polski 2 (3/6) - program 
15:25 Miłość od kuchni (8/10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

8 (11/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 2 (1/12) - program 

lifestylowy 
17:55Kuchenne rewolucje 9 (4/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 I nie opuszczę cię aż do ślubu 7 

(1/8) - reality show (od lat 12)
19:45 Ugotowani 7 (45) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:20 Ugotowani 7 (46) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:55 Zdrowo dla odmiany - program 
21:25 Panny młode ponad miarę (1/8) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
22:25 Pani Gadżet 17 (2/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje 

(7/12) - program rozrywkowy 
23:45 Niezwykłe hotele bez tajemnic 

(1/6) - serial, Wielka Brytania
00:55 Bajeczne życie milionerów 2 

(4/10) - program rozrywkowy 
01:25Wiem, co jem 6 (12/16) - magazyn
01:55 Wiem, co jem 4 (7/15) - magazyn 
02:25Wiem, co kupuję (10/12) - 

program lifestylowy 
02:55Gwiazdy od kuchni 2 - Robert 

Biedroń (2/8) - program lifestylowy 
03:25 W roli głównej - Trinny & 

Susannah (8) - talk show (od lat 12)
03:55 W roli głównej - Aleksandra 

Kwaśniewska (1/7) - talk show 
04:25W roli głównej - Jarosław Kuźniar 

(2/7) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Retro TVP Sport: Broendby 

Kopenhaga - Widzew Łódź
08:15 piłka nożna - Eliminacje Ligi 

Mistrzów UEFA: Piast Gliwice -
10:15 Mundialowe historie - Francja
10:45 Tenis ziemny - Turniej WTA - 

Eastbourne: Finał 
12:45 Kamerą TVP Sport - Historia Tour 

de Pologne
13:30 Retro TVP Sport
15:30 All the Goals of the 2018 FIFA 

World Cup
17:20 piłka nożna, Na żywo
23:15 Sportowy Wieczór
23:55 piłka nożna
02:00 Marzenia - oficjalny film
03:30 Boks - Gala boksu w Providence 

cz. 1
04:30 Boks - Gala boksu w Providence: 

Maciej Sulęcki - Demetrius Andrade

6:00 Buffy, postrach wampirów (3) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (70) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (65) reality show. 
W Jamielniku na Warmii mieszka 
pan Piotr, który samotnie wychowuje 
dzieci. Jego zarobki nie pozwalają na 
godne utrzymanie rodziny. W...

9:00 Septagon (14) serial kryminalny
10:00 Anatomia głupoty (13) serial 

dokumentalny
10:30 Anatomia głupoty (14) serial 

dokumentalny
11:00 Sekrety sąsiadów (54) serial
11:30 Sekrety sąsiadów (55) serial
12:00 9. miesiąc (13) serial fabularno-

dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (74) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (522) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (14) serial 

kryminalny
17:00 Przeklęta (1) telenowela
18:00 Septagon (15) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (523) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (284) serial kryminalny
21:00 T-34; dramat wojenny, Rosja 

2018. Nikołaj Iwuszkin (Aleksander 
Pietrow) dowodzi czołgiem, który 
walczy z siłami niemieckimi idącymi 
na Moskwę w 1941 roku. Armią 
wrogów dowodzi Klaus Jäger 
(Vinzenz Kiefer). Kiedy radziecki 
żołnierz trafia do niewoli, nie poddaje 
się i wielokrotnie próbuje zbiec. 
Mijają trzy lata. W 1944 roku, w 
obozie koncentracyjnym w Turyngii, 
mężczyznę rozpoznaje tylko pułkownik 
Klaus…

0:05 Tuż przed tragedią: Wybuch 
wulkanu Saint Helens (4) serial 
dokumentalny

1:05 Tuż przed tragedią: Katastrofa 
promu „Herald Of Free Enterprise” 
(5) serial dokumentalny

2:15 Zagadkowe zgony (11) serial 
dokumentalny

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

06:50 Był taki dzień – 11 lipca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 

11.07.1989
07:55 Popielec; odc. 7 - Ślub; serial TVP
09:05 Historia Polski – Stefana 

Żeromskiego dusza rozdarta cz. 2; 
film dokumentalny

10:10 Podróżnik - Granada; cykl 
reportaży

10:35 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
Martina Bormanna cz. 1; cykl dokum.

11:15 Ziemia: świat zwierząt; odc. 3/5 
(odc. 3/5); esej dokumentalny; USA

12:15 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

12:25 Czas honoru; odc. 70 „Paczka z 
Berlina”; serial TVP; od lat 12

13:25 Jaskiniowcy z Himalajów; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 

14:30 Historia jedzenia po amerykańsku 
- Mięsożercy.; odc. 2/6 (odc. 2/6); cykl 
dokumentalny; USA (2014)

15:45 Wojna generałów; odc. 6/6 
Ofensywa w Ardenach; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania 

16:50 Historia Polski – Wielcy znani 
i nieznani - Portret profesora; film 
dokumentalny

17:40 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Pancernych 
kolosów narodziny powtórne; od lat 7

18:10 Koło historii – Franek; cykl 
reportaży; od lat 12

18:40 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 23; cykl dokumentalny

18:55 Popielec; odc. 8 - Amnestia; serial 
20:05 Wojna wietnamska; odc. 10/10; 

serial dokumentalny; USA (2017)
21:10 Tajne akta III Rzeszy; odc. 6/6 

Nazistowski Mesjasz); Wielka Brytania 
22:05 Spór o historię – Ludobójstwo 

nierozliczone; debata; od lat 12
22:45 Szerokie tory - Jeden dzień z życia 

astrologa w Kijowie; od lat 12
23:20 Instynkt przetrwania; odc. 1/6 

Mistrzowie z lasu deszczowego; serial 
dokumentalny; USA (2012)

00:30 Szalona miłość. Rosjanie i Putin; 
film dokumentalny; Polska (2014)

01:25 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
Martina Bormanna cz. 1; cykl 
dokumentalny; od lat 12

02:00 Encyklopedia II wojny światowej - 
U - boot cz. 2; cykl dokumentalny

02:25 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Pancernych 
kolosów narodziny powtórne; od lat 7

02:50 Dziennik telewizyjny – 
11.07.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

8:30 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

11:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 4. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej 
mężczyzn

13:00 Kronika Wimbledonu; magazyn 
tenisowy

14:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 1. 
mecz półfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

16:00 Tenis: Turniej Wimbledon; 2. 
mecz półfinałowy gry pojedynczej 
kobiet

18:30 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

21:00 Boks
23:45 Siatkówka mężczyzn: Turniej 

finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

2:15 Siatkówka mężczyzn: Turniej 
finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

4:30 Boks

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


