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Proporcjonalne do wielkości obrotów

Kary dla firm nawet do 50 mln zł!
Skuteczne pociągnięcie do
odpowiedzialności
karnej
firm, które na przykład spowodowały skażenie środowiska oraz dotkliwe kary finansowe dla wielkich korporacji,
jeśli te ukrywają istotne usterki swych wyrobów, przewidują
nowe przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
przepisy.
– Państwo jest po to, by strzec
interesów obywateli. Wielkie
korporacje nie mogą traktować
Polski jak kraju Trzeciego Świata
czy republiki bananowej – podkreślił Zbigniew Ziobro, Minister
Sprawiedliwości. Dlatego też resort przygotował projekt ustawy,
która pozwoli na skuteczne pociąganie do odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych.
Podobne przepisy funkcjonują
m.in. w USA czy w Europie Zachodniej.

Koniec bezradności państwa
By móc skutecznie ścigać nieuczciwe firmy, Ministerstwo
Sprawiedliwości przygotowało

projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która umożliwi wyciągnięcie surowych konsekwencji karnych za przestępstwa i powodowanie szkód. Jakich zmian możemy się spodziewać?
l Zlikwidowany zostanie wymóg uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej

jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.
Do wytoczenia sprawy np.
nieuczciwej spółce wystarczy
prokuratorskie ustalenie, że
doszło w niej do popełnienia
przestępstwa. Kwestia osobistej odpowiedzialności karnej
konkretnej osoby będzie rozstrzygana przez sąd niezależ-

Historyczny moment dla komunikacji

nie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej
na podmiot zbiorowy, ale z
założenia - w ramach jednego
procesu.
l W sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
prowadzone będzie postępowanie przygotowawcze (teraz
niestosowane). Będzie ono

przebiegać łącznie z postępowaniem przeciwko osobie podejrzanej o przestępstwo.
l Wysokość kary pieniężnej zostanie podniesiona do granic
od 30 tys. do 30 mln zł. Trwają analizy, czy progu tego nie
podnieść nawet do 50 mln zł.
Kara nie będzie zawierać odniesienia do osiągniętego przychodu. Tym samym możliwe
stanie się orzekanie kary pieniężnej wobec podmiotu, który
ma majątek, a nie wykazuje
przychodu.
l Wprowadzona zostanie możliwość umorzenia postępowania, jeżeli nawet najniższa z
możliwych kar byłaby zbyt surowa za pojedyncze przewinienie.
l Zmianie ulegnie właściwość
sądu. W sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych właściwy będzie sąd rozpoznający sprawę karną przeciwko osobie podejrzanej o
przestępstwo. Usprawni to postępowanie i obieg materiałów
procesowych.
Ciąg dalszy na str. 3

Uwaga

Linia tramwajowa zostanie Stracisz emeryturę lub rentę?
przebudowana!
Największa inwestycja tramwajowa w Częstochowie staje się faktem. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podpisało umowę na modernizację blisko 14 kilometrowego odcinka linii tramwajowej – od pętli na Północy do pętli na Rakowie – wraz z przebudową całej infrastruktury. Poza tym miejski przewoźnik planuje również zakup 10 nowych składów tramwajowych. Całość ma pochłonąć ponad 200 milionów złotych!
Ciąg dalszy na str. 4

Eksperci Yanosika:

Które drogi policja lubi
najbardziej?
Na jakich drogach jest najwięcej fotoradarów? Czy na mapie Polski można wyznaczyć drogi, które policja „lubi” najbardziej? I czy pokrywają się one z najbardziej wypadkowymi trasami
w kraju? Z tymi pytaniami postanowili zmierzyć się eksperci
z systemu Yanosik.

Śląskie w czołówce
Yanosik to dobrze znany polskim
kierowcom system, który m.in.
umożliwia wymianę informacji o

bieżącej sytuacji na drodze, w tym także o fotoradarach. Eksperci systemu sporządzili raport, w którym można znaleźć odpowiedzi na
najważniejsze pytania dotyczące tego typu
urządzeń. Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń
mierzących prędkość i przejazd na czerwonym
świetle, liderem w Polsce jest woj. mazowieckie – tam znajduje się 81 rejestratorów. Drugie miejsce należy do Wielkopolski, gdzie jest
mniej o około 30 fotoradarów. Trzecią pozycję
w zestawieniu zajęło woj. śląskie z 40 tego typu urządzeniami.
Ciąg dalszy na str. 29

1 czerwca wchodzą w życie
nowe limity dotyczące dodatkowych przychodów dla rencistów
i emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku, a
pobierają świadczenie. Jeśli zostaną przekroczone, ZUS może
zmniejszyć lub zawiesić wypłatę
świadczenia.

Ograniczenie w dorabianiu do
emerytury czy renty nie dotyczy
wszystkich świadczeniobiorców.
O limitach muszą pamiętać tylko
renciści i wcześniejsi emeryci,
czyli ci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Każdy
emeryt lub rencista, który ma takie dodatkowe źródło przychodu
musi sprawdzać górne granice,
do których może dorabiać bez
konsekwencji. Musi też powiado-

mić ZUS o wysokości osiąganego
przychodu, jeśli przekroczymy limity.
l jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 235,99 zł
miesięcznie, świadczenie będzie
wypłacane w pełnej wysokości,
l uzyskanie przychodów w granicach od 3 235,99 zł do 6009,69
zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
l przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6009,69 zł
miesięcznie, będzie skutkowało
zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu .

Nowe progi będą obowiązywać
przez kolejne 3 miesiące, czyli do
31 sierpnia. Wpływ na ich zmianę
ma aktualizowana wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
kg

Pomysł rządu

Bez prawka, ale z rodzicem?
Rząd szykuje zmiany dla młodych kierowców. Zgodnie z pomysłem, osoba, która ukończyła szkolenie, przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy, będzie mogła doszkolić się legalnie pod
okiem rodzica.
Ciąg dalszy na str. 13
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Redaktor naczelna „Życia”
promotorką miasta!

Proporcjonalne do wielkości obrotów

Kary dla firm nawet
do 50 mln zł!

Dokończenie ze str. 1

Walka z oferującymi
oszukańcze produkty i
usługi.
Zdaniem resortu, państwo nie
może być dłużej bezradne wobec
firm, które dopuszczają się nadużyć, łapówkarstwa albo krzywdzą klientów. Dlatego zmiany
prawa pozwolą również na walkę
z nieuczciwymi firmami, które
oszukują zwykłych obywateli
i narażają na straty państwo.
Ofiarom łatwiej będzie dochodzić
sprawiedliwości, a państwo zyska poważny oręż w zwalczaniu
przestępczości gospodarczej.

Niezmiernie miło nam poinformować, że redaktor naczelna „Życia”
Teresa Szajer
otrzymała statuetkę “Promotor Częstochowy”. Naszą szefową nagrodzono w kategorii
media. Za aktywne działania na
rzecz promocji miasta wyróżnione zostały również Katarzyna Woszczyna (kategoria biznes) oraz Małgorzata Iżyńska
(kategoria kultura). Statuetki
zostały wręczone podczas Dnia
Samorządu Terytorialnego.
Wyróżnienie jest symboliczną
formą uhonorowania osób i instytucji, które promują Częstochowę w mediach, podkreślają
jej wyjątkowość, a tym samym
budują jej silną markę i przyczyniają się do tego, że jest w pozytywny sposób rozpoznawalna.
Wyróżniane są osoby, które poprzez swój budzący sympatię wizerunek wzmacniają w odbiorze
społecznym rolę i pozycję miasta. Podczas tegorocznej edycji –
jako że trwa Częstochowski Rok
Praw Kobiet - statuetki powędrowały wyłącznie do promotorek. Zaprojektował je częstochowski rzeźbiarz Jerzy Kędziora. Wyróżnienia przedstawiają
mitycznego założyciela miasta,
Częstocha. Zostały one wręczone
podczas koncertu organizowanego w ramach Dnia Samorządu
Terytorialnego. Statuetki wręczył
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.

Teresa Szajer
(kategoria
,,media”) – wydawca lokalnej
gazety „Życia Częstochowy i
Powiatu”. Od lat związana z
częstochowskim rynkiem medialnym. Gazeta znana jest nie
tylko z dostarczania czytelnikom najważniejszych informacji z miasta i regionu, ale również organizacji licznych imprez
oraz wydarzeń kulturalnych i
charytatywnych. Wśród najpopularniejszych wymienić można Targi Motoryzacyjne, Targi
Ślubne, Targi Edukacyjne, Fe-

stiwal Piwa czy Plebiscyty na
najlepszego sportowca regionu,
dzielnicowego. Ponadto gazeta
promuje częstochowski biznes.
Jedną z form jest organizacja
balów dla lokalnych przedsiębiorców. Warto również wspomnieć, że dzięki działającej przy
gazecie agencji teatralnej mieszkańcy Częstochowy mają możliwość obejrzenia wielu spektakli z udziałem gwiazd scen warszawskich. Ważnym elementem
działalności są też organizowane rokrocznie akcje charyta-

tywne – wymienić tu można Mikołaja dla dzieci ze szkół specjalnych, świetlic środowiskowych, zbiórki dla częstochowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, czy doposażenie
świetlicy szpitalnej.
Katarzyna Woszczyna (kategoria ,,biznes”) – jest wiceprezesem Zarządu Business Centre
Club, kanclerzem Loży Częstochowskiej BCC, ekspertem w
dziedzinie zarządzania, wykładowcą akademickim, trenerem
biznesu i coachem. W latach 90.
pracowała jako dziennikarka
związana z katowickimi mediami; była też szefową redakcji częstochowskiego Radia City oraz
redaktorem naczelnym Radia
Fon. Aktywnie uczestniczy w regionalnym i krajowym życiu gospodarczym i społecznym. Od 12
lat reprezentuje lokalnych przedsiębiorców zrzeszonych w BCC.
Jest współautorką Programu
Wspierania Przedsiębiorczości w
Częstochowie. W 2005 roku została laureatką Ostrego Pióra, a
w 2013 roku otrzymała wyróżnienie ,,Promotor Częstochowskiej Gospodarki” oraz statuetkę
Prezesa BCC. Została również
wyróżniona odznaką „Primus in
Agendo” przez Ministra Pracy i
Polityki Społecznej.
Małgorzata Iżyńska (kategoria ,,kultura”) – debiut literacki w
kwartalniku „Aleje 3” otworzył jej
drzwi do świata... muzyki. Opublikowany w częstochowskim periodyku wiersz „Poranne Marzenia” został wykorzystany przez
Marka Jackowskiego, lidera Maanamu, na płycie grupy The Goodboys. Teksty Małgorzaty Iżyńskiej z tego krążka zaśpiewał również Janusz ,,Yanina” Iwański, a
piosenka „Kochaj mnie i daj mi
siebie” zabrzmiała na Opolskich
Debiutach w 2009 roku. Jej wiersze wykorzystali również Anna
Maria Jopek, Muniek Staszczyk,
Anna Wyszkoni czy Andrzej Grabowski. Małgorzata Iżyńska
współpracuje także z Robertem
Madziarzem, dla którego pisze
teksty do muzyki klubowej – duet stworzył m.in. piosenkę promującą akcję społeczną „Mistrza
nie zatrzymasz – sportowcy dziekg
ciom”.

3.

Międzynarodowe standardy
Panująca w Polsce sytuacja co
do odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych wywoływała reakcję
instytucji międzynarodowych.
Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych
Transakcjach Handlowych wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie, że przedsiębiorstwo wykazujące brak przychodów lub jedynie niskie przychody nie podlega
w naszym kraju karze pieniężnej
lub kara ta jest bardzo niska,

niezależnie od posiadanych przez
przedsiębiorstwo aktywów. Ta
sama organizacja podnosiła też
wobec Polski zarzut, iż sytuacja,
w której niektóre osoby prawne
unikają odpowiedzialności przez
to jedynie, że sprawca będący
osobą fizyczną umrze, nie zostanie wykryty lub ujęty i w konsekwencji nie jest możliwe jego osądzenie, stanowi lukę w wypełnianiu międzynarodowych zobowiązań antykorupcyjnych. W związku z tym Grupa stale wskazuje
na potrzebę wyeliminowania wymogu prawomocnego skazania
osoby fizycznej jako warunku
wstępnego odpowiedzialności
podmiotu zbiorowego.
Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości regulacje
wzorowane są na rozwiązaniach
stosowanych w krajach Unii
Europejskiej, m.in. we Francji,
Holandii, Danii i Włoszech.
Projekt przeszedł już uzgodnienia
wewnątrzresortowe
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wkrótce zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społeczkg
nych.

Seniorze!

W czerwcu nie przechodź
na emeryturę
Wysokość emerytury zależy
od momentu, w którym się na
nią przechodzi. Najlepiej nie
robić tego w czerwcu. Dlaczego? Bo wysokość świadczenia
może być niższa nawet o 10
procent! Eksperci radzą więc,
by nie spieszyć się ze składaniem wniosku i popracować
choćby miesiąc dłużej.
Im dłużej pracujemy tym nasza świadczenie jest wyższe przyszli emeryci w większości
doskonale o tym wiedzą. Warto
mieć również świadomość, że na
wysokość naszej emerytury
wpływ ma miesiąc, w którym
składamy wniosek. Emerytura
przyznana na wniosek złożony w
czerwcu jest niższa od przyznanej w każdym innym miesiącu.
Wszystko z powodu waloryzacji
składek i kapitału początkowego. Te pierwsze można podzielić
na roczne i kwartalne. Roczna
przeprowadzana jest 1 czerwca
każdego roku i dotyczy składek
zapisanych na naszym koncie
na dzień 31 stycznia. Ta metoda
waloryzacji nie uwzględnia skła-

dek zewidencjonowanych za kolejne miesiące po 31 stycznia.
Waloryzacja roczna w następnych miesiącach począwszy od
lipca uzupełniona jest przez waloryzację kwartalną. Czerwiec
więc jest jedynym miesiącem, w
którym składki podlegają jedynie waloryzacji rocznej, a nie
kwartalnej. W praktyce oznacza
to, że osoby, które złożą wniosek
o emeryturę właśnie w czerwcu,
mogą otrzymać świadczenie niższe niż gdyby zrobiły to w innym
miesiącu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej przejścia na emeryturę warto zasięgnąć porady u doradców emerytalnych, którzy są do dyspozycji
w każdej placówce ZUS w godzinach pracy urzędu. Warto też
dodać, że dla emerytur przyznawanych na dotychczasowych zasadach (czyli tzw. „stare emerytury”) znaczenie ma miesiąc marzec, w którym przeprowadzana
jest waloryzacja emerytur i reny
i zmienia się kwota bazowa.
Czerwiec nie ma wpływu na te
świadczenia.
kg

KASY WEKSLOWE ZAPRASZAJ¥

SZYBKA GOTÓWKA W 5 MINUT
Dla emerytów,
rencistów, pracuj¹cych
Masz auto, ci¹gnik lub firmê

DOSTANIESZ U NAS GOTÓWKÊ

„Market na czerwonym”
Czêstochowa, al. Wolnoœci 12

– wejœcie od ul. Waszyngtona

Otwarte Pn. – Pt. – 9 – 17

tel. 507 333 200

Dzień Samorządu Terytorialnego
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Historyczny moment dla komunikacji w Częstochowie

Linia tramwajowa zostanie przebudowana!
Dokończenie ze str. 1

19 miesięcy,
sześć odcinków
Inwestycja w formule ,,zaprojektuj i zbuduj” ma być zrealizowana w ciągu 19 miesięcy.
Gruntowny remont przejdzie torowisko i sieć trakcyjna od ul.
Fieldorfa-Nila do pętli w alei Pokoju na odcinku 13,8 km – z wyłączeniem zmodernizowanego
niedawno odcinka torowiska
w alei Niepodległości oraz zajezdni MPK. Podzielone na sześć odcinków prace – oprócz remontu
torowiska i trakcji – obejmą także budowę lub przebudowę przystanków i peronów, przebudowę
sterowania i ogrzewania zwrotnic oraz smarownic szyn.
Powstanie linia zasilania podstawowego i rezerwowego dla
podstacji „Fieldorfa” i „Niepodległości” oraz dwie nowe podstacje
trakcyjne wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i technologicznymi. Podstacja trakcyjna „Czartoryskiego” przejdzie
przebudowę.
Powstanie też centrum sterowania z klimatyzowanymi pomieszczeniami dla brygad utrzymania ruchu, pomieszczeniami
biurowymi, szatniami, podręcznym magazynem dla potrzeb pogotowia sieciowego, toaletami
i umywalnią.
Przebudowane zostaną dwie
pętle – ,,Fieldorfa” oraz ,,Kiedrzyńska”. Zdalne sterowanie
podstacji będzie możliwe dzięki
położonym w ramach inwestycji
światłowodom. Niezbędne zmiany przejdzie też sieć telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza
i kanalizacja. Przygotowana zostanie również infrastruktura
dla potrzeb oświetlenia po
wschodniej stronie trakcji. Znikną słupy oświetleniowe po stronie zachodniej. Jeśli ewentualnie zajdzie konieczność przesunięcia śladu torowiska, będą też

przebudowane lub dobudowane
elementy sygnalizacji świetlnej.
Co istotne na czas robót z punktu widzenia pasażerek i pasażerów – wykonawca na własny
koszt opracuje tymczasową organizację ruchu oraz zapewni
funkcjonowanie komunikacji
zastępczej. W razie potrzeby
wykona też tymczasowe przystanki oraz rozjazdy dla odcinków jednotorowych.

Ekologicznie i komfortowo
Inwestycja ma wpłynąć na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz sprawić, że tramwaje będą się poruszać sprawniej i bardziej ekologicznie. W nazwie jest przebudowa. Nie
boję się jednak użyć słowa budowa – powstanie bowiem zu-

pełnie nowa linia tramwajowa,
tyle że w starym śladzie, który
jest już bardzo zniszczony –
mówi Mariusz Sikora, prezes
MPK. – W fatalnym stanie jest
też torowisko. W wielu miejscach musieliśmy wprowadzić
ograniczenia prędkości. A tramwaj ma przecież służyć do szybkiego przemieszczania z miejsca na miejsce. Na dzień dzisiejszy nie spełnia on więc swoich
funkcji. Wierzę, że po modernizacji ten środek transportu będzie dużo bezpieczniejszy, korzystniejszy i atrakcyjniejszy
dla mieszkańców – dodaje.

Milionowe nakłady
Inwestycję zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest firma
NDI S.A z Sopotu, a partnerami

– NDI Sp. z o.o. z Sopotu, Construcciones Y Promociones Balzola z hiszpańskiego Bilbao oraz
Balzola Polska z siedzibą w Warszawie.
– Jesteśmy dumni, że możemy realizować tak ważne dla
Częstochowy przedsięwzięcie –
twierdzi Małgorzata WiniarekGajewska, prezes NDI S.A. –
Jesteśmy firmą z Trójmiasta,
ale od wielu lat pracujemy na
rynku śląskim, gdzie zrealizowaliśmy liczne projekty tramwajowe. Mamy nadzieję, że zebrane tam doświadczenia, będziemy mogli wykorzystać podczas inwestycji w Częstochowie. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować projekt
w terminie – zapewnia.
Na tym nie koniec inwestycji

miejskiego przewoźnika. Wkrótce częstochowskie MPK ma
wzbogacić się o 10 nowych
składów tramwajowych. Nowe
Twisty 2.0 dostarczone zostaną
w przyszłym roku. – Liczymy,
że coraz więcej mieszkańców
będzie chciało przesiąść się
z prywatnych pojazdów i korzystać z komunikacji miejskiej.
Proponowane środki transportu są coraz bezpieczniejsze
i wygodniejsze – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Koszt obu inwestycji – remontu linii oraz zakupu taboru – to
blisko 205 mln zł. Oba zadania
są realizowane dzięki zdobytym
144 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Pozostała
część to środki własne miasta.

Jest wizualizacja linii na Parkitkę
Zespół zadaniowy ds. realizacji inwestycji „Budowa linii tramwajowej
do dzielnicy Parkitka” przedstawił wizualizację przebiegu planowanej linii
i koncepcję układu komunikacyjnego. To element prac związanych
z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, który jest niezbędny do starań o środki unijne na realizację potencjalnej inwestycji.
Przewodniczący zespołu – zastępca prezydenta Częstochowy Andrzej
Szewiński oraz wiceprzewodniczący - radny Jacek Krawczyk przypomnieli
argumenty związane z planami budowy linii na Parkitkę. Zaprezentowali
wybrany wariant jej przebiegu w ul. Dekabrystów (zespół analizował w sumie kilkanaście wariantów) oraz rozwiązanie przyjęte dla ul. Okulickiego.
Jeżeli chodzi o ul. Dekabrystów jest to wariant z 4 pasami ruchu, z czego
dwa środkowe mają być przeznaczone dla komunikacji publicznej (autobus i tramwaj), a skrajne dla ruchu ogólnego. Jeżeli chodzi o ul. Okulickiego „zielone” torowisko tramwajowe ma się mieścić między jezdnią a istniejącą ścianą wysokich krzewów, stanowiących osłonę przed hałasem.
Koncepcja układu komunikacyjnego w ramach planowanej inwestycji
została przedstawiona w czterech planach sytuacyjnych obrazujących
kolejne odcinki nowej linii. Plany przygotowali projektanci z Biura Regionalnego Sweco Consulting sp. z o.o. w Katowicach.
Autorem wizualizacji, która w schematyczny sposób prezentuje możliWedług przewidywań liderów zespołu tramwajowego program funkwy przebieg planowanej linii tramwajowej na Parkitkę, jest społecznik cjonalno-użytkowy dla planowanej inwestycji powinien być gotowy do
i aktywista miejski Piotr Pyrkosz. Wizualizacja została zrealizowana przy końca 2018 r.
pomocy otwartej aplikacji Symulator Pojazdów Szynowych „MaSzyna”.
kg

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Dłużnicy alimentacyjni
na cenzurowanym

Rząd przyjął przygotowany
w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która
zawiera między innymi kolejne rozwiązania zwiększające skuteczność ściągania alimentów. Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru Zadłużonych
– w całości jawnego i dostępnego przez internet.

Dłużnicy w nowym
rejestrze
Przyjęty przez rząd projekt
ustawy o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych (KRZ) to kolejny
ważny krok w zwiększaniu skuteczności ściągania alimentów.
Rejestr ten zastąpi obecnie
obowiązujące, nieskuteczne
rozwiązania. Dziś rodzice, którzy nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego trafiają do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowiącego część Krajowego Rejestru
Sądowego. Wpisywani są tu
jednak tylko dłużnicy, co do
których egzekucja komornicza

kg

okazała się bezskuteczna w odniesieniu do zaległości alimentacyjnych za okres dłuższy niż
6 miesięcy, a dostęp do RDN
nie jest wystarczająco prosty i
szybki. Dlatego wpis do tego rejestru nie zwiększał ściągalności alimentów. Od 1 lutego
2019 r. dotychczasowy Rejestr
Dłużników Niewypłacalnych
ma zostać zastąpiony przez w
pełni nowoczesny, całkowicie
jawny i powszechnie dostępny
Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Motywacja do spłaty
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych (lub należności budżetu państwa np. z
tytułu świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego), a zaległość
jest dłuższa niż trzy miesiące.
Wpis do rejestru ma zmotywować dłużnika do wywiązywania się ze swych obowiązków.
Dopingujący powinien być sam
fakt publicznej informacji o

niewywiązywaniu się z powinności wobec własnego dziecka.
Umieszczony w KRZ dłużnik
musi też liczyć się z takimi konsekwencjami, jak utrudnienie
lub uniemożliwienie otrzymania kredytu i zakupu na raty,
czy obniżenie wiarygodności w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Projektowane rozwiązanie
zakłada, że dane o dłużnikach
alimentacyjnych będą zamieszczane w rejestrze przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, a w przypadku gdy komornik nie prowadzi
postępowania egzekucyjnego,
informacje zamieszcza organ,
który wypłacił świadczenia
przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Dane o osobach zalegających ze spłatą świadczeń alimentacyjnych automatycznie
przestaną być ujawniane po
siedmiu latach od ukończenia
postępowania egzekucyjnego
lub spłaty całej należności.
kg
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Wyróżnienie

Prezydent
podpisał ustawę

Ratownictwo
medyczne
upaństwowione
Prezydent Andrzej Duda
podpisał ustawę zakładającą
upaństwowienie ratownictwa medycznego. Umowy na
zadania zespołów ratownictwa medycznego będą mogły
być zawierane z podmiotami
z większościowym udziałem
kapitału publicznego.
Celem ustawy jest dokonanie zasadniczych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM),
m.in. w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych,
roli dyspozytora medycznego,
możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i
poza nim, a także funkcjonowania Systemu Wspomagania
Dowodzenia PRM (SWD PRM).
Nowelizacja
przewiduje
przejęcie przez ministra właściwego do spraw zdrowia od
dotychczasowego administratora SWD PRM – ministra właściwego do spraw administracji publicznej, całości zadań z
zakresu zapewnienia narzędzi
teleinformatycznych do odbioru oraz obsługi powiadomień o
zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych w systemie PRM, m.in.
uprawnień do nadzorowania,
określania kierunków rozwoju,
pełnienia funkcji administratora i podmiotu odpowiedzialnego za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM.
Wojewodowie, tak jak dotychczas, będą zapewniać
utrzymanie i funkcjonowanie
SWD PRM na terenie województwa.

Najważniejsze zmiany to:
l dyspozytornia

medyczna
stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka
działania SWD PRM na terenie województwa.

l dyspozytorzy medyczni będą

pracownikami urzędów wojewódzkich, zatrudnianymi na
podstawie stosunku pracy.

l dyspozytornie

medyczne
mają pełnić funkcję centrów,
wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z
płatnikiem świadczeń (zgodnie z zasadą: jedna dyspozytornia medyczna – jeden rejon operacyjny).

l od dnia 1 stycznia 2021 r. na

terenie województwa będzie
działała jedna dyspozytornia
medyczna, tworzona i prowadzona przez wojewodę.
Jedynie na terenie województw mazowieckiego i śląskiego działać będą po dwie
dyspozytornie medyczne.
Ustawa wchodzi w życie, co
do zasady, po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Znaczna część regulacji jest
rozłożona w czasie i będzie
wchodzić w życie stopniowo w
latach 2019-2020.
kg

Merentibus dla Jana Trzcińskiego
Częstochowianin, zasłużony dla miasta i kraju, ppłk
Jan Trzciński świętował 90.
rocznicę urodzin. Podczas
spotkania z władzami miasta
otrzymał miejski medal Merentibus.
Medal, kwiaty oraz list gratulacyjny przekazali jubilatowi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Ryszard
Stefaniak oraz przewodniczący
Rady Miasta Zdzisław Wolski.
Ppłk Jan Trzciński to kombatant, patriota, społecznik, niezwykle ceniony za wieloletnią
działalność na rzecz środowiska
kombatanckiego i krzewienie
wśród dzieci i młodzieży wiedzy
historycznej.
Pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych: prawnuk

powstańca styczniowego i syn legionisty
w wojnie w 1920 r., zastrzelonego przez sowietów. W czasie wojny
wstąpił do Armii Krajowej „Szare Szeregi” pod
pseudonimem „Neron”.
We wrześniu 1944 r.
aresztowany przez gestapo i – po zwolnieniu
– ukrywający się już do
końca wojny. W PRL-u szykanowany i zwolniony z dwóch miejsc
pracy za brak przynależności do partii i fakt
przynależności podczas okupacji
do AK. Był współorganizatorem
Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Częstochowie, pracował
społecznie w Wojewódzkim
Związku Kombatantów RP i By-

łych Więźniów Politycznych, był
głównym organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu w Częstochowie tak zwanych „Synów Pułku”.
Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż
Zasługi, Krzyż Partyzancki,
Krzyż Armii Krajowej, złoty

i srebrny medal za
obronność kraju, medal
Pro Patria i wiele innych.
W 2013 roku, przy okazji częstochowskich obchodów 95 rocznicy odzyskania niepodległości, otrzymał wyróżnienie „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”.
Jest organizatorem
licznych akademii i uroczystości patriotycznych. Pełni funkcje:
przewodniczącego Regionalnej Rady ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Częstochowie oraz prezesa Związku
Kombatantów RP
i Byłych
Więźniów Politycznych w Częstochowie.
kg
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AKTUALNOŚCI
Budżet Obywatelski

Zaproponuj na co wydać
miejską kasę
Rozpoczął się nabór wniosków do
piątej edycji budżetu obywatelskiego.
Zadania można składać na dwa sposoby – w formie papierowej lub elektronicznej. Na propozycje od mieszkańców magistrat czeka do 31 lipca.
Papierowy formularz propozycji zadania wypełniamy i składamy w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej
(pokój nr 3) lub wysyłamy go pocztą na
adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul.
Śląska 11/13. Formularz można pobrać ze strony: magistratu.
Drogą elektroniczną zadania zgłaszamy za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej http://www.konsultacje.czestochowa.pl lub poprzez elektroniczną
skrzynkę podawczą http://www.sekap.pl i http://www.ePUAP.gov.pl
– Zachęcam Was do składania propozycji – mówi prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk. – W tym roku realizujemy kolejnych 112 zadań, które wybraliście w zeszłorocznej edycji, wcześniej
zrealizowaliśmy już ponad 300 wybranych w głosowaniu projektów. Łącznie z 2018 rokiem na zadania BO
przeznaczyliśmy 28 milionów złotych
z miejskich środków. Pula na pomysły
zgłaszane do budżetu obywatelskiego
w tym roku, które przejdą weryfikację,
znajdą uznanie w głosowaniu i będą
realizowane w roku przyszłym – to już

prawie 9,5 miliona złotych.
Częstochowa jest jednym z pierwszych miast, które zdecydowały się
stworzyć budżet obywatelski. Jego zasady tworzone są wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami. Z każdą kolejną
edycją w działania na rzecz miasta włącza się coraz więcej osób. Dzięki temu
Częstochowa stara się spełniać oczekiwania i potrzeby wszystkich grup społecznych, bo tylko wspólnie można
stworzyć przestrzeń przyjazną dla
wszystkich.
W V edycji wprowadzono zmianę dotyczącą możliwości składania propozycji zadań inwestycyjnych na terenach
należących do gminnych (miejskich)
jednostek organizacyjnych – szkół,
przedszkoli, bibliotek, obiektów MOSiR
etc. Takie propozycje obligatoryjnie
muszą być składane jako zadania
o charakterze ogólnomiejskim.

