
W Hali Sportowej Częstocho-
wa  po  raz  drugi  odbyła  się 
w  piątek,  29  grudnia  charyta-
tywna  impreza  „Świąteczne 
Granie z Kubą”. Na trybunach 
zasiadło  ponad  sześć  tysięcy 
fanów  Kuby  Błaszczykowskie-
go, którzy wsparli jego Funda-
cję „Ludzki Gest”. 

– Możliwość pomocy dzieciom 
zawsze była dla mnie bardzo waż-
na - przekonuje Kuba Błaszczy-
kowski. - Stąd narodził się pomysł 
powołania fundacji wspierającej 
pasje i talenty najmłodszych, 
szczególnie będących w trudnej 
sytuacji życiowej. Dzięki tegorocz-
nej edycji „Świątecznego Grania 
z Kubą” pozyskaliśmy dodatkowe 
fundusze, które pozwolą nam na 
skuteczną pomoc potrzebującym. 
Wielka w tym zasługa naszych go-
ści; uczestników turnieju, dzięki 

którym Hala Sportowa 
Częstochowa pękała 
w szwach. Serdecznie 
im dziękuję i zapra-
szam za rok!

W piątek na zapro-
szenie Kuby Błaszczy-
kowskiego do Hali 
Sportowej Częstocho-

wa przyjechały znane osoby ze 
świata sportu i kultury, które 
wzięły udział w charytatywnym 
turnieju piłkarskim o Puchar Pre-
zydenta Miasta Częstochowy. – 
Cieszę się, że ponownie mogliśmy 
uczestniczyć w tak wspaniałej im-
prezie – mówił prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk. – Cieszę się, że 
Fundacja „Ludzki Gest” nie tylko 
pomaga, ale jeszcze robi tego typu 
przedsięwzięcia w mieście, z któ-
rym Kuba jest związany. 

Sędzią głównym turnieju był 
Krzysztof Materna, a na boisku zo-
baczyliśmy oprócz braci Błaszczy-
kowskich m.in. Annę Wyszkoni, 
Kamila Wilczka, Piotra Gacka, Pio-
tra Gruszkę, Grzegorza Proksę, Ir-
ka Bieleninika, Kajetana Kajetano-

wicza, Artura Siódmiaka, Tomasz 
Smokowskiego, Macieja Janow-
skiego, wiceprezydenta Częstocho-
wy Jarosława Marszałka, a także 
raperów Eldo,  Korteza i Libera.

– Miałem być tutaj w zeszłym 
roku, jednak nie udało się z przy-
czyn ode mnie niezależnych – Ar-
tur Siódmiak, były piłkarz ręczny, 
reprezentant Polski. – Często bio-
rę udział w tego typu akcjach, 
sam je nawet organizuję. Kuba 
jest fantastycznym człowiekiem. 
Trzeba się na nim wzorować. Na 
boisku jest dżentelmen, a poza 
nim potrafi oddać to, czego nie 
miał w życiu. 

Po emocjonującym finale  tro-
feum wznieśli zawodnicy drużyny 
„Czerwonej”, w której główne roli 
grali byli reprezentanci Polski Ra-
dosław Gilewicz i Marcin Wasilew-
ski. W regulaminowym czasie 
mecz zakończył się remisem 5:5, 
a o wszystkim zdecydowały rzuty 
karne. Gorycz finałowej porażki 
przełknąć musieli „Zieloni” z brać-
mi Błaszczykowskimi, Joanną Ję-
drzejczyk, Jerzym Brzęczkiem 
i Pawłem Małaszyńskim w skła-
dzie. 

– Współpraca z Kubą Błaszczy-
kowskim to przyjemność, dlatego 

bez chwili namysłu postanowiłam 
wziąć udział w turnieju i wspo-
móc jego fundację – mówi Joanna 
Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC. 
– Akcja jest szczytna, frekwencja 
dopisała, składy drużyn były bar-
dzo mocne. 

W drugiej części wydarzenia 
porywający koncert dali uznani 
artystów polskiej sceny hiphopo-
wej: Eldo, Kortez i O.S.T.R. 

Dochód z biletów-cegiełek prze-
kazany został na potrzeby pod-
opiecznych Fundacji Jakuba 
Błaszczykowskiego „Ludzki 
Gest”, której głównym celem jest 
pomoc chorym dzieciom poprzez 
finansowanie ich leczenia i zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego. Fun-
dacja pomaga także w realizacji 
marzeń dzieci i młodzieży będą-
cych w trudnej sytuacji material-
nej i ma na swoim koncie wspar-
cie wielu osób, którym pomogła 
rozwinąć swoje pasje i zaintereso-
wania. Część dochodu z biletów 
trafi także do 

Stowarzyszenia Rannych i Po-
szkodowanych w Misjach Poza 
Granicami Kraju. Na otwarciu 
imprezy pojawił się 14-letni Bar-
tek Biskup, który stracił ojca pod-
czas misji wojskowej.  kg

Zatrzymany za rozbój

Najpierw wielokrotnie pomagał. Później próbował zabić
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Dla chorych dzieci

Kuba Błaszczykowski znów przyciągnął 
tłum do HSC

Poczesna

Uderzył psa, 
bo... go 

zdenerwował
Policjanci  z  Poczesnej  za-

trzymali  75-latka,  który  ude-
rzył  kijem  psa.  Mężczyzna 
usłyszał  zarzuty  znęcania  się 
ze  szczególnym  okrucień-
stwem.

Do zdarzenia doszło w gminie 
Starcza. Oficer dyżurny z komi-
sariatu w Poczesnej otrzymał 
zgłoszenie, z którego wynikało, 
że starszy mężczyzna znęca się 
nad psem. Jak ustalili policjan-
ci, 75-latek, który przyszedł do 
swojej sąsiadki, miał uderzyć w 
głowę drewnianym kijem kun-
delka. Powód? Denerwowało go 
jego szczekanie. O wszystkim 
powiadomiony został lekarz we-
terynarii i stowarzyszenie zaj-
mujące się ochroną praw zwie-
rząt. 75-latek został zatrzymany. 
Kryminalni z Poczesnej zebrali 
materiał dowodowy, który po-
zwolił na przedstawienie mu za-
rzutu znęcania się ze szczegól-
nym okrucieństwem nad psem. 
Trwa wyjaśnienie szczegółów 
sprawy. Przestępstwo to jest za-
grożone karą do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

 kg

Wkrótce  przed  sądem  sta-
nie Włodzimierz T. oskarżony 
o  rozbój  i  usiłowanie  zabój-
stwa niepełnosprawnego męż-
czyzny.  37-latek  doskonale 
znał swoją ofiarę...

Pokrzywdzony mieszka w jed-
nej z miejscowości w gminie Po-
raj. Jest on osobą niepełno-
sprawną, poruszającą się na 
wózku inwalidzkim. 13 kwietnia 
zatelefonował do swojego znajo-
mego Włodzimierza T. i poprosił 
go o pomoc w pocięciu drzew, 
które znajdowały się na podwór-
ku. W przeszłości mężczyzna 
wielokrotnie korzystał z pomocy 
oskarżonego w wykonywaniu 
różnych prac domowych. – Po 
przybyciu do domu pokrzyw-
dzonego, Włodzimierz T. popro-
sił go 30 zł i udał się do sklepu, 
celem zakupu alkoholu – mówi 
prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Częstochowie. Około 
godz.13.00 przyszedł listonosz i 
w obecności oskarżonego prze-
kazał mężczyźnie pieniądze z 
emerytury.

– Po upływie pewnego czasu 
Włodzimierz T. wszedł do po-
mieszczenia, w którym przeby-
wał pokrzywdzony i grożąc po-
zbawieniem życia zażądał od 
niego wydania kwoty 1.000 zł. 
Następnie sprawca przy użyciu 
noża spowodował u mężczyzny 
ranę ciętą szyi w okolicy gardła. 

Potem oskarżony zrzucił nie-
pełnosprawnego z wózka inwa-
lidzkiego i zaczął przeszukiwać 
szafki, w wyniku czego znalazł 
500 zł. Z uwagi na fakt, że po-
krzywdzony odmówił wskaza-
nia miejsca, w którym znajdo-
wała się pozostała część pienię-
dzy, 

Włodzimierz T. zadał mu kilka 
uderzeń tłuczkiem w głowę. 
Oskarżony opuścił dom, zabiera-
jąc telefon komórkowy należący 
do pokrzywdzonego, co uniemoż-
liwiło mu wezwanie pomocy – re-
lacjonuje prokurator Ozimek.

W godzinach popołudniowych 
do mężczyzny przyszła jego krew-

na i znalazła go leżącego na podło-
dze. Kobieta zawiadomiła o zda-
rzeniu policję i pogotowie ratunko-
we. Niepełnosprawny mężczyzna 
trafił do szpitala w Myszkowie.

Włodzimierz T. przyznał się do 
zarzucanego mu przestępstwa. - 
W złożonych wyjaśnieniach 
stwierdził, że zadając pokrzyw-
dzonemu cięcia nożem i uderze-
nia tłuczkiem, nie chciał go po-
zbawić życia. Ponadto oświad-
czył, że powodem jego zachowa-
nia było to, że mężczyzna nie 
chciał mu zapłacić za wykonaną 
pracę – podsumowuje prokura-
tor Ozimek.

Włodzimierz T. został tymcza-
sowo aresztowany. Mężczyzna 
nie był w przeszłości karany.

Przestępstwo zabójstwa zwią-
zanego z rozbojem jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności od 12 
do 15 lat, karą 25 lat pozbawie-
nia wolności albo karą dożywot-
niego pozbawiania wolności. Ta-
ką samą karą jest zagrożone usi-
łowanie takiego przestępstwa.

Termin pierwszej rozprawy 
wyznaczono na 4 stycznia.

kg
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Analizy poziomu ryzyka

Wczuwają się w klimat
44 miasta – w tym Częstocho-

wa  –  przygotowujące  miejskie 
plany adaptacji do zmian klimatu 
już  wiedzą,  w  jakich  sektorach 
konsekwencje  przyszłych  zmian 
klimatu  mogą  być  dla  nich  naj-
większe. 

–  Zgodnie z przeprowadzoną ana-
lizą w Częstochowie   to zdrowie pu-
bliczne   jest najbardziej zagrożone 
konsekwencjami zmian klimatycz-
nych – mówi Andrzej Szczerba, na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Miasta Częstochowy.