Na pomysły mieszkańców
magistrat czeka do 31 lipca.
Warto wspomnieć, że w tym roku
uległ zmianie proces głosowania. Zlikwidowano głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie w zlokalizowanych w dzielnicach komisjach do głosowania. W ich miejsce wprowadzony został mobilny punkt do głosowania,
który od 22 października do 12 listopada (czyli w okresie głosowania), będzie
– zgodnie z harmonogramem – odwie-

dzał wszystkie dzielnice. Zagłosować
będzie można również w komisji do głosowania w siedzibie referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych przy
ul. Focha 19/21.
Osoby z trudnościami w poruszaniu
się, potwierdzonymi orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą mogły skorzystać z możliwości
głosowania w miejscu zamieszkania. Taką potrzebę będzie trzeba zgłosić do referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych w terminie od 24 września do 19
października.
W tym roku głosy będzie można oddawać na kartach papierowych oznakowanych pieczęcią przez Urząd Miasta Częstochowy. Takie karty będą wydawane
wyłącznie w mobilnym punkcie do głosowania oraz w komisji do głosowania przy
ul. Focha 19/21 – po jednej dla każdej
osoby, która przyjdzie oddać głos.
Zmianie nie ulega natomiast sposób
głosowania przez aplikację, która będzie dostępna w czasie głosowania na
stronie
http://www.konsultacje.
czestochowa.pl
Aby zagłosować przez internet należy
posiadać telefon komórkowy, na który
otrzymamy sms weryfikacyjny, którego
można użyć dla potwierdzenia tożsamości dwóch osób głosujących.
Głosowanie odbędzie się między 22
października a 12 listopada, a jego wykg
niki poznamy 20 listopada.

Został aresztowany

Spowodował
śmiertelny
wypadek.
Miał pięć promili
Trzy miesiące w areszcie spędzi 42-letni
obywatel Ukrainy, który spowodował śmiertelny wypadek na krajowej „jedynce” w Siedlcu Dużym w powiecie myszkowskim. Mężczyzna, który miał blisko pięć promili we
krwi, wjechał pod prąd i zderzył się z prawidłowo jadącym volvo. Efekt jest tragiczny 47-latka z volvo nie żyje, a trzy pozostałe
osoby są ranne. 42-latkowi, który siedział za
kierownicą mitsubishi nic się nie stało.
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w sobotę,
26 maja. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 42-letni kierowca mitsubishi pajero –
obywatel Ukrainy, jadąc w kierunku Częstochowy pasem ruchu przeznaczonym do jazdy w
przeciwnym kierunku, doprowadził do czołowego
zderzenia z osobowym volvo, którym kierował
25-latek. W wyniku zdarzenia kierowca mitsubishi oraz 4 osoby podróżujące volvo z obrażeniami ciała trafiły do szpitali na terenie województwa śląskiego. Jedna z pasażerek volvo – 47 letnia kobieta zmarła w szpitalu.
42-latkowi z mitsubishi nic się nie stało. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie krwi wykazało, że miał ponad pięć promili alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty spowodowania wypadku, w którym jedna osoba poniosła śmierć, a trzy ciężkie obrażenia ciała. Obywatel Ukrainy przyznał się do zarzucanego mu
przestępstwa. Stwierdził też, że nie pamięta okoliczności wypadku. Sąd na wniosek policjantów i
prokuratora zastosował wobec 42-latka tymczakg
sowy areszt na okres 3 miesięcy. 

Zjazd absolwentów

Wzruszające spotkanie po latach
Są przyjaźnie i znajomości
na całe życie. Człowiek dorasta, zmienia się, a one trwają
mimo upływu lat, odległości
czy kolei losu. Potwierdzili to
uczniowie dawnej częstochowskiej Szkoły Handlowej, którzy spotkali się w 50 rocznicę
matury. Nie zabrakło nawet
wychowawcy klasy...

Trochę historii
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego należy do najstarszych placówek oświatowych
w Częstochowie. Pierwotnie była
to Szkoła Handlowa, którą założono w 1921 roku z inicjatywy
Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie. Bezpośrednią przyczyną powstania tej
placówki był dynamiczny rozwój
przemysłu i handlu po odzyskaniu niepodległości. Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Dzikiej (zwanej później Handlową,
a obecnie Korczaka), a jej pierwszym dyrektorem był Józef Trzos.
Początkowo była to szkoła męska, licząca 100 uczniów. Od roku 1931 stała się placówką koedukacyjną, a liczba uczniów
wzrosła do 300.
W czasie okupacji władze niemieckie zezwoliły na prowadzenie szkoły w zakresie przedmiotów zawodowych. Nauczyciele języka polskiego, historii, geografii
musieli więc kontynuować swą
pracę w ramach tajnego nauczania. Wielu z nich przypłaciło to
życiem, wraz z wychowankami.
Po wyzwoleniu, w lutym
1945r. szkoła wznowiła swą
działalność. W 1951r. została
upaństwowiona i przyjęła nazwę

Państwowe Zakłady Kształcenia
Administracyjnego i Handlowego. Nową epokę w życiu szkoły
zapoczątkowało jej przeniesienie
z początkiem lat 80. z ul. Korczaka na ul. Warszawską 142, gdzie
mieści się ona do dziś.

Przyjaźń na całe życie
50 lat po maturze w dawnej
siedzibie szkoły (obecnie Browar
CzenstochoviA) spotkali się

uczniowie klasy 1a, którzy naukę rozpoczęli w 1963 roku.
Od pierwszych chwil uczestnikom towarzyszył spory entuzjazm i emocje. Na szczęście
wszyscy bez problemu się rozpoznali. Właściwie nie ma się co
dziwić – większość absolwentów
jest związanych z Częstochowa
i spotyka się cyklicznie. Jednak
spotkanie w 50 lat po maturze
było wyjątkowe i w największym
gronie. Podczas takich uroczystości nie sposób zapomnieć
o wspaniałych nauczycielach.
Absolwenci Szkoły Handlowej
szczególnie zapamiętali swojego
wychowawcę profesora Franciszka Pacyka, który tym razem
usiadł z nimi w jednej ławce.
– To nie tylko pasjonat geografii, animator turystyczny, wybitny nauczyciel, ale przede wszystkim wspaniały człowiek – zgodnie podkreślały wychowanki.
Franciszek Pacyk ze szkolnic-

twem był związany przeszło 40
lat. Od kilku jest na emeryturze
i realizuje swoje pasje. Na Roztoczu, w gospodarstwie po rodzicach, prowadzi skansen, zbiera
narzędzia, maszyny rolnicze,
przedmioty domowego użytku
i inne pamiątki związane z pracą
i życiem rolników na tym terenie.
Często odwiedzają go turyści. Mimo ciągłej aktywności, znalazł
czas na chwilę wytchnienia i spotkanie się ze swoimi wychowankami. – Niedawno spotkałem się
ze swoimi kolegami ze szkoły
w rocznicę mojej matury. Teraz
miałem okazję zobaczyć się ze
swoimi uczniami i wspominać
wspólne szkole chwile. Cieszę się,
że wciąż o mnie pamiętają i zaprosili do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Nie sposób
ukryć wzruszenie... - podkreślał.
Jak zaznaczali uczestnicy,
spotkanie było dla sentymentalną podróżą do chwil młodości,

dorastania, wspólnych przeżyć,
a także opowieścią o aktualnym,
codziennym życiu. Wszyscy opowiadali, jak potoczyły się ich losy, czym się obecnie zajmują...
– Wynieśliśmy z tej szkoły
bardzo dużo. Miło więc wspomina się te minione lata. Udowodniliśmy, że szkolne przyjaźnie są
w stanie przetrwać próbę czasu... Mamy nadzieję, że nasze
spotkanie będzie przykładem dla
innych seniorów do wspólnego
integrowania się – mówiła Halina Szczygłowska.
Na pamiątkę spotkania wydano wyjątkowy album, w którym znalazły się między innymi archiwalne, szkolne zdjęcia, a także historie uczniów
klasy 1a. Wszyscy przyrzekli
sobie, że nie było to ich ostatnie spotkanie i wkrótce zobaczą się ponownie.
kg
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Bezpłatne badania profilaktyczne

Z budżetu województwa

Częstochowę odwiedzi
osteobus

Są pieniądze
dla strażaków

Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła kolejny cykl
bezpłatnych badań profilaktycznych
poświęconych
osteoporozie. Z tej okazji, 4
czerwca wszyscy mieszkańcy Częstochowy będą mogli
skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu
medycznego i uzyskać fachową poradę.
Osteoporoza została uznana
przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO) za chorobę cywilizacyjną, nazywaną również
„epidemią XXI wieku”. Według
statystyk, występuje ona u co
10-tej osoby w populacjach
całego świata. Pomimo realnego zagrożenia tą chorobą,
wciąż wiele ludzi dowiaduje się
o osteoporozie zbyt późno, kiedy możliwości do przeciwdziałania jej efektom są już mocno
ograniczone. - Osteoporoza to
choroba układu kostnego. Jej
najgroźniejszymi następstwami są przede wszystkim pogorszenie się stanu tego układu, a
także większa podatność do
występowania złamań - komentuje dr hab. prof. nadzw.
Marek Żak, specjalista fizjoterapii, autor raportu „Upadki
osób starszych - przyczyny i
następstwa”. - To poważne zagrożenie, szczególnie dla osób
starszych. W wielu przypadkach, złamania np. w obrębie
nasady bliższej kości udowej
sprawiają, że pacjenci nieodwracalnie tracą pełną sprawność funkcjonalną, a w skrajnych przypadkach są zmuszeni do długiej rekonwalescencji
w łóżku i korzystania z pomocy osób trzecich – zaznacza,
Wczesne rozpoznanie osteoporozy pozwala na wdrożenie
odpowiedniego postępowania
leczniczego. W odpowiedzi na
tę potrzebę Fundacja NEUCA
dla Zdrowia, współpracująca z
aptekami działającymi w ramach programu PARTNER+,
rozpoczyna akcję bezpłatnych
badań profilaktycznych. Wykonywana podczas nich densytometria, umożliwia wykrycie osteoporozy we wczesnym

stadium rozwoju a także pozwala na monitorowanie leczenia i określenia stopnia zaawansowania choroby. Polecana jest osobom po 40 roku życia, u których w rodzinie występowała osteoporoza jak
również wszystkim kobietom
po 50 roku życia i mężczyznom
po 55 roku życia.
Badanie trwa około 7 minut
i wykonywane jest przez wykwalifikowany personel, który
wcześniej przeprowadza wywiad z pacjentem. Po jego zakończeniu, pacjent otrzyma
wydrukowany wynik a także
wskazówki dotyczące profilaktyki osteoporozy. - W profilaktyce osteoporozy najważniejsza
jest wczesna diagnostyka i podejmowanie działań mających
na celu zminimalizowanie ryzyka upadku i jego następstw.
Bardzo ważne jest także prawidłowe odżywanie się, utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, regularna prawidłowo dobrana i wykonywana aktywność fizyczna oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie używek takich jak alkohol
czy papierosy. Jeśli będziemy
pamiętać o przedstawionych
powyżej rekomendacjach i stosować się do zaleceń lekarzy,
mamy dużą szansę na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby bądź jej negatywnych skutków - dodaje dr hab.
prof. nadzw. Marek Żak.

Z badania mogą skorzystać
wszyscy zainteresowani.
Jedynym przeciwskazaniem
do jego wykonania jest
ciąża.
Osteobus będzie stacjonował
w Częstochowie 4 czerwca przy
ulicy Herberta 2, między godzinami 10.00 a 16.00, przy siedzibie partnera akcji. Następnie ruszy do Strawczyna.
Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać w okresie siedmiu dni
przed planowanym badaniem
pod tym samym adresem, gdzie
odbywać się będą badania.
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7.

Na Parkitce

Szkoła Rodzenia
ma rok

Trzy miliony złotych z budżetu województwa śląskiego trafi do 25 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Blisko 150 osób skorzystało z oferty
Szkoły Rodzenia w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. Wszystkie zajęcia prowadzone w placówce na Parkitce są bezpłatne.

Decyzję o przyznaniu pieniędzy podjęli radni Sejmiku
Województwa Śląskiego podczas majowej sesji. Środki
zostaną rozdysponowane między 23 gminy dla 25 jednostek. Wśród nich są również te z naszego regionu. Pieniądze trafią między innymi do strażaków z Białej, Kochanowic, Przyrowa, Kłobucka, Panek, Rzeniszowa,
Przyrowa i Myszkowa. Gminy wytypował Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa śląskiego.
Pieniądze z budżetu województwa mają stanowić część
montażu finansowego. Do zakupu sprzętu mają się dołożyć gminy i Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego.
Także same wybrane OSP mają wyłożyć pieniądze z własnego budżetu. - Udało nam się zbudować montaż finansowy ze środków własnych, unijnych, budżetu państwa
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To
w sumie ok. 40 mln zł dla OSP w tej kadencji – zaznacza
marszałek Wojciech Saługa.
Decyzja Sejmiku to nie jedyny zastrzyk finansowy dla
strażaków. Niedawno podpisano umowy na zakup specjalistycznego wyposażania dla 28 Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie w ramach podpisanych umów
pochodzi z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa.
Kwota, jaka trafi do OSP, to 11,7 mln zł (5,1 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego; 6,6 mln zł – Kontrakt Terytorialny).
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Pierwsze urodziny Szkoły Rodzenia świętowano tak, jak należy. Odbyły się pokazy
chustonoszenia, porady ekspertów, konsultacje ze specjalistami m.in. z zakresu bezpieczeństwa, psychologii oraz pielęgnacji skóry
matki i dziecka. W warsztatach wzięło udział
ponad siedemdziesiąt osób z całego regionu,
w tym specjalnie zaproszone mamy, które rok
temu jako jedne z pierwszych przygotowywały się do porodu w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. Tworzymy jedną, wielką rodzinę, to niezwykle motywujące i budujące, że spotykamy
się w tym gronie, świętujemy, ale tez nadal
uczymy się i doskonalimy umiejętności podkreśliła Beata Krej, położna.
Był wielki tort urodzinowy, życzenia, gratulacje i plany na przyszłość. Jednym z najważniejszych celów jest zachęcenie większej liczby osób do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia na Parkitce. Do tej pory z wykładów, porad i warsztatów prowadzonych przez położne, fizjoterapeutów, psychologów - w ramach Szkoły Rodzenia - skorzystało blisko
150 osób. Warto zaznaczyć, że wszystkie prokg
wadzone są bezpłatnie.

E-składka

Nie tylko dla przedsiębiorcy
Nie musisz być przedsiębiorcą, by korzystać z e-składki. Numer rachunku składkowego będzie potrzebny także
wtedy, gdy opłacasz składkę
na dobrowolne ubezpieczenie
zdrowotne lub opłacasz składki za nianię.
Wiele informacji o e-składce
kierowanych jest do przedsiębiorców, ale z numeru rachunku
składkowego (NRS) korzystają
także ci, którzy przedsiębiorcami
nigdy nie byli. Dotyczy to między
innymi osób, które zgłosiły się do
dobrowolnych
ubezpieczeń:
emerytalno-rentowego lub zdrowotnego, a innego tytułu do tego
ubezpieczenia nie mają. Z
e-składki korzystają także duchowni oraz rodzice, którzy zatrudniają nianię w ramach umo-

wy uaktywniającej. Jeżeli takie
osoby nie otrzymały pisma ze
swoim indywidualnym numerem rachunku składkowego lub
je zagubiły mogą ten NRS samodzielnie wyszukać. Na stronie internetowej www.e-skladka.pl
jest wyszukiwarka numerów.
Należy podać w niej swój NIP lub
PESEL, bądź inny wymagany
identyfikator, by odnaleźć swój
indywidualny numer rachunku
składkowego.
- Wyszukiwarka jest pomocna
nie tylko do bieżącego opłacania
składek, ale również dla tych
osób, które zakończyły swoją
działalność gospodarczą, a mają
jakieś długi w ZUS. Skorzystać z
niej mogą nie tylko biznesmeni,
ale również osoby, które kiedyś
opłacały dobrowolnie za siebie
np. składkę zdrowotną i okazało

się, że zapomniały o jakiś wpłatach w przeszłości, a teraz muszą uregulować zaległości i nie
wiedzą, gdzie wpłacić zaległe
kwoty – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego
– Dlatego jeśli dostaliśmy pismo
z ZUS w sprawie uregulowania
zaległości, a nie wiemy na jaki
rachunek opłacić składki, skorzystajmy z wyszukiwarki numeru rachunku składkowego,
by go odszukać.
Pamiętać należy także o tym,
że od 1 stycznia br. do opłacenia
składek korzystamy ze zwykłego
przelewu, takiego, jakim płacimy
inne rachunki, np. za gaz czy telefon. Nie ma już specjalnych
formatek, jakie istniały jeszcze
do końca ubiegłego roku.
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Najwiêkszy dystrybutor tekstyliów technicznych

l AGROTKANINY l GEOW£ÓKNINY

SP Z O.O.

l WIGOFIL l TEXFIL l SIATKI l SZNUREK

l AGROW£ÓKNINY l WORKI l BIG-BAGI

l KOLOROWE FILCE l PIANKI
l PLANDEKI

l FOLIE
l INNE

email: biuro@tkaniny.info.pl

Tkaniny Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 2, 42-280 Czêstochowa
tel. 34/ 361 85 60, 34/ 361 88 57, 504 285 350

www.sklep.tkaniny.info.pl
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Lekarze apelują o zmianę

Prawne relikty wciąż bez zmian

– Czy problem kart zgonu
zostanie wreszcie rozwiązany?
- to jeden z tych tematów, który Porozumienie Zielonogórskie porusza od kilkunastu lat,
apelując do kolejnych ministrów zdrowia o zmianę przepisów sprzed ponad półwiecza,
a dotyczących w końcu każdego z nas. Stwierdzanie zgonu
i wystawianie kart zgonu - te
kwestie wymagają zmian legislacyjnych. Zgadzają się z tym
wszyscy, łącznie z szefami resortu zdrowia, niezależnie od
opcji politycznej. A jednak żaden z nich jak dotąd nie potrafił rozwiązać problemu.
Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o przedstawienie informacji o bieżącym
stanie prac nad zmianą ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych.
O tym, że takie prace trwają, Ministerstwo Zdrowia poinformowało RPP jeszcze w 2016 r., zapowiadając, że nowe przepisy wejdą
w życie „nie wcześniej” niż 1
stycznia 2018 r. Ten termin już
minął, dlatego RPP upomniał się
o informację, a także „z prośbą
o rozważenie zintensyfikowania
prac nad omawianą tematyką,
biorąc pod uwagę potrzeby społeczne”. Rzecznik odniósł się również do propozycji powołania
w każdym województwie instytucji „koronera”, uznając ją za
słuszną. Zwrócił też uwagę, iż duży obszar działania „koronera”
może wiązać się z utrudnieniami
w dostępie do tego urzędu dla
mieszkańców małych miejscowości. Z tych względów zaproponował alternatywne rozwiązanie -

uprawnienia do uzyskania
stwierdzenia zgonu osoby bliskiej
od lekarza pierwszego kontaktu.
„Wówczas akt zgonu wystawiałby
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli „koroner” zgłosiłby
niemożliwość przyjazdu” - czytamy w wystąpieniu. Zdaniem Lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego sam fakt zajęcia się problemem przez Rzecznika Praw
Pacjenta należy ocenić pozytywnie, bo im więcej organizacji czy
instytucji będzie naciskać na
zmianę przepisów, tym lepiej.
Jednak w szczegółach propozycje
RPP różnią się od postulatów Porozumienia Zielonogórskiego.
- Konieczność nowelizacji
ustawy z dnia 31 stycznia 1959
r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, a także rozporządzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 3 sierpnia 1961 roku

w sprawie stwierdzenia zgonu
i jego przyczyny jest oczywista,
co powtarzamy od dawna - mówią medycy. - To prawne relikty,
zawierające przepisy niemożliwe
do egzekwowania w dzisiejszej
rzeczywistości ( jak np. stwierdzanie zgonów przez wiejskie położne, których już nie ma czy też
przez lekarza według rejonu,
podczas gdy rejonizacja nie obowiązuje).
Ponadto według tych przepisów, często żaden lekarz nie będzie zobowiązany do wystawienia
karty zgonu. Nie jest nim automatycznie także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, na którego
często taki obowiązek chce się

przerzucić. - Nie zgadzamy się
z tym przede wszystkim dlatego,
że stwierdzanie zgonów nie jest
świadczeniem zdrowotnym, finansowanym przez NFZ, nie znajduje się także w zakresie umowy
w POZ. Realizując umowę, lekarz
POZ nie może w godzinach pracy
zostawić pacjentów, by stwierdzić
zgon - dodają.- To państwo poprzez odpowiednie przepisy i finansowanie powinno stworzyć takie warunki, żeby koronerzy mogli skutecznie realizować swoje
zadania. Nie wyrażamy zgody na
obarczanie lekarzy rodzinnych
dodatkowym obowiązkiem polegającym na stwierdzaniu zgonów.

Oferta:
- Rehabilitacja poudarowa
- Rehabilitacja reumatologiaczna
- Rehabilitacja geriatryczna
- Bóle stawów
- Bóle krêgos³upa
- Bóle g³owy
- Rehabilitacja po urazach
- Rehabilitacja po mastektomii
- Terapia metod¹ PNF
- Terapia manualna metod¹ Mulligana
- Masa¿ leczniczy
- Æwiczenia usprawniaj¹ce
- Elektroterapia
- Laserotermia
- UltradŸwiêki
- Œwiat³oterapia (lampa BIOPTRON)

Nasza Przychodnia
MEDYCYNA
PRACY

mag

Agnieszka Malolepsza

Sp. z o.o.

al. Wolnoœci 46, 42-217 Czêstochowa

badania profilaktyczne
pracowników
n badania kierowców
n wykonujemy pe³ny zakres badañ
w ci¹gu jednego dnia
n

REHABILITACJA
– PORADNIA

ZABIEGI REHABILITACYJNE
– OD ZARAZ

34 366 92 16
34 324 33 20
34 366 96 04
Rehabilitacja:
34 366 96 21
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Mylące informacje

Jak odróżnić wodę od.... wody?
Inspekcja Handlowa sprawdziła 437 partii naturalnych
wód mineralnych, źródlanych
oraz napojów potocznie nazywanych „wodami smakowymi”. Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w 44 partiach,
czyli 10,1%. Główne zastrzeżenia dotyczyły różnej od deklarowanej zawartości kationów
i anionów, mylących informacje na etykietach oraz wód
przeterminowanych.
Inspekcja Handlowa wzięła pod
lupę wody mineralne i źródlane
oraz napoje nazywane potocznie
„wodami smakowymi”. - Konsumenci często nie zdają sobie sprawy, że tak zwane wody smakowe to
napoje, w których jest cukier lub
substancje słodzące, a także sztuczne aromaty. Wybierając wodę mineralną czy źródlaną, zawsze dokładnie czytajmy etykiety – radzi Marek
Niechciał, prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Dodaje, że UOKiK będzie stale monitorował ten rynek.
Kontrola przeprowadzona została
w 45 supermarketach, 25 mniejszych sklepach i 10 hurtowniach
z całej Polski. Inspektorzy sprawdzali m.in. jak butelki są oznakowane, czy napoje nie są przeterminowane oraz w jakich warunkach są
przechowywane. Część produktów
trafiła do laboratorium, gdzie zbadano m.in. ich skład.
Inspektorzy sprawdzili 437 partii
produktów i wykryli różnego rodzaju nieprawidłowości w 44 partiach
(10,1 proc.). Z tego:

l w 15 partiach (z 80 zbadanych

w laboratorium) zawartość niektórych kationów i anionów była
odmienna od deklarowanej na
opakowaniu,
l 15 partii w 3 sklepach było przeterminowanych,
l 14 partii było źle oznakowanych.

Przykładowe błędy
w oznakowaniu:
Podanie na butelce wody mineralnej sprzecznych informacji: z przodu
„niskonasycona CO2”, a na odwrocie
„wysokonasycona CO2”.
Użycie określenia „unikalna
kompozycja 7 minerałów”. Taki
chwyt marketingowy sugeruje nadzwyczajność danej wody, tymczasem nie jest to nic specjalnego, bo

każda naturalna woda mineralna
stanowi niepowtarzalną i wyjątkową dla danego źródła kompozycję
minerałów.
Na wywieszce cenowej napoju gazowanego pojawiła się myląca informacja „woda gaz.” z określeniem
„cytrynowa”, podczas gdy naprawdę był to napój, a nie woda.
Brak informacji „zawiera cukier
i substancje słodzące” obok nazwy
napoju.
Po kontroli 3 przedsiębiorców
ukarano mandatami, wszczęto 4 postępowania administracyjne, a o 19
przypadkach zawiadomiono organy
nadzoru sanitarnego lub wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych.
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Zwróć uwagę, co kupujesz:

Naturalna woda mineralna – woda podziemna, pierwotnie czysta pod
względem chemicznym i mikrobiologicznym. W zależności od składu mineralnego może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie i być zalecana
przy konkretnej diecie czy dolegliwości. Naturalne wody mineralne w zależności od zawartości soli mineralnych dzielą się na: bardzo niskozmineralizowane (do 50 mg/l), niskozmineralizowane (do 500 mg/l), średniozmineralizowane (od 500 do 1500 mg/l) i wysokozmineralizowane (powyżej 1500 mg/l). Zwróć uwagę, czy na etykiecie jest podana nazwa źródła
i miejscowość, gdzie znajduje się ujęcie wody.
l Woda źródlana – woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem
chemicznym i mikrobiologicznym. Jest przeważnie bardzo niskozmineralizowana i dlatego można ja spożywać w dowolnych ilościach.
l Woda stołowa – woda mineralna lub źródlana albo ich mieszanka,
wzbogacona lub uzdatniona odpowiednimi związkami czy minerałami.
l „Woda smakowa” to nie woda, tylko napój. Przeważnie powstał na
bazie wody z dodatkiem soków i/lub aromatów oraz cukru i/lub substancji słodzących.
Uważnie czytaj etykiety. Dowiesz się z nich m.in., jaki rodzaj wody lub
napoju kupujesz, jakie aniony i kationy zawiera woda mineralna oraz
skąd pochodzi, jakie substancje i ile cukru dodano do napoju.
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W Siedlcach

Pierwsza polska
e-recepta
wystawiona
i zrealizowana
Wprowadzanie elektronicznej recepty do polskiej
służby zdrowia stało się rzeczywistością. Pierwszym
pacjentem, który ją otrzymał był prezydent Siedlec
Wojciech Kudelski. Receptę na przepisany przez swojego lekarza rodzinnego lek, wykupił w lokalnej aptece.
Elektroniczna recepta to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. Jest
przekazywana pacjentowi za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub jako wydruk informacyjny. Z kolei pacjent, który będzie się konsultował z lekarzem telemedycznie, otrzyma
e-receptę od razu - bez konieczności osobistego jej odbioru
od lekarza. Elektronicznej recepty nie będzie można ani
zgubić, ani zniszczyć. Gdy pacjent któregoś z przepisanych
leków nie znajdzie w jednej aptece, bez problemu wykupi go
w innej – bez konieczności sporządzenia odpisu przez farmaceutę. Zniknie też problem nieczytelnych recept. Farmaceuci unikną problemów z ich realizacją, a pacjenci nie będą musieli wracać do lekarzy z prośbą o korektę. Poza tym
e-recepta oszczędzi wielu wizyt przewlekle chorym, cyklicznie zgłaszającym się do lekarzy z prośbą o wypisanie kolejnej recepty na stale przyjmowane leki.
Wszystkie dane niezbędne do wykupienia leku z e-recepty
są dostępne przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które
każdy pacjent może aktywować na portalu pacjent.gov.pl.
kg

Od lutego trwa pilotaż programu e-Recepta, w którym
bierze udział 6 placówek medycznych i 59 aptek ze
Skierniewic, Siedlec oraz powiatu siedleckiego. Po zakończeniu pilotażu - od września - system wystawiania
i realizowania e-recept będzie wprowadzany stopniowo
na terenie całej Polski.
Minister zdrowia zapewnił, że lekarze, którzy będą
mieli problemy z wystawieniem e-recept będą mogli
zwrócić się o pomoc do Ministerstwa Zdrowia. Minister
zapowiedział także program e-learningowy dla lekarzy i
farmaceutów.

Zabiegi laserowe latem,
na co musisz zwróciæ uwagê?
Laserowe usuwanie rozstêpów

Kiedy za oknem pojawiaj¹ siê pierwsze promienie s³oñca szukamy dla siebie najlepszego
sposobu na poprawienie wygl¹du. Czytamy o popularnych i skutecznych zabiegach z
zakresu medycyny estetycznej. Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e okres letni jest bardzo
szczególny zw³aszcza je¿eli mowa o zabiegach laserowych. Jakich zasad powinniœmy
przestrzegaæ, ¿eby bezpiecznie wykonaæ wymarzon¹ terapiê laserow¹? Przyjrzymy siê kilku
najbardziej popularnym zabiegom: , fotoodm³adzaniu oraz usuwaniu rozstêpów.

Depilacja laserowa – tak czy nie?

Marzymy o piêknym i g³adkim ciele a depilacja laserowa mo¿e daæ nam trwa³y efekt. Zanim
zdecydujemy siê na jej wykonanie pamiêtajmy o tym, ¿e skóra w wybranym przez nas
miejscu, które ma zostaæ poddane zabiegowi - nie mo¿e byæ opalona. To obni¿a skutecznoœæ
depilacji i mo¿e doprowadziæ do reakcji niepo¿¹danych: powstawania blizn lub przebarwieñ.
Jaki z tego wniosek? Depilacjê laserow¹ wykonujemy minimum 4 tygodnie przed
planowanymi wakacjami oraz minimum 4 tygodnie po zakoñczonym urlopie.
Najbezpieczniej w wakacje wykonywaæ depilacjê laserow¹ na te partie cia³a, które ³atwo jest
zakryæ: bikini, pachy. Przez ca³y okres letni konieczne jest korzystanie ze specjalnych
kremów z filtrem SPF 50.

Rozstêpy na udach, plecach, poœladkach powoduj¹ nierzadko kompleksy. Latem staj¹ siê
dla nas jeszcze bardziej widoczne i nieestetyczne. Oczywiœcie mo¿emy je usun¹æ przy
pomocy lasera ale czy zabiegi mo¿emy wykonywaæ latem?
Zasada przy laserowym usuwaniu rozstêpów jest taka sama jak w przypadku depilacji
laserowej. Nie wolno wystawiaæ na dzia³anie s³oñca miejsc, które zosta³y poddane
zabiegowi!
Jak widaæ wykonywanie zabiegów laserowych latem jest mo¿liwe. Trzeba jednak podejœæ do
nich z rozs¹dkiem. Zanim zdecydujesz siê na laseroterapiê skorzystaj z bezp³atnej
konsultacji z kosmetologiem, który dokadnie opowiedzi Ci o wybranym przez Ciebie zabiegu
oraz opowie o zaleceniach zaraz po terapii.

Fotoodm³adzanie - dobrze jest wykonaæ je jesieni¹!

Fotoodm³adzanie to zabieg kochany przez kobiety i czêsto wybierany. Widocznie odm³adza
i przynosi doskona³e samopoczucie klientkom. Jego zalet¹ jest to, ¿e dzia³a bardzo
skutecznie i jest mniej inwazyjny od popularnych wype³niaczy np. botoksu. Fotoodm³adzanie
to krótki zabieg. Rekonwalescencja trwa zwykle od 3 do 5 dni.
Najlepiej wykonywaæ je w okresie od jesieni do wiosny. Twarz to miejsce bardzo podatne na
dzia³anie promieni s³onecznych, dlatego wykonywanie go w okresie wakacyjnym mo¿e
skutkowaæ powstaniem przebrawieñ, blizn a nawet niewielkich poparzeñ skóry. Alternatyw¹
mo¿e byæ osocze bogatop³ytkowe, karboksyterapia lub mezoterapia ig³owa.

ul. D¹browskiego 15, 42-202 Czêstochowa; kom.: +48 518 290 740;

e-mail: czestochowa@laserdelux.pl
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Cudzoziemcy kupili w Polsce
4,8 tys. mieszkań

Co czwarte mieszkanie kupione w ubiegłym roku w Polsce przez
obcokrajowca stało się własnością obywatela lub firmy z Ukrainy
– informują eksperci z firmy Home Broker.
Jak wynika z najnowszego sprawozdania MSWiA dotyczącego nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, w 2017 roku obcokrajowcy (osoby fizyczne i osoby prawne) kupili w naszym kraju 6385
lokali, w tym 4822 mieszkania i 1563 lokali użytkowych. Łączna powierzchnia zakupionych mieszkań wyniosła 304,5 tys. mkw., a lokali użytkowych – 450,4 tys. mkw.
W latach 2015 i 2016 liczba kupowanych przez obcokrajowców w
Polsce mieszkań rosła bardzo dynamicznie, średnio o około 20 proc.
rocznie. W 2017 wzrost ten wyniósł jednak zaledwie 3,7 proc. (dla
osób fizycznych 6,1 proc.). Ponad 1/3 mieszkań kupionych przez cudzoziemców w 2017 r. zlokalizowana była w woj. mazowieckim. Najmniej zagranicznych zakupów mieszkaniowych było w województwach podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim.

PRODUCENT

 SZTACHET METALOWYCH

na p³oty, tarasy, balkony
 BLACH TRAPEZOWYCH
i BLACHODACHÓWKI
 AKCESORIÓW DACHOWYCH

www.sztachetymetalowe.com.pl
www.majerowie.pl e-mail: majerowie@post.pl

42-160 KRZEPICE
 l 34 3175 176
ul. Koœciuszki 41 502 503 334 509 280 602
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Mieszkania

Najdroższe od siedmiu
lat

Boom na rynku mieszkaniowym jest coraz bardziej
widoczny - średnie ceny rosną w większości miast. Duża
w tym zasługa inwestorów,
którzy kupują mieszkania na
wynajem. Nic nie wskazuje na
to, że sytuacja ulegnie zmianie. Deweloperom kończą się
grunty, a kupowana ziemia
jest coraz droższa. W górę idą
więc ceny wykonawstwa i materiałów. Nie ma co liczyć, że
mieszkania w najbliższym
czasie stanieją.

Najnowsze dane GUS jasno
mówią, że polski rynek mieszkaniowy pędzi. Według wstępnych
danych w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. oddano do użytkowania 58095 mieszkań, czyli. o 12,2
proc. więcej niż przed rokiem
(wtedy odnotowano wzrost o 1,3
proc.). Deweloperzy oddali w tym
do użytkowania 32714 mieszkań
(o 15,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku),
a inwestorzy indywidualni 23869
mieszkań, czyli o 6,1 proc. więcej.
Mimo to - jak wynika z badań firm
Home Brokera i Open Finance w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań w największych polskich miastach wzrosły o 4,3
proc. Analiza została przeprowadzona na podstawie transakcji
dokonanych w 23 miastach.
W ostatnich 12 miesiącach ceny
w górę poszły w 18 z nich, w 5 zanotowano spadki.
Będąca największym ośrodkiem miejskim, a zarazem centrum biznesowym i akademickim Warszawa przyciąga największą uwagę inwestorów. W
ubiegłym roku w stolicy deweloperzy wprowadzili do sprzedaży
o jedną czwartą więcej mieszkań
niż w 2016 r., popyt jest jednak
tak duży, że wzrost ten został
bezproblemowo wchłonięty przez

tel. 510-141-396

kupujących. W ciągu ostatnich
12 miesięcy przeciętna stawka
metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wzrosła o 5,4
proc. do poziomu 7507 zł, najwyższego od stycznia 2013 r.
Warszawski rynek w dużej mierze napędzany jest przez inwestorów, który w mieszkaniach na
wynajem szukają przystani dla
swoich oszczędności. W niektórych nowych inwestycjach nawet 70-75 proc. mieszkań kupowanych jest za gotówkę, duża
część z nich od razu trafia na rynek najmu.
W innych miastach nowe
mieszkania też sprzedają się jak
ciepłe bułeczki. Wielu deweloperów zalicza kolejne rekordy
sprzedaży, a z danych zebranych
ze spółek notowanych na giełdzie
przez RynekPierwotny.pl wynika,
że łącznie w pierwszym kwartale
2018 r. deweloperzy sprzedali
7321 mieszkań, czyli o 4,5 proc.
więcej mieszkań niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Od ponad roku Polacy coraz
tłumniej kupują mieszkania już
nie tylko za gotówkę, ale też na
kredyt. Już w 2017 roku zaciągnęli ponad 190 tysięcy długów mieszkaniowych, co jest najwyższym
wynikiem od 2012 roku – wynika
z raportu AMRON-SARFiN.
Rynek jest w tak dobrej kondycji, że nawet skończenie się środków na dopłaty do kredytów
mieszkaniowych z programu
Mieszkanie dla Młodych nie spowodowało spowolnienia i spodziewanych jeszcze kilka miesięcy
wcześniej perturbacji. Jeśli nawet
sprzedaż mieszkań spadnie, to
nie dlatego, że chętnych na nieruchomości brakuje, ale to mieszkań jest na rynku za mało. Nie są
w stanie zasypać tej dziury deweloperzy i to pomimo tego, że prowadzą najwięcej budów w historii.
kg

tel. 34 323 94 79

KOLEKTORY S£ONECZNE
FOTOWOLTAIKA
www.solgro-poczesna.pl

Solgro Poczesna
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ODZIE¯ ROBOCZA I OCHRONNA
RÊKAWICE ROBOCZE I OCHRONNE
OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

GAŒNICE

KOMPLETUJEMY DOSTAWY WED£UG ZAMÓWIEÑ
DORADZTWO – MO¯LIWOŒÆ NEGOCJACJI CEN
WARUNKI P£ATNOŒCI DO UZGODNIENIA
W ofercie pacho³ek drogowy 50 cm fluoroscencyjny
42-200 Czêstochowa, ul. Kiliñskiego 120, tel. 34/ 361 08 31, tel./fax 34/ 361 08 02
00
00
00
00
ZAPRASZAMY 8 – 16
SOBOTY 8 – 12
www.hurtex.com.pl e-mail: biuro@hurtex.com.pl
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Bór 90/92
42-200 Czêstochowa

tel. 888 808 080
info@vertum.com.pl

PRODUKCJA DRZWI

NIETYPOWYCH

ANDRIA-P
TRUFLA
159z³

KOLORY

BIA£Y

ARCO-P
SONOMA

MODENA-P
ORZECH

159z³

OLCHA

159z³

ORZECH

SONOMA

FELC 2 cm, ZWÊ¯ANIE – US£UGA DODATKOWO P£ATNA

Vertim Drzwi

www.vertim.com.pl

MONACO-P
BIA£E
159z³

TRUFLA

OFERTA: DRZWI WEWNÊTRZNE, DRZWI ZEWNÊTRZNE, OŒCIE¯NICE
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Targi Motoryzacyjne 2-3 CZERWCA!
Tej imprezy nie możesz przegapić!

Przed nami jedenasta edycja największej imprezy motoryzacyjnej w naszym mieście! W dniach 2, 3 czerwca w alejach i na placu Biegańskiego będzie można zobaczyć najnowsze modele samochodów, motocykli, skuterów
i quadów! Zaplanowaliśmy również koncerty, ekstremalne pokazy, rodzinny
piknik, atrakcje dzieci oraz mnóstwo konkursów i zabaw. Tej imprezy nie
można przegapić!
Organizowana przez nas impreza potrwa dwa dni. Wszystko rozpocznie się
w sobotę, 2 czerwca o godzinie 10.00. W pasażu II i III alei będą ustawieni wystawcy i dealerzy, którzy zaprezentują najnowsze pojazdy oraz części samochodowe
i motocyklowe. Udział w XI Targach Motoryzacyjnych zadeklarowały fankluby różnych marek samochodowych, motocyklowych oraz zabytkowych pojazdów.
Na Targach atrakcje dla siebie odnajdą i ci młodsi, i ci trochę starsi. Na pociechy
czekać będą dmuchańce, eurobungee... Plac Biegańskiego będzie miejscem występów i najróżniejszych prezentacji.
W bogatym programie Targów nie zabrakło pozycji dla fanów muzyki. Na naszej
motoryzacyjnej scenie zaprezentują się między innymi zespoły Dzika Plaża, Menhor, Bonanza, 7A Blues. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie natomiast legenda
polskiej sceny rockowej - Chłopcy z Placu Broni!
Nie zapomnieliśmy również o amatorach dobrych smaków oraz smakoszach
złotych trunków. Na Targach pojawią się stoiska i kiermasze z żywnością, piwem,
słodyczami.
Dodatkowo odwiedzający będą mogli wziąć udział w konkursach z niezwykle
atrakcyjnymi nagrodami. To oczywiście nie koniec! Jednak nie sposób wyliczyć
wszystkie atrakcje, które czekać będą na Was podczas Targów Motoryzacyjnych. Już
teraz możemy zagwarantować, że dobrej zabawy nie zabraknie!
XI edycję Targów Motoryzacyjnych honorowym patronatem objął Prezydent
Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Targom Motoryzacyjnym towarzyszyć będzie akcja MotoSerce - cykliczna ogólnopolska akcja zbiórki krwi. Co roku jej finał odbywa się w ponad 80 miastach
w całej Polsce. Ma charakter jednodniowego pikniku, podczas którego odbywają
się pokazy ratownictwa drogowego i bezpiecznej jazdy, wystawy motocykli, a także parada motocyklowa oraz liczne konkursy dla najmłodszych i tych trochę starszych. W tym roku organizowana jest jubileuszowa X edycja wydarzenia. Dzięki inicjatywie do tej pory udało się zebrać ponad 28 tys. litrów krwi.
kg

PROGRAM XI TARGI MOTORYZACYJNE – MOTO SERCE 2018r.

SOBOTA
11:00 – 12:00 – pokazy udzielania pierwszej
pomocy z elementami szkolenia
12:00 – 13:00 – pokaz Klubu Sportów Walki
„MIX-TEAM” Wręczyca Wielka
13:30 – 14:00 – pokaz Dziecięco-Młodzieżowej
Rewii AKCENT
14:00 – 14:45 – pokaz Calypso Fitness; wspólne
ćwiczenia
15:30 – aukcja charytatywna dla Domu dla Dzieci
Sosenka w Częstochowie i ogłoszenie wyników
konkursu wśród osób, które na Motosercu
oddały krew
16:00 – 16:45 – koncert zespołu Styxx
17:00 – 17:45 – koncert zespołu Menhor
18:00 – 18:45 – koncert zespołu Bonanza
19:00 – 19:45 – koncert formacji muzycznej
7A Blues
20:00 – 21:30 – koncert zespołu
Chłopcy z Placu Broni

NIEDZIELA
10.00 – 11.00 – Powitanie – prezentacja stoisk
11.00 – 12.00 – występ rewii tanecznej „AKCENT”
12.00 – 12.30 – występ zespołu tanecznego
„STEP BY STEP”
12.30 – 13.00 – występy zespołu wokalnego
„KONTRA”
13.00 – 13.30 – pokaz sztuk walki „UECHI – RYU”
13.30 – 14.00 – występ chóru „BADURKI”
14.00 – 14.30 – pokaz zumby
– FORMA FITNESS KLUB
14.30 – 15.30 – konkursy – prezentacja stoisk
pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków
PSP w Częstochowie – cięcie samochodu
Równolegle
15.30
– 16.00 – występ zespołu tanecznego
10:00 – 15:00 – akcja honorowego krwiodawstwa –
„SPLOT”
ambulans RCKiK
10:00 – 16:00: – plenerowe studio fotograficzne 		 16.00 – 16.30 – pokaz capoeiry – Akademia Ruchu
16.30 – 17.00 – występ zespołu taneczno(Jurajski Fotoklub); darmowe zdjęcia dla
wokalnego „TAKT”
   dzieci będą wykonywać artyści fotograficy
17.00 – 17.30 – warsztaty taneczne
– członkowie Jurajskiego Fotoklubu
„FORMA FITNESS KLUB”
– zajęcia plastyczne i malowanie twarzy
(animacje prowadzone przez uczniów Zespołu 17.30 – 18.00 – koncert zespołu „REVOC”
Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
18.00 – 18.20 – rozstrzygnięcie konkursu
w Częstochowie)
18.20 – 19.00 – koncert zespołu „REVOC”
– prezentacja jachtów sportowych (Klub Wodny 19.00 – 19.30 – konkursy – prezentacja stoisk
ENIF)
    – 20.30 – koncert zespołu „DZIKA PLAŻA”

Znamy wykonawcę

Pomysł rządu

Autostrada A1 coraz
bliżej
Jest wykonawca budowy 17 kilometrowego
odcinka autostrady A1
pomiędzy granicami województwa
łódzkiego
i śląskiego a węzłem koło Częstochowy. Na nową drogę będzie trzeba
poczekać 35 miesięcy.
Generalna
Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę złożoną przez POLAQUA Sp. z o.
o.
z siedzibą przy ul.
Dworskiej 1, w Piasecznie.
Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę
brutto: 596 515 897,28 zł,
w czasie 35 miesięcy, licząc
od daty zawarcia umowy.
Polaqua uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny
ofert. Zamówienie realizowane będzie w formule
„projektu i buduj”. Wykonawca będzie miał za zadanie, wykonać niezbędną
dokumentację techniczną
i projektową, uzyskać niezbędne decyzje dla budowy
oraz użytkowania autostrady, wybudować autostradę o długości 16,907
km w śladzie istniejącej
drogi krajowej nr 1. Przekrój budowanej autostrady
składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betono-

wej, każda po 3 pasy ruchu
o szerokości 3,75 m każdy,
pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m i pasa dzielącego o szerokości 5,00 m.
W ciągu autostrady wybudowany również zostanie
jeden węzeł autostradowy
w Mykanowie oraz 16
obiektów inżynierskich,
w tym 1 most, 4 wiadukty
w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3
duże przejścia dla zwierząt
nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze.
Odcinek „E” będzie
wiódł od granicy województwa śląskiego do węzła Częstochowa Północ.
Ma być gotowy w maju
2022 r. Obecnie w woj.
śląskim powstają też odcinki F, G, H oraz I - od
Częstochowy do Pyrzowic.
Po wybudowania wszystkich odcinków śląska

– wystawa motocykli
– prezentacja wozu bojowego OSP Słowik; dla
dzieci konkursy lania wody hydronetką do celu
– zabawa z bańkami mydlanymi prowadzona
w ramach Kampanii na Rzecz Pogodnego
Dzieciństwa – Bańki Miłości

część A1 będzie miała długość około 165 km.
Pozostałe odcinki - A, B,
C, D – realizowane są
w województwie łódzkim.
Odcinek A obejmuje 15,8
km trasy od węzła Tuszyn
(bez węzła) do węzła Piotrków Trybunalski Południe
(w dokumentacji przetargowej węzeł ten nosi dawną nazwę: Bełchatów;
z węzłem). Odcinki B to
24,21 km autostrady od
węzła Piotrków Południe
do węzła Kamieńsk (z węzłem), odcinek C liczy
16,52 km od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko (z węzłem), odcinek D
obejmuje 7,02 km A1 od
węzła Radomsko do granicy z woj. śląskim. Cztery
odcinki w woj. łódzkim
mają być gotowe we wrześniu 2021 r.
kg

Autostrada A1 Tuszyn – Częstochowa zostanie zrealizowana w ciągu wybudowanego pod koniec lat 80. XX wieku fragmentu A1 (odcinek Tuszyn - Piotrków Trybunalski)
oraz dwujezdniowej drogi krajowej nr 1 o przekroju czteropasowym z drugiej połowy lat 70. XX wieku, zwanej potocznie gierkówką (odcinek Piotrków Trybunalski – Częstochowa).
Łączna długość autostrady A1 to ponad 560 km. Jej
ostatni brakujący odcinek z Tuszyna do Częstochowy będzie dopełniał sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, łącząc autostrady A2 i A4, zapewniając skomunikowanie najważniejszych aglomeracji.

Bez prawka,
ale z rodzicem?
Dokończenie ze str. 1

Obecnie w naszym kraju praktyka
doszkalania się pod okiem rodzica, czy
opiekuna jest zakazana i surowo karana. Osoba, która nie zdobyła jeszcze
prawa jazdy, a już kieruje pojazdem
może zostać ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Jeżeli podczas jazdy
nadzorował ją opiekun, to jemu grozi
300 zł. Być może wkrótce się to zmieni.
O tym, że Ministerstwo Infrastruktury
planuje zmodyfikować przepisy odnośnie
szkolenia młodych kierowców poinformowała Dziennik Gazeta Prawna. W tej
chwili każda osoba, która ukończy podstawowy kurs w ośrodku szkolenia kierowców, (OSK) ma prawo do skorzystania ze szkolenia uzupełniającego. Jeśli
ktoś nie czuje się na siłach za kółkiem,
może spędzić jeszcze za nim trochę czasu, ale wyłącznie pod okiem instruktora.
— Tymczasem kierowcy po ukończeniu
kursów brakuje często nie tyle umiejętności, ile obycia za kierownicą. Nie wszyscy po zaliczeniu wymaganych 30 godzin
czują się pewnie i swobodnie. Dlatego
chcemy dać możliwość odbywania dodatkowych jazd z opiekunem — tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury.
Na razie nie wiadomo, czy jazda pod
okiem dorosłego opiekuna będzie możliwa dla wszystkich kandydatów, czy tylko dla tych, którzy rozpoczną szkolenie
przed osiągnięciem wymaganego wieku.
Wiadomo jednak, że osoba, która znajdzie się na fotelu pasażera, będzie musiała być spokrewniona z przyszłym kierowcą, i to w pierwszym stopniu. W prak-

tyce będzie mogła to więc być matka, ojciec lub prawny opiekun. Poza tym osoba, która będzie nadzorowała uczącego
się, będzie musiała mieć odpowiednie
doświadczenie w prowadzeniu auta.
Pomysł zakłada, że ma to być minimum 5 lat posiadania prawa jazdy, jednak kursant będzie mógł realizować jazdy pod okiem rodzica, dopiero po zakończeniu klasycznego kursu w szkole jazdy,
ale jeszcze przed egzaminem. Wymogiem
ma być wyposażenie samochodu w dodatkowe lusterka, które zwykle montowane są pod lusterkami bocznymi i ustawione są pod takim kątem, że osoba siedząca na miejscu pasażera widzi to, co
kierowca. Samochód nie będzie musiał
natomiast mieć dodatkowych pedałów.
Jazdy na autostradach czy drogach ekspresowych będą zakazane. Możliwość
poruszania się po wskazanych drogach
pojawi się dopiero po zdaniu egzaminu.
Podobne rozwiązania od lat z powodzeniem funkcjonują w niektórych państwach. Mimo to pomysł budzi wiele
kontrowersji. Pojawiły się głosy, że osoba mająca pięcioletnie doświadczenie
nie będzie miała odpowiednich kompetencji do udzielania rad przyszłemu kierowcy. Poza tym niejednokrotnie zdarza
się, że przeceniamy swoje umiejętności
za kółkiem i sami słabo znamy przepisy.
Na razie jednak Ministerstwo Infrastruktury nie przedstawiło projektu
zmian prawnych, które miałyby wprowadzić nowe zasady. To tylko jeden
z rozważanych przez resort pomysłów.
kg
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już za

2 360 PLN
netto/m-c .
*

już za

1 820 PLN
netto/m-c .
*

już za

1 990 PLN
netto/m-c .
*

już za

2 710 PLN
netto/m-c .
*
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Firma z Częstochowy

Samochód sam znajdzie

Właściciel będzie
musiał zapłacić
za czekoladową
autostradę

Wciąż nie milkną echa
zdarzenia, do którego doszło na autostradzie A2.
Kierowca cysterny przewożącej ponad 20 ton
płynnej czekolady z nieznanych przyczyn uderzył w barierki i w efekcie około 12 ton wyciekło
zalewając pasy drogowe.
Zarządca drogi obliczył
już straty, jakie poniósł
w związku ze zdarzeniem. Koszty, które będzie musiał ponieść właściciel firmy, która... pochodzi z Częstochowy,
mogą być gigantyczne.
A było już tak słodko...
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło pomiędzy
Wrześnią a Słupcą w Wielkopolsce - w okolicach Graboszewa. Cysterna przewożąca płynną czekoladę
przewróciła się. W efekcie
gęsty i lepki płyn zalał pasy
drogowe. Autostrada A2
przez kilka godzin była zablokowana. Jednak nie tylko kierowcy mieli potężny
problem. Przed wielkim wyzwaniem stanęli strażacy,

którzy na początku nie bardzo wiedzieli, jak zabrać się
do uprzątnięcia czekolady bardzo długo zmagali się
z tym wyzwaniem. Zdarzenie było komentowane
w mediach niemal na całym świecie.
Jak się okazało, pojazd
należał do częstochowskiej
firmy Stando, która specjalizuje się w przewozie różnorakich płynnych produktów spożywczych. Tuż po
zdarzeniu w internecie pojawiło się jej krótkie oświadczenie. - Najważniejsze, że
nie ucierpiały osoby postronne i nikt w tym wypadku nie zginął. Bardzo
przepraszamy za wszelkie
utrudnienia, jakie powstały
w wyniku tego przykrego
wypadku, szczególnie przepraszamy osoby postronne,
które cierpią stojąc w korkach. Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. Pracownicy Stando – napisano. Według wstępnych
ustaleń policji, prawdopodobną przyczyną zdarzenia
było zaśnięcie kierowcy.
W związku ze zdarzeniem

Grzegorz Mastalerz
ul. G³ówna 12
42-200 Czêstochowa

PL

T

AUTO-MAS

KREDYTY - skup - zamiana - sprzeda¿
www.automast.pl

automast@interia.pl

+48 733 551 251; +48 501 475 244

CZÊŒCI DO MERCEDESA l SERWIS

Czêœci do

Serwis Gos³awski

Waldemar Gos³awski

CZÊŒCI DO MERCEDESA
SERWIS
ul. œw. Jadwigi 47
42-226 Czêstochowa
tel./fax (34) 360 60 99
603 59 09 55
www.czescidomercedesa.com.pl

e-mail: waldi@czescidomercedesa.com.pl

Koniec z szukaniem
wolnych miejsc
na parkingach?

firma musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami
finansowymi. Jako przewoźnik odpowiadali za towar, więc utrata tak wielkiej ilości czekolady będzie
ich słono kosztować. Jednym z poszkodowanych,
która może ubiegać się
o wypłatę odszkodowania
jest firma mająca otrzymać
płynną przesyłkę. Ponadto
roszczenia ma skierować
właściciel zablokowanego
odcinka - Autostrada Wielkopolska SA(straty wynikają z przerwania poboru
opłat na czas usunięcia
skutków wypadku). Na tym
jednak nie koniec – kolejny
rachunek może wystawić
“Autostrada Eksplotacja”,
która zajmowała się oczyszczaniem drogi z czekolady
i naprawą barierek. Tu rachunek też może być potężny. Odszkodowania najprawdopodobniej pokryje
ubezpieczyciel – nie wiadomo jednak, czy kwoty odszkodowania nie przekroczą sumy gwarancyjnej polisy OC.