Wysoki poziom ryzyka związany 
jest z falami upałów (dotyczy całej 
populacji), deszczami nawalnymi i 
nagłymi powodziami   (osoby niepeł-
nosprawne z ograniczoną mobilno-
ścią), temperaturą (osoby powyżej 
65 roku życia, osoby przewlekle cho-
re, z chorobami układu krążenia i 
oddechowego), temperaturą mini-
malną (osoby bezdomne). Najbar-
dziej narażona na konsekwencje 
zmian klimatu jest infrastruktura 
opieki społecznej, największe ryzyko 
wiąże się tutaj z deszczami nawalny-
mi, powodziami, okresami bezopa-
dowymi z wysoką temperaturą, smo-
giem, ale także falami zimna, silnym 
wiatrem, burzami, koncentracją za-
nieczyszczeń powietrza, niedobora-
mi wody, ekstremalnymi opadami 
śniegu, międzydobową zmianą tem-
peratury.

–  Wybraliśmy spośród najbar-
dziej wrażliwych sektorów miasta 
komponenty o najwyższych pozio-
mach ryzyka  – mówi Andrzej Szczer-
ba. –  W kolejnych etapach projektu 
będziemy identyfikować działania 
adaptacyjne.

Projekt Ministerstwa Środowiska 
jest prawie na półmetku. 44 miasta 
już wiedzą, jakie zjawiska klimatycz-
ne zagrażają ich mieszkańcom.

–  Na bieżąco pracujemy nad tym, 
by jak najlepiej przygotować się do 
zmian klimatu, widocznych m.in. 
pod postacią ulewnych deszczy –  
podkreśla Paweł Sałek, wiceminister 
środowiska, pełnomocnik rządu ds. 
polityki klimatycznej. –Ministerstwo 
Środowiska zainicjowało projekt 
„Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców”. Dokumenty 
te mają pomóc jak najlepiej przygo-
tować się do zmieniających się wa-
runków, a tym samym minimalizo-
wać straty gospodarcze i społeczne.

Zagrożenia klimatyczne
Analiza danych meteorologicz-

nych z ostatnich 35 lat wskazuje, że 
częstotliwość i natężenie niektórych 
zjawisk klimatycznych będą wzra-
stać. Mieszkańcy Polski częściej bę-
dą narażeni na wystąpienie wyso-
kich temperatur (powyżej 30°C), fal 
upałów, a także ulewnych deszczy, 
burz i silnych wiatrów.

–  W celu określenia ryzyka zwią-
zanego ze zmianami klimatu dla 
każdego z miast przygotowano dwa 
scenariusze klimatyczne: umiarko-
wany i ekstremalny. Scenariusze 
opracowano w oparciu o wyniki sy-
mulacji klimatycznych obliczonych 
w ramach projektu Euro-CORDEX 
dla dwóch horyzontów czasowych: 
2030 i 2050  – mówi Krzysztof Sko-
tak z Instytutu Ochrony Środowiska 
w Warszawie.

Scenariusze klimatyczne pokazu-
ją, że fale upałów mogą być cechą 
polskiego klimatu w kolejnym dzie-
sięcioleciu z  tendencją do wydłuża-
nia. Równie dotkliwe może być wy-

stępowanie krótkich, lecz bardzo in-
tensywnych opadów, które mogą po-
wodować lokalne zalania oraz podto-
pienia ulic i budynków, czy nawet 
powodzie miejskie. Może być nie tyl-
ko upalnie, ale także bardziej sucho.

Najbardziej wrażliwe sektory
W 44 miastach wybrano cztery 

sektory najbardziej wrażliwe na za-
grażające miastom zjawiska klima-
tyczne. We wszystkich 44 miastach 
gospodarka wodna okazała się naj-
bardziej podatna na negatywne 
skutki zmian klimatu. Jeżeli system 
kanalizacyjny jest niewydolny przy 
obecnie występujących nawalnych 
deszczach, to należy go nie tylko do-
stosować do obecnych warunków, 
ale również uwzględnić fakt wzrostu 
intensywności opadów związany ze 
zmianą klimatu.

W 41 miastach – także w Często-
chowie – uznano, że zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców są naj-
bardziej narażone na negatywne 
skutki ekstremalnych zjawisk kli-
matycznych, m.in. ze względu na 
wzrost ryzyka nasilenia się chorób 
układu krążenia czy układu odde-
chowego. Grupami szczególnie nara-
żonymi są osoby starsze (65+) i prze-
wlekle chore oraz dzieci.

W 36 miastach – także w Często-
chowie – uznano, że wzrost inten-
sywności zagrożeń – opadów desz-
czu, ekstremalnych temperatur, na-
wałnic czy  powodzi – może zakłócić 
funkcjonowanie transportu.

W 14 miastach – także w Często-
chowie – jako sektor wrażliwy na 
zmiany klimatu wskazano energety-
kę. Powstałe w wyniku zagrożeń kli-
matycznych zakłócenia pracy tego 
sektora mogą mieć wpływ na funk-
cjonowanie całego miasta. Opady 
śniegu, marznącego deszczu mogą 
powodować awarie sieci niskiego na-
pięcia i nawet kilkudniowe braki za-
silania. Ciepłownicze sieci przesyło-
we są wrażliwe na długotrwale utrzy-
mujące się ekstremalnie niskie tem-
peratury (fale chłodu), zwłaszcza w 
przypadku sieci starych i niedosta-
tecznie zaizolowanych. Będą zatem 
zwiększać się uciążliwości i  rosnąć 
straty spowodowane brakiem zasila-
nia w energię.

–  Oceniając wrażliwość miasta na 
klimat bieżący, w ramach projektu 
MPA została przeprowadzona anali-
za zmienności szeregu wskaźników 
klimatycznych i hydrologicznych. 
Wskaźniki te obliczono na podstawie 
danych historycznych pochodzą-
cych ze stacji Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej z okresu 1981-
2015  – informuje Krzysztof Skotak 
z Instytutu Ochrony Środowiska w 
Warszawie.

Wspólna praca
Nad przygotowaniem miejskich 

planów adaptacji (MPA) eksperci 
pracują razem z przedstawicielami 
lokalnych władz, a  wyniki prac kon-
sultują z przedstawicielami organi-
zacji społecznych i gospodarczych, 
stowarzyszeń oraz mieszkańców w 
trakcie warsztatów roboczych.

–  Do zespołu ekspertów dołączyli 
interesariusze reprezentujący po-
szczególne najbardziej wrażliwe na 
zmiany klimatu sektory  – mówi 
Barbara Lampart naczelnik wydzia-
łu kształtowania środowiska z kato-
wickiego Urzędu Miasta. –  Umożli-
wiło to bardziej wnikliwą analizę 
konsekwencji zjawisk klimatycz-
nych i ryzyka dla mieszkańców oraz 
miasta. Prace nad MPA, z zaplano-
wanym finałem w IV kwartale 2018, 
mają dla nas tym bardziej szczegól-
ny wymiar, że  zakłada się, że wyni-
ki tych prac będą prezentowane pod-
czas szczytu klimatycznego COP24, 
którego Katowice będą gospodarzem 
w grudniu 2018 r.

Oceniając skalę potencjalnych 
konsekwencji zagrożeń klimatycz-
nych, w tym zjawisk ekstremalnych 
oraz związane z  nimi ryzyko, pod 
uwagę brano uszkodzenia infra-
struktury, straty finansowe i koszty 
działań naprawczych, konieczność 
odtworzenia zasobów środowisko-
wych, a także skutki niekorzystnego 
wpływu na zdrowie ludzi. Na tej pod-
stawie ustalono, w których kompo-
nentach wybranych sektorów dzia-
łania adaptacyjne muszą zostać 
podjęte natychmiast.  

–  Drugą turę warsztatów kończy-
my w styczniu 2018 r. i właśnie wte-
dy będziemy mogli przeanalizować 
zidentyfikowane, przez uczestników 
warsztatów, szanse wynikające ze 
zmian klimatu we wszystkich mia-
stach. Należy podkreślić ogromne 
zaangażowanie zespołów miejskich, 
czyli tych wszystkich pracowników 
urzędów miast, którzy współpracują 
z ekspertami realizującymi projekt. 
Przed nami trzecia tura warsztatów, 
podczas której dla każdego miasta 
będą ustalane możliwe do wdroże-
nia opcje adaptacyjne  – informuje 
Barbara Rajkowska, kierownik pro-
jektu.

Obecnie eksperci wraz z zespołami 
miejskimi przystąpili do prac nad 
budową opcji adaptacji wyboru dzia-
łań. Przystosowanie miast do zmian 
klimatu to nie tylko duże inwestycje 
techniczne i zmiany organizacyjne, 
ale także niezmiernie ważna eduka-
cja. Dzięki wiedzy i działaniu lepiej 
wczujemy się w klimat.

Oprac. kg

WOŚP

Jedna 
z pierwszych 

zbiórek
7 300 zł udało się zebrać w Prywatnej Lin-

gwistycznej Szkole Podstawowej podczas jed-
nej z pierwszych imprez w ramach „Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Atmosferę rozgrzała licytacja różnych cieka-
wych przedmiotów, między innymi portretu mo-
delki Anji Rubik z autografem, zdjęć z autografa-
mi Roberta Lewandowskiego czy Ewy Choda-
kowskiej!   - Dodatkową atrakcją tego pełnego za-
bawy i emocji dnia było spotkanie z autorką 
książki dla dzieci „Przygoda w kapeluszu”, Mał-
gorzatą Wójcik, szkolną polonistką. Pani Małgo-
sia od lat pisze opowieści dla dzieci, ale „Przygo-
da...”   to jej debiut książkowy – podkreśla Woj-
ciech Madyś z Prywatnej Lingwistycznej Szkoły 
Podstawowej. Dzieciaki wysłuchały czytanych 
przez autorkę fragmentów książki i dowiedziały 
się, jakie perypetie przeżywał magiczny kapelusz. 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od kil-
ku lat gości w PLSP i jak   co roku, zbieranie pie-
niędzy na rzecz potrzebujących jest pozytywnym 
i wspaniałym przeżyciem dla uczniów, nauczy-
cieli i rodziców oraz okazją do integracji społecz-
ności szkolnej w trakcie  wspólnej zabawy 
w szczytnym celu – zaznacza. Tym razem udało 
się zebrać 7 300 zł. Na tym jednak nie koniec.

1 stycznia sztab z placówki wystawi na licyta-
cjach WOŚP ALLEGRO (aukcja zakończy się 
w dniu Finału) klubową koszulkę Łukasza Piszcz-
ka. I na niej nie brakuje autografu piłkarza. Co 
ciekawe, koszulka została wylicytowana wcze-
śniej na innej aukcji charytatywnej i ponownie 
przekazana przez rodziców uczniów na licytację.

kg

Konferencja

Przemoc to 
największe zło
W Częstochowie odbyła się VI Konferen-

cja „Przemoc to zło, z którym można wy-
grać”.  Wśród  prelegentów  znalazł  się  mł. 
asp.  Agnieszka  Furgalska  z  wydziału  pre-
wencji.