AUTO-MASTKOMIS

Mercedesa

Sprzeda¿:
czêœci nowe i u¿ywane,
felgi i ogumienie.
Diagnostyka, elektronika
i mechanika pojazdowa.
Naprawa automatycznych
i manualnych
skrzyñ biegów.
Naprawa silników.
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Wyobraźmy sobie taką sytuację –
podjeżdżamy na parking zatłoczonej
galerii handlowej i nie musimy się
martwić o znalezienie wolnego miejsca na zaparkowanie. Dlaczego? Bo
samochód zrobi to za nas. Tak, tak –
właśnie taką wizję chce urzeczywistnić volkswagen. Ba, Niemcy rozpoczęli już nawet testy autonomicznego
parkowania na lotnisku w Hamburgu.
Statystyczny Niemiec spędza średnio
41 godzin rocznie na szukaniu miejsca
parkingowego, Anglicy 44 godziny,
a mieszkańcy Nowego Jorku 107 godzin! Volkswagen chce oddać te cenne
godziny swoim klientom i ma już nawet
konkretny plan, jak to zrobić. Niemiecki koncern planuje, że w 2020 roku
pierwsze samochody tej grupy będą już
wyposażone w system autonomicznego
parkowania, dzięki któremu w ciasne
miejsce wciśnie się (a następnie z niego
wyjedzie) auto bez udziału kierowcy. Na
dodatek też bez stresu, bez ryzyka otarcia o inne auto i przede wszystkim bez
straty czasu. Nie będzie to asysta, lecz
całkowicie samodzielny system. W przyszłości więc kierowca będzie musiał tylko podjechać niedaleko wolnego miejsca i będzie mógł wysiąść z samochodu,
a pojazd sam zajmie się resztą. Auto będzie również w stanie autonomicznie
opuścić miejsce, dzięki czemu i ten etap
ma być zupełnie nieproblematyczny.
Początkowo system będzie dostępny

wyłącznie na wybranych parkingach,
ale z czasem ma zadziałać na każdym
z dobrze oznaczonymi miejscami, bo
opiera się na informacji wizualnej.
Na razie system autonomicznego parkowania jest oczywiście niedostępny dla
zwykłych śmiertelników. Rozwiązanie
jest dopiero testowane – na wielopoziomowym parkingu lotniska w Hamburgu.
W ramach testowanych usług użytkownicy mogą wygodnie, korzystając z aplikacji, zarezerwować miejsce na lotniskowym parkingu i zostawić swój samochód
przy wjeździe. Później wszystko dzieje się
już samo: samochód sam sobie wynajduje wolne miejsce. Dzieje się to dzięki prostym znakom umieszczonym na parkingu umożliwiającym czujnikom orientację. Po powrocie z podróży kierowca wysyła tylko korzystając z aplikacji krótką
informację, a pojazd za chwilę pojawia
się przy wyjeździe z parkingu gotowy do
powrotu do domu. Także płatność jest
szybka i nie wymaga wyczekiwania w kolejce do parkomatu – odbywa się oczywiście za pomocą aplikacji. Projekt realizowany jest wspólnie z firmą Free i władzami Hamburga w ramach partnerstwa
w zakresie mobilności. Jego celem jest
uczynienie Hamburga modelowym miastem w zakresie komunikacji. Volkswagen zapewnia jednak, że w następnej dekadzie większość modeli Audi, Porsche
i Volkswagena będzie można kupić z tą
jakże wygodną opcją.
kg

Akcja straży miejskiej

Usuwają kolejne wraki

Kolejne 94 wraki zniknęły z
częstochowskich parkingów.
To efekt pracy strażników
miejskich. To również dzięki
nim w ubiegłym roku udało
się usunąć 80 pojazdów, które
nie były uruchamiane przez
długi czas.

– Częstochowscy strażnicy
miejscy ubiegłym roku podjęli
80 interwencji wobec właścicieli
aut, które były długotrwale nieużywane i spełniały wymogi tzw.
„wraków”. Tym samym mieszkańcom częstochowskich dzielnic przybyło 80 miejsc parkingowych, które były stale blokowane
przez nieużywane samochody –
przypomina Artur Kucharski,
rzecznik straży miejskiej.
Na tym jednak nie koniec
działań częstochowskich funkcjonariuszy. Od początku roku

do połowy maja przeprowadzili
oni 94 interwencje wobec właścicieli tzw. „wraków”, które zwolniły miejsca parkingowe. 17 pojazdów zostało odholowanych na
parking, co wiązało się z kosztami dla ich właścicieli. W pozostałych 77 przypadkach rozmowy
strażników miejskich z właścicielami tzw. „wraków” przyniosły
efekt w postaci usunięcia ich z
parkingów ogólnodostępnych.
Przy tej okazji przypominamy,
że straż miejska może zlecić

odholowanie pojazdu, który spełnia wymogi pojazdu długotrwale
nieużywanego, tylko i wyłącznie
na wniosek zarządcy drogi.
Mieszkańcy, którym przeszkadzają wraki, w pierwszej kolejności swoje uwagi powinni zgłosić
właśnie do zarządcy drogi. Ten w
następnej kolejności powinien
zgłosić się do straży miejskiej.
Na terenach spółdzielni mieszkaniowych wniosek powinna
złożyć natomiast spółdzielnia.
kg

Zgodnie z prawem, auta wycofane z eksploatacji powinny być
przekazane do stacji demontażu, a następnie fakt ten musi być
zgłoszony w powiatowym wydziale komunikacji. Problem porzuconych samochodów można spotkać jednak na niejednej ulicy prawie każdego polskiego miasta. Prawo nie przewiduje za to wysokich
sankcji - właścicielowi grozi jedynie niewielka grzywna. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan
wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi
przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

AUDIO SYSTEM

RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)
42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30
KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

Monta¿ GRATIS !!!

Radia samochodowe
Nawigacje
l CB-Radia
l Antyradary - Yanosik, Coyote
l G³oœniki
l

l
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Najkorzystniej

od pocz¹tku do koñca

Autoryzowany Dealer Krotoski-Cichy
Czêstochowa 42-200, ul. Makuszyñskiego 74/76,
tel: +48 34 368 48 00,
www.krotoskicichyczestochowa.vw.pl

Doświadczaj Audi na perfekcyjnych warunkach
w Audi Perfect Lease

Audi A4 od 1400 zł/netto m-c
Audi Q5 od 2100 zł/netto m-c
0% opłaty wstępnej

Dealer Audi
Krotoski-Cichy
ul. Makuszyńskiego 74/76, Częstochowa
tel. 34 364 28 52
www.krotoskicichyczestochowa.audi.pl
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym: dla Audi A4 od 3,8 do 6,6/100 km, dla Audi Q5 od 4,5 do 7,2/100 km, emisja CO₂: dla Audi A4 od 99 do 104 g/km, dla Audi Q5
od 117 do 164 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.audi.pl.
Oferta dla biznesu. Prezentowana miesięczna rata to wartość netto dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease dla Audi A4 1.4 TFSI 150 KM w cenie 134 900 zł brutto, dla Audi Q5 2.0 TDI 163 KM
w cenie 179 900 zł brutto.

APL_prasa_253x175_Krotoski-Cichy_ AUDI.indd 1

17/05/2018 14:28
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ŠKODA Krotoski-Cichy Czæstochowa
Ul. Makuszyñskiego 74/76
42-209 Czæstochowa
Tel. 34-368-48-90

www.vwuzytkowe.pl

Sztuk¹ jest pracowaæ m¹drze, a nie ciê¿ko.

Umów siê na jazdê próbn¹ i zobacz, jak radz¹ sobie dostawcze Volkswageny.
• ju¿ od 49 000 z³ netto
• w leasingu 102,9%
• z mo¿liwoœci¹ odliczenia do 100% VAT
sztukadojrza³ychdecyzji.pl
Zdjêcie przedstawia modele z wyposa¿eniem dodatkowym dostêpnym za dop³at¹. W zale¿noœci od modelu i wersji zu¿ycie paliwa w cyklu ³¹czonym: od 4,3 l/100 km
do 9,9 l/100 km. Emisja CO2: od 113 g/km do 237 g/km, dane na podstawie œwiadectw homologacji typu. Informacje dotycz¹ce odzysku i recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji na stronie www.vwuzytkowe.pl

Krotoski – Cichy Czêstochowa, ul. Makuszyñskiego 74/76, Tel.: +48 34 368 48 70, www.krotoskicichyczestochowa.pl
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MOTORYZACJA /PRACA

AKTUALNOŚCI

OPEL POLACZEK

Czêstochowa, ul. œw. Jana 31, tel. 34 368 00 46, 361 52 25, 368 00 44
Poczesna, ul. 1 Maja 20, tel. 34 327 47 45, 327 47 46
www.polaczek.com.pl
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* Wyliczenie dla Forda Transit Custom Ambienta L1 2.0 EcoBlue, 105 KM, w promocyjnej cenie 64 127,70 z³ netto na okres 84 miesiêcy, op³ata wstêpna 25%,
wartoœæ wykupu 1%, WIBOR 1,70%. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i skierowana jest do przedsiebiorców. Zuzycie paliwa oraz
emisja CO2 w cyklu mieszanym dla nowego Forda Transit Custom Van 2.0 EcoBlue, 105 KM, M6: od 6,1 l/100 km, 157 g/km (zgodnie z rozporz¹dzeniem WE 715/2007
z póŸniejszymi zmianami w WE 692/2008 i WE 2017/1151), procedura testowa NEDC. Na zdjêciu samochód z wyposa¿eniem opcjonalnym.
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Co prawda do sytuacji tej
nie doszło w naszym rejonie,
ale nie sposób wobec niej
przejść obojętnie. Na drodze
wojewódzkiej z Tarnowa do
Tuchowa, w czasie dużego
natężenia ruchu, motocyklista pędził z prędkością ponad 130 km/h. Naruszył
przepisy kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego
– w sumie w ciągu czterech
minut uzbierał... 80 punktów karnych!
Motocyklista za nic miał
przepisy ruchu drogowego. Jechał z prędkością ponad 130
km/h, wyprzedzał w miejscach

21.

Ciekawostka

80 punktów karnych w cztery minuty!
niedozwolonych, nie zwracał
uwagi na wydawane przez policjantów sygnały do zatrzymania. Pościg nieoznakowanym
radiowozem trwał niespełna
4 minuty. W tak krótkim czasie
motocyklista naruszył przepisy
ruchu drogowego, za które
mógłby otrzymać 80 punktów
karnych. Zatrzymał się dopiero
wtedy, gdy drogę zablokował
mu drugi radiowóz. Jak się
okazało, 26-letni mieszkaniec
powiatu nowosądeckiego nie

miał nawet uprawnień do prowadzenia motocykli.
Kierowca stracił posiadane
prawo jazdy kategorii B, a za

naruszenie przepisów kodeksu
drogowego odpowie przed tarnowskim sądem. A, że nie zatrzymał się na wydawane przez

policjantów sygnały do zatrzymania to grozi mu dodatkowo
do 5 lat pozbawienia wolności.
kg

P.H.U. Dariusz Borowiecki
Oferujemy nastêpuj¹ce us³ugi:
l wyrób ca³ych resorów wszystkich typów
l regeneracja oraz monta¿ resorów i sprê¿yn samochodowych
l sprzeda¿ resorów
l sprzeda¿ artyku³ów zwi¹zanych z monta¿em resorów
Zapewniamy indywidualne dostosowanie us³ug do potrzeb klienta

42-242 Rêdziny k/ Czêstochowy,
ul. Wolnoœci 122a
Sklep
(resory firmy SCHOMÄCKER):
tel. 608 689 050
Warsztat (wyrób w³asny):
tel. 608 689 050
www.resory.czest.pl

CZYSZCZENIE FILTRA DPF – DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE
I CO SIĘ DZIEJE KIEDY FILTR SIĘ ZAPCHA? ODPOWIADA

ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PONIESIENIA DUŻYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH
Z ZAKUPEM NOWEGO FILTRA CZĄSTEK
STAŁYCH, WARTO WIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA CZYSZCZENIE FILTRA DPF. PONIŻEJ
PRZEDSTAWIMY DLACZEGO WARTO DBAĆ
O FILTRY CZĄSTEK STAŁYCH, A TAKŻE
METODY ICH REGENERACJI, KTÓRE JUŻ
WKRÓTCE BĘDĄ DOSTĘPNE W SERWISIE
KADEX NA TRAUGUTTA 16 I BOHATERÓW
KATYNIA 2.
Co robią filtry DPF?
Filtry cząstek stałych już na dobre zadomowiły się na rynku samochodów. Silnik Diesla,
w trakcie pracy, wytwarza duże ilości sadzy, którą należy zredukować. Aby ją usunąć potrzebny
jest właśnie filtr. Samoczynne oczyszczanie filtra
odbywa się w określonych warunkach. W większości przypadków to nieprzerwanie utrzymywanie obrotów silnika w przedziale od 2500 – 3500
obr./ min. Czynność ta powinna trwać kilkanaście minut, a prędkość auta nie powinna być
mniejsza niż 50 km/h. Jak wiemy, na krótkich
odcinkach drogi, szczególnie w mieście, nie za-

Maszyna do czyszczenia filtrów, która będzie
u nas dostępna – zalety, dane techniczne:

wsze udaje nam się utrzymać potrzebne warunki
do samoczyszczenia filtra. Jeśli kierowca zbagatelizuje sygnały o konieczności natychmiastowego usunięcia sadzy z filtra DPF, może dojść do
sytuacji, kiedy jej wypalenie nie będzie możliwe
w standardowym trybie.
W takim przypadku zostają nam dwie drogi:
jedna to zakup nowego filtra, a druga to specjalistyczne środki chemiczne, które rozpuszczą nagromadzoną sadzę. Kadex to sklep i serwis, który specjalizuje się między innymi w fitrach PDF,
FAP. Do tej pory można było u nas zakupić i od
razu wymienić fitry cząstek stałych. Od czerwca, będzie również można wyczyścić swój filtr.
Rozwój naszej firmy o zakup specjalistycznej
maszyny do czyszczenia tych filtrów jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku.
Koszta wyczyszczenia filtra są kilka razy niższe
od zakupu nowego DPFa. Do tej pory nasz sklep
obsługiwał klientów z całej Polski, taki też mamy
zamiar z nową usługą regeneracji filtrów. Planujemy w zestawie do zamówienia, wysyłać kuriera
po filtr do regeneracji lub możemy również sami
po niego podjechać na terenie do 100 km od
Częstochowy.

Opis produktu:
– gorąco wodne urządzenie wysokociśnieniowe
– wykorzystuje siłę hydrodynamiki przepływu
wody o charakterze turbulentnym oraz siłę impulsu sprężonego powietrza z kompresora
– idealnie współpracuje z płynem DPF Active Power zmniejszającym powierzchniowe napięcie
wody, dzięki czemu cząsteczki środka myjącego łatwiej łączą się z cząsteczkami brudu.
– dokładnie oczyszcza filtry DPF z sadzy, popiołów, olejów
Parametry techniczne:
l moc: kw 1.3
l napięcie zasilania: 3 x 400 V
l pompa wody: ebar
l zbiornik: 180 l

– Dostępna dla wszystkich marek i modeli samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
– Bezpieczna dla powłoki katalitycznej filtra.
– Wysoka skuteczność, nawet do 98 % odzyskania przepustowości kanałów filtra.
– Brak konieczności wycinania wkładu ceramicznego, spawania.
– Szybki czas czyszczenia około 15-20 min.
– Możliwość sprawdzenia rezultatu czyszczenia.
– W przypadku filtrów samochodowych, czyści
również katalizator znajdujący się obok filtra
DPF

PROCES CZYSZCZENIA:
1. Przeprowadzenie oględzin wkładu ceramicznego rdzenia filtra kamerą inspekcyjną. Wkład
filtra, który kwalifikuje się do czyszczenia nie
może być popękany, przetopiony, zaklejony.
2. Zapięcie filtra w maszynie.
3. Test przeciwciśnienia, pokazujący stopień zapchania filtra przed czyszczeniem.
4. Aplikacja środka czyszczącego do wewnętrznej części obudowy filtra (pozostawienie na
okres 5 min). DPF Active Matic.
5. Uruchomienie procesu czyszczenia. Temperatura wody 50 – 70 stopni C.
6. Analiza brudnej wody wydobywającej się z filtra (kolor, ilość oleju).
7. Zakończenie czyszczenia (10 - 20 min ciągłej
pracy).
8. Suszenie (30 min).
9. Test przeciwciśnienia, pokazujący stopień zapchania filtra po czyszczeniu. W przypadku
braku pełnej przepustowości, powrót do pkt 5.
10. Wykonanie zdjęć wkładu filtra kamerą inspekcyjną.
11. Sporządzenie raportu
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SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
 specjalizacja Citroën 

sprzeda¿ czêœci
wymiana t³umików
bezgotówkowa likwidacja szkód
komunikacyjnych
naprawa powypadkowa wszystkich
marek samochodów
wynajem auta zastêpczego

Pompy wtryskowe

Krzysztof Siudeja

ul. Jasnogórska 214, Bia³a, 42-125 Kamyk
tel. 34 362 75 51, kom. 601 928 931
e-mail: siudeja@gmail.com

SKRZYNIE BIEGÓW

„MANUAL”

- NAPRAWA
- SPRZEDA¯
- REGENERACJA
SKRZYÑ BIEGÓW
MANUALNYCH;
WSZYSTKIE MARKI I MODELE
- CZÊŒCI NOWE I U¯YWANE

ul. LUDOWA 9, CZÊSTOCHOWA, tel. 513 - 126 - 226

PROMOCJA!!!

Regulamin promocji:

JEDENASTY PRZEJAZD GRATIS!

l

Promocja rozpoczyna się od 1 kwietnia 2018 r.
i będzie trwała do odwołania.

Aby skorzystać z 11 przejazdu gratis należy zebrać
10 biletów jednorazowych normalnych sprzedanych
od 01.04.2018 r.

l

W promocji może wziąć udział każdy pasażer
korzystający z przejazdów autobusami PKS
Częstochowa S.A. na podstawie biletów
jednorazowych normalnych.

l

Aby skorzystać z 11 przejazdu gratis należy należy
okazać i oddać kierowcy lub kasjerce w kasie
biletowej na dworcu autobusowym w Częstochowie

l

10 biletów jednorazowych normalnych sprzedanych
od 1 kwietnia 2018 r. na kursy obsługiwane przez
PKS Częstochowa S.A. Na tej podstawie pasażer
otrzyma bilet promocyjny.

l

Komplet 10 biletów jednorazowych normalnych
musi być sprzedany na jednakową trasę przejazdu,
np. Kłobuck - Częstochowa - Kłobuck, niezależnie
od przystanku, z którego jest sprzedany bilet
w danej miejscowości oraz kierunku jazdy (TAM lub
POWRÓT).

l

Bilety promocyjne nie podlegają zwrotom.
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Jest prototyp

w w w.mechanika-kwec.pl

Uber chce stworzyć latające
taksówki!
Firma Uber wciąż stawia na
rewolucyjne rozwiązania. Podczas drugiego corocznego
szczytu Uber Elevate w Los
Angeles zaprezentowała prototyp latającej taksówki! I zapewniamy – to nie jest żart...
Przypomnijmy, firma Uber testuje autonomiczne samochody.
Kilka dni temu w związku z wypadkiem, w którym zginęła
49-letnia Elaine Herzberg, testy
w Arizonie zostały czasowo zawieszone. Uber nie zamierza całkowicie rezygnować z pomysłu
przejazdów autonomicznych.
Jak twierdzi BBC, firma planuje wznowić testy jeszcze tego lata, ale w Pensylwanii. I jak się
okazuje nie zamierza nam tym
poprzestać. Kolejnym krokiem
ma być stworzenie latających

taksówek które – zdaniem Ubera – będą przyszłością komunikacji miejskiej i zastąpią obecne
usługi naziemne firm taksówkarskich. Firma chce w ciągu
pięciu lat wydać 20 mln euro,
by opracować algorytmy sztucznej inteligencji potrzebne do kierowania statkami oraz system
kontroli ich lotu. Napędzane
elektrycznie statki pionowego
startu mają poruszać się na
niedużych wysokościach. Uber
bierze jednak pod uwagę fakt, że
zagęszczenie takich obiektów na
niebie w przyszłości będzie duże.
Latająca taksówka Ubera ma
powstać w paryskim centrum
badawczym. Próbne loty z kolei
zostaną przeprowadzone w 2020
roku w amerykańskim Dallas
lub Los Angeles. Firma chciałaby, aby latające taksówki na

Orlen

Siłownie przy stacjach
benzynowych
Na stacjach Orlen przy trasach tranzytowych uruchomione zostały pierwsze ogólnodostępne siłownie plenerowe
Są one skierowane w szczególności do kierowców odbywających długie trasy, umożliwiając im efektywny trening podczas przerw w podróży. W ramach pilotażu siłownie powstaną łącznie na 10 obiektach,
przede wszystkim w Miejscach
Obsługi Podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych. – Zwiększanie poziomu
bezpieczeństwa na drogach jest
bardzo ważnym obszarem naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Uruchomienie siłowni zewnętrznych przy stacjach paliw daje
kierowcom możliwość efektywnego spędzenia przerwy w podróży, zredukowania zmęczenia
i poprawy koncentracji. Jesteśmy przekonani, że ta propozycja nie tylko spotka się z dużym

zainteresowaniem wśród osób
odwiedzających nasze stacje,
ale będzie mieć także walor
edukacyjny, zachęcając kierowców do aktywnego wypoczynku
– powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN
ORLEN ds. Sprzedaży.
Każda z siłowni wyposażona
jest m.in. w orbitrek, wioślarza
oraz urządzenia do podciągania i wyciskania, a ich teren
wyłożony jest bezpieczną nawierzchnią z tartanu i oświetlony. Przy każdym przyrządzie
znajduje się instrukcja obsługi
i przykłady ćwiczeń. Sprzęt został zaprojektowany w ten sposób aby umożliwić trening
wszystkich partii mięśni oraz
kręgosłupa, co jest szczególnie
ważne w przypadku kierowców
pokonujących długie dystanse. Siłownie są dostępne dla
wszystkich i mogą funkcjonować bez względu na warunki
atmosferyczne.
kg

Rafa³ Kwec
42-130 Wreczyca Wlk.
ul. Czêstochowska 32
tel. 503 395 744

stałe weszły do użytku już
w 2023 roku.
Zamówienie taksówki lotniczej ma być oparte na standardowej aplikacji dla smartfonów.
Pasażerowie będą odbierani
i wysadzani na wyznaczonych
lotniskach, znajdujących się na
budynkach miast.

Z gazet¹ 5 % rabatu!
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ZAKRES US£UG

mechanika
elektromechanika
klimatyzacja
wulkanizacja
diagnostyka komputerowa
specjalizacja SMART
gwarantujemy pe³ny dostêp do czêœci

ZATRUDNIÊ KIEROWCÊ C+E
system 3/1, od 6 000 z³.

Tel. 729 512 269

kg

Monta¿ instalacji LPG

macar
autogaz

www.macarautogaz.pl

ul. Warszawska 73
42-200 Czêstochowa

tel. 34 361 33 27, tel. kom. 503 03 33 52
tel. kom. 513 05 55 11

TURBOSPRÊ¯ARKI
CHIPTUNING
DPF EGR OFF

MECHANIKA, DIAGNOSTYKA
SERWIS

HAMOWNIA DROGOWA INSORIC
Cz-wa, ul. Warszawska 364, tel. 518 094 672

Lubliniec

Z narkotykami
nie po drodze
Policjanci lublinieckiego drogówki prowadzili działania mające na celu ujawnianie i eliminowanie z ruchu osób, które
prowadzą pod wpływem działania środków odurzających.
W 2017 roku funkcjonariusze
policji garnizonu śląskiego ujawnili 150 kierujących, którzy kierowali pojazdem pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. W porównaniu z 2016 rokiem nastąpił wzrost o ponad
53%. Policjanci podjęli działania
mające na celu zapobiec tragicznym skutkom takiego zachowania. Do akcji włączyli się lublinieccy mundurowi, którzy na terenie
powiatu sprawdzali, czy kierujący
są trzeźwi i czy nie prowadza po
zażyciu narkotyków.
kg

Oferta dla warsztatów – serwisów dotycz¹ca wspó³pracy w zakresie
napraw – regeneracji elementów silnikowych takich jak:

G³owice silników spalinowych
Naprawy bloków silnikowych
Regeneracja korbowodów
Szlifowanie wa³ów korbowych
Us³ugi spawalnicze (aluminium,
¿eliwo, stal)
Kapitalne remonty silników
Transport

Micha³ Mroziñski
ul. Przybyszewskiego 14
42-200 Czêstochowa
tel. 34 363-44-28,
601-405-618, 601 653 771
e-mail: info@autoszlif24.pl
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Centrala
42-226 Czêstochowa
ul. Pu³askiego 76/80
tel. 34 361-30-15
fax 34 361-16-06

Filia Mys³owice
41-400 Mys³owice
ul. Obrze¿na Pó³nocna 15
tel. 32-222-22-99
fax 32 222-23-34

Filia £ódŸ
94-303 £ódŸ
ul. Konstantynowska 34
tel. 42 640-49-41/42
fax 640-49-43

FIlia Bielsko-Bia³a
43-300 Bielsko-Bia³a
ul. Komorowicka 110
tel. 33 818-46-63/64
fax 33 818-46-65

Auto Idziak Centrum
STACJA KONTROLI
POJAZDÓW

OPONY
GEOMETRIA
www.idziak.com.pl
tel. 34 361 87 61 KLIMATYZACJA
ul. Festynowa 26b ELEKTRONIKA
MECHANIKA

Dynamiczna
wymiana oleju
w automatycznych
skrzyniach
biegów

Serwis

co 60 tys. km
wymiana oleju
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Engineering Talent Development Program

– elitarny program rozwojowy w Cooper Standard
Po raz pierwszy w historii firma Cooper
projektach. Biorąc udział w programie
Standard Częstochowa uruchomiła innowauczestnicy otrzymają szansę praktycznego
cyjny program rozwojowy pod nazwą Engiwykorzystania wiedzy nabytej na studiach
neering Talent Development Program. Nie
w międzynarodowej firmie zatrudniającej
jest to zwykła oferta stażu dla studentów /
ok 30 000 pracowników na całym świecie.
absolwentów, a propozycja wzięcia udziału
w nietuzinkowym programie rozwojowym 5. Jak mogę zgłosić swój udział
będącym swego rodzaju przepustką do
w programie?
świata biznesu dla młodych inżynierów.
Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydaci
do 30 czerwca 2018 roku powinni wysłać
1. Jaki jest cel tego programu?
cv oraz list motywacyjny z argumentacją
Celem programu jest wzrost kompetencji
dlaczego chcą wziąć udział w Engineering
zawodowych i społecznych u studentów
Talent Development Program na adres:
/ absolwentów (przyszłych pracowników
rekrutacja.cwa.etdp@cooperstandard.
Cooper Standard), poprzez zdobycie przez
com.
nich praktycznego doświadczenia zawodowego zgodnie z przygotowanym pro- Engineering Talent Development Programem rozwoju. Firma Cooper Standard gram to innowacyjny program, który przede
poszukuje młodych i zdolnych pracowników, którzy nie boją się wyzwań, a poprzez
swoje zaangażowanie i samodoskonalenie
przyczyniają się do rozwoju struktur firmy.
2. Jakie są zasady realizacji programu?
Przez cały okres trwania programu tj. 12
miesięcy w kraju oraz podczas pobytu
w oddziale zagranicznym uczestnik programu otrzymuje umowę o pracę i wynagrodzenie. Program zakłada, że uczestnik
spędza po 3 miesiące w każdym z następujących działów: Produkcja, Inżynieria,
Jakość, Dział Ciągłego Doskonalenia (Lean
Manufacturing). Po zrealizowaniu założonego programu rozwojowego w Polsce,
uczestnik będzie miał możliwość wyjazdu
za granicę, celem zdobycia międzynarodowego doświadczenia.
Taka osoba otrzymuje niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie opiekuna. Program rozwojowy kończy się przedłożeniem
„projektu”, który przygotowany jest przy
wsparciu opiekuna.
3. Kto może wziąć udział w programie?
Uczestnikami projektu mogą być studenci
lub absolwenci technicznych uczelni wyższych (najlepiej nie później niż 2-3 lata
po zakończeniu studiów), którzy planują
związać swoją przyszłość zawodową z firmą Cooper Standard. Od kandydatów wymagamy: otwartości na wyzwania, chęci
do rozwoju i nauki, znajomości języka angielskiego i pakietu Office.
4. Jakie są korzyści wynikające z udziału
w programie?
Korzyści jest bardzo wiele. Udział w programie jest niepowtarzalną szansą na
skonfrontowanie inżynieryjnej wiedzy
akademickiej z rzeczywistymi wymaganiami rynku. Ten program jest swego rodzaju przepustką do świata biznesu dla
młodych inżynierów. Młodzi ludzie będą
mieć możliwość współpracować z ciekawymi osobami z branży i nie tylko. Otrzymają wymagające wyzwania i cele zaraz na
początku swojej drogi zawodowej – co jest
rzadkością na obecnym rynku pracy. Niezwykle zachęcająca jest perspektywa rozwoju i możliwość udziału w innowacyjnych

wszystkim daje możliwość zdobycia bezcennego, międzynarodowego doświadczenia zawodowego.
Jako młody inżynier, sam rozpoczynałem
swoją karierę od stażu oraz udziału w podobnym projekcie. Pozwoliło mi to lepiej
zrozumieć sposób funkcjonowania dużego,
międzynarodowego przedsiębiorstwa. Udział
w programie to zupełnie nowe doświadczenie
i nowe perspektywy rozwoju.
Jestem przekonany, że inicjatywa z którą
wychodzimy do młodych ludzi spotka się z ich
aprobatą. Zapraszam i zachęcam wszystkich
zainteresowanych do kontaktu i przesłania
zgłoszeń, ponieważ to wyjątkowa szansa,
która być może zdarza się tylko raz w życiu –
mówi Maciej Szmit, dyrektor Zakładu Cooper
Standard Częstochowa.

O NAS:

26.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 1-3 CZERWCA 2018

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

Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
Skupujemy samochody za gotówkê
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
Samochody z gwarancj¹
Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów
w bazie BIK i KRD
Leasing dla firm i osób prywatnych
Czynne 7 dni w tygodniu!

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

Wybrane samochody na dzień 29 maja 2018 r.

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

109.500 zł netto

MERCEDES GLK
2.2 CDTI,
rok prod. 2009,
krajowy, I – wł.

65.900 zł

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

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


NISSAN MICRA 1.2 E,
rok prod. 2015, kraj.,
I – wł.

n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013,

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D,
rok prod. 2010



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

 24.800 zł

KIA CEED 1.6 D,
rok prod. 2014,
kraj., I – wł., serwisowana,
na gwarancji fabrycznej
producenta
38.900 zł


25.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 D,
rok prod. 2015, krajowy,
I - wł.


118.000 zł

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra,
navi, czujniki
99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 

2.800 zł

n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 

2.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 TDCi, rok prod. 2006, 5 drzwi 9.900 zł

kraj., F. VAT

38.900 zł

n MAZDA 5 1.6 D, rok prod. 2010, 7-osobowy

26.700 zł

n MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry

16.900 zł

n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,

rok prod. 2007 

25.900 zł

I – wł., f-ra VAT

n RENAULT CLIO 1.4 E, rok prod. 1999
n RENAULT CLIO IV 1.2 E, rok prod. 2013,

kraj., I –wł., serwisowany, F-ra VAT

n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,

kraj., I – wł., F. VAT

n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,

sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT

n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015,

kraj., I – wł. 

n MERCEDES C200 2.0 D, rok prod. 2000 

11.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.9 TDi, rok prod. 2003 

n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 

14.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.

37.800 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999

n MITSUBISHI ASX 1.6 E, rok prod. 2010, kraj.,

I – wł. 

n NISSAN JUKE 1.6 E, zakup 2011, 190 KM,

kraj., I – wł.

n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,

I – wł., serwis., F. VAT

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

37.900 zł
49.900 zł
14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 CDTi, rok prod. 2015,

34.900 - 37.900 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E, rok prod. 2015, kraj.,

tempomat, krajowy, serwisowany, I - wł.,
F-ra VAT

59.900 zł



n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,

kraj., I – wł.

49.900 zł
3.900 zł
25.900 zł
18.900 zł
36.900 zł
8.900 zł
35.900 zł
8.700 zł
15.900 zł
3.900 zł
32.900 zł

n SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., I – wł. 45.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006

18.900 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2008

19.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM

53.900 zł

n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy

21.900 zł

AKTUALNOŚCI
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Audi A4 IV (B8) OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis Navi
Skóra VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
178276 km, 2.0 diesel, kombi, 143 KM,
czarny metalik, automat
VIN: WAUZZZ8K4DA236736
Pełne wyposażenie. I właściciel od
nowości.Stan idealny.
59 900 zł

Ford Fusion LIFT*Zarejestrowany
Bezwypadkowy*Klimatronik*Serwis*VIP
GWARANCJA, 2008, 197704 km, 68 KM,
1.4 diesel, srebrny metalik
VIN: WF0UXXGAJU8A47854
Garażowany. Bogate wyposażenie.
II właściciel od nowości. Stan idealny.
11 900 zł

Renault Clio III OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2009, 174381 km
1.5 diesel, kombi, srebrny, 68 KM
VIN: VF1KR1G0H41020861
Garażowany. Bogate wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.

12 900 zł

BMW SERIA 5 OPŁACONY Navi Serwis
Bezwypadkowy Klimatronik VIP
GWARANCJA – 24 m-ce, 2010, 201710 km
2.0 diesel, 184 KM, czarny, automat
VIN: WBAFW11010C636578
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
63 900 zł

Kia Venga 1.6CRDi 128PS Klima Led
Serwis ASO Wzorowy STAN
GWARANCJA 24 m-ce Bezwypadkowy
2011, 153416 km, 1.6 diesel, brązowy,
128 KM VIN: TMAEG814ABJ043978
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan WZOROWY !!

25 900 zł

Renault Grand Espace IV Lift 150PS
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima Navi
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
216340 km, 2.0 diesel, szary, 150 KM
VIN: VF1JKFJC648544529
I właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie.

42 900 zł

BMW X3 II (F25) OPŁACONY Skóra
Bezwypadkowy Pełny-Serwis Navigacja
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011, 145658
2.0 diesel, 184 KM, czarny, automat, 4x4
VIN: WBAWY31030L555474
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny !!!

71 900 zł

Mazda 3 I 1.4i*DOHC16V*OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis
GWARANCJA 24 m-ce, 2004, 198363 km,
1.4 benzyna, niebieski metalik, 86 KM
VIN: JMZBK14J251147566
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.
10 900 zł

Renault Koleos OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 213483 km,
2.0 diesel, srebrny metalik
VIN: VF1VY0A06UC251073
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo
dobry. Pełne wyposażenie

24 900 zł

Chevrolet Captiva II 7-osobowy
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron
Navi Skóra Automat GWARANCJA, 2012
130657 km, 2.2 diesel, 183 KM, szary,
automat, 7 miejsc. Garażowany.
I właściciel. Serwisowany w ASO.
Pełne wyposażenie. Stan perfekcyjny!!!

46 900 zł

MINI Cooper II Cabrio*OPŁACONY
Bezwypadkowy Navi Serwis Klima
GWARANCJA-24 m-ce, 2009, 173326 km,
1.6 benzyna, cabrio, 2/3 drzwi, srebrny,
116 KM VIN: WMWMR31010TX61364
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

25 900 zł

Renault Trafic II 115PS*9osób
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2008
227014 km, 2.0 diesel, 115 KM, srebrny
automat   VIN: VF1JLBHBH8V324577
Na gwarancji. I właściciel. Stan bardzo
dobry. Bogate wyposażenie.Wersja Long

33 900 zł

Chevrolet Orlando Automat 163PS
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
196581 km, 2.0 diesel, kombi, szary,
163 KM, automat, 7-miejscowy
VIN: KL1YA75Y9DK122076
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo
dobry. Pełne wyposażenie
33 900 zł

Nissan Qashqai II OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatron Navi Serwis
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
179340 km, 1.6 diesel, 130 KM
VIN: SJNFEAJ10U2733934
Garażowany, I właściciel. Stan bardzo
dobry. Pełne wyposażenie

45 900 zł

SEAT Leon II OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima186.000KM-Serwis
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2006
186324 km, 1.9 diesel, czarny, 101 KM
VIN: VSSZZZ1MZ6R011226
Garażowany. I właściciel. Bogate
wyposażenie. Stan idealny.

12 900 zł

Citroen C-Crosser 156PS*OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP
GWARANCJA – 24 m-ce, 2009, 196000 km,
2.2 diesel, 156 KM, srebrny metalik, 4x4
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości.
31 900 zł

Opel Antara 4x4*OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP
GWARANCJA-24 m-ce, 2007, 185034 km,
2.0 diesel, 150 KM, szary, automat, 4x4
VIN: W0LLA63F870121302
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości.Stan idealny.

26 900 zł

Toyota Avensis III OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Navi 88.000km Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2012
88966 km, 2.0 diesel, kombi, 124 KM,
czarny VIN: SB1ED76LX0E077664
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo
dobry. Pełne wyposażenie.

46 900 zł

Citroen C4 Picasso I Exclusive
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2007, 200696 km
1.6 diesel, kombi, 110 KM, brązowy, automat
Na gwarancji. Pełne wyposażenie. Wersja
Exclusive. II właściciel od nowości.
Stan idealny.
17 900 zł

Opel Insignia Country Tourer Lift 130PS
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima Navi
108.000km-Serwis GWARANCJA, 2013
108166 km, 2 diesel, 131 km, szary metalik
VIN: W0LGM5EL5E1011904
Garażowany. I właściciel, Serwisowany w
ASO. Pełne wyposażenie. Stan idealny.

45 900 zł

Toyota Previa II 7-Osób OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2003, 237578 km
2.0 diesel, szary metalik, 116 KM, 7 miejsc
VIN: JTEGG32MX00010445
Garażowany. Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny!!.

18 900 zł

Dacia Duster I OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2013, 200227 km
1.5 diesel, 108 KM, czarny metalik
VIN: UU1HSDAC648184278
Garażowany. Bogate wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.
28 900 zł

Opel Vectra C 2,0 T 175PS *
Bezwypadkowy * Serwis-ASO! *
Wzorowy-Stan * 2kpl kół * GWARANCJA,
2004, 191053 km, 2.0 benzyna, kombi
srebrny metalik, 175 KM
VIN: W0L0ZCF3541085816
Pełne wyposażenie. I właściciel od
nowości. Stan WZOROWY!!!
14 900 zł

Volkswagen Volkswagen Caddy III LIFE
105PS Bezwypadkowy 7-osób Klima
Pełny-Serwis*WZOROWY-STAN*GW-15
2009, 175021 km, 1.9 diesel, 105 KM,
grafitowy VIN: WV2ZZZ2KZAX054726
Garażowany. Stan bardzo dobry. Pełne
wyposażenie.

26 900 zł

Fiat Bravo II OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 189244 km,
1.9 diesel, szary, 116 KM
VIN: ZFA19800004080630
Garażowany. Pełne wyposażenie
II właściciel od nowości. Stan idealny.

14 900 zł

Peugeot 1007 OPŁACONY
Bezwypadkowy Klimatyzacja Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2006, 158495 km,
1.4 benzyna, 2/3 drzwi, szary, 75 KM
VIN: VF3KMKFVC20079690  Garażowany,
Na gwarancji. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości.Stan idealny.

9 900 zł

Volkswagen Sharan II BlueMotion
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron
Skóra Navi Serwis GWARANCJA, 2012
191857 km, 2.0 diesel, czarny, 140 KM
VIN: WVWZZZ7NZDV001228
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo
dobry. Pełne wyposażenie

51 900 zł

Ford Fiesta VI OPŁACONY Klima
107.000km Bezwypadkowy Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce 2012, 107355 km
1.4 diesel, 68 KM, srebrny metalik
VIN: WF0JXXGAJJCK01751
Garażowany. Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

23 900 zł

Peugeot Partner II Tepee*OPŁACONY
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP
GWARANCJA 24 m-ce, 2010, 159737 km,
1.6 diesel, kombi, szary metalik, 75 KM
VIN: VF37J9HTCAJ550181
Garażowany, Na gwarancji. Bogate
wyposażenie. I właściciel. Stan idealny.
23 900 zł

Volvo V60 I R5 163 PS R-DESIGN
Bezwypadkowy Navi Skóra Serwis VIP
GWARANCJA, 2013, 178742 km, 2.0
diesel, kombi, srebrny metalik
VIN: YV1FW31A1D1128002
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.
48 900 zł
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Nowe obowiązkowe Prawo jazdy Inwestycje drogowe
na razie bez
w dzielnicach
wyposażenie
zmian
samochodów
4 czerwca miały wejść
w życie przepisy dotyczące
świeżo upieczonych kierowców. Okresu próbnego, jazd
doszkalających i zielonego
listka na razie jednak nie będzie. Ministerstwo Cyfryzacji wycofało się z pomysłu.

Blokada alkoholowa, asystent pasa ruchu, a także system wykrywania wypadku –
między innymi takie elementy mają być wkrótce obowiązkowym wyposażeniem samochodu. A wszystko to za sprawą unijnych urzędników, którzy chcą podnieć poziom bezpieczeństwa w transporcie.
W 2017 r. na drogach państw
UE zginęło ponad 25 tys. osób, a
kolejnych 135 tys. zostało poważnie rannych. Z tego też powodu Komisja Europejska chce
podnieć poziom bezpieczeństwa.
Zgodnie z propozycją, w przyszłości każdy samochód osobowy powinien zostać wyposażony
w system zapobiegania kolizjom czołowym i potrąceniom
pieszych oraz rowerzystów, zaawansowany układ awaryjnego
hamowania, asystenta utrzymywania pasa ruchu, inteligentnego asystenta prędkości
oraz kamerę lub czujniki cofania.
Lista systemów dla samochodów ciężarowych i autobusów
jest nieco inna niż dla samochodów osobowych – obejmuje m.
in. wykrywanie pieszych czy rowerzystów na drogach.
Zmiany, jeśli zostaną przyjęte,
zmuszą producentów samochodów, by wyposażali wszystkie
swoje modele, nie tylko te z górnej półki, w nowoczesne rozwiązania, które mają zwiększać bezpieczeństwo na drogach.
W ciągu trzech lat wszystkie
nowo homologowane modele
samochodów mają bowiem posiadać wskazane przez Komisję
Europejską systemy. Naszym
celem jest zapewnienie, że wszy-

scy użytkownicy drogi, niezależnie od tego, jaka jest cena samochodu, będą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych – powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc.
Zdaniem KE samochody dodatkowo powinny posiadać m.
in. czarną skrzynkę, która pomogłaby odtworzyć okoliczności
wypadku, systemy wykrywające
zmęczenie i rozproszenie kierowcy, a także przygotowaną przez
producenta infrastrukturę ułatwiającą montaż blokady alkoholowej.
Poza zmianami dotyczącymi
wyposażenia samochodów UE
chce też pomagać państwom
członkowskim w odpowiednich
inwestycjach w ulepszenie niebezpiecznych odcinków dróg.
Zdaniem Komisji Europejskiej
wprowadzenie nowych elementów obowiązkowego wyposażenia samochodów spowodowałoby w latach 2020-2030 zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach o 10,5 tys. oraz poważnie
rannych o 60 tys.

Dołącz do naszego zespołu i zostań
pracownikiem komunikacji miejskiej w Warszawie

Posiadasz prawo jazdy

kat. D?

Oferujemy:
} Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
w dynamicznie rozwijającej się firmie w pełnym
lub niepełnym wymiarze godzin
} Pracę na nowoczesnym klimatyzowanym taborze
autobusowym z automatyczną skrzynią biegów
} Świadczenia z ZFŚS
} Pakiet medyczny
} Warszawską kartę miejską na I i II strefę
} Możliwość zakwaterowania
} Nie masz odpowiednich uprawnień?
pomożemy Ci je uzyskać

Skontaktuj się z nami już dziś!
mail: rekrutacja@mobilis.pl
telefon: 606 261 469

kg

Świeżo upieczonych kierowców miała czekać prawdziwa
rewolucja. Została ona jednak
odłożona w czasie. W efekcie
na razie nie będzie zapowiadanych ograniczeń prędkości,
dwuletniego okresu próbnego,
zielonego listka, ani szkoleń
dotyczących bezpieczeństwa.
Ministerstwo
Cyfryzacji
w obawie przed powtórką niedawnych problemów przy
zmianie procedur badań technicznych, odłożyło wprowadzenie zmian do momentu, kiedy
system CEPiK będzie gotowy.
A kiedy to nastąpi? Tego na razie nie wiadomo.
Resort jest już ostrożniejszy
z kolejnymi deklaracjami, bo
start nowych przepisów odkładany jest już w czasie po raz
piąty! Za każdym razem powód
jest ten sam – problemy z systemem CEPiK 2.0. Właściwie
z konkretów wiemy jedynie tyle, że powyższe zmiany będą
wprowadzane etapowo.

Drogowe inwestycje sukcesywnie docierają do poszczególnych dzielnic naszego miasta, Na Wrzosowiaku zakończyła się właśnie budowa ul.
Kamińskiego – a przy okazji
odcinka sąsiedniej ul. Zagórskiego. Remont trwa na kilku
ulicach na Tysiącleciu oraz na
odcinku ul. Iwaszkiewicza na
Północy.

Prace na ul. Kamińskiego zaczęły się w zeszłym roku. - Z nowej drogi skorzystają przede
wszystkim mieszkańcy okolicznych posesji, choć chodziło także
o lepszą dostępność obszarów
przyległych do projektowanych
ciągów komunikacyjnych – zaznacza Maciej Hasik, rzecznik
prasowy Miejskiego Zarządu Dróg
i Transportu w Częstochowie. Inwestycja objęła odcinek o długości około pół kilometra. W ramach
zadania – oprócz drogi – powstał

chodnik po obu jej stronach.
Przebudowano skrzyżowania,
zjazdy publiczne i indywidualne.
Jest też nowa kanalizacja deszczowa i techniczna oraz wodociąg
z przyłączami. Nie zapomniano o
zieleni – założono nowy trawnik,
który w ramach umowy przez rok
będzie miał zapewnioną pielęgnację. Przy okazji udało się przebudować także fragment sąsiedniej
ul. Zagórskiego. Na realizację wydano ponad 3 mln 272 tys. zł.
W innych dzielnicach miasta
też można spotkać drogowców.
Trwa pierwszy etap przebudowy
ul. Bardowskiego (505 tys. zł) –
dotyczy chodników i miejsc parkingowych. Na Tysiącleciu natomiast przebudowywana jest ulica Broniewskiego (koszt 850 tys.
zł). Przekazano również plac budowy firmie, która zaczęła przebudowę fragmentu ul. Iwaszkiewicza na Północy (ok. 130 tys. zł).
kg
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Eksperci Yanosika:

Które drogi policja lubi
najbardziej?
Dokończenie ze str. 1

Najmniej fotoradarów w Polsce
odnotowano w woj. opolskim (12),
świętokrzyskim (15) oraz zachodniopomorskim (21). – Porównując
województwo mazowieckie z przybliżoną powierzchniowo Słowacją
okazuje się, że Mazowieckie ma o
ponad 6 razy więcej fotoradarów
niż nasz południowy sąsiad.
Mniej urządzeń monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle niż w województwie
mazowieckim jest także w innych
państwach Europy: Łotwie, Estonii, Słowenii, Chorwacji czy Portugalii – komentuje Dawid Kaczmarowski z Yanosika.
Szczegółową mapę fotoradarów punktowych, odcinkowych
pomiarów prędkości i kontroli
przejazdu na czerwonym świetle
można znaleźć na stronie CANARD-u, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem
Drogowym. Eksperci Yanosika
zestawili liczbę fotoradarów z kilometrażem dróg krajowych
przypadających na dane województwo. W tym przypadku na
prowadzenie wychodzi woj. śląskie, gdzie w przeliczeniu na 100
km dróg krajowych z tego regionu przypada ok. 6 fotoradarów.
Na drugim miejscu uplasowało
się województwo pomorskie (ok.
4 fotoradary na 100 km). Na trzecią pozycję spadło województwo
mazowieckie, w którym kierowcy
na 100 km drogi mogą w zaokrągleniu spotkać 4 rejestratory.

Najmniejsze zagęszczenie fotoradarów na drogach krajowych odnotowano w woj. opolskim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim. W każdym z tym województw przypadają ok. 2 fotoradary na 100 km dróg.

Gdzie czekają policjanci?
Eksperci z systemu Yanosik
postanowili to sprawdzić, które
drogi najbardziej „lubią” policjanci. – Aby bezpiecznie dojechać do celu warto przygotować
się na różnego rodzaju sytuacje
na drodze. Nasz system stwarza
możliwość dodawania ostrzeżeń,
m.in. o utrudnieniach związanych z remontami,
zagrożeniach, a także tych o kontrolach
prędkości. Ich wiarygodność
sprawdzana jest przez następnych kierowców przejeżdżających
przez dane miejsce, poprzez zatwierdzenie lub odrzucenie wcześniej dodanego zgłoszenia. W ten
sposób użytkownicy mogą z wyprzedzeniem przygotować się na
odpowiedni manewr zwiększając
tym samym bezpieczeństwo na
polskich drogach – komentuje
Julia Rachwalska, Yanosik.
Mając dostęp do tego typu
zgłoszeń przeanalizowane zostały
trasy, na których użytkownicy
systemu najczęściej dodają komunikaty dotyczące policji monitorującej prędkość. Pod lupę ekspertów trafiły wszystkie drogi
krajowe na terenie Polski, czyli
miejsca najczęściej uczęszczane

podczas majówkowych podróży.
Spośród nich zostało wyłonionych 10 dróg, które charakteryzują się największą liczbą potwierdzonych zgłoszeń o kontrolach prędkości w systemie Yanosik. Jak się okazuje, najczęściej
kontrolowaną przez policję trasą
w Polsce jest droga krajowa nr 1.
Tam w ciągu 3,5 miesiąca użytkownicy systemu Yanosik zgłosili ponad 21 kontroli prędkości na
1 km drogi. Nieco mniej, ale nadal w czołówce rankingu uplasowała się droga nr 86, gdzie odnotowano 20 kontroli na 1 km. Podium zamyka droga krajowa nr
97 łącząca Rzeszów z autostradą
A4. Choć trasa ta liczy zaledwie 6
km to użytkownicy systemu bardzo często zgłaszali na niej kontrole prędkości: aż 14 w przeliczeniu na 1 km. Wśród najczęściej kontrolowanych dróg krajowych w Polsce znalazły się także
trasy: 95, 80, 7, 81, 47, 98, 49.
Czy częste miejsca kontroli idą w
parze z wypadkami? Specjaliści
systemu postanowili porównać
dane ze statystykami opublikowanymi w grudniowym raporcie
o najbardziej niebezpiecznych
drogach w Polsce. Jak się okazało istnieją w tym przypadku
duże powiązania. Aż 8 na 10 tras
znalazło się zarówno w zestawieniu najbardziej niebezpiecznych
dróg w Polsce, jak i w top dróg
najczęściej
kontrolowanych
przez policję.
kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

FINANSE

MOTORYZACJA

OKNA – DRZWI

LOMBARDY

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEDYCYNA

LOMBARD KAPS
A
LUCJ
REWO OWA
N
CE

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

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

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

MOTORYZACJA

www.kapssc.pl

WAGI

POGRZEBY

LOMBARD
DELTA
n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2222), Starosta Częstochowski
zawiadamia, że w dniu 28 maja 2018 r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Olsztyn

Decyzja Starosty Częstochowskiego nr 1/2018 /ZRID z dnia 28.05.2018r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej klasy technicznej D”
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych
które znajdują się w liniach rozgraniczających teren projektowanego przedsięwzięcia:
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych

obręb ewid. Olsztyn, jedn. ewid. Olsztyn – dz. nr ewid.: 1723/4; 1724/4; 1727/2; 1731/2; 1746/2; 1747/2; 1759/2;
1760/2; 1781/8; 1787/2; 1788/2; 1789/2; 1701/2; 1722/4; 1726/2; 1728/4; 1729/4; 1730/2; 1737/3; 1749/4; 1753/4;
1754/4; 1755/2; 1756/2; 1757/2; 1758/2; 1761/2; 1762/2; 1763/2; 1764/2; 1765/2; 1766/2; 1767/2; 1768/2; 1770/7;
1770/10; 1773/2; 1774/2; 1775/2; 1776/2; 1777/2; 1778/2; 1779/2; 1780/2; 1784/4; 1786/2.
W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia mogą
zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, pokój 16 lub 17, parter, tel. (34) 3229 145.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek w Kuźnicy Lechowej o
pow. mieszkalnej 40 m2, użytkowej 76 m2 .
Działka 1100 m2 uzbrojona: woda, prąd, gaz.
Oaza spokoju i wypoczynku. CQ ena 168
tys. km – do negocjacji. Tel. 796 307 890
n SPRZEDAM dom w stanie surowym do
wykończenia. Przybynów, ul. Ostrowska.
Tel. 692 414 626
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną 1600 m2.
Kolonia Borek. Tel. 506 787 261
n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna.
Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140
WYNAJMĘ —
DO—WYNAJĘCIA!
n WYNAJMĘ
garaż.
ul. Rocha
121.
sala przy ROD
„Hutnik”
w Częstochowie,
ul.
Tel.
34 36247/71.
94 27Sala na 100 osób, zaplecze
Limbowa
kuchenne,
zamknięty
n WYNAJMĘ
dla siebie
pokój parking.
w Częstochowie
Wesela,
imprezy okolicznościowe.
lub
kupiękomunie,
małe mieszkanie.
Tel. 885 645 222

Kontakt tel. 668 983 067

SPRZEDAM
— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telewizor do małego pokoju, mało
używany. Cena 200 zł. Tel. 530 485 377
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM plecak turystyczny duży – cena
30 zł. Plecak turystyczny mniejszy – cena 20
zł. Tel. 530 485 377
n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki
Philipiak. Tel. 504 230 153
USŁUGI

n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125, 900 W
z uchwytem pistoletowym, mało używaną (1
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072

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

n SPRZEDAM poziomicę laserową mało
używaną (komplet w pudełku). Cena 50 zł.
Tel. 886 486 072

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

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM spodnie jeans, 3 szt. – cena 20
zł/szt. Spodnie dresowe – cena 5 zł. Szlafrok
męski – cena 50 zł. Tel. 530 485 377
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł.
Tel. 530 485 377

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

n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z
dzianiny. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
Umowa o pracę. Tel. 34 365 72 12
n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb.
665013836
— 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
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

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56
603 471 221

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

SPRZEDAM

FIRME, GASTRONOMICZNA,
tel. 503 772 637

MEBLE / MOTORYZACJA

SPORT
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Spartakiada

Piłka nożna

Raków kończy sezon. W niedzielę Gminna rywalizacja
podejmuje Pogoń Siedlce
W niedzielę, 3 czerwca piłkarze częstochowskiego Rakowa zakończą sezon w Nice 1
Lidze. W ostatniej kolejce
zmierzą się na stadionie przy
ul. Limanowskiego z Pogonią
Siedlce.
W minionej kolejce rozstrzygnęła się kwestia awansu do
ekstraklasy. W najwyższej klasie
rozgrywkowej zagrają Miedź Legnica i Zagłębie Sosnowiec. W
pewnym momencie wśród drużyn, które liczył się w tej walce,
był częstochowski Raków. Po
bezbramkowym remisie z Olimpią Grudziądz i porażce w Łęcznej drużyna Marka Papszuna
straciła na to szanse.
Częstochowianie
zajmują
obecnie siódme miejsce z dorobkiem 50 punktów. Zwyciężając w
niedzielnym meczu, mogą awan-

sować w tabeli. Pojedynek ten
będzie dużo ważniejszy dla Pogoni Siedlce, która nie jest jeszcze
pewna utrzymania. Przed ostatnią kolejką ma 37 punktów i zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące utrzymanie w Nice 1 Lidze.
Punkt do Pogoni traci Stomil
Olsztyn, a dwa “oczka” Górnik
Łęczna.
W niedzielę goście będą chcieli wygrać w Częstochowie za
wszelką cenę. Z kolei Raków liczy na to, że zakończy sezon
zwycięstwem przed własną publicznością.
Z piłkarzami częstochowskiego klubu będzie można już spotkać się w Dzień Dziecka. W
Centrum Handlowym Jagiellończycy pojawią się: Piotr Malinowski, Tomas Petrasek i Dariusz
Formella oraz trener Maciej Sikorski. Zawodnicy oraz szkole-

niowiec bramkarzy będą między
innymi rozdawali autografy i odpowiadali na pytania kibiców.
Delegację czerwono-niebieskich
spotkać będzie można od godziny 15 w łączniku przy windzie.
W sobotę z kolei od wczesnych
godzin porannych będzie nas
można spotkać na Placu Biegańskiego. To właśnie tam podczas
XI Targów Motoryzacyjnych - organizowanych przez Życie Częstochowy i powiatu - w czerwono-niebieskim namiocie klubowym do kupienia będą gadżety
RKS-u. O godz. 15 otwarty zostanie sklep Rakowa w Galerii
Jurajskiej.
Niedzielny mecz rozpocznie
się o godz. 12.45. Po nim na murawę wybiegną oldboje RKS-u,
którzy rozegrają pojedynek charytatywny.
KR

Częstochowianie obejrzą mundial
w strefie kibica. Otwarcie 14 czerwca

14 czerwca na inaugurację
mistrzostw świata w piłce
nożnej w Rosji na placu Biegańskiego oficjalnie otwarta
zostanie strefa kibica. Na trybunach będzie mogło zasiąść
ok. pół tysiąca osób.