W Złotej Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Czę-
stochowie spotkali się pracownicy Wydziału 
Edukacji i Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu 
ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Prezyden-
cie Miasta Częstochowy oraz Miejskiego Zespo-
łu ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 
prokuratorzy, sędziowie, policjanci, kuratorzy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, dy-
rektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół i licznie 
zgromadzona młodzież.

Jedną z prelegentek była mł. asp. Agnieszka 
Furgalska - koordynatorka procedury Niebie-
skiej Karty w Komendzie Miejskiej Policji w Czę-
stochowie, która mówiła o pomocy osobom do-
świadczającym przemocy w rodzinie oraz o ska-
li tego zjawiska w naszym mieście.

Wszystkie działania podejmowane w ramach 
projektu mają na celu nie tylko zwrócenie uwa-
gi na samo zjawisko i zaktywizowanie różnych 
środowisk do przeciwdziałania, ale także mają 
pokazać, że nie trzeba godzić się na rolę ofiary 
przemocy, że można przeciwstawić się sprawcy, 
że są osoby, instytucje, które pomogą w trudnej 
sytuacji. Wystarczy podjąć decyzję, że chce się 
to zmienić i zacząć działać.

Podczas spotkania ogłoszono także wyniki 
konkursu plastycznego „Kochaj, nie bij”:
I - miejsce zajęła Roksana Kuchta
II - miejsce zajęła Nikola Glińska
III - miejsce zajęła Klaudia Mikuta

Wyróżniono także Monikę Zgrzebną oraz Olę 
i Małgosię Biedę.

kg

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w mia-
stach powyżej 100 tys. mieszkańców”  to koordynowany 
przez Ministerstwo Środowiska projekt przystosowania tere-
nów miejskich do obecnych i  przewidywanych zmian warun-
ków klimatycznych. W inicjatywie biorą udział 44 polskie mia-
sta, dzięki czemu jest to największe tego typu przedsięwzięcie 
w Europie.  Miasta po raz pierwszy otrzymają kompleksowe 
dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian 
klimatu oraz dopracowane, indywidualnie dobrane rozwią-
zania adaptacyjne. Jednolita dla wszystkich miast, ale ela-
styczna metodyka, zapewnia spójność strukturalną wszyst-
kich 44 miejskich planów adaptacji do zmian klimatu   i  po-
zwala uwzględniać cechy indywidualne poszczególnych miast.
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Topolowa z dotacją

W 2018 roku ruszy Odnowa Topo-
lowa, czyli rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej przy ul. Topolowej w Żar-
kach.  Gmina  uzyskała  unijne  dofi-
nansowanie na ten cel. Wartość za-
dania to ponad 2,5 mln złotych.

Przy ul. Topolowej znajdują się ko-
munalne i socjalne budynki mieszkal-
ne. -  Projekt zakłada modernizację 
tych budynków: wymieniony zostanie 
dach, ocieplone ściany,wymieniona 
stolarka okienna i drzwiowa, instalacje 
zewnętrzne. Teren wokół zostanie zago-
spodarowany poprzez: zieleń,   zabaw, 
boisko, miejsca spotkań i rekreacji. 

Mieszkańcy zyskają nowe, estetyczne 
strefy wejściowe do swoich domów, 
oświetlenie, monitoring – wyjaśnia bur-
mistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens 
Podlejski,

W kwietniu 2017 r.   został złożony 
wniosek o dofinansowanie inwestycji 
do konkursu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. W grud-
niu 2017r. ukazała się lista rankingo-
wa projektów zatwierdzonych do dofi-
nansowania. Gmina Żarki znalazła się 
na pierwszym miejscu.  Wydatki kwali-
fikowane wynoszą: 1 809 494,52, z cze-
go dofinansowanie to 1 010 783,64 zł.

ŻARKI

Bezpieczna droga  
do szkoły

Policjanci  z  Kłobucka,  wspólnie 
z  nauczycielami  Szkoły  Podstawowej 
nr 1 w Kłobucku i Wojewódzkim Ośrod-
kiem Ruchu Drogowego w Częstocho-
wie,  zorganizowali  kolejną  edycję 
gminnego konkursu „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”. Celem przedsięwzięcia 
było promowanie bezpiecznych zacho-
wań wśród najmłodszych uczestników 
ruchu  drogowego,  a  w  szczególności 
zasady „Widoczny - bezpieczny”.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobuc-
ku odbyła się kolejna edycja gminnego 
konkursu z wiedzy o bezpieczeństwie 

w ruchu drogowym, skierowany do 
uczniów klas II i III szkół podstawowych. 
W konkursie wzięli udział przedstawiciele 
9 szkół z terenu gminy Kłobuck. Dzieci 
rozwiązywały test składający się z pytań, 
rebusów i łamigłówek. Poziom wiedzy był 
wyrównany i jak zwykle plasował się na 
bardzo wysokim poziomie.

Na zakończenie, zgodnie z założeniami 
kampanii „Świeć przykładem” wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali odblasko-
we elementy. Jednocześnie policjanci pro-
wadzący konkurs po raz kolejny przypo-
minali i wyjaśniali, dlaczego warto nosić 
je zawsze na sobie.

Droga ze ścieżką rowerową   Odrzy-
koń - Olsztyn, chodnik i ścieżka ro-
werowa  przez  Przymiłowice,  kanali-
zacja  dla  Skrajnicy  i  Przymiłowic, 
przedszkole w Zrębicach, trzy boiska 
wielofunkcyjne  ze  sztuczną  na-
wierzchnią  dla  Turowa,  Biskupic 
i Zrębic – to tylko niektóre z  inwe-
stycji  zaplanowanych  na  rok  2018 
w gminie Olsztyn, o których realiza-
cji zdecydowali radni.

Dla rowerzystów
– Budowy drogi ze ścieżką rowerową 

doprowadzającej rowerzystów do Olszty-
na nie da się przecenić. Można spytać, 
dlaczego tak późno? Między innymi dla-
tego, że były kłopoty z nabywaniem nie-
ruchomości pod tę inwestycję. W przeci-
wieństwie do pierwszego jej odcinka, 
gdzie całość znajduje się w pasie drogo-
wym należącym do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, tu musieli-
śmy wejść w kilkadziesiąt prywatnych 
działek i będziemy wypłacać odszkodo-
wania  - mówi Tomasz Kucharski, wójt 
Gminy Olsztyn.

Nowa bieżnia
Na liście jest także kilka innych waż-

nych zadań.  – Zaplanowaliśmy budowę 
poliuretanowej bieżni wokół boiska 
w Olsztynie. Poprawi funkcjonalność te-

go obiektu sportowego, który w minio-
nych latach zyskał m.in. trybuny, oświe-
tlenie, nową murawę z drenażem oraz 
system nowoczesnego podlewania wodą 
ze studni  – zapowiada wójt.

Ulice:   Karlińskiego i Botaniczna
Wyczekiwany jest także remont lokal-

nych dróg. W swoich zamierzeniach inwe-
stycyjnych gmina odchodzi coraz dalej od 
centrum: w ciągu ostatnich lat wyremon-
towane zostały uliczki wokół rynku oraz 
ulice między ul. Asnyka i Mstowską, teraz 
czas na remont ciągu dalszego ul. Karliń-
skiego i Botanicznej.

Trzy boiska
Uchwalony w grudniu 2017 roku bu-

dżet przewiduje także budowę trzech bo-
isk wielofunkcyjnych ze sztuczną na-
wierzchnią do gry w piłkę nożną, koszy-
kówkę, siatkówkę, tenis i badmintona 
o wymiarach: 31 m x 20 m dla Biskupic, 
41 m x 21 m dla Zrębic i 33 m x 20 m dla 
Turowa.

Droga Turów - Przymiłowice
Na dofinansowanie tego zadania gmina 

otrzymała środki w ramach ,,Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej”. Wniosek Gminy Olsztyn 
zajął trzecie miejsce w województwie ślą-
skim. Aplikowaliśmy o dofinansowanie 

remontu kapitalnego odcinka drogi mię-
dzy Przymiłowicami i Turowem – ul. Ry-
cerska i ul. Południowa. Gmina planuje 
zakończyć remont latem 2018 roku. Po-
wstanie nowa nakładka asfaltowa oraz 
chodniki.

Kanalizacja Skrajnica i Kotysów 
z ul. Piastowską

Kilka lat temu gmina skanalizowała 
i odwodniła Odrzykoń.  - W przyszłym ro-
ku ogromnym wyzwaniem jest dla nas 
budowa kanalizacji dla Skrajnicy. Za-
projektowana kilka lat temu czekała na 
ogłoszenie konkursu przez Urząd Mar-
szałkowski. Gdy udało nam się znaleźć 
na liście gmin, które dostaną dofinanso-
wanie w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, ogłosiliśmy przetarg 
i podpisaliśmy umowę z wykonawcą. 
Prace mają się zakończyć do września 
2018   roku  – zapowiada wójt.

Trwa już, a zakończy się w maju, budo-
wa kanalizacji dla Przymiłowic – Kotyso-
wa oraz ul. Piastowskiej. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków unijnych 
w Ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego.

W planach inwestycyjnych na 2018 
r.   jest także m.in.:

l Budowa parkingu przed remizą OSP 
w Zrębicach

l Zakup Samochodu dla OSP Olsztyn
l Zakup wiat przystankowych dla 

Bukowna i Odrzykonia
l Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy
l Wykonanie projektu ścieżki rowerowej 

od Przymiłowic przez Zrębice i Krasawę
l Budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej 

w Biskupicach Nowych
l Budowa oświetlenia ul. Strażackiej i Ci-

chej w Zrębicach
l Nowa iluminacja ruin zamku olsztyń-

skiego
l Instalacja klimatyzacji w budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury
l Budowa siłowni zewnętrznej przy świe-

tlicy w Przymiłowicach
l Remont kapitalny siedziby OSP Przymi-

łowice – zakończenie prac (świetlica, 
garaże OSP, przedszkole, sanitariaty, 
pomieszczenia socjalne dla OSP wraz 
z salą)

l Budowa parkingu i zagospodarowanie 
terenu przed remizą OSP Przymiłowice

l Zakończenie budowy ul. Paprociowej 
na Odrzykoniu

l Modernizacja dachu – garaże OSP 
Olsztyn

l Zakończenie budowy Przedszkola 
w Zrębicach

Gmina Olsztyn w budowie

KŁOBUCK

oprac. kg

OLSZTYN
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Uratowali przed wychłodzeniem
Natychmiastowa reakcja 

policjantów z Rajczy praw-
dopodobnie  uratowała  ży-
cie  72-letniego  mieszkań-
ca  powiatu  żywieckiego. 
O tym, że mężczyzna mo-
że  znajdować  się  w  oko-
licznościach  zagrażają-
cych jego życiu, munduro-
wych  poinformowała  za-
niepokojona sąsiadka. 