– Montaż strefy kibica rozpocznie się 11 czerwca, a jej
otwarcie zaplanowaliśmy na
pierwszy mecz mistrzostw świata pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską - informuje Aleksander
Wierny, naczelnik Wydziału
Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. - W
strefie transmitowane będą

wszystkie pojedynki mundialu.
Utworzenie strefy kibica wiązało się z wykupieniem stosownych licencji umożliwiających
transmisję meczów w przestrzeni publicznej. Częstochowa będzie musiała zapłacić TVP ok.
15 tys. zł brutto.
– Czekamy jeszcze tylko na
potwierdzenie od FIFY za pośrednictwem Telewizji Polskiego
zgody na sponsora strefy kibica
- dodaje Wierny.
Oprócz transmisji meczów organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje. Będą animacje dla
dzieci na małych boiskach, piłkarzyki i muzyka grana na żywo.

Przypomnijmy, że Polacy
awansowali do mistrzostw świata jako zwycięzca grupy E. W
meczach eliminacyjnych zdobyli
aż 25 z 30 możliwych punktów,
wygrywając 8 z 10 spotkań - oba
z Armenią, Czarnogórą i Rumunią i po jednym z Danią i Kazachstanem.
Pierwszy mecz na mistrzostwach świata reprezentacja naszego kraju rozegra 19 czerwca o
godz. 17 (czasu polskiego) z Senegalem w Moskwie. 24 czerwca
w Kazaniu zmierzy się z Kolumbią (godz. 20), a 28 czerwca Wołgogradzie z Japonią (godz. 16).

Reprezentacje czternastu
gmin powiatu częstochowskiego wzięło udział w III Spartakiadzie Powiatu Częstochowskiego. W sumie w trzynastu konkurencjach zmierzyło się 600 osób!

Sprzyjająca zawodom pogoda,
sprawna organizacja i dobry nastrój uczestników sprawiły, że rywalizacja przebiegała bez zakłóceń, w sportowej i przyjacielskiej
atmosferze. W sumie w trzynastu
– często niebanalnych - konkurencjach zmierzyło się 600 zawodników w różnym wieku - od
uczniów szkół podstawowych po
seniorów. Rywalizacja odbywała
się w różnych dyscyplinach. Niektóre konkurencje wymagały
szczególnych umiejętności. Wymienić tu można „Trzymanie ciężarka”, „Dziurawe wiadro”, wyścig na nartach… dwuosobowych,
„Siatkonoga”, rzuty… wałkiem do
celu. Były też nieco bardziej tradycyjne – na przykład przeciąganie liny, wieloskoki, bieg przełajowy mężczyzn i kobiet, rzuty do kosza, tenis stołowy dziewcząt
i chłopców, strzały do bramki.
– III Spartakiada uświetniona
została udziałem przedstawicieli samorządowców z zaprzyjaźnionego
rejonu śniatyńskiego na Ukrainie
na czele z Wasylem Gładyjem –
pierwszym zastępcą przewodniczącego Regionalnej Rady Iwano-Frankowskiej i Iwanem Uhrynem –
przewodniczącym Rady Powiatu
Śniatyńskiego – podkreśla Grażyna
Folaron, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Imprezą towarzyszącą był turniej piłki nożnej, w którym wystąpiły drużyny: reprezentacja
Polski księży (halowi mistrzowie
Europy z 2018 roku), reprezen-

KR

Mundial 2018: Terminarz grup mistrzostw świata w Rosji
(godziny według czasu polskiego)
– grupa A
czwartek, 14 czerwca
Rosja – Arabia Saudyjska (Moskwa, godz. 17.00)
piątek, 15 czerwca
Egipt – Urugwaj (Jekaterynburg, 14.00)
wtorek, 19 czerwca
Rosja – Egipt (Sankt Petersburg, 20.00)
środa, 20 czerwca
Urugwaj – Arabia Saudyjska (Rostów nad Donem, 17.00)
poniedziałek, 25 czerwca
Urugwaj – Rosja (Samara, 16.00)
Arabia Saudyjska – Egipt (Wołgograd, 16.00)
– grupa B
piątek, 15 czerwca
Maroko – Iran (Sankt Petersburg, 17.00)
Portugalia – Hiszpania (Soczi, 20.00)
środa, 20 czerwca
Portugalia – Maroko (Moskwa, 14.00)
Iran – Hiszpania (Kazań, 20.00)
poniedziałek, 25 czerwca
Hiszpania – Maroko (Kaliningrad, 20.00)
Iran – Portugalia (Sarańsk, 20.00)
– grupa C
sobota, 16 czerwca
Francja – Australia (Kazań, 12.00)
Peru – Dania (Sarańsk, 18.00)
czwartek, 21 czerwca
Francja – Peru (Jekaterynburg, 14.00)
Dania – Australia (Samara, 17.00)
wtorek, 26 czerwca
Dania – Francja (Moskwa, 16.00)
Australia – Peru (Soczi, 16.00)
– grupa D
sobota, 16 czerwca
Argentyna – Islandia (Moskwa, 15.00)
Chorwacja – Nigeria (Kaliningrad, 21.00)
czwartek, 21 czerwca
Argentyna – Chorwacja (Niżny Nowogród, 20.00)
piątek, 22 czerwca
Nigeria – Islandia (Wołgograd, 17.00)

wtorek, 26 czerwca
Islandia – Chorwacja (Rostów nad Donem, 20.00)
Nigeria – Argentyna (Sankt Petersburg, 20.00)
– grupa E
niedziela 17 czerwca
Kostaryka – Serbia (Samara, 14.00)
Brazylia – Szwajcaria (Rostów nad Donem, 20.00)
piątek, 22 czerwca
Brazylia – Kostaryka (Sankt Petersburg, 14.00)
Serbia – Szwajcaria (Kaliningrad, 20.00)
środa, 27 czerwca
Serbia – Brazylia (Moskwa, 20.00)
Szwajcaria – Kostaryka (Niżny Nowogród, 20.00)
– grupa F
niedziela, 17 czerwca
Niemcy – Meksyk (Moskwa, 17.00)
poniedziałek, 18 czerwca
Szwecja – Korea Płd. (Niżny Nowogród, 14.00)
sobota, 23 czerwca
Niemcy – Szwecja (Soczi, 17.00)
Korea Płd. – Meksyk (Rostów nad Donem, 20.00)
środa, 27 czerwca
Meksyk – Szwecja (Jekaterinburg, 16.00)
Korea Płd. – Niemcy (Kazań, 16.00)
– grupa G
poniedziałek, 18 czerwca
Belgia – Panama (Soczi, 17.00)
Tunezja – Anglia (Wołgograd, 20.00)
sobota, 23 czerwca
Belgia – Tunezja (Moskwa, 14.00)
niedziela, 24 czerwca
Anglia – Panama (Niżny Nowogród, 14.00)
czwartek, 28 czerwca
Anglia – Belgia (Kaliningrad, 20.00)
Panama – Tunezja (Sarańsk, 20.00)
– grupa H
wtorek, 19 czerwca
Kolumbia – Japonia (Sarańsk, 14.00)
Polska – Senegal (Moskwa, 17.00)
niedziela, 24 czerwca
Japonia – Senegal (Jekaterynburg, 17.00)

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Polska – Kolumbia (Kazań, 20.00)
czwartek, 28 czerwca
Senegal – Kolumbia (Samara, 16.00)
Japonia – Polska (Wołgograd, 16.00)
Mundial 2018: Faza pucharowa
– 1/8 finału
sobota, 30 czerwca
1. w grupie C – 2. w grupie D (Kazań, 16.00)
1. w grupie A – 2. w grupie B (Soczi, 20.00)
niedziela, 1 lipca
1. w grupie B – 2. w grupie A (Moskwa, 16.00)
1. w grupie D – 2. w grupie C (Niżny Nowogród, 20.00)
poniedziałek, 2 lipca
1. w grupie E – 2. w grupie F (Samara, 16.00)
1. w grupie G – 2. w grupie H (Rostów nad Donem, 20.00)
wtorek, 3 lipca
1. w grupie F – 2. w grupie E (Sankt Petersburg, 16.00)
1. w grupie H – 2. w grupie G (Moskwa, 20.00)
– ćwierćfinały
piątek, 6 lipca
I. zwycięzca A1-B2 – zwycięzca C1-D2 (Niżny Nowogród,
16.00)
II. zwycięzca E1-F2 – zwycięzca G1-H2 (Kazań, 20.00)
sobota, 7 lipca
III. zwycięzca F1-E2 – zwycięzca H1-G2 (Samara, 16.00)
IV. zwycięzca B1-A2 – zwycięzca D1-C2 (Soczi, 20.00)
– półfinały
wtorek, 10 lipca
zwycięzca ćwierćfinału I – zwycięzca ćwierćfinału II (Sankt
Petersburg, 20.00)
środa, 11 lipca
zwycięzca ćwierćfinału III – zwycięzca ćwierćfinału IV (Moskwa, 20.00)
– mecz o 3. miejsce
sobota, 14 lipca (Sankt Petersburg, 16.00)
– finał
niedziela, 15 lipca (Moskwa, 17.00)

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

tacja powiatu śniatyńskiego
z Ukrainy, reprezentacja powiatu częstochowskiego.

WYNIKI TURNIEJU:
Powiat Częstochowski – Reprezentacja Polski Księży 
3:2
Reprezentacja Polski Księży - Powiat Śniatyński 
8:1
Powiat Częstochowski - Powiat
Śniatyński 
4:0
Tabela:
1. Powiat Częstochowski

- 6 pkt. (bramki 7: 2)
2. Reprezentacja Polski Księży

- 3 pkt. (bramki 10: 4)
3. Powiat Śniatyński

- 0 pkt. (bramki 1:12)
W meczu piłki siatkowej lepsza
okazała się drużyna Powiatu Częstochowskiego, która pokonała samorządowców ze Śniatynia 2:0.
Po zakończeniu wszystkich
konkurencji i podliczeniu zebranych przez reprezentacje gmin
punktów okazało się, że w klasyfikacji generalnej zwyciężyła
gmina Koniecpol – 134,7 pkt
przed Lelowem – 107,5 pkt i Poczesną – 97,2 pkt.
Medale i puchary najlepszym
zawodnikom, drużynom i reprezentacjom gmin wręczali: Krzysztof Smela, starosta częstochowski, Henryk Kasiura, wicestarosta częstochowski, członkowie
Zarządu Powiatu: Jan Miarzyński i Leonard Smolarski oraz Tomasz Gęsiarz, wójt gminy Mstów.
- Słowa uznania i podziękowania należą się władzom gminy
Mstów za przygotowanie imprezy na wysokim poziomie oraz
działaczom Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie za
trud włożony w przygotowanie
organizacyjne i przeprowadzenie
imprezy – podsumowuje Grażykg
na Folaron. 

Dzieñ Dziecka
Dzisiaj Wasze Œwiêto
Dzieñ Dziecka
bêd¹ najlepsze ¿yczenia i prezenty,
Zosia dostanie kolorowe zabawki
pouk³ada je do szafki,
co dostanie Ania i Magda?
Nowe bajki do czytania
Co dostanie Ewa i Agnieszka?
Domek dla lalek,
a mo¿e ma³ego pieska?
Marek dostanie piêkny zegarek,
a Franek i Zenek otrzymaj¹ rowerki
bêd¹ siê œcigaæ do najbli¿szej barierki,
Adaœ i Jarek dostan¹ huœtawki
by huœtaæ siê do woli
po powrocie ze szko³y.
Irena Krawczyk

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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P RO G R A M T V – P I Ą T E K 1 C Z E R WC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 255;
serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Ojciec Mateusz; s.XIX;
odc. 251; serial
kryminalny TVP
10:10 Klan; odc. 3318;
telenowela TVP
10:35 Program sportowy
11:05 Dr Quinn; seria V, odc.
9/26; serial obyczajowy;
USA (1996)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce –
Śladami kotów; film
dokumentalny; Niemcy
(2016); reż.:Martina
Treusch
13:45 Elif; s.II; odc. 256;
serial; Turcja (2014)
14:40 Droga do Rosji;
magazyn
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Leśniczówka; odc. 27
18:25 Leśniczówka; odc. 28
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
21:35 Big Music Quiz
22:40 Gra z fortuną; film
obyczajowy; USA (1996);
reż.:Bethany Rooney;
wyk.:Teri Pold, Corbin
Bernstein, Reed Diamond
00:20 Wielkie Legendy
Mundialu
00:50 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat – Polska gęba; talkshow
01:30 Skyfall; film
sensacyjny; Wielka
Brytania, USA (2012);
reż.:Sam Mendes;
wyk.:Daniel Craig, Judi
Dench, Javier Bardem,
Ralph Fiennes

TVP2
06:05 Za marzenia; odc. 12;
serial TVP
06:55 Włoska kuchnia jak u
babci; odc. 11/13 Bari;
cykl dokumentalny; USA
(2013)
07:20 Na sygnale; odc. 68
„Nowe życie”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
96 „Kuzyn Artur”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1874; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 214
ed. 4; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
145; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:25 Makłowicz w podróży;
magazyn kulinarny
14:55 Za marzenia; odc. 12;
serial TVP
16:00 Familiada; odc. 2378;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 248
ed. 4; teleturniej
17:10 Czarna Perła; odc.
19/67; serial obyczajowy;
Turcja (2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
97 „Historie
samochodowe”; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 69
„Kibole”; serial
fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1874; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1875; serial obyczajowy
TVP
20:45 O mnie się nie martw;
s.VIII odc. 13/13; serial
komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238; serial
komediowy TVP
22:25 La La Poland; odc.
(6); program rozrywkowy
23:20 Iskander; odc. 3/4;
serial kryminalny; Francja
(2017)
00:20 Podstępne druhny;
komedia romantyczna;
USA (2010); reż.:James
Hayman; wyk.:Raven
Symone, Joanna Garcia,
Beth Broderick, David
Clayton Rogers
01:50 Wysoka fala; film
obyczajowy; USA (2012)
03:55 Autoportret z
kochanką; film
obyczajowy; Polska
(1996)

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (692);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(488); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (47); serial
paradokumentalny; serial
poświęcony niezwykłym
wydarzeniom, które stały
się udziałem zwykłych
ludzi. W każdym odcinku
ukazane zostaną dwie
szokujące historie.
11:00 Dlaczego ja? (820);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (171); serial
paradokumentalny. Dalszy
ciąg serialu z gatunku
docu-crime
opowiadającego o pracy
policjantów: Natalii
(Ewelina Ruckgaber),
Kuby (Piotr Mróz),
Olgierda (Arkadiusz
Krygier), Krystiana...
13:00 Trudne sprawy (737);
serial paradokumentalny.
Poruszające opowieści o
kłopotach, które często
stają się udziałem
zwykłych ludzi: zdradach,
oszustwach, rodzinnych
intrygach, problemach z
wymiarem
sprawiedliwości, policją...
14:00 Pierwsza miłość
(2702); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (783);
serial paradokumentalny
15:45 Siatkówka mężczyzn;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Francja
18:00 Pierwsza miłość
(2703); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (19); serial
komediowy. Kiepski jest
bezrobotny. Dom
utrzymuje jego żona.
Paździoch to właściciel
stoiska Majtex
20:00 Krudowie; film
animowany, USA 2013.
Jaskiniowiec Grug jest
wrogo nastawiony do
nowości. Zmienia się za
sprawą genialnego
wybranka swojej córki.
22:10 Sahara; film
przygodowy, Niemcy/
Hiszpania/USA/Wielka
Brytania 2005
0:55 Błogosławiona; horror,
Rumunia/Wielka Brytania
2004
2:55 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5327) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5
(4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
8-Krem z cieciorki z
rodzynkami (10/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2262) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (549) program obyczajowy
12:00 Szkoła (291) program
13:00 Szpital (435) program obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia (3/10) program
15:00 Kuchenne rewolucje
14 (9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (292) program
17:00 Ukryta prawda (550) program obyczajowy
18:00 Szpital (436) program obyczajowy.
Pacjentem dr Piotra
Wójtowicza jest 40-latek,
który właśnie wybudził się
ze śpiączki. Mężczyzna ma
jednak bardzo silne bóle w
klatce piersiowej. Do
szpitala przyjeżdża także
jego żona…
19:00 Fakty (7457)
19:35 Sport (7440)
19:45 Pogoda (7437)
19:50 Uwaga! (5328) program
20:00 Transformers: Wiek
zagłady - film
przygodowy, USA/Chiny
2014. Ludzkości grozi
zagłada ze strony nowego
wroga. Tylko Optimus
Prime i Autoboty mogą
uratować świat. Lecz
teraz, gdy rząd zwrócił się
przeciw nim, potrzebują
nowych sprzymierzeńców,
wśród których są
wynalazca Cade Yeager
(Mark Wahlberg) i
nieustraszone Dinoboty!
23:25 Księga ocalenia - film
sensacyjny, USA 2010.
Akcja filmu rozgrywa się
w 2044 roku, w świecie
zniszczonym przez
kataklizm. Samotnik Eli
(Denzel Washington)
przemierza bezkresne
przestrzenie zrujnowanej
Ameryki. Ma w posiadaniu
tajemniczą księgę, która
zawiera klucz do ocalenia
ludzkości…
01:55 Kuba Wojewódzki 11
(9/13) - talk show
02:55 Uwaga! (5328) program
03:15 Moc Magii(TVN noc)
(146/250) - program
04:35 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 69
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 54.
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 24
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 1
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, 2006
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 2
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 5
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 76
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
15:55 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
17:00 Gwiazdy lombardu;
factual, USA 2014
17:30 Gwiazdy lombardu
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 54.
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 55
20:00 Żądza śmierci; akcja,
Kanada, Rosja, USA 2009.
Były członek rosyjskiej
mafii - Rusłan, zamierza
napisać książkę o świecie
przestępczym. Po wielu
latach postanawia także
odnowić kontakt ze swoją
córką, która niedługo
wychodzi za mąż. Okazuje
się, że wybrankiem jest
Stephen, syn gangstera,
największego wroga
Rusłana…
21:55 Gunman: Odkupienie;
akcja, USA 2015. James
Terrier (Sean Penn) przed
laty pracował jako
likwidator dla tajnych
amerykańskich służb
specjalnych. Teraz,
zdradzony przez swoją
organizację, sam stał się
jej celem…
00:05 Ghost Rider; akcja,
Australia, USA 2007.
Dawno temu gwiazdor
motocyklowy, Johnny
Blaze, zawiera pakt z
diabłem…
02:15 Dyżur; factual,
Polska2009; odc. 14
02:50 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny2010;
odc. 13
05:05 Niesamowite!;
factual2014; odc. 20
05:25 Niesamowite!;
factual2014; odc. 21

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
64; telenowela histor. TVP
06:10 Na sygnale; odc. 29
„Fachowiec”; serial
fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 30
„Oddajcie mi dziecko”;
serial fabularyzowany TVP
07:15 Królowa Bona; odc. 9;
serial TVP
08:25 Pan Wołodyjowski; cz.
I; film historyczny
09:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
92 „Razem czy osobno”;
serial komediowy TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
93 „Videofilmowanie”;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
94 „Szykujemy Święta”;
serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.VIII; odc. 98
- Zbrodnia to niesłychana,
pani zabija pana; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.VIII; odc. 99
- Los pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 206 - Konferencja;
serial kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 207 - Dębowa Górka;
serial kryminalny TVP
15:10 Pan Wołodyjowski; cz.
II; film historyczny
16:40 Na sygnale; odc. 30
„Oddajcie mi dziecko”;
serial fabularyzowany TVP
17:15 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
18:15 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
19:05 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 208 - Porzeczki;
serial kryminalny TVP
20:00 Akademia pana
Kleksa - część 2
Tajemnica Golarza Filipa;
film przygodowy
21:30 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
22:25 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 209 - Nauczyciel;
serial kryminalny TVP
00:20 Ojciec Mateusz; s.XIX;
odc. 250; serial
kryminalny TVP
01:20 Oficerowie; odc. 5/13 Wkręt; serial kryminalny
TVP
02:15 Oficerowie; odc. 6/13 Paparazzi; serial
kryminalny TVP
03:15 Królowa Bona; odc. 9;
serial TVP
04:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
93 „Videofilmowanie”;
serial komediowy TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
94; serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:10 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /4/;
Francja (2016)
05:45 Okrasa łamie przepisy
– Chrupiący chleb z pieca
06:25 Śpiewające fortepiany
(10)
07:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (27) - Zagłębie
08:25 Jeden z dziesięciu;
8/102; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 171
ed. 4; teleturniej
09:40 Kierunek Kabaret; /45/
- Sieć i inne
dobrodziejstwa
współczesności
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki; /8/ - „Kwiaty we
włosach” - Czerwone
Gitary
10:50 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /4/;
Francja (2016)
11:30 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - M jak majówka
(1-2)
13:30 Śpiewające fortepiany
(11)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Rzeczpospolita
Kabaretowa - XI Festiwal
Kabaretu Koszalin 2005
(1-3)
17:15 Herbatka z kabaretem
(11); program rozrywkowy
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Królik po polsku
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (84)
Męska rzecz; cykl report.
18:55 Makłowicz w podróży.
Podróż 45 - Kuba (176)
Szlak bojowy
19:35 Humor w odcinkach –
Herbatka z kabaretem
(25); program rozrywkowy
20:10 Śpiewające fortepiany
(12)
21:20 Postaw na milion;
odc. 158; teleturniej
22:15 Festiwal cyrkowy w
Monte Carlo 2015 odc. 2;
Monako (2015)
23:20 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (3) - Policjant;
cz. 1
00:20 Koło fortuny; odc. 170
ed. 4; teleturniej
00:55 Kabaretowa Mapa
Polski – XVI Mazurska
Noc Kabaretowa.
Mrągowo 2014 (1) Seks;
widowisko rozrywkowe
01:55 Kabaretowa Mapa
Polski – XVI Mazurska
Noc Kabaretowa.
Mrągowo 2014 (2) Sport;
widowisko rozrywkowe
02:55 Kabaretowa Mapa
Polski – XVI Mazurska
Noc Kabaretowa.
Mrągowo 2014 (3) Chwila
relaksu; widowisko
rozrywkowe
04:00 Rozrywka Retro –
Telepeerele (13);
widowisko rozrywkowe

TVN7
05:20 Ukryta prawda (242) program obyczajowy
06:25 Szpital (326) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (45/52) program sądowy, Polska
08:20 Zaklinaczka duchów
(21) - serial S-F, USA
09:20 Przepis na życie 5 (7)
- serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (601) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (46/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (500) program sądowy
14:55 Szpital (327) program obyczajowy
15:55 Zaklinaczka duchów
(22) - serial S-F, USA
16:55 Przepis na życie 5 (8)
- serial obyczajowy
17:55 Dr House I (5/22) serial obyczajowy, USA.
Do szpitalnej przychodni
trafia zakonnica ze
zmianami na dłoniach,
które uważa za stygmaty.
Podanie leku doprowadza
u niej do zatrzymania
krążenia…
19:00 Ukryta prawda (602) program obyczajowy,
Polska. Monika jest młodą
dziennikarką na stażu w
redakcji magazynu dla
kobiet. Dziewczyna
nawiązuje romans z
Piotrem(44), redakcyjnym
fotografem. Monika wie,
że Piotr jest żonaty…
20:00 Jak wytresować
smoka - film przygodowy,
USA 2010. Historia
wielkiej przyjaźni między
młodym wikingiemnieudacznikiem a
legendarną, okrutną
bestią, która w
rzeczywistości okazuje się
bardzo płochliwym
stworzeniem…
22:05 Pieniądze to nie
wszystko - komedia2001.
50-letni biznesmen
Tomasz Adamczyk (Marek
Kondrat), chce
zrezygnować z
prowadzenia interesów w
branży alkoholowej i
poświęcić się swojej pasji
życiowej - filozofii. Pomysł
ten nie przypada do gustu
jego wspólnikowi…
00:20 Uprowadzona (1/10) serial, Francja/USA
01:25 Moc Magii (TVN7 noc)
(146/250) - program,
Polska
03:35 Druga strona medalu
2 (6/7) - talk show– Ewa
Kopacz
04:05 Druga strona medalu
3 (8) - talk show– Izabela
Sokołowska.
04:35 Druga strona medalu
(2/8) - talk show– córka
Lecha Wałęsy

TVN STYLE
05:35 Swatka milionerów
(1/10) - program
rozrywkowy
06:35 Idealna niania 7
(1/12) - program
obyczajowy
07:20 Ugotowani 11 (9/12) program kulinarnorozrywkowy
08:20 Życie bez wstydu 5
(1/12) - reality show
09:20 Afera fryzjera 2
(10/12) - program
rozrywkowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 8 (5/12) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (4/12) - program
rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 7
(10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 Misja ratunkowa
(3/10) - program
13:35 W czym do ślubu? 3
(1/12) - reality show
14:05 W czym do ślubu?
(5/10) - reality show
14:35 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (11/12) reality show
15:20 Wojny salonów
piękności
16:25 Pani Gadżet EXTRA magazyn
16:55 Pani Gadżet 9 (14) magazyn
17:25 Gwiazdy prywatnie 2
(5/8) - program
lifestylowy
18:00 Ugotowani 11 (10/12)
- program kulinarnorozrywkowy
19:00 Afera fryzjera 5 (4/12)
- program rozrywkowy
19:45 Kuchenne rewolucje 9
(6/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:45 Dziecięcy głos w
sprawie płci - dokument
21:55 Cała prawda o Iron
Majdan
22:30 Życie bez wstydu 5
(2/12) - reality show
23:30 Sekrety gwiazd - Frank
Sinatra (dla małoletnich
od lat 16)
00:30 Transseksualna
królowa piękności dokument (dla małoletnich
od lat 16)
01:45 W roli głównej Joanna Krupa (4/7) - talk
show
02:15 W roli głównej - Agata
Młynarska (4/6) - talk
show
02:45 W roli głównej Weronika Rosati (2/8) talk show
03:15 Wiem, co jem 6
(7/16) - magazyn
03:45 Wiem, co jem 2
(3/15) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 6
(1/16) - magazyn
04:40 Wiem, co jem (13/16)
- magazyn

TVP SPORT
08:00 Śniadanie z Kadrą meldunek z Arłamowa
08:30 W kotle czarownic
09:30 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Rumunia –
Chile
11:20 Boks - Narodowa Gala
Boksu na Stadionie
Narodowym; cz. 2
13:15 Piłka ręczna kobiet Eliminacje ME 2018:
Włochy - Polska
15:05 Studio TVP Sport zgrupowanie kadry w
Arłamowie
15:30 Kapitan Tsubasa
16:30 Popołudnie z Kadrą meldunek z Arłamowa
17:00 Wyścigi konne - OAKS
Epsom; relacja; Szwajcaria
(2018)
18:00 Football’s Greatest
stage
18:30 Magazyn piłkarski
FIFA
19:05 W kotle czarownic
20:00 Piłka nożna - mecze
towarzyskie przed
Mundialem
22:00 Dzień z Kadrą meldunek z Arłamowa
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 E – Sport

TVP3 KATOWICE

07:00 Dojrzalsi; mag. publ.
07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 Wiersz jest drogą - Rafał
Wojaczek; reportaż
08:12 Gorsza śmierć
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Nożem i widelcem; odc.
201; magazyn kulinarny
10:15 Mój pies i inne zwierzaki
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Gen innowacyjności wersja z migaczem
11:25 Jestem Kuba; film
dokum.; Polska, Norwegia
(2014)
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika regionu
13:00 Drewnianym szlakiem;
cykl reportaży
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:50 Polska z Miodkiem (60)
Bochnia i Wieliczka; felieton
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:37 POGODA
14:42 Niepokonani; reportaż
15:05 Wiosna w Regionach
15:35 Moja Praca; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Opowieść o Bolku, psie
co promem pływał; reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 Wiatr od morza; odc.
116; magazyn
POLSAT SPORT
17:31 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych
7:00 Trans World Sport
miejsc
8:00 Żużel; mecz towarzyski: 17:50 Smak tradycji; magazyn
18:01 Dojrzalsi; mag. publ.
Polska - Szwecja
18:30 Aktualności
10:10 Siatkówka kobiet;
18:52 Wieczorne wiadomości
Siatkarska Liga Narodów;
sportowe
mecz: Korea Południowa - 19:05 Magazyn Meteo
19:11 Film dokum.
Polska
19:58 POGODA
12:50 Lekkoatletyka:
20:00 Moja Praca; magazyn
20:30 Wiatr od morza; odc.
Diamentowa Liga w
116; magazyn
Eugene
21:00 Aktualności Wieczorne
15:00 Siatkówka mężczyzn; 21:16 Wieczorny magazyn
Siatkarska Liga Narodów;
sportowy TVP Katowice
21:27 POGODA
studio
21:35 To nieprawda, że nie
15:50 Siatkówka mężczyzn;
można więcej...; reportaż
Siatkarska Liga Narodów; 22:00 Dziennik Regionów
22:20
Echa dnia
mecz: Polska - Francja
22:40 Pogoda
18:30 Siatkówka mężczyzn; 22:45 Kryminalna Siódemka
Siatkarska Liga Narodów; 23:05 Telekurier
23:35 Jestem Kuba; film
studio
dokum.; Polska, Norwegia
18:50 Siatkówka mężczyzn;
(2014)
Siatkarska Liga Narodów; 00:40 To nieprawda, że nie
można więcej...; reportaż
mecz: Chiny - Niemcy
Sprawa dla reportera
21:30 Siatkówka mężczyzn; 01:20
02:10 Mój pies i inne zwierzaki
Siatkarska Liga Narodów; 02:25 Nożem i widelcem; odc.
201; magazyn kulinarny
studio
Polska z Miodkiem (60)
22:30 Sporty walki; KSW 44: 02:35
Bochnia i Wieliczka; felieton
The Game - odliczanie
02:45 Rączka gotuje
23:00 Siatkówka mężczyzn; 03:10 Gen innowacyjności wersja z migaczem
Siatkarska Liga Narodów;
03:25 Drewnianym szlakiem
mecz: Kanada - Włochy
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
1:30 Siatkówka mężczyzn;
Siatkarska Liga Narodów; 04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
mecz: Polska - Francja
05:00 Telekurier
4:00 Sporty walki; UFC Fight 05:35 Moja Praca; magazyn
Night: Rivera vs Moraes; 06:30 Listy do PRL - u Nieświeże mydełko; felieton
waga kogucia: Jimmie
06:35 To nieprawda, że nie
Rivera - Marlon Moraes
można więcej...; reportaż

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 01
czerwca. Odc. 580;
felieton
07:00 Historia Polski –
Cudze listy; film dokum.;
Polska (2010)
08:10 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 9;
cykl reportaży
08:40 Klasztory polskie –
Tajemnice klasztornych
skarbców - Opactwo
księgi henrykowskiej; cykl
dokumentalny
09:25 Korona królów; odc.
37; telenowela histor. TVP
09:50 Korona królów; odc.
38; telenowela histor. TVP
10:20 Śladami zbrodni
10:50 Podróże z historią;
s.IV; odc. 40 Żuławska
depresja; cykl
dokumentalny
11:25 Taśmy bezpieki –
Szkolenie funkcjonariuszy
wywiadu w Polsce
Ludowej; cz. 1
12:00 Tolek, Banan i inni;
film dokumentalny; Polska
(1994)
13:00 Było, nie minęło
13:35 Sensacje XX wieku –
Jak zabić Fidela?; cykl
dokumentalny
14:05 Sensacje XX wieku –
Oddział specjalny; cykl
dokumentalny
14:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Przerwana
wojna; cykl dokumentalny
15:10 Opowieść o Indiach –
Spotkanie dwóch
oceanów; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
16:15 Historia Polski – Być
w cieniu; film dokum.;
Polska (1994)
17:10 Prezydent
17:40 Tajemnica twierdzy
szyfrów; odc. 13/13; serial
sensacyjny TVP
18:50 Sensacje XX wieku –
Największa tajemnica
księcia Windsoru; cykl
dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku –
Pięciu wspaniałych; cykl
dokumentalny
19:55 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 40;
magazyn
20:30 Kulisy II Wojny
Światowej; cz. 3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
21:35 Korona królów; odc.
39; telenowela histor. TVP
22:05 Korona królów; odc.
40; telenowela histor. TVP
22:35 Szerokie tory
23:15 Film dokumentalny
00:20 Tulipan; odc. 1/6;
serial TVP
01:30 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 9
02:10 Tajemnica twierdzy
szyfrów; odc. 13/13; serial
sensacyjny TVP

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 C Z E R WC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:10 Klan; odc. 3316;
telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3317;
telenowela TVP
06:05 Sprawa dla reportera
07:05 Weterynarze z sercem
07:25 Pełnosprawni;
magazyn dla
niepełnosprawnych
07:50 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie - Extra
08:35 Jaka to melodia?
09:10 Studio Raban
09:40 Rodzinny ekspres;
magazyn
10:05 Zakochaj się w
Polsce; magazyn
10:40 Trzecia połowa
11:35 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
12:40 Pensjonat nad
rozlewiskiem; odc. 11;
serial TVP; Wrońscy
martwią się o swoją
przyszłość. Z pomocą Ani
przychodzi Małgosia.
Marysia rozpoczyna pracę
w sklepie u Jóźwiakowej.
Róża zaczyna o siebie
dbać, co wzbudza
podejrzenie u jej
bliskich…
13:30 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:05 Ojciec Mateusz; s.XIX;
odc. 251; serial
kryminalny TVP
15:05 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 24; serial TVP
15:55 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Od Opola do Opola;
widowisko muzyczne
18:55 Orły Nawałki
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Komisarz Alex; s.XI;
odc. 141 - Amnezja; serial
kryminalny TVP
21:15 Hit na sobotę –
Skyfall; film sensacyjny;
Wielka Brytania, USA
(2012); reż.:Sam Mendes;
wyk.:Daniel Craig, Judi
Dench, Javier Bardem,
Ralph Fiennes
23:50 Gala Boksu Rzeszów
01:10 Zdradzona przyjaźń;
thriller; USA (2015);
reż.:Michael Feifer;
wyk.:Lynn Collins, Adam
Kaufman, Bree Williamson
02:45 Chłopi

TVP2
05:40 Koło fortuny; odc. 215
ed. 4; teleturniej
06:15 Na sygnale; odc. 192
„Skalpel”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Barwy szczęścia; odc.
1871; serial obyczajowy
TVP
07:20 Barwy szczęścia; odc.
1872; serial obyczajowy
TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Pogoda
10:40 Pytanie na śniadanie
Extra
10:50 Pogoda Flesz
10:55 M jak miłość; odc.
1376; serial TVP
11:55 M jak miłość; odc.
1377; serial TVP
12:50 Film dokumentalny
14:00 Familiada; odc. 2466;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 249
ed. 4; teleturniej
15:20 Kabarety
16:20 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 sezon 12; serial
komediowy TVP
16:50 Słowo na niedzielę
17:10 O mnie się nie martw;
s.VIII odc. 13/13; serial
komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy - Postaw na
milion; odc. 172
18:40 Postaw na milion;
odc. 172; teleturniej
19:55 Kocham Cię, Polsko! rozgrzewka
20:05 Kocham Cię, Polsko!;
odc. (3) ed 11; zabawa
quizowa
21:35 Czas śmierci; odc. 2;
serial; Wielka Brytania
(2016)
22:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 sezon 12; serial
komediowy TVP
23:10 Sprawa zamknięta;
film kryminalny; USA
(2011); reż.:Dito Montiel;
wyk.:Channing Tatum, Al
Pacino, Juliette Binoche,
Katie Holmes
00:50 Julie i Julia; film
obyczajowy; USA (2009);
reż.:Nora Ephron;
wyk.:Meryl Streep, Amy
Adams, Stanley Tucci,
Chris Messina, Brian
Avers, Dave Annable
02:55 Wydarzyło się w
Teksasie; dramat; USA
(2013); reż.:David Lowery;
wyk.:Rooney Mara, Ben
Foster, Charles Baker,
Keith Carradine, Casey
Affleck
04:35 Iskander; odc. 3/4;
serial kryminalny; Francja
(2017)

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:45 Kacze opowieści:
Poszukiwacze zaginionej
lampy; film animowany,
USA 1990. Sknerus
McKwacz z siostrzeńcami:
Hyziem, Dyziem i Zyziem,
wnuczką Tasią i pilotem
Śmigaczem wyruszają do
Egiptu po skarb
rozbójnika.
9:15 My3 (27); program dla
dzieci. Chłopaki z Bag
Brothers pokażą, jak grać
w zośkę. Prowadzące
nauczą najmłodszych
robić czekoladowe ciasto
w kubku. Julka stworzy
doniczkę...
9:45 My3 (28); program dla
dzieci
10:15 Ewa gotuje (294);
magazyn kulinarny.
Prowadząca prezentuje
potrawy kuchni austrowęgierskiej. Zaczyna od
madziarskiej zupy
gulaszowej. Jako danie
główne poda przysmak
kuchni austriackiej knedle z...
10:50 Wakacje Mikołajka;
komedia, Francja 2014.
Mikołajek wyjeżdża z
rodzicami na wakacje. W
kurorcie podsłuchuje
rozmowę dorosłych, z
której wynika, że córka
kolegi taty zostanie w...
12:55 Sahara; film
przygodowy, Niemcy/
Hiszpania/USA/Wielka
Brytania 2005
15:45 Siatkówka mężczyzn;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Chiny
17:45 Chłopaki do wzięcia
(71); serial dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia
(72); serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (20); serial
komediowy. Perypetie
mieszkańców pewnej
kamienicy. Głową rodziny
jest Ferdynand,
bezrobotny. Jego żona
Halina z pensji pielęgniarki
utrzymuje cały dom.
20:05 Będzie się działo –
Dzień Dziecka; koncert
22:05 X-Men; film SF, USA
2000
0:20 Stoker; dramat
psychologiczny, Wielka
Brytania/USA 2013
2:40 Tajemnice losu;
program rozrywkowy. ;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:20 Uwaga! (5328) program
05:40 Mango - Telezakupy
07:50 Wyjątkowa chwila
(7/9) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(1080) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
16 (684) - serial
obyczajowy
12:50 Ugotowani 12 (9/10) program kulinarnorozrywkowy
13:50 Druga twarz 2 (2/8) program
14:50 Iron Majdan (3/10) program
15:55 Domowe rewolucje 2
(2/8) - program
projektantki wnętrz Doroty
Szelągowskiej. Tym razem
Dorota stawi czoła starym
meblościankom,
rozpadającym się
glazurom czy podartemu
linoleum. Przedrze się
przez sterty
gromadzonych przez lata
staroci, rozwali
niepotrzebne ściany i nada
zupełnie nowy wygląd
remontowanym
wnętrzom…
16:55 Projekt Lady 3 (2/12) program
17:55 Tu się gotuje! 2 (12) magazyn
18:00 Kuchenne rewolucje
15 (5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Dorota zawodowym
gotowaniem zajmuje się
od dziesięciu lat, wcześniej
prowadziła bary w Lubinie,
a „Restauracja Rodzinna”
to jej czwarte „dziecko”.
Dorota założyła ją półtora
roku temu, a ponieważ
sama ma dzieci, chciała
żeby była to restauracja
przyjazna całym
rodzinom…
19:00 Fakty (7458)
19:25 Sport (7441)
19:35 Pogoda (7438)
19:45 Uwaga! (5329) program
20:00 Poznaj naszą rodzinkę
- komedia, USA 2010.
Dopiero po dziesięciu
latach od ślubu z Pam,
Greg Focker zaczyna
zdobywać uznanie w
oczach swojego teścia,
Jacka Byrnesa. Przed nim
i jego rodziną jednak
pojawiają się nowe
problemy: muszą zrobić
wrażenie na dyrektorce
prywatnej szkoły…
00:20 Ring II - horror, USA
2005. Aby ratować swego
syna, Rachel wyprowadza
się ze Seattle. Wierzy, że
zło, którego doświadczyła
zostawia za sobą…
02:40 Uwaga! (5329) program
03:00 Moc Magii(TVN noc)
(147/250) - program
04:20 Nic straconego

TV PULS
06:00 Skorpion; serial, USA
2015; odc. 18
07:00 Taki jest świat;
factual2017
07:50 Tajemnice medyczne;
serial akcji2016
08:55 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 52
09:55 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 53
10:55 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 54
11:55 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 55
12:55 Alvin i wiewiórki 2;
familijny, USA 2009.
14:45 Hellboy; akcja, USA
2004
17:20 Jurassic Park;
przygodowy, USA 1993.
Multimilioner John
Hammond zaprasza parę
naukowców, paleontologa
dr Alana Granta i doktor
Ellie Sattler na egzotyczną
wyspę, gdzie udało mu się
stworzyć prehistoryczny
park jurajski…
20:00 Cena powrotu; akcja,
USA 2009. Rolland
Sallinger (Steven Seagal)
to odważny policjant z Los
Angeles. Pewnego dnia w
trakcie akcji zostaje
zdradzony i postrzelony
przez swojego partnera.
Cudem unika śmierci, ale
z powodu obrażeń musi
przejść na emeryturę…
21:55 Transporter: Nowa
moc; akcja, Francja 2015.
Znany na całym świecie
kurier samochodowy,
który niegdyś był agentem
specjalnym - Frank Martin
(Ed Skrein), otrzymuje
nowe zlecenie. Zostaje
wynajęty przez Annę i jej
trzy piękne towarzyszki…
23:50 S.W.A.T. Jednostka
Specjalna; akcja, USA
2003. Colin Farrell wciela
się w rolę byłego członka
zespołu S.W.A.T., który
został zdegradowany i
trafił do pracy w
zbrojowni. Pojawia się
przed nim jednak nowa
szansa…
02:05 Taki jest świat;
factual2017
02:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual2015
03:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual2015
04:05 Menu na miarę; serial
fabularny2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny2010; odc.
1. Kulisy likwidacji
polskiego i wietnamskiego
gangu, pojmania złodzieja
z Sękocina oraz handlarza
narkotyków.
05:05 Niesamowite!;
factual2014; odc. 22
05:25 Niesamowite!;
factual2014; odc. 23

TVP SERIALE
05:30 Bulionerzy; odc. 50 Syndrom weterana; serial
komediowy TVP
06:00 07 zgłoś się; odc.
15/21 - Skok śmierci;
serial TVP
07:25 07 zgłoś się; odc.
16/21 - Ślad rękawiczki;
serial TVP
08:45 Komisariat; odc. 24
Bomber; serial TVP
09:15 Komisariat; odc. 25
Niebieski wieloryb; serial
TVP
09:45 Ranczo; s.VIII; odc. 93
- Wykapany ojciec; serial
obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.VIII; odc. 94
- Wybacz mnie; serial
obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
87 „O szkole i kobietach”;
serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
88 „Niezależność”; serial
komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
89 „Wiecznie młodzi”;
serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 201 - Myszka Miki;
serial kryminalny TVP
14:15 Ranczo; s.VIII; odc. 95
- Czysta karta; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; s.VIII; odc. 96
- Obywatelskie obowiązki;
serial obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; s.VIII; odc. 97
- Nowatorska terapia;
serial obyczajowy TVP
17:10 Alternatywy 4; odc.
9/9 - Upadek; serial
komediowy TVP
18:40 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 202 - Lotnisko; serial
kryminalny TVP
19:35 Ojciec Mateusz; s.XIX;
odc. 251; serial
kryminalny TVP
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 203 - Antyk; serial
kryminalny TVP
21:30 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 204 - Kometa; serial
kryminalny TVP
22:25 Ranczo; s.VIII; odc. 98
- Zbrodnia to niesłychana,
pani zabija pana; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ranczo; s.VIII; odc. 99
- Los pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
00:25 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 23; serial TVP
01:20 Pitbull; odc. 12; serial
policyjny TVP
02:15 Ekstradycja I; odc. 2/6;
serial kryminalny TVP
03:20 Prokurator; odc. 3/10;
serial kryminalny TVP
04:15 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 236 sezon 12; serial
komediowy TVP
04:45 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 237 sezon 12; serial
komediowy TVP
05:15 Bulionerzy; odc. 50 Syndrom weterana; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:35 Kochamy polskie
komedie - odc.7
06:15 Rozrywka Retro –
Skansen Studia Gama
07:15 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 37 Wałcz;
magazyn
07:40 Kraj się śmieje Wszystkiego najlepszego
czyli cnoty i zalety; cz. 1
08:45 Koło fortuny; odc. 172
ed. 4; teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Halina
Mlynkova; /cz. 1/; reportaż
09:50 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki – Jak się
zakochać; widowisko
10:55 Paranienormalni
Tonight – Jerzy Dudek;
program rozrywkowy
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Halina
Mlynkova; /cz. 2/; reportaż
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Chrupiący chleb z
pieca; magazyn kulinarny
12:55 Podróże z historią;
s.V; odc. 46 Słodki smak
historii; cykl dokumentalny
13:35 Kochamy polskie
komedie - odc.7
14:15 Postaw na milion;
odc. 158; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /9/ - „Mr
Lennon” - Universe
15:25 Hity kabaretu (22) Marcinek i inne hity
Marcina Dańca; program
rozrywkowy
16:25 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 1; /1/ Brytyjczycy się zbliżają!;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
17:10 Mariolka Prawdę ci
powie; widowisko
rozrywkowe
17:35 Zakupy pod kontrolą
(9); reality show
18:10 Wielki Test o
Wyspiańskim
19:55 Bake off – Ale ciacho!
(2) ed. 4; widowisko
20:55 Bake off – Ale przepis
(2)
21:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (3) - Policjant;
cz. 1; program
rozrywkowy
22:20 Big Music Quiz (10);
teleturniej muz.
23:15 Koło fortuny; odc. 171
ed. 4; teleturniej
23:55 Kabaretowa Mapa
Polski – OPOLE 2014 Folkowo & kabaretowo!
(1)
00:55 Kabaretowa Mapa
Polski – OPOLE 2014 Folkowo & kabaretowo!
(2)
02:00 Kabaretowa Mapa
Polski – VII Mazurska
Noc Kabaretowa - Kabaret
bez granic 2005 (2)
03:00 Rozrywka Retro –
Skansen Studia Gama

TVN7
05:45 Ukryta prawda (243) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przepis na życie 5 (5)
- serial obyczajowy
10:00 Przepis na życie 5 (6)
- serial obyczajowy
11:10 Columbo (1/6) - serial
kryminalny, USA. Harold
ma za sobą trudne
dzieciństwo. Z pewnością
to sprawiło, że raz jest
dobrodusznym
filantropem, innym razem
zmienia się w potwora…
12:50 Dziewczyna i chłopak,
wszystko na opak komedia, USA 2010
14:45 Tomcio grubasek komedia, USA 1995.
Tommy powraca po
studiach do rodzinnego
domu. Ojciec chce go
przygotować do
prowadzenia firmy, zanim
jednak zdoła nauczyć syna
czegokolwiek, umiera na
zawał…
19:00 W rytmie hip-hopu film obyczajowy, USA
2001. Para młodych ludzi
z zupełnie różnych
środowisk poznaje się
dzięki wspólnej pasji,
zamiłowaniu do tańca.
Sara (Julia Stiles) uczy się
tańca klasycznego, Derek
(Sean Patrick Thomas)
jest mistrzem hip-hopu.
Wkrótce ich wspólna
fascynacja przeradza się w
uczucie…
21:25 48 godzin - film
sensacyjny, USA 1982.
Jack Cates (Nick Nolte),
detektyw z San Francisco
decyduje się na ryzykowne
przedsięwzięcie. Aby
schwytać dwóch groźnych
przestępców, uzyskuje
przepustkę z więzienia dla
ich kompana, który
odsiaduje wyrok. Reggie
Hammond (Eddie
Murphy) może opuścić
więzienie tylko na 48
godzin…
23:30 I stanie się koniec horror, USA 1999. Jericho
Cane (Arnold
Schwarzenegger) jest
byłym policjantem,
zarabiającym na życie jako
prywatny detektyw.
Prowadzi rutynowe
śledztwa. Nie przypuszcza
nawet, że wkrótce los
zetknie go z młodą
dziewczyną Christine
(Robin Tunney), od której
zależeć będą losy świata...
02:00 Moc Magii (TVN7 noc)
(147/250) - program,
Polska
04:10 Druga strona medalu
(1/8) - talk show– Jolanta
Szczypińska
04:40 Druga strona medalu
(2/8) - talk show– córka
Lecha Wałęsy

TVN STYLE
05:15 Nowy wygląd, nowe
życie 2 (7/8) - program
rozrywkowy
06:40 Coś z niczego (7) program lifestylowy
07:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 7 (12) program lifestylowy
08:25 Co nas truje (11/12) program lifestylowy
09:10 Wszystko o jedzeniu 3
09:40 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
10:10 Misja ratunkowa
(3/10) - program
10:55 Zaskocz mnie! (4/10) program rozrywkowy
11:30 SOS - Sablewska od
stylu (1/10) - program
rozrywkowy
12:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (12) - reality
show
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (5/8) - reality
show
13:45 W czym do ślubu? 3
(1/12) - reality show
14:15 W roli głównej Katarzyna Warnke (4/8) talk show
14:45 Mistrzowskie cięcie 2
15:45 Pani Gadżet 15 (3/22)
- magazyn
16:15 Pani Gadżet 15 (2/22)
- magazyn
16:45 Misja ratunkowa
(4/10) - program
17:30 Warsztat urody (2/8) program lifestylowy
18:15 Cała prawda o Iron
Majdan
18:45 Gwiazdy od kuchni
(3/8) - program
lifestylowy
19:15 Sablewskiej sposób
na... (1/10) - program
19:45 Sablewskiej sposób
na... (2/10) - program
20:15 Zakupy dla
nieznajomego
21:20 Operacje w Tajlandii
2 (9/10) - program
22:30 #Sława 2 (8) program rozrywkowy
23:00 Rosyjski Projekt Lady
(9/12) - program
rozrywkowy (dla
małoletnich od lat 16)
00:55 Luksusowi projektanci
(1/8) - reality show
01:55 W roli głównej - Ewa
Ewart (5/7) - talk show
02:25 W roli głównej - Piotr
Cyrwus (5/6) - talk show
02:55 W roli głównej Katarzyna Bujakiewicz
(7/8) - talk show
03:25 Wiem, co jem 6
(8/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 2
(4/15) - magazyn
04:25 Wiem, co jem 6
(2/16) - magazyn
04:55 Wiem, co jem (14/16)
- magazyn

TVP SPORT
08:00 Kapitan Tsubasa
08:30 Kapitan Tsubasa
09:05 Studio TVP Sport meldunek z Arłamowa
09:35 Jak przychodzi
zbawienie
10:50 Studio TVP Sport meldunek z Arłamowa
12:00 Piłka nożna - mecze
towarzyskie przed
Mundialem
14:00 Studio TVP Sport meldunek z Arłamowa
14:25 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska - Korea
Południowa
16:30 Studio TVP Sport meldunek z Arłamowa
17:00 Wyścigi konne - Derby
Epsom (Derby Epsom);
relacja; Szwajcaria (2018)
17:55 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Austria Niemcy
20:05 Boks - KnockOut
Boxing Night 2 - Gala w
Rzeszowie
01:15 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (3) - studio
04:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (3)

TVP3 KATOWICE

07:05 Astronarium; magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Piaski. Opowieść o
zwykłych ludziach; reportaż
08:10 Polska z Miodkiem (60)
Bochnia i Wieliczka; felieton
08:15 Wymarły świat; reportaż
08:30 Zapiski Łazęgi - Gryficka
Rega; felieton
08:40 Informator Medyczny
09:00 Perły Adriatyku; film
dokum.; Francja (2013)
10:02 Film dokum.
11:00 Słodka kuchnia
pszczółek
11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; mag. ekonom.
11:58 POGODA
12:05 Ludzie plaży; reportaż
12:25 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
12:55 Ostoja; odc. 172
13:20 Jak to działa; odc. 157
Biodegradacja; magazyn
13:50 Pogoda
14:00 Dziewczyna z latawcem;
reportaż
14:20 Kwartet – magazyn
regionów Czwórki
Wyszehradzkiej - Skarby
muzeów; magazyn
14:50 Rybactwo i morze; odc.
5; magazyn
15:15 Pogoda
15:20 Moja Amazonia;
reportaż
15:40 wojsko - polskie.pl; odc.
12; reportaż
16:05 Listy do PRL - u Nieświeże mydełko; felieton
16:15 Tygodnik polityczny
POLSAT SPORT
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rolnik szuka szkoły;
7:00 Siatkówka mężczyzn;
odc. 8; magazyn
Siatkarska Liga Narodów; 17:15 Kamień, nożyce, papier
– Falowiec; cykl reportaży
mecz: Polska - Francja
17:31 POGODA
9:10 Sporty walki; UFC Fight 17:34 Relacje; mag. ekonom.
Night: Rivera vs Moraes; 18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
waga kogucia: Jimmie
18:52 Wieczorne wiadomości
Rivera - Marlon Moraes
sportowe
12:30 Koszykówka mężczyzn; 19:05 Magazyn Meteo
Energa Basket Liga; 5.
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Zgadnij! Napisz!
mecz finałowy fazy playWygraj!
off
POGODA
15:00 Siatkówka mężczyzn; 19:58
20:00 Piosenka dla Ciebie;
Siatkarska Liga Narodów;
koncert życzeń
21:00 Aktualności Wieczorne
studio
15:50 Siatkówka mężczyzn; 21:16 Wiadomości sport
weekend
Siatkarska Liga Narodów; 21:28
POGODA
mecz: Polska - Chiny
21:35 Tygodnik polityczny
18:30 Siatkówka mężczyzn; 22:00 Dziennik Regionów
Siatkarska Liga Narodów; 22:25 Pogoda
22:35 Perły Adriatyku; film
studio
dokum.; Francja (2013)
18:50 Siatkówka mężczyzn; 23:45 Astronarium; magazyn
Siatkarska Liga Narodów; 00:15 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
mecz: Niemcy - Francja
21:30 Siatkówka mężczyzn; 00:45 Turystyczna Jazda
01:00 Rybactwo i morze; odc. 5
Siatkarska Liga Narodów; 01:30 Kwartet – magazyn
studio
regionów Czwórki
Wyszehradzkiej - Skarby
22:00 Boks: Gala Babilon
muzeów; magazyn
Boxing Night w
02:00 Tygodnik polityczny
Legionowie; waga junior 02:30 Informator Medyczny
ciężka: Michał Cieślak 02:50 Piaski. Opowieść o
zwykłych ludziach; reportaż
Siergiej Radczenko
0:00 Sporty walki; KSW 44: 03:20 wojsko - polskie.pl; odc.
12; reportaż
The Game - odliczanie (1) 03:50
Perły Adriatyku; film
0:30 Siatkówka mężczyzn;
dokum.; Francja (2013)
Siatkarska Liga Narodów; 05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium; magazyn
mecz: Polska - Chiny
06:25 Zapiski Łazęgi –
2:00 Siatkówka mężczyzn;
Gryficka Rega; felieton
Siatkarska Liga Narodów; 06:35 Środek puszczy najbliżej
mecz: Argentyna - Kanada
absolutu; reportaż