Kilka dni temu, dyżurny 
Komisariatu Policji w Rajczy 
otrzymał informację od jednej 
z mieszkanek Ujsół, że od kil-
ku dni nie widziała swojego sąsiada. Ko-
bieta była zaniepokojona i bała się, że 
mogło mu się coś stać. Na miejsce na-
tychmiast pojechali policjanci. Drzwi do 
budynku były zamknięte i pomimo dłu-
giego pukania, nikt nie otworzył. Wie-
dząc, że liczy się  każda minuta, mundu-
rowi weszli do budynku przez jedno z 
uchylonych okien. W pokoju zauważyli 

mocno wychłodzonego, leżącego na łóż-
ku 72-latka. Jak się okazało, budynek 
od kilku dni nie był ogrzewany, a męż-
czyzna miał problemy z poruszaniem 
się. Policjanci wezwali na miejsce pogo-
towie, które zaopiekowało się 72-lat-
kiem. O jego sytuacji stróże prawa po-
wiadomili również odpowiednie instytu-
cje, które otoczą mężczyznę właściwą 
opieką.

Łatwiej wejść, niż wyjść

Wężykiem po DTŚ-ce Drogowy furiat w areszcie
Ponad 2 promile alkoholu miał w or-

ganizmie kierowca, który “wężykiem” 
jechał po DTŚ-ce. Na szczęście toleran-
cja społeczeństwa na tego typu zacho-
wania jest coraz mniejsza. 64-letni gli-
wiczanin został zatrzymany dzięki re-
akcji zaniepokojonego kierowcy, który 
uniemożliwił mu dalszą jazdę.

Pomimo licznych akcji i kampanii spo-
łecznych, nadal zdarzają się kierowcy, 
którzy wsiadają za kierownicę po wcze-
śniejszym spożyciu alkoholu. Tak było 
również w przypadku 64-letniego miesz-
kańca Gliwic. Policjanci z Zabrza i Rudy 
Śląskiej zostali powiadomieni o tym, że 
Drogową Trasą Średnicową od Gliwic w 

kierunku Rudy Śląskiej, jedzie „węży-
kiem” alfa romeo. Zaniepokojony kierow-
ca, który jechał za pojazdem, podejrzewał, 
że siedzący za kierownicą może być pija-
ny. Gdy tylko alfa zjechała w Rudzie Ślą-
skiej, świadek zablokował ją, uniemożli-
wiając kierowcy dalszą jazdę. Szybko za-
brał mu kluczyki. Pijany mężczyzna, któ-
ry próbował jeszcze uciekać, został jednak 
zatrzymany i przekazany przybyłym na 
miejsce policjantom. Gliwiczanin miał w 
organizmie ponad dwa promile. Mundu-
rowi zatrzymali mu prawo jazdy, a jego 
samochód zabezpieczyli na parkingu 
strzeżonym. Za kierowanie w stanie nie-
trzeźwości grozi mu wysoka grzywna oraz 
kara nawet 2 lat więzienia.

Policjanci  z  Sosnowca  zatrzymali 
mężczyznę, który na jednej z ulic mia-
sta zatarasował drogę, zniszczył pojazd 
i  groził  podróżującym  nim  osobom. 
Trwają  ustalenia,  czy  tylko  wypity 
wcześniej alkohol spowodował taki wy-
buch agresji u 32-latka, bowiem strony 
konfliktu wcześniej się nie znały.

31-letni mężczyzna i o rok starsza ko-
bieta jechali jedną z ulic w centrum mia-
sta swoim fordem. Razem z nimi w samo-
chodzie podróżowało kilkuletnie dziecko. 

Nagle przed maskę samochodu wszedł 
mężczyzna i zatarasował przejazd. Na-
pastnik był bardzo agresywny. Wyrwał lu-
sterka i porysował karoserię auta. Groził 
również wszystkim podróżującym fordem. 
Po ataku uciekł z miejsca zdarzenia. Poin-
formowani o wszystkim policjanci już po 
chwili namierzyli i zatrzymali agresora. 
Okazał się nim 32-letni mieszkaniec So-
snowca. Mężczyzna był nietrzeźwy. Furiat 
usłyszał już zarzuty. Za zniszczenie samo-
chodu i i groźby kierowane do podróżują-
cych, może trafić do więzienia na 5 lat.

Rozbój na staruszce
Zaatakował przyszłego teścia

Kryminalni  z  zabrzańskiej  ko-
mendy zatrzymali mężczyznę po-
dejrzanego  o  rozbój.  Wspólnie 
z  innym  sprawcą,  napadł  on  na 
83-latkę w  jej mieszkaniu!  Decy-
zją  sądu  40-latek  został  areszto-
wany  na  trzy  miesiące.  Kwestią 
czasu  jest  zatrzymanie  drugiego 
ze sprawców.

Do zdarzenia doszło pod koniec 
października w Zabrzu-Rokitnicy. 
83-letnia kobieta otworzyła drzwi 
dwóm mężczyznom, podającym się 
za sprzedawców węgla. Zamiast tego, po 
wejściu do mieszkania, jeden z nich prze-
wrócił kobietę na ziemię i zerwał jej z szyi 
złoty łańcuszek. Wychodząc, sprawcy 
skradli jeszcze seniorce torebkę z doku-
mentami i pieniędzmi. Od tego czasu po-
licjanci ciągle dążyli do identyfikacji 
sprawców, a także ich zatrzymania i do-

prowadzenia przed oblicze wymiaru spra-
wiedliwości. Jednym z nich okazał się 
40-letni mieszkaniec Zabrza, który był już 
wcześniej karany za podobne przestęp-
stwo. Na wniosek śledczych, zabrzański 
sąd aresztował podejrzanego na trzy mie-
siące. Za popełnione przestępstwo, które-
go dopuścił się w warunkach recydywy, 
grozi mu znacznie wyższa kara.

Kryminalni z mikołowskiej komendy 
zatrzymali 31-letniego mężczyznę, któ-
ry zaatakował ojca swojej partnerki. Bę-
dący  pod  wpływem  alkoholu  agresor, 
negatywne  emocje  wyładował  na  leżą-
cym na środku jezdni 52-letnim łazisz-
czaninie.  Następnie  nietrzeźwy  wsiadł 
do auta i odjechał. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Do zdarzenia doszło 23 grudnia po go-
dzinie 22.00 w Mikołowie - Bujakowie na 
ulicy ks. Górka. Jak ustalili śledczy, dwaj 
mężczyźni, 31-letni mikołowianin oraz jego 
przyszły teść, 52-letni mieszkaniec Łazisk 

Górnych, jechali razem samochodem. Do-
szło do nieporozumienia. W pewnej chwili 
31-latek zatrzymał samochód, wyciągnął 
z niego pasażera i zaczął bić. Ze sporymi 
obrażeniami pozostawił leżącego na drodze 
i odjechał. Jak się później okazało, 31-latek 
był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 
2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został za-
trzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W świąteczny poniedziałek agresor usły-
szał zarzut uszkodzenia ciała oraz prowa-
dzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. 
Co więcej, był on już karany za jazdę pod 
wpływem alkoholu. Przyznał się do zarzu-
canych mu czynów. 31-latkowi grozi do 5 
lat więzienia.

oprac. kg

O  tym,  że  droga  po-
wrotna  wcale  nie  musi 
być tak prosta, jak dojście 
do  celu,  przekonał  się 
48-letni  mieszkaniec  po-
wiatu  żywieckiego.  Męż-
czyzna włamał się do jed-
nego  ze  sklepów,  jednak 
nie  był  w  stanie  go  opu-
ścić. Chcąc się wydostać, 
zniszczył  wyposażenie 
oraz  artykuły  spożywcze 
na kwotę 10 tys. zł. Wła-
mywacza  uwolnili  poli-
cjanci,  jednak  prosto  ze 
sklepu trafił do policyjnej 
celi.  Za  popełnione  prze-
stępstwa grozi 10 lat więzienia.

W niedzielę około 1.30 w nocy dyżurny 
żywieckiej komendy otrzymał informację, 
że w jednym ze sklepów w Wieprzu włą-
czył się alarm. Na miejsce natychmiast 
pojechali policjanci. W środku zastali 
48-letniego mieszkańca powiatu żywiec-
kiego. Okazało się, że mężczyzna wyrwał 

otwór w dachu i przez niego dostał się do 
sklepu. Droga powrotna okazała się jed-
nak nie być już tak prosta. Chcąc wydo-
stać się ze skradzionymi łupami, 48-latek 
zniszczył wyposażenie i artykuły spożyw-
cze. Wartość strat oszacowano na 10 tys. 
zł. Mężczyzna został zatrzymany. Po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał 
zarzuty. Za popełnione przestępstwa 
w więzieniu może spędzić 10 lat.

Rok prac na cele społeczne  
za kradzież paliwa

Personel  stacji  paliw  w  Wieszowej 
zdziwił  się,  gdy  kierowca  do  swojego 
busa  zatankował  blisko…  800  litrów 
oleju napędowego. Gdy usiłował odje-
chać z łupem wartym prawie 4 tys. zł, 
został zatrzymany. 35-latek z Katowic 
będzie  musiał  przez  rok  wykonywać 
nieodpłatnie prace społeczne i pokryć 
straty pokrzywdzonemu.

Tuż przed świątecznym weekendem w 
Wieszowej w gminie Zbrosławice na jedną 
ze stacji paliw przyjechał busem mężczy-
zna, chcący zatankować samochód. Ob-
sługę stacji zdziwił jednak fakt, że wlał on 
do baku prawie 800 litrów oleju napędo-
wego. Pracownicy stacji zainterweniowali 
podejrzewając, że mężczyzna za chwilę 

odjedzie z paliwem, nie płacąc za nie. Ich 
podejrzenia okazały się słuszne. Złodziej 
wsiadł do samochodu i próbował uciec. 
Został jednak powstrzymany i trafił w rę-
ce policjantów. W samochodzie sprawcy 
stróże prawa odkryli cztery zbiorniki o po-
jemności 200 litów każdy po brzegi wypeł-
nione olejem napędowym, za który zło-
dziej nie miał zamiaru zapłacić. Mężczy-
zna trafił do policyjnej celi. Na drugi dzień 
usłyszał zarzut usiłowania kradzieży pra-
wie 800 litrów oleju napędowego, wartego 
blisko 4 tys. zł. 35-letni katowiczanin 
przyznał się do przestępstwa i poddał do-
browolnie karze. Sprawca, oprócz pokry-
cia poniesionych przez stację strat, przez 
najbliższy rok będzie nieodpłatnie praco-
wał społecznie.

9-latek wezwał pomoc,  
bo matka była pijana

Dzielny  9-latek  z  Ja-
strzębia  zadzwonił  do 
drzwi  sąsiadki  i  poprosił 
o interwencję policji, po-
nieważ  jego  matka  była 
pijana i krzyczała na nie-
go oraz młodszego brata. 
Okazało  się,  że  46-latka 
miała  w  organizmie  po-
nad  2,5  promila.  9-latek 
i  jego  4-letni  brat  trafili 
pod opiekę pracowników 
placówki opiekuńczej. 

Jastrzębscy stróże pra-
wa zostali zaalarmowani 
przez mieszkankę ulicy 
Gagarina o nietrzeźwej 
matce. Okazało się, że 9-latek zadzwonił 
do drzwi jastrzębianki i poprosił, aby we-
zwała policję, ponieważ jego matka jest 
pijana i krzyczy na niego oraz młodszego 
brata. Podejrzenia co do stanu trzeźwo-
ści matki okazały się słuszne. Badanie 
alkomatem wykazało w organizmie 
46-latki ponad 2,5 promila. Na miejsce 

przyjechał również patrol straży miej-
skiej, który przewiózł 9-latka i 4-latka do 
placówki opiekuńczej. Policjanci wyja-
śniają wszystkie okoliczności sprawy. 
Jeśli zgromadzony materiał potwierdzi, 
że swoim nieodpowiedzialnym zachowa-
niem kobieta naraziła życie lub zdrowie 
synów na niebezpieczeństwo, grozić jej 
będzie kara 5 lat więzienia.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 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 Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45

l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI

POGRZEBY

Firma WIELTON z siedzibą  
w Wieluniu w związku  

z silnym rozwojem oraz rozbudową 
zakładu produkcyjnego  

poszukuje pracowników na stanowiska: 

l Spawacz,  
l Operator wózka widłowego,  

l Montażysta, l Lakiernik,  
l Pomocnik lakiernika,  

l Operator maszyn.
Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, 

transport pracowniczy, umowę o pracę oraz 
szkolenia i rozwój pracowniczy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem 
Kadr  

przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu lub przesłanie CV 
na adres praca@wielton.com.pl

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny,  

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko 

zimowe granatowe dla pieska średniej 
wielkości; 2) smycz, obrożę; 3) podwójną 
miseczkę na karmę; 4) bidon turystyczny 
na wodę z poidełkiem. Dodatkowo 
oddam GRATIS siedzisko używane. 
Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra 
żółta z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 
14 cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego” 
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały) 
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone). 
Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł; 
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło 
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516

n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm 
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210 
zł. Tel. 725 205 960

n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę 
RTV + komodę. Wszystko w kolorze 
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia. 
Tel. 510 578 459

n SPRZEDAM nowe siedzisko dla kotka lub 
psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla tychże 
zwierzątek, np. szeleczki dla kotka itp. Cena 
do negocjacji. Tel. 50 45 63 612

n SPRZEDAM meble starego typu z lat 
70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 911 389

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

n SPRZEDAM stół pokojowy (podkręcany) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00

USŁUGI
n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI  

– wróżby. Tel.  34 317 31 89, 
kom. 883 118 012 

n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. 
Tel. 888 402 656 

n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i 
samochodowej. Dojazd do klienta gratis! 
Tel. 603 350 752

n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne 
okazje. TANIO! Tel. 603 350 752

n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50 
mm, prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek 
od podstaw po biały montaż. Gwarancja 
solidnego i trwałego wykonania. 
Tel. 578 210 640

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych, 
cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n USŁUGI REMONTOWO-
WYKOŃCZENIOWE, gipsówka, karton-gips, 
montaż paneli, inne usługi wykończeniowe. 
Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, 
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny 
i obróbki. Tel. 505 736 977

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

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

MONTAŻ INSTALACJI 
ANTENOWYCH, 
DOMOFONÓW 

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 

ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą 
starszą. Doświadczenie. Referencje. 
Tel. 508 860 723

PRACA

— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy w klubie fitness na 
stanowisko TRENERA osobę ambitną 

i chętną do pracy z ludźmi. Mile widziane 
osoby po fizjoterapii lub z kursami instruktora 

fitness oraz trenera personalnego. 
Szczegóły pod nr telefonu 509083929 

CV proszę przesyłać na adres mailowy 
izabela211@wp.pl 

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników 
na produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 

Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 

Tel. 797 287 543
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat 

podejmie pracę. Znajomość języka 
niemieckiego. Najchętniej dorywczo. 
Tel. 537 735 654

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka 
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam 
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym 
wymiarze godzin lub dorywczą, także na 
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel matrymonialny. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. 
Celem poznania się i zamieszkania razem.  
Tel. 515 130 498

ZGUBY

8 grudnia naprzeciwko Politechniki 
zgubiłem emeryturę 1100 zł. 
Łaskawego znalazcę proszę 
o kontakt tel. 34 324 05 52  

(prosić Lucjana) – znaleźne.

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte 
piętro w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, balkon. Kuchnia z meblami na 

wymiar i sprzętem AGD. Duży salon 
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na 
balkon. Łazienka w glazurze z wanną 
oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 

czyste i zadbane. Na podłogach panele 
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe 
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie, 

sklepy, szkoła, komunikacja miejska.  
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy 
ul. Dąbrowskiego – niedaleko Parku 
Wodnego 34 m2, TBS, po remoncie. Duży 
balkon na południe. Cena 110.000 zł. 
Tel. 602 307 570 po godz. 1800

n SPRZEDAM M3, 48 m2. Tysiąclecie – do 
zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura: 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4 
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł. 
Tel. 605 579 961

n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
— KUPIĘ MIESZKANIE —

n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 
w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z 
garażem. Tel. 660 872 932

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy 

Lechowej 14 km od Częstochowy. Działka 
uzbrojona, ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk. 
78 m2, w tym: pokój, sypialnia, kuchenka, 
łazienka, piwnica, garaż. Cena 168 tys. zł. 
Tel. 796 307 890 

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 

440 m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i 
Tauron Arena. Z domkiem drewnianym i 
tarasem. Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 
— SPRZEDAM LOKAL —

n SPRZEDAM lokal użytkowy w Częstochowie 
35 m2 ul. Szajnowicza, duża witryna, siła. 3 
pomieszczenia + WC. CO opomiarowane.  
Możliwość wynajęcia. Tel. 602 307 570 po 
godz. 1800

n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 
handlowym STARA MLECZARNIA w 
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 

Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 1.300 zł/m-c. 
Tel. 602 307 570 po godz. 1800

n WYNAJMĘ od stycznia połowę pawilonu w 
Biznes Centrum na biuro, fryzjerstwo itp. 
Lokal po remoncie – WC, okna, witryna.  
Tel. 888 784 479

n WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią, 
po remoncie. I piętro, Trzech Wieszczów, ul. 
Dunikowskiego. Cena 500 zł/m-c – do 
negocjacji. Tel. 603 24 80 24

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

DO WYNAJĘCIA!
sala w Częstochowie, ul. Żyzna

Sala na 70 osób, zaplecze kuchenne, parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Tel. 510 170 554
— ZAMIENIĘ —

n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 
głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany 
przez Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, 
na mieszkanie M-3 lub sprzedam.  
Tel. 888 784 479

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 
pokoje 49,2 m2 w blokach (os. Trzech 
Wieszczów) na dwa odrębne po pokoju z 
kuchnią też w blokach i kwaterunkowe. 
Tel. 50 45 63 612 

MOTORYZACJA

— SPRZEDAM —
n SPRZEDAM Daewoo Matiz.  

Tel. 34 362 94 27
n KOMIS SAMOCHODOWY AUTO-

PRADŁA. Oferta samochodów z drugiej 

ręki z pisemną, 12-miesięczną gwarancją 
bez limitu kilometrów. Tel. 530 103 105

NAUKA

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła 
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do 
matury, poziom podstawowy i rozszerzony, 
materiały.   www.matura.czest.pl   Centrum 
Tel. 796 635 001

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

TŁUMACZENIA

n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta 
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r., 
faktury. admiral.piett@wp.pl 
Tel. 508 569 307

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

ODDAM
n ODDAM za darmo garaż blaszany do 

zabrania. Częstochowa. Tel.  787 711 706
KUPIĘ

n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne. 
Tel. 514 621 383

SPRZEDAM

— BUDOWNICTWO —
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe, 

nieużywane. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600

n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe, 
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do 
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733

n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy 
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami, 
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł. 
Tel. 603 664 249

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, 

czarny, etui, ładowarka, 1,5-letni. Stan b. 
dobry. Cena 380 zł. Tel. 603 664 249
— INSTRUMENTY MUZ. —

n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.  
Tel.  506 722 324
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną 
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082 

n SPRZEDAM nową maszynę do szycia 
Łucznik. Tel.  605 914 965

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 
szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— MEDIA —
n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd. 

Gotówka. 508-245-450
n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i 

starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe. 
Tel. 667 455 545

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM suknię ślubną ecru w 

stylu „Przeminęło w wiatrem” z 2007 r. 
Tel. 604 880 812

n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa 
Michel, model Liga, w kolorze ecru. materiał 
mikado. Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, 
dekolt karo. Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  
Podlesie koło Lelowa. Tel. 606 365 813

n SPRZEDAM BANER (mały). 
Tel. 517 805 795

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, 
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość 
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 
cm, średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” 
–kolor ciepły beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne 
niebiesko-perłowe na dość dużą osobę. 
Cena do negocjacji. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

KUPON
na   bezp ła tne   og łoszen ie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne uprawnienia  

do pracy na ważnych obiektach, w grupach interwencyjnych, w konwojach  
i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480
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Wykaz samochodów na dzień 27 grudnia 2017 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

AUDI A6 3.0 D, 
rok prod. 2013, S-line, 
serwisowany, F-ra VAT

 
99.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

99.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

FORD FIESTA 1.3 E, 
rok prod. 2007, 
krajowy, I – wł.

 9.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., hatchback 
 

33.900 zł

FORD MONDEO 1.6 
TDCi, rok prod. 2013, 
krajowy, F. VAT

 38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 – zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

36.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, krajowy, I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT 

49.900 zł

 OPEL ASTRA 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F-ra VAT

 39.900 zł

 OPEL CORSA 1.2 E + 
GAZ, rok prod. 2014, 
krajowy, I – wł., F-ra VAT

 
27.900 zł  

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 5.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany 
 

31.900 zł

RENAULT CLIO III 
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 19.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy

 
15.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł.

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012-13, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 27.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
29.900 zł

VW PASSAT 1.6 TDi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwis., F. VAT

 
49.800 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN C3 PICASSO 1.6 E,  

zakup 2015 r., krajowy, I – wł.,  
serwisowany, przebieg 22 tys. km   34.900 zł

n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  
rok prod. 1998 2.900 zł

n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  
rok prod. 2006 7.900 zł

n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 33.900 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004 12.900 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

rok prod. 2007   25.900 zł
n MERCEDES C200 2.0 D,  

rok prod. 2000   11.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E,  

rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.700 zł

n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  
rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł

n NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.700 zł

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2008, krajowy, I – wł., 
F-ra VAT 15.900 zł

n RENAULT CLIO 1.2 E,  
rok prod. 2013, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 21.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 28.900 zł

n RENAULT FLUENCE 1.5 D,  
rok prod. 2015, sedan, krajowy,  
I –wł., F-ra VAT 36.900 zł

n RENAULT LAGUNA 1.9 D,  
rok prod. 2007, krajowy, I –wł., 
serwisowany, przebieg 156 tys. km 9.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, krajowy  8.900 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
zakup 2008 6.800 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004 – 06, krajowy 
 od 10.800 do 12.600 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW PASSAT 1.6 E,  
rok prod. 2003, klimatronic 10.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 10 STYCZNIA  2018 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3717; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; magazyn
09:20 Dylematu 5; odc. 2/3 - 

Spóła; serial TVP
10:20 Dr Quinn; seria II, odc. 

26/27 (44); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 17; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Niebezpieczne palenie 
śmieci w domu

12:55 Natura w Jedynce  – 
Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt. 
Roślinożercy; serial 
dokumentalny; Francja 
(2015); reż.:Jean-Marc 
Dauphin

14:00 Elif; odc. 170; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.; 

/202/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

5; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

43 - Człowiek bez twarzy; 
serial kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3718; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3239; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki Test
21:55 Szaleństwo na 

pustyni. Historia Rajdu 
Paryż – Dakar; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2010); reż.:John 
L Matthews, Richard Heap

23:00 Nadzy wśród wilków; 
dramat wojenny; Niemcy 
(2015); reż.:Philip 
Kadelbach; wyk.:Florian 
Stetter, Peter Schneider, 
Sabin Tambrea, Sylvester 
Groth, Thorsten Merten

00:55 Naszaarmia.pl; 
magazyn

01:30 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 9/12; 
serial; USA (2015)

02:20 Kulisy życia 
sprzątaczek; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Arthur Cary

03:35 Notacje – Barbara 
Kasprowicz. Warszawa; 
cykl dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl; odc. 216 
„Sie czyta, sie wie” sezon 
11; serial komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 202
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1777; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
515 - To nawet nie jest 
początek; serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 60; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 116 
„Szlachetna zemsta”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

15:30 M jak miłość; odc. 
1341; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 110 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
24; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

9; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

11/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1777; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1778; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

21:15 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

21:45 Kino relaks – 
Nieznośny pan Darcy; 
komedia romantyczna; 
Kanada (2016); reż.:David 
Winning; wyk.:Cindy 
Busby, Ryan Paevey, 
Frances Fisher, Tammy 
Gillis

23:25 Jedyna szansa; odc. 5; 
serial; Francja (2015)

00:30 Świat bez tajemnic – 
Mali i niebezpieczni – jak 
Ameryka zbroi swoje 
dzieci; film dokumentalny; 
Francja (2015); 
reż.:Chantal Lasbats

01:30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s. XIV, odc. 
2/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:25 Paradoks; odc. 9 Oaza 
spokoju; serial kryminalny 
TVP

03:25 Hans Kloss. Stawka 
większa niż śmierć; film 
sensacyjny; Polska (2013)

05:15 Licencja na 
wychowanie; odc. 77 - 
Nie rób drugiemu, co 
tobie niemiłe; serial 
obyczajowy TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (594); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(270); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(271); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (99); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (586); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (207); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (400); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2606); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (646); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (90); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (78); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2607); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; magazyn 

sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (456); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci 
Waldka i Marioli, a także 
sąsiadów Paździochów i 
Arnolda Boczka.

20:05 Świat według 
Kiepskich (485); serial 
komediowy

20:40 Duże dzieci; komedia, 
USA 2010

22:50 Szkoła uwodzenia; 
film obyczajowy, USA 
1999

1:00 Inna kobieta; komedia, 
USA 2014. Zdradzane 
kobiety mówią dość 
beztroskiemu 
bawidamkowi i łączą siły 
w słodkiej zemście.

3:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5186) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2161) - magazyn, Polska 
10:55 Ukryta prawda (523) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (265) - 

program
13:00 19 + (151/165) - 

program
13:30 19 + (152/165) - 

program
14:00 Szpital (409) - 

program obyczajowy. Do 
szpitala zgłasza się 
28-letni Henryk Kukla, 
który ma bardzo silny 
krwotok z nosa, po tym, 
jak wciągnął przez nos 
kokainę…

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (266) - 
program. Gimnazjalista 
Nikodem Gil myśli, że 
dzięki udziałowi w turnieju 
szachowym zdobędzie 
popularność wśród 
uczniów. Jest zawiedziony, 
kiedy okazuje się, że 
szachy nikogo nie 
interesują…

17:00 Ukryta prawda (524) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (410) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5187) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2610) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (42/118) - 
teleturniej

21:30 Od kołyski aż po grób 
- film sensacyjny, USA 
2003. Mistrz 
złodziejskiego fachu i 
tajemniczy agent z 
Tajwanu jednoczą siły, aby 
pokonać bezwzględnego 
porywacza i odzyskać 
cenne diamenty…

23:35 Zabójcza broń - film 
sensacyjny, USA 1987. 
Martin Riggs (Mel Gibson) 
i Roger Murtaugh (Danny 
Glover) otrzymują 
pierwsze zadanie. 
Wplątani zostają w jedną z 
najbardziej 
niebezpiecznych spraw. 
Od tej chwili Riggs i 
Murtaugh zdani są tylko 
na siebie…

01:55 MasterChef 6 (4/14) - 
program rozrywkowy 

03:25 Uwaga! (5188) - 
program 

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(9/50) - program

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 6

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 6

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 14

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 18

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 7

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 65

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 36

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 37

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 7

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 6

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 7

20:00 Handel; akcja, USA 
2007. Przejmująca historia 
nastoletniej Meksykanki 
Adriany oraz Weroniki – 
młodej matki emigrującej 
z Polski w celu lepszego 
życia. Obie dziewczyny 
zostają porwane na terenie 
Meksyku, a następnie 
przemycone do USA…

22:10 Tranzyt; akcja, USA 
2012. Nate wraz z żoną i 
synami jedzie na wakacje. 
Na jednym z postojów 
kobieta znajduje wśród ich 
bagażu torbę wypchaną 
banknotami…

00:00 Koszmar minionego 
lata; horror, USA 1997. 
Czwórka przyjaciół - 
Helen, jej chłopak Barry, 
Julie i Ray wraca 
samochodem z obchodów 
święta 4 lipca. W czasie 
powrotu, na drodze 
pojawia się postać w 
pelerynie. Dochodzi do 
wypadku…

02:00 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2015; odc. 4

03:00 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1992

03:30 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1992

04:00 Ale numer!; Polska
04:25 Taki jest świat; factual
05:05 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 48; serial TVP

06:25 Noce i dnie; odc. 
10/12 - Rodzimy się i 
umieramy a życia wciąż 
wystarcza.; serial TVP

07:25 Na sygnale; odc. 112 
„Klątwa hrabiny von 
Hohenstauf”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 113 
„Psychofanka”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
711; serial TVP

09:35 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 3/12; serial 
komediowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 199 
„Albo ona, albo ja” sezon 
10; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 200 
„Zapisałaś w chmurze?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:25 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

11:35 Ranczo; odc. 126 - 
Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 127 - 
Dominator; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
104- Komediant; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
105 - Artykuł; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
653 - Punkt spadania; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 113 
„Psychofanka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 128 - 
Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 129 - 
Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 201 
„Upiorne urodziny” sezon 
10; serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
106 - Sztuka dojrzewania; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 230; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 130; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 1; serial 
obyczajowy TVP; Polska 
(2006)

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
107; serial krymin. TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
108; serial krymin. TVP

01:15 Komisja morderstw; 
odc. 3/12; serial TVP

02:05 Komisja morderstw; 
odc. 4/12; serial TVP

02:55 Noce i dnie; odc. 
10/12; serial TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
711; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 199; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2363
06:25 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia wiślańsko 
cieszyńska

07:05 Kraj się śmieje – 
regiony i rejony (1)

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (69) - Hobby

09:00 Koło fortuny; odc. 28 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (3)

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /30/ - „Papaja” - 
Urszula Dudziak

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /82/ - 
„Parostatek” - Krzysztof 
Krawczyk

11:15 Kabaretożercy (4)
12:15 Życie to Kabaret – 

Kabaret Moralnego 
Niepokoju Przedstawia... 
„Jaka piękna tragedia”

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Jakoś to będzie”

14:15 Familiada; odc. 2363
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2010 - 
Kabaretowa liga TVP; /2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Czulent i ciulim

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (77) 
Azja; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 19 (73) 
Macedonia „Jezioro 
Ochrydzkie”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 3 Silvergold; serial 
komediowy TVP

20:20 Kabaretożercy (5); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (66) - Policjanci i 
złodzieje

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (3) - Policjant; 
cz. 1

23:10 Koło fortuny; odc. 27 
ed. 3; teleturniej

23:45 Tylko dla dorosłych - 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW; /odc. 1/

00:25 Niezapomniane 
Koncerty - Gdzie ci artyści 
szaleni, czyli benefis 
Majewska Korcz (1-2)

02:20 Kierunek Kabaret – 
Historia jest nauczycielką 
życia; /38/

03:15 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów – Janusz 
Gajos

03:35 Rozrywka Retro – 
Anna German - recital

05:20 Ukryta prawda (120) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (228) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (161) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(6/23) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (223) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (224) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (503) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (162) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (402) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (229) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(10/24) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(7/23) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (225) - serial 
obyczajowy 

18:30 Brzydula (226) - serial 
obyczajowy 

19:00 Ukryta prawda (504) - 
program obyczajowy . 
Trójka do zabawy Dawid 
(34) i Joanna (29) są 
małżeństwem od kilku lat. 
Mają różne zdanie na 
temat rodzicielstwa: 
Joanna bardzo chciałaby 
mieć dziecko…

20:00 Zmiana pasa - film 
sensacyjny, USA 2002. 
Błaha stłuczka na 
autostradzie rozpoczyna 
długotrwały spór 
pomiędzy młodym 
prawnikiem i agentem 
ubezpieczeniowym. 
Bardzo szybko kłótnia obu 
mężczyzn przestaje 
dotyczyć szkody 
poniesionej w wyniku 
kolizji…

22:10 Mentalista V (18/22) - 
serial sensacyjny, USA  

23:10 Lepiej późno niż 
później - komedia, USA 
2003. On (Jack Nicholson) 
jest podstarzałym 
amantem, który uwodzi 
wyłącznie młode kobiety. 
Ona (Diane Keaton) jest 
samotną rozwódką po 
pięćdziesiątce, która robi 
literacką karierę. 
Przypadek sprawia, że ta 
niedobrana para musi 
spędzić ze sobą dużo 
czasu…

01:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(9/50) - program 

04:00 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

04:30 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

05:25 Wiem, co jem na 
diecie (1/12) - program

05:55 Wiem, co jem na 
diecie (2/12) - program

06:25 Wszystko o jedzeniu 
(14) - program lifestylowy

06:55 Wiem, co kupuję 
(2/12) - program

07:25 Beauty ekspert 2 
(9/12) - magazyn

07:55 Gwiazdy od kuchni 
(1/8) - program

08:25 Sekrety lekarzy (7/12) 
- reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (8/13) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (10/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (2/13) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 9 
(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show

13:35 Pojedynek na modę
14:20 W dobrym stylu 2 

(11/12) - program
15:05 W roli głównej – 

Magdalena Boczarska 
(1/8) - talk show

15:35 Nowy wygląd, nowe 
życie (3/5) - program

16:55 Apetyt na miłość 3 
(12) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (7/12) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 4 
(7/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 5 (3/12) 
- program rozrywkowy

21:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (6/13) - program 
rozrywkowy

22:25 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(4/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(4/20) - program 
rozrywkowy

00:25 Rozbierana randka 
(5/20) - program 
rozrywkowy 

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (2/9) - 
program rozrywkowy

01:55 W roli głównej – 
Agnieszka Szulim (4/6) - 
talk show

02:25 W roli głównej – 
Szymon Majewski (6/8) - 
talk show

02:55 W roli głównej – Piotr 
Cyrwus (5/6) - talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

06:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 2 runda 
(3)

08:00 Halo tu Pjongczang
08:20 Gwiazdy tenisa - 

magazyn
08:55 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Sydney - 2 runda 
(4)

11:05 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/32F (2): Stade 
Rennais - PSG

13:15 PN - Barca TV
14:35 PN - Barca TV
15:55 PN - Barca TV
16:35 Piłka ręczna mężczyzn 

- Turniej towarzyski: 
Hiszpania - Polska

18:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 2 runda 
(3)

19:55 Piłka nożnaBarca
21:10 Piłka nozna Barca
22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Sydney - 2 runda 
(4)

07:00 Ekosonda; magazyn
07:26 Narciarski weekend
08:05 Uciekinierki z Korei 

Północnej; film dokum.; 
Francja (2014)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1029
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Uciekinierki z Korei 

Północnej; film dokum.; 
Francja (2014)

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium (13) 

„Asterosejsmologia”; 
magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie – 

Prof. Jacek Jania; cykl 
reportaży

17:55 Narciarski weekend
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:15 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
19:15 Ślązaków portret własny 

– Jan Malicki
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:20 Tajemnice historii; cykl 

dokum.
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Uciekinierki z Korei 

Północnej; film dokum.; 
Francja (2014)

00:40 Astronarium (13) 
„Asterosejsmologia”; 
magazyn

01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Uciekinierki z Korei 

Północnej; film dokum.; 
Francja (2014)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1029
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium; (13) 

„Asterosejsmologia”; mag.

06:50 Był taki dzień – 10 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK; film 
dokum.; Polska (2013)

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (86) 
Znachor; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Odpoczywalna góra i goły 
kościół; cykl reportaży; 
Polska (2016)

09:05 Czas honoru; odc. 63; 
serial TVP

09:55 Tajemnice, zamki i 
podziemia – Feo – 
zapomniana księżniczka

10:25 Droga wodna 
niestrzeżona; film 
dokum.; Polska (2016)

11:30 Spór o historię – 
Roman Dmowski; debata

12:10 Ziemia – Podwodny 
świat – Ziemia. 
Podwodny świat; cz 7. 
Nocne Życie i Połowa 
Księżyca; cykl dokum.; 
Polska (2016)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Z odmętów 
Pilicy

13:35 Sensacje XX wieku – 
Dieppe; cykl dokum.

14:10 Sensacje XX wieku – 
Dwa pociski; cykl dokum.

14:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Narodziny 
wojny - polityka; cz. 3; 
cykl dokumentalny

15:20 Na krawędzi wojny; 
odc. 2/6; serial dokum.; 
Kanada (2012)

16:20 Historia Polski – 
Ambasador Spasowski; 
film dokumentalny; Polska 
(2009)

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 – 
Katowice. Oddział 
„Wędrowiec”; cykl 
reportaży; Polska (2017)

17:45 Czas honoru; odc. 64; 
serial TVP

18:35 Szlakiem miejsc 
niezwykłych – Pomniki 
historii – Łańcut; reportaż

18:50 Sensacje XX wieku – 
Hess; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
YPRES – początek 
koszmaru; cykl dokum.

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Reduta nad 
Wartą

20:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

21:35 Historia Roja, czyli w 
ziemi lepiej słychać; odc. 
5; serial TVP

22:25 Jeżeli zapomnimy o 
nich; film dokumentalny; 
Polska (2014)

23:35 Męskie sprawy; 
dramat; Polska (1988)

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (86) 
Znachor; cykl reportaży

02:05 Historia Roja, czyli w 
ziemi lepiej słychać; odc. 
5; serial TVP

7:00 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Oberhofie; sztafeta kobiet

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Espadon 
Szczecin - Indykpol AZS 
Olsztyn

11:30 Gala Mistrzów Sportu 
83. Plebiscytu 
„Przeglądu Sportowego” 
2017; widowisko

14:10 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny mężczyzn

16:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

17:50 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Chemik Police - 
Dinamo Kazań

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski. mecz 
ćwierćfinałowy

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3718; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /56/; magazyn
09:20 Blondynka; odc. 68 

Niespodzianka; serial TVP
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

27/27 (45); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 18; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

AGRO SHOW 2017
12:55 Natura w Jedynce – 

Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt. 
Antylopy; serial 
dokumentalny; Francja 
(2015); reż.:Jean-Marc 
Dauphin

14:00 Elif; odc. 171; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.; 

/203/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

6; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

44; Podglądacz; serial 
kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3719; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3240; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

192 - Matczyne serce; 
serial kryminalny TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:25 Największa 

porodówka świata; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.:Elena 
Cosentino

00:30 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 7; serial; USA (2017)

01:25 Uwięzione; odc. 2; 
serial; Hiszpania (2015); 
reż.:Jesus Colmenar; 
wyk.:Maggie Civantos

02:30 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 2/13; serial 
sensacyjny TVP; Polska 
(2007)

03:25 Sprawa dla reportera

05:55 Rodzinka.pl; odc. 217 
„Emocjonalne zombie” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

06:30 Afryka od kuchni; odc. 
10/13 Jezioro Baringo, 
Kenia; cykl dokumentalny; 
USA (2013); reż.:Tom 
Whitworth

07:05 M jak miłość; odc. 203
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1778; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
516 - Chory z miłości; 
serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 61; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 117 
„Będzie dobrze”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Rodzinka.pl; odc. 209 
„Normalna polska 
rodzina” sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 210 
„Współczesne dziewczyny 
są mega dziwne” sezon 
11; serial komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 111 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
25; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

10; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

12/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1778; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1779; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc. 

5; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Hans Kloss. Stawka 
większa niż śmierć; film 
sensacyjny; Polska 
(2013); reż.:Patryk Vega; 
wyk.:Tomasz Kot, Emil 
Karewicz, Piotr Adamczyk, 
Stanisław Mikulski, Marta 
Żmuda-Trzebiarowska, 
Jerzy Bończak, Janusz 
Chabior

23:55 Przychodzą z 
ciemności; film akcji; USA 
(2014); reż.:Lluis Quilez; 
wyk.:Julia Stiles, Scott 
Speedman, Stephen Rea, 
Pixie Davies

01:35 Nieznośny pan Darcy; 
komedia romantyczna; 
Kanada (2016)

03:15 Przychodzą z 
ciemności; film akcji; USA 
(2014)

04:55 Art Noc

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (595); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(272); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(273); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (100); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (587); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (208); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (401); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2607); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (647); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (91); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (79); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2608); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (457); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego rodziny, 
a także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:05 Inna kobieta; komedia, 
USA 2014. Zdradzane 
kobiety mówią dość 
beztroskiemu 
bawidamkowi i łączą siły 
w słodkiej zemście.

22:25 Amerykańskie ciacho; 
komedia romantyczna, 
USA 2009. Bajka dla 
dorosłych w dobrej 
obsadzie, idealna na 
czwartkowy wieczór.

0:30 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

1:00 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5187) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2162) - magazyn, Polska 
10:55 Ukryta prawda (524) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (266) - 

program
13:00 19 + (153/165) - 

program
13:30 19 + (154/165) - 

program
14:00 Szpital (410) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 7 

(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (267) - 
program

17:00 Ukryta prawda (525) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (411) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala przyjeżdża 
33-letnia Dagmara 
Szaflarska. Kobieta 
poczuła kołatanie serca i 
zasłabła na fitnessie. 
Przywozi ją przyjaciółka, 
która razem z pacjentką 
brała udział w 
ćwiczeniach…

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5188) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2611) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (43/118) - 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje 
14 (14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Dary anioła: Miasto 
kości - film przygodowy, 
USA/Niemcy/Kanada 
2013. Współczesny Nowy 
Jork. Clary Fray, na 
pierwszy rzut oka 
przeciętna nastolatka, 
odkrywa, że w 
rzeczywistości wywodzi 
się z pradawnego klanu 
Nocnych Łowców, 
sekretnej kasty 
wojowniczych pół- 
aniołów…

01:15 Od kołyski aż po grób 
- film sensacyjny, USA 
2003. Mistrz 
złodziejskiego fachu i 
tajemniczy agent z 
Tajwanu jednoczą siły, aby 
pokonać bezwzględnego 
porywacza i odzyskać 
cenne diamenty…

03:25 Uwaga! (5188) - 
program 

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(10/50) - program

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 7

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 7

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 15

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 19

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 8

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 66

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 37

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 38

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 8

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 7

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

20:00 Superfast!; komedia,  
2015

22:05 Sądny dzień; komedia, 
USA 2001. Kevin Caffery 
(Martin Lawrence) jest 
profesjonalnym 
złodziejem. Jednak pewnej 
nocy, gdy napada na willę 
bogatego milionera, 
zostaje złapany na 
gorącym uczynku. Bogacz 
(Danny DeVito) w odwecie 
zabiera Kevinowi 
obrączkę, którą ten dostał 
od swojej ukochanej…

00:00 Handel; akcja, USA 
2007. Przejmująca historia 
nastoletniej Meksykanki 
Adriany oraz Weroniki – 
młodej matki emigrującej 
z Polski w celu lepszego 
życia. Obie dziewczyny 
zostają porwane na terenie 
Meksyku, a następnie 
przemycone do USA…

02:20 Dom Wróżek: ponad 
zmysłami; factual, Polska 
2015; odc. 11

03:20 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1992

03:45 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1986

03:50 Ale numer!; Polska
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
04:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

04:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 49; serial TVP

06:25 Noce i dnie; odc. 
11/12 - U schyłku dnia; 
serial TVP

07:25 Na sygnale; odc. 113 
„Psychofanka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 114 
„Dziecko”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
712; serial TVP

09:30 Komisarz Alex; odc. 
108 - Mężczyzna bez 
pamięci; serial kryminalny 
TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 200 
„Zapisałaś w chmurze?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 201 
„Upiorne urodziny” sezon 
10; serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; odc. 127 - 
Dominator; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 128 - 
Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
105 - Artykuł; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
106 - Sztuka dojrzewania; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
654 - Nikt nie jest 
doskonały; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 114 
„Dziecko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 129 - 
Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 130 - 
Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 202 
„Suknia teściowej?” sezon 
10; serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
107 - Czarna wdowa; 
serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 231; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 1; serial 
obyczajowy TVP; Polska 
(2006)

22:25 Ranczo; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
108 - Obrączka; serial 
kryminalny TVP

00:25 Ojciec Mateusz; odc. 
109 - Ucieczka; serial 
kryminalny TVP

01:20 Mrok; odc. 3/8 - Nie 
wszystko można kupić; 
serial kryminalny TVP

02:25 Mrok; odc. 4/8 - 
Miłość może zabić; serial 
kryminalny TVP

03:20 Noce i dnie; odc. 
11/12 - U schyłku dnia; 
serial TVP

04:25 M jak miłość; odc. 
712; serial TVP

05:50 Familiada; odc. 2364
06:20 Gwiazdy opolskich 

kabaretonów – Janusz 
Gajos

06:40 Okrasa łamie przepisy 
– Czulent i ciulim

07:15 Kraj się śmieje – 
regiony i rejony (2)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (66) - Policjanci i 
złodzieje

09:15 Koło fortuny; odc. 29 
ed. 3; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (3) - Policjant; 
cz. 1

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /79/ - „Lato” - 
Formacja Nieżywych 
Schabuff

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /35/ - 
„Dmuchawce, latawce, 
wiatr” - Urszula

11:20 Kabaretożercy (5); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Humor Wiesława 
Michnikowskiego

13:20 Życie to Kabaret – 
Humor Jacka 
Fedorowicza

14:15 Familiada; odc. 2364
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (1-3)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kozie sery w 
Ogrodzieńcu

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (78) - 
Słoń domowy; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (74) Indie 
„Delhi wielu kultur”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 4 Podgląd; serial 
komediowy TVP

20:15 Kabaretożercy (6); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (67) - UFO

22:15 Kierunek Kabaret – 
Śmiertelnie poważny 
temat; /39/

23:10 KabareTOP Story; /6/ - 
„Kubeczek”

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (24); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 28 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2014 (1-3)

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM – Bajki 
dla potłuczonych - inaczej; 
program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (121) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (229) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (162) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(7/23) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (225) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (226) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (504) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (163) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (403) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (230) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(11/24) - serial, USA. 
Lynette jest zazdrosna, 
widząc Gabrielle całującą 
Toma. Przyjaźń kobiet 
przeżywa kryzys…

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(8/23) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (227) - serial 
obyczajowy Violetta 
wymyśla intrygę, w którą 
wciąga Sebastiana i 
Artura. Marek próbuje 
wydobyć od Pauliny, co 
knuje Aleks. Ula opacznie 
interpretuje zachowanie 
Marka. 

18:30 Brzydula (228) - serial 
obyczajowy Marek mówi 
Paulinie, że on i Ula to 
przeszłość. Violetcie i 
Sebastianowi znów nie 
udaje się dojść do 
porozumienia. Marek 
umawia się na spotkanie z 
siostrą Adama. 

19:00 Ukryta prawda (505) - 
program obyczajowy. 
Więzy krwi Monika (52) 
ma poważne problemy. 
Jej męża, Janusza (54), 
pół roku temu zwolniono z 
pracy. Mężczyzna nie 
może znaleźć nowego 
zatrudnienia, jest wściekły 
i sfrustrowany, zaczął 
popijać. Żeby utrzymać 
rodzinę Monika zaczyna 
brać dodatkowe zlecenia. 
Pracuje tak ciężko, że 
pewnego dnia mdleje. Gdy 
chce się zapisać na 
prywatną wizytę do 
kardiologa, orientuje się, 
że zniknęły wszystkie 
zaskórniaki, które trzymała 
w szkatułce na biżuterię…

20:00 Legenda telewizji II: 
Kontynuacja - komedia, 
USA 2013

22:25 Oszuści (10) - serial, 
USA

23:25 Niewierni (10) - serial, 
USA  

00:25 Ognista miłość - 
komedia, USA 2012

02:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(10/50) - program 

05:40 Wszystko o jedzeniu 
(4/14) - program

06:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (4/14) - 
program lifestylowy

06:55 Magia Y (1/7) - 
program rozrywkowy

07:40 Pojedynek na modę
08:25 Sekrety lekarzy (8/12) 

- reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 5 (9/13) - 
program lifestylowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (11/13) - 
program rozrywkowy

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

11:55 Kuchenne rewolucje 9 
(5/13) - program

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(1/8) - program

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

14:40 Gwiazdy prywatnie 
(1/8) - program

15:10 Ostre cięcie 4 (5/12) - 
program

15:55 Afera fryzjera 5 (3/12) 
- program rozrywkowy

16:40 Gwiazdy od kuchni 
(1/8) - program

17:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (2/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (8/12) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 4 
(8/12) - reality show

20:40 Beauty ekspert 2 
(9/12) - magazyn 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 
(1/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

23:40 Gwiazdy prywatnie 
(1/8) - program 
lifestylowy

00:10 Urodzić czyjeś dziecko 
- dokument 

01:15 Detektywi od zdrad 
(10/22) - reality show 

02:10 W roli głównej – 
Joanna Brodzik (3/6) - 
talk show

02:35 W roli głównej – Jan 
Englert (5/8) - talk show

03:00 W roli głównej – 
Cezary Żak (3/6) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

06:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - studio

07:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 1/4F (3)

09:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - studio

09:10 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 1/4F (1)

10:20 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - studio

10:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 1/4F (4)

12:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - studio

13:15 George Best - 
dokument

14:35 PN - Barca TV
15:55 PN - Barca
17:10 PN - Barca
17:50 Hokej na lodzie - PHL, 

30.kolejka: TatrySki 
Podhale Nowy Targ - Orlik 
Opole

20:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 1/4F (3)

21:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 1/4F (4)

22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Hokej na lodzie - PHL, 

30.kolejka: TatrySki 
Podhale Nowy Targ - Orlik 
Opole

07:00 Narciarski weekend
07:05 Kopalnia reportaży; 

reportaż
07:25 Narciarski weekend
08:05 Dzieci morza i wiatru...; 

film dokum.; Polska (2009)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1030
10:50 Reportaż
11:15 ENERGIA DLA POLSKI/ 

Antenowe remanenty
12:10 Historie szczęśliwe; cykl 

reportaży
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Teraz ryby/ antenowe 

remanenty
14:15 Dzieci morza i wiatru...; 

film dokum.; Polska (2009)
15:15 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
15:35 Polska słowem 

malowana
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
20:01 Uwaga! Weekend
20:50 Narciarski weekend
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Dzieci morza i wiatru...; 

film dokum.; Polska (2009)
00:40 Polska słowem 

malowana
01:20 Antenowe remanenty/ 

Energia dla Polski
02:15 Historie szczęśliwe; cykl 

reportaży
02:40 Dzieci morza i wiatru...; 

film dokum.; Polska (2009)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Teraz ryby /Antenowe 

remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1030
06:20 Reportaż
06:35 Polska słowem 

malowana

06:50 Był taki dzień – 11 
stycznia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Ambasador Spasowski; 
film dokum.; Polska

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (87) 
Bieda; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Tajemnice Józefa 
Wybickiego i śmierć na 
Wyspie Edwarda; cykl 
reportaży; Polska (2016)

09:15 Czas honoru; odc. 64
10:05 Szlakiem miejsc 

niezwykłych – Pomniki 
historii – Grunwald, 
Racławice - reportaż

10:25 Nowe Ateny
11:20 Flesz historii; report.
11:40 Kryptonim MUZEUM – 

Szlak Amii Krajowej; odc. 
15; reportaż; Polska

11:55 Koło historii – 
Grudzień 1970. Polski 
dramat; cykl reportaży; 
Polska (2016)

12:30 Arkady Fiedler – 
człowiek bez paszportu; 
film dok.; Polska (2013)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Reduta nad 
Wartą

13:35 Sensacje XX wieku – 
Hess; cykl dokumentalny

14:00 Sensacje XX wieku – 
YPRES – początek 
koszmaru; cykl dokum.

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Narodziny 
wojny – rok 1939; cz. 4

15:05 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

16:10 Historia Polski – New 
Poland; film dokum.; 
Polska (2010)

17:10 Taśmy bezpieki – 
Obchody rocznicy 
wybuchu II WŚ

17:45 Czas honoru; odc. 65
18:35 Tajemnice, zamki i 

podziemia – Sobótkowa 
zagadka

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica berlińskiego 
bunkra; cz. 1-2; cykl 
dokum.

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ciąg dalszy 
nastąpił

20:30 Generałowie Hitlera; 
odc. 2/6; serial dokum.; 
Niemcy (1998)

21:25 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas.; odc. 1/4; 
serial; Polska (2009)

22:25 Spór o historię – Józef 
Piłsudski prawda i 
legenda; debata

23:05 Muzy i kochanki – 
Bella; cykl dokumentalny; 
Polska (1996)

23:45 Statek z Hajfongu; 
reportaż; Polska (1968)

00:15 Ośmiornica; s. 7 odc. 
7/12; serial; Włochy 
(1984)

01:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (87) 
Bieda; cykl reportaży

01:50 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas.; odc. 1/4; 
serial; Polska (2009)

7:00 Trans World Sport
8:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski
9:50 Siatkówka kobiet; Liga 

Mistrzyń: Chemik Police - 
Dinamo Kazań

12:00 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny mężczyzn

14:10 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny kobiet

16:10 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
ćwierćfinałowy

17:50 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Developres 
SkyRes Rzeszów - CSM 
Volei Alba Blaj

20:30 Boks
23:00 Boks; Walka o pasy 

mistrzowskie federacji 
WBC, WBA i WBF w Las 
Vegas z 1989 roku; waga 
ciężka: Mike Tyson - Frank 
Bruno

0:00 Boks
2:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