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 02
czerwca Odc. 581;
felieton
07:00 Film dokumentalny
08:05 Regiony z Historią;
cykl dokumentalny
08:30 Podróże z historią;
s.IV; odc. 40 Żuławska
depresja; cykl
dokumentalny
09:10 Sposób na
Alcybiadesa; odc. 3; serial
TVP
10:15 Okrasa łamie przepisy
– Wiosenny polski obiad;
magazyn kulinarny
10:45 Wielki Test z Historii.
Polskie Powstania
12:20 Sprint przez historię
Przemysława Babiarza;
magazyn
12:55 Life – Życie.; cz. 1.
Trudna sztuka przetrwania;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
13:55 Szerokie tory
14:30 Wielka Gra; teleturniej
15:25 Spór o historię –
Ustrój Niepodległej;
debata
16:05 Film dokumentalny
17:05 Marzyciele – Rabin
Krakowa, chwilowo w
Warszawie; program
publicystyczny
17:35 Noce i dnie; odc. 2/12
- Piotruś i Teresa; serial
TVP
18:45 Ostatnia bitwa
Wikingów; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
20:00 Było… nie minęło extra (4); magazyn
20:40 Ekstradycja III; odc.
7/10; serial TVP
21:45 Reportaż
22:25 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 4/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
23:30 Historia w postaciach
zapisana – King Saint
Louis; cykl dokumentalny;
Francja (2013)
01:20 Statyści; komedia;
Polska (2006); reż.:Michał
Kwieciński; wyk.:Anna
Romantowska, Krzysztof
Kiersznowski, Bartosz
Opania, Kinga Preis,
Małgorzata Buczkowska,
Łukasz Simlat, Stanisław
Brudny, Dorota Chotecka,
Krzysztof Stelmaszczyk,
Ewa Złotowska

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 3 C Z E R WC A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 Galeria; serial
obyczajowy TVP
05:15 Galeria; serial
obyczajowy TVP
05:35 Klan; odc. 3318;
telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof.
Jana Miodka (387)
06:35 wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:40 Jaka to melodia?
09:10 Ziarno
09:40 Gen Innowacyjności
09:55 Weterynarze z sercem
10:20 Leśniczówka; odc. 27
10:55 Leśniczówka; odc. 28
11:30 Spotkanie ze świętym
11:50 Między ziemią a
niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a
niebem
13:00 BBC w Jedynce –
Błękitna Planeta; Seria II;
cz. 5. Zielone morza; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
14:05 Sonda 2
14:35 Droga do Rosji
15:05 Komisarz Alex; s.XI;
odc. 141 - Amnezja; serial
kryminalny TVP
15:55 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Big Music Quiz
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 25; serial TVP
21:05 Zakochana Jedynka –
Lead with Your Heart;
film obyczajowy; USA
(2016)
22:45 Od Opola do Opola
23:40 Wielkie legendy
mundialu
00:20 Bliżej; film
obyczajowy; USA (2004);
reż.:Mike Nichols;
wyk.:Natalie Portman,
Jude Law, Julia Roberts
02:05 Matka swojej matki;
dramat; Polska (1996);
reż.:Robert Gliński;
wyk.:Krystyna Janda,
Maria Seweryn, Joanna
Żółkowska, Wanda
Włlkomirska, Jerzy Stuhr,
Emilian Kamiński, Jerzy
Karaszkiewicz, Hanna
Stankówna, Andrzej
Nejman, Krystyna Tkacz
03:50 Film fabularny (90’)

TVP2
05:25 Słowo na niedzielę
05:40 Koło fortuny; odc. 216
ed. 4; teleturniej
06:15 Barwy szczęścia; odc.
1873; serial obyczajowy
TVP
06:45 Barwy szczęścia; odc.
1874; serial obyczajowy
TVP
07:20 Barwy szczęścia; odc.
1875; serial obyczajowy
TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym Pogoda
10:40 Rodzinne oglądanie –
Świt ludzkości; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
11:35 Droga do Rosji
12:15 Gwiazdy w południe –
Zaproszenie dla
rewolwerowca; western;
USA (1964); reż.:Richard
Wilson; wyk.:Yul Brynner,
Janice Rule, Brad Dexer,
Alfred Ryder, George
Segal
14:00 Familiada; odc. 2467;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 250
ed. 4; teleturniej
15:20 Kocham Cię, Polsko!;
odc. (4) ed 11; zabawa
quizowa
16:50 Kocham Cię, Polsko! kulisy; felieton
16:55 Bake off – Ale przepis
(2)
17:10 Na dobre i na złe; odc.
709; serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Za marzenia; odc. 12;
serial TVP
19:30 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 sezon 12; serial
komediowy TVP
20:05 Wakat
21:00 Festiwal Piosenki im.
Anny German w Zielonej
Górze
22:00 Festiwal Piosenki im.
Anny German w Zielonej
Górze
23:00 Kino bez granic –
Wydarzyło się w
Teksasie; dramat; USA
(2013); reż.:David Lowery;
wyk.:Rooney Mara, Ben
Foster, Charles Baker,
Keith Carradine, Casey
Affleck
00:45 Oczy Julii; thriller;
Hiszpania (2010);
reż.:Guillem Morales;
wyk.:Belen Rueda, Lluis
Homar, Pablo Derqui,
Francesc Orella
02:55 Sprawa zamknięta;
film kryminalny; USA
(2011); reż.:Dito Montiel;
wyk.:Channing Tatum, Al
Pacino, Juliette Binoche,
Katie Holmes

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:45 Jeźdźcy smoków (9);
serial animowany.
8:15 Jeźdźcy smoków (10);
serial animowany
8:45 Jeźdźcy smoków (11);
serial animowany
9:10 My3 (29); program dla
dzieci. Natka, Jula i Gefi
przygotują zdrowe batony.
Następnie pokażą kilka
fryzur do szkoły. Gość
odcinka, Konrad ‚Kony’
Czarkowski, wprowadzi
młodych...
9:35 Wędrówki z
dinozaurami; film
animowany, USA 2013.
Patchi wraz z ojcem
Buldożerem i bratem
Gniewkiem żyje na Alasce
w ostatnim okresie ery
mezozoicznej. W pożarze
lasu ginie...
11:30 Bella i Sebastian 2;
film familijny, Francja
2015
13:35 Krudowie; film
animowany, USA 2013
15:45 Siatkówka mężczyzn;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Niemcy.
Ostatnia potyczka BiałoCzerwonych podczas
turnieju w Atlas Arenie.
Ich rywalem będzie
srebrny medalista
mistrzostw Europy. Dla
Polski udział w
Siatkarskiej...
17:45 Nasz nowy dom (47);
reality show. Katarzyna
Dowbor jedzie do wsi
nieopodal Rawy
Mazowieckiej. Pani
Barbara, jej wnuczka i
prawnuczka mieszkają w
pomieszczeniu
gospodarczym...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:05 Sopocki Hit
Kabaretowy 2017 - Życie
jest piękne; program
rozrywkowy. Wieczór
pełen doskonałej rozrywki
zapewnią m.in. Ani MruMru, Kabaret Młodych
Panów, Kabaret Skeczów
Męczących, Smile, Jerzy
Kryszak oraz Grzegorz...
22:05 Pan i pani Smith;
komedia sensacyjna, USA
2005
0:45 Kingsman - tajne
służby; komedia
sensacyjna, Wielka
Brytania 2014; Agent i
jego uczeń próbują
pokrzyżować plany
niebezpiecznego szaleńca.
3:40 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:25 Uwaga! (5329) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
(1081) - magazyn
11:00 Iron Majdan (4/10) program
12:00 Co za tydzień (852) magazyn
12:40 36,6 3 (2/12) program
13:40 Trzej muszkieterowie
- film przygodowy, Wielka
Brytania/USA/Austria
1993. Aramis, Atos,
Portos i D’Artagnan
muszą zmierzyć się
z intrygami podstępnego
Kardynała Richelieu,
bronić króla i królowej,
i przechytrzyć piękną
i demoniczną Milady
DeWinter…
15:50 101 dalmatyńczyków komedia, USA 1996. Anita
- projektantka mody,
pracująca dla Cruelli
DeMon i Roger - twórca
gier komputerowych są od
niedawna małżeństwem.
Nie oni jedni... Także
Pongo i Czika - dwójka
dalmatyńczyków, poszli
w ślady swoich państwa
i wkrótce stali się
szczęśliwymi rodzicami
piętnastu nakrapianych
szczeniaków. Radość nie
trwa jednak długo…
18:00 Ugotowani 12 (10) program kulinarnorozrywkowy
19:00 Fakty (7459)
19:25 Sport (7442)
19:35 Pogoda (7439)
19:45 Uwaga! (5330) program
20:00 Olimp w ogniu - film
sensacyjny, USA 2013.
Mike Banning do czasu
tragicznego zdarzenia
odpowiadał za ochronę
prezydenta USA
Benjamina Ashera…
22:25 Transformers: Wiek
zagłady - film
przygodowy, USA/Chiny
2014. Ludzkości grozi
zagłada ze strony nowego
wroga. Tylko Optimus
Prime i Autoboty mogą
uratować świat. Lecz
teraz, gdy rząd zwrócił się
przeciw nim, potrzebują
nowych sprzymierzeńców,
wśród których są
wynalazca Cade Yeager
(Mark Wahlberg)
i nieustraszone Dinoboty!
01:55 Sekrety lekarzy 4
(2/12) - reality show
02:55 Kuchenne rewolucje
15 (5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
03:55 Uwaga! (5330) program
04:10 Moc Magii(TVN noc)
(148/250) - program
05:30 Nic straconego

TV PULS
06:00 Skorpion; serial, USA
2015; odc. 19
06:55 Przygody Merlina;
serial fabularny, 2010
07:55 Iniemamocni;
animacja, USA 2004
10:20 Jurassic Parkl
przygodowy, USA 1993
12:55 Zaklęta w widmo;
familijny, Czechy 2011.
Królowa bardzo pragnie
mieć dziecko. Codziennie
modli się do statuetki
świętego, by spełnił jej
marzenie. Niestety, dni
mijają a jej życzenie
pozostaje niespełnione…
14:55 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Woda życia;
familijny, 2017
16:25 King Kong;
przygodowy, USA 2005.
Ambitny filmowiec i
bezrobotna aktorka chcąc
uciec od beznadziei
codzienności, wyruszają w
szaloną podróż na Wyspę
Czaszek…
20:00 Dziedzictwo krwi;
akcja, 2016. John Link
stara się trzymać z dala od
kłopotów. Po wyjściu z
więzienia znalazł sobie
ustronne miejsce, w
którym wiedzie spokojne
życie. Niestety, błogi czas
dobiegł końca kiedy w
drzwiach jego domu
zjawia się 17-letnia
córka…
21:50 Likwidator; akcja, USA
2013. Szeryf Owens
wiedzie spokojny żywot
stróża prawa w małej
mieścinie Sommerton
Junction na granicy z
Meksykiem. Nikt tutaj nie
zna jego przeszłości, choć
każdy się domyśla, że
skrywa jakieś mroczne
tajemnice…
23:55 Zakon; akcja, USA
2002. Kiedy ojciec
Rudy’ego zostaje uznany
za zaginionego, Rudy
wyrusza na misję do
Izraela, aby go odnaleźć.
Wkrótce syn orientuje się,
że jego ojciec nie był
zwykłym archeologiem…
01:30 Uwikłana; serial
fabularny, USA 2016; odc.
13
02:50 Taki jest świat;
factual2017
03:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual2015
04:05 Menu na miarę; serial
fabularny2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny2010; odc.
2. Dalszy ciąg jednej z
największych operacji
polskiej policji w historii –
rozbicia grupy
mokotowskiej.
05:05 Niesamowite!;
factual2014; odc. 24
05:25 Niesamowite!;
factual2014; odc. 25

TVP SERIALE
06:00 Alternatywy 4; odc.
8/9 - Wesele; serial
komediowy TVP
07:10 Alternatywy 4; odc.
9/9 - Upadek; serial
komediowy TVP
08:40 O mnie się nie martw;
s.III; odc. 8/13; serial
komediowy TVP
09:40 Ranczo; s.VIII; odc. 96
- Obywatelskie obowiązki;
serial obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.VIII; odc. 97
- Nowatorska terapia;
serial obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
90 „To miłość”; serial
komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
91 „Kobiety górą”; serial
komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
92 „Razem czy osobno”;
serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 204 - Kometa; serial
kryminalny TVP
14:20 Ranczo; s.VIII; odc. 98
- Zbrodnia to niesłychana,
pani zabija pana; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; s.VIII; odc. 99
- Los pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
17:10 07 zgłoś się; odc.
17/21 - Morderca działa
nocą; serial TVP
18:35 O mnie się nie martw;
s.VIII -; s. VIII odc. 12/13;
serial komediowy TVP
19:30 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 sezon 12; serial
komediowy TVP
19:55 Na sygnale; odc. 192
„Skalpel”; serial
fabularyzowany TVP
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 205 - Gang; serial
kryminalny TVP
21:30 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 206 - Konferencja;
serial kryminalny TVP
22:25 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
00:15 Korona królów; odc.
23; telenowela histor. TVP
00:50 Korona królów; odc.
24; telenowela histor. TVP
01:20 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 237 sezon 12; serial
komediowy TVP
01:50 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 sezon 12; serial
komediowy TVP
02:30 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 23; serial TVP
03:25 Oficerowie; odc. 6/13 Paparazzi; serial TVP
04:20 Komisariat; odc. 71
Wielki odlot; serial TVP
04:45 Komisariat; odc. 72
Zbieg; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:45 Kochamy polskie
komedie; odc. 8
06:15 Kabaretowy Alfabet
Dwójki - B jak Bielicka
06:45 Rozrywka Retro –
Telepeerele (15)
07:40 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 38
Dęblin; magazyn
08:15 Kraj się śmieje –
Wszystkiego najlepszego
czyli cnoty i zalety; cz. 2
09:10 Koło fortuny; odc. 173
ed. 4; teleturniej
09:45 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Doda; /cz. 1/;
reportaż
10:15 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Jak się rozstać;
widowisko
11:10 Paranienormalni
Tonight – Jolanta
Fraszyńska
12:10 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Doda; /cz. 2/;
reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Królik po polsku
13:05 Podróże z historią;
s.V; odc. 45 Kruchy skarb;
cykl dokumentalny
13:40 Kochamy polskie
komedie; odc. 8
14:20 Big Music Quiz (10);
teleturniej muz.
15:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /10/ „Korowód” - Marek
Grechuta
15:30 Zakupy pod kontrolą
(9); reality show
15:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Doda; /cz. 1/;
reportaż
16:30 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 1; /2/ W drodze; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2013)
17:15 Lubię to – kabaret
Hrabi; widowisko
17:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Doda; /cz. 2/;
reportaż
18:05 Olga Lipińska
zaprasza (19) - Krystyna
Sienkiewicz; talk-show
18:50 Wielki Test. Polacy,
którzy zmienili świat
20:30 Kierunek Kabaret; /45/
21:25 KabareTOP czyli
kabaretowa lista
przebojów - KabareTOP
Story; /11/ - „Awas”
21:40 Tylko dla dorosłych –
Festiwal Ludzik. III
Mistrzostwa Polski ONE
MAM SHOW; /odc. 5/
22:15 Rodzina, ach rodzina
(odc. 12) - Rodzinne
wakacje; widowisko
23:15 Koło fortuny; odc. 172
ed. 4; teleturniej
23:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole 2013 /1-2/
02:00 Kabaretowa Mapa
Polski – VII Mazurska
Noc Kabaretowa - Kabaret
Bez Granic 2005 (1)
03:00 Rozrywka Retro –
Telepeerele (15)

TVN7
05:30 Ukryta prawda (244) program obyczajowy
06:35 Mango - Telezakupy
08:40 Przyjaciele (45/48) serial komediowy, USA
09:15 Przepis na życie 5 (7)
- serial obyczajowy,
Polska
10:15 Przepis na życie 5 (8)
- serial obyczajowy
11:15 Columbo (2/6) - serial
kryminalny, USA
13:20 Na tropie marsupilami
- komedia, Francja/Belgia
2012
15:40 Butch Cassidy i
Sundance Kid - western,
USA 1969. Nie ma
sprytniejszego w
wymyślaniu planu
zdobycia bogactwa niż
Butch Cassidy (Paul
Newman) i bieglejszego w
posługiwaniu się
rewolwerem od
Sundance’a Kida (Robert
Redford). Po okradzeniu
banku i napadzie na
pociąg muszą, jako wyjęci
spod prawa, uciekać aż do
Boliwii…
17:55 Jak wytresować
smoka - film przygodowy,
USA 2010. Historia
wielkiej przyjaźni między
młodym wikingiem nieudacznikiem a
legendarną, okrutną
bestią, która w
rzeczywistości okazuje się
bardzo płochliwym
stworzeniem…
20:00 Pamięć absolutna film S-F, USA 1990.
Odległa przyszłość. Dzięki
osiągnięciom nauki każdy
obywatel może sobie
wszczepić wymarzone
wspomnienia. Robotnik
Douglas Quaid
(Schwarzenegger) od
dawna marzy o wyprawie
na Marsa i postanawia
zafundować sobie
wspomnienia z takiej
wycieczki…
22:25 The Shooter (10) serial, USA
23:30 Aeon Flux - film S-F,
USA 2005. Niedaleka
przyszłość. Ludzkość
została zdziesiątkowana
przez zarazę. Ci, którzy
przeżyli, żyją obecnie w
jedynym ocalałym mieście
o nazwie Bregna. Utopijne
społeczeństwo wbrew
pozorom dalekie jest
jednak od ideału…
01:20 Moc Magii (TVN7 noc)
(148/250) - program,
Polska
03:30 Druga strona medalu
(3/8) - talk show–
Aleksander Gawronik
04:05 Druga strona medalu
(4/8) - talk show– Otylia
Jędrzejczak
04:40 Druga strona medalu
(6/8) - talk show– Jacek
Olszewski

TVN STYLE
05:25 Wojny salonów
piękności
06:30 Idealna niania 7
(2/12) - program
07:15 Apetyt na miłość 5
(1/12) - program
08:15 W roli głównej Katarzyna Warnke (4/8) talk show
08:45 Gwiazdy prywatnie 2
(5/8) - program
09:15 Cała prawda o Iron
Majdan
09:45 Misja ratunkowa
(4/10) - program
10:30 Mistrzowskie cięcie 2
11:30 Co nas truje (12) program lifestylowy
12:15 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (7/8) - reality
show
13:45 W czym do ślubu? 3
(2/12) - reality show
14:15 Zaskocz mnie! (4/10) program rozrywkowy
14:50 Warsztat urody (2/8) program lifestylowy
15:35 Pomysłowe wesela
16:10 Misja Pies (1/12) program
16:45 Ja, ty i niepłodność
17:50 Gwiazdy prywatnie 2
(6/8) - program
18:25 #Sława 2 (8) program rozrywkowy
18:55 Zdrowo, czyli jak?
(6/10) - program
lifestylowy
19:30 Co nas truje (12) program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 15 (2/22)
- magazyn
20:45 Pani Gadżet 15 (3/22)
- magazyn
21:15 Życie bez wstydu 5
(2/12) - reality show
22:15 Apetyt na miłość 5
(2/12) - program
rozrywkowy
23:15 Dziecięcy głos w
sprawie płci - dokument
00:25 W roli głównej Katarzyna Warnke (4/8) talk show
00:55 44 szaleństwa
młodości (3/6) - program
rozrywkowy
01:25 44 szaleństwa
młodości (4/6) - program
rozrywkowy
01:55 W roli głównej Agnieszka Grochowska
(6/7) - talk show
02:25 W roli głównej Andrzej Grabowski (6) talk show
02:55 W roli głównej Marysia Peszek (4/9) - talk
show
03:20 Wiem, co jem 6
(9/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 2
(5/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 6
(3/16) - magazyn
04:50 Wiem, co jem (15/16)
- magazyn

TVP SPORT
08:00 Kapitan Tsubasa
08:30 Kapitan Tsubasa
09:00 Orły Nawalki
09:30 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Szwecja Dania
10:30 Wioślarstwo - Puchar
Świata - Belgrad - Finały
14:05 Studio TVP Sport meldunek z Arłamowa
14:30 Boks - KnockOut
Boxing Night 2 - Gala w
Rzeszowie
15:30 Studio TVP Sport meldunek z Arłamowa
15:50 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Brazylia Chorwacja
17:00 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Brazylia Chorwacja
18:00 Studio TVP Sport meldunek z Arłamowa
18:15 Piłka ręczna kobiet Eliminacje ME 2018:
Polska - Słowacja
19:30 Piłka ręczna kobiet Eliminacje ME 2018:
Polska - Słowacja
20:35 Lekkoatletyka - mityng
IAAF w Hengelo
22:05 Sportowa niedziela
22:40 Darts - Puchar Świata,
Frankfurt Finał
00:10 Boks - KnockOut
Boxing Night 2 - Gala w
Rzeszowie

TVP3 KATOWICE

07:05 Wiatr od morza; odc.
117; magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Rączka gotuje; magazyn
kulinarny
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem; odc.
202; magazyn kulinarny
08:35 Agape; magazyn
08:55 El Misionero; film
dokum.
09:45 Kamień, nożyce, papier
– Hotelowi goście; cykl
reportaży
10:02 Rączka gotuje
10:30 Sacrum profanum
10:47 Magazyn kulturalny
11:15 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Reportaż z regionu –
Zastępy aniołów; reportaż
11:55 POGODA
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w Polsce;
odc. 64 Kluczbork; magazyn
13:30 Pogoda
13:40 Ukryte skarby – Kobiety
na obcasach i hetman
Czarniecki; cykl reportaży
14:10 El Misionero; film
dokum.
15:05 Pogoda
15:05 Antenowe remanenty
15:25 Parada oszustów; odc.
1/4 - Mistrz zawsze traci;
serial TVP
16:10 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Spotkanie ze Świętym
17:15 Sto na 100 odc. 11;
POLSAT SPORT
magazyn ekonomiczny
17:31 POGODA
7:00 Siatkówka mężczyzn;
Siatkarska Liga Narodów; 17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:30 Aktualności
mecz: Polska - Chiny
18:52 Wieczorne wiadomości
9:00 Boks; Gala Babilon
sportowe
Boxing Night w
19:05 Magazyn Meteo
Legionowie; waga junior
19:10 Ktokolwiek widział,
ciężka: Michał Cieślak ktokolwiek wie; magazyn
Siergiej Radczenko
19:58 POGODA
11:00 Cafe Futbol; magazyn 20:00 Ocaleni; reality show
piłkarski
21:00 Aktualności Wieczorne
12:30 Piłka nożna; Nice 1.
21:16 Wiadomości sport
weekend
liga
15:00 Siatkówka mężczyzn; 21:28 POGODA
21:35 Środek puszczy najbliżej
SLN; studio
absolutu; reportaż
15:50 Siatkówka mężczyzn;
22:00 Dziennik Regionów
SLN; mecz: Polska 22:25 Pogoda
Niemcy
Parada oszustów; odc.
18:30 Siatkówka mężczyzn; 22:35
1/4 - Mistrz zawsze traci;
SLN; studio
serial TVP
18:50 Siatkówka mężczyzn; 23:20 Antenowe remanenty
Siatkarska Liga Narodów; 00:05 Wiatr od morza; odc.
mecz: Francja - Chiny
117; magazyn
21:30 Siatkówka mężczyzn; 00:30 Pod Tatrami
SLN; studio
00:45 Sto na 100 odc. 11;
magazyn ekonomiczny
22:00 Sporty walki; KSW 44:
01:05 Zakochaj się w Polsce;
The Game News (9)
odc. 64 Kluczbork; magazyn
22:05 Boks; Gala Babilon
01:35 Ocaleni; reality show
Boxing Night w
02:40 Głos Regionów
Legionowie; waga junior
03:40 El Misionero; film
ciężka: Michał Cieślak dokum.
Siergiej Radczenko
04:40 Pod Tatrami
0:00 Siatkówka mężczyzn;
04:55 Dziennik Regionów
Siatkarska Liga Narodów; 05:25 Tajemnice Książnicy
mecz: Argentyna - Włochy
Pomorskiej - Skarbiec
2:30 Siatkówka mężczyzn;
05:35 Agape; magazyn
Siatkarska Liga Narodów; 06:35 Rączka gotuje; magazyn
mecz: Polska - Niemcy
kulinarny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 03
czerwca Odc. 582;
felieton
06:55 Gdziekolwiek będę....
(film o Marku Grechucie);
film dokumentalny; Polska
(2009); reż.:Piotr Poraj Poleski
08:05 Cioteczka Hania; film
dokumentalny
09:10 serial historyczny
10:15 Okrasa łamie przepisy
– Niezwykły czosnek
niedźwiedzi; magazyn
kulinarny
10:45 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
11:50 Dzikie Chiny; odc. 5 Za
Wielkim Murem; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
12:50 Joanna Lumley’s
Trans – Siberian
Adventure; odc. 2/3; esej
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
13:55 Szerokie tory
14:30 W starym kinie
16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Ex Libris; odc. 346;
magazyn
17:45 Noce i dnie; odc. 3/12
- Babcia; serial TVP
18:50 Kulisy II Wojny
Światowej; cz. 3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2008)
19:55 Gracze; film
sensacyjny
21:35 Wielki test z historii –
droga do wolności
23:15 Film fabularny
01:00 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 4/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
02:05 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 4 C Z E R WC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 256;
serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 14
Nawiedzony dom; serial
TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3852; teleturniej muz.
09:35 Pensjonat nad
rozlewiskiem; odc. 11;
serial TVP
10:30 Polska Molskiej; odc.
1 Wielkopolska; magazyn
kulinarny
11:05 Zagadka Hotelu
Grand; s.III; odc. 65; serial
obyczajowy; Hiszpania
(2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 BBC w Jedynce –
Błękitna Planeta; seria II;
cz. 5. Zielone morza; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
13:55 Piłka nożna ogłoszenie składu
reprezentacji na MŚ 2018
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:40 Pogoda
15:55 Leśniczówka; odc. 27
16:15 Leśniczówka; odc. 28
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3853; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3319;
telenowela TVP
18:30 Jeden z dziesięciu;
7/102; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu;
8/102; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Teatr Telewizji –
Pożegnania 80’
22:00 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
23:00 Johan Cruyff, Geoff
Hurst i Anglia 1966,
Joachim Loew Wielkie
Legendy Mundiali;
magazyn; Australia (2018)
23:35 Czy świat oszalał? –
Dzieci żołnierze – nowa
wojna; Wielka Brytania
(2016); reż.:Mads Ellesoe
00:55 Za głosem serca; film
obyczajowy; USA (2016);
reż.:Bradley Walsh;
wyk.:William Baldwin, Kari
Matchett, Steven Love,
Amy Forsyth
02:35 Sugar Man; film
dokumentalny; Szwecja,
Wielka Brytania (2013);
reż.:Malik Bandjelloul
04:05 Notacje – Helena
Kołaczkowska. Pisałam
dla przyjemności; cykl
dokumentalny

TVP2
06:05 O mnie się nie martw;
s.VIII odc. 13/13; serial
komediowy TVP
07:00 Program katolicki
07:20 Na sygnale; odc. 69
„Kibole”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
97 „Historie
samochodowe”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1875; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 218
ed. 4; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
146; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Świt ludzkości (Dawn
of Humanity); film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
14:55 O mnie się nie martw;
s.VIII odc. 13/13; serial
komediowy TVP
16:00 Familiada; odc. 2379;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 251
ed. 4; teleturniej
17:10 Czarna Perła; odc.
20/67; serial obyczajowy;
Turcja (2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Trzecia połowa; odc.
9; serial komediowy TVP
19:05 Orły Nawałki; odc. 3;
cykl reportaży
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1875; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1876; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 38;
felieton
20:50 Mała matura 1947
odc.1; serial
21:45 Za marzenia; odc. 13;
serial TVP
22:45 Tylko jedno
spojrzenie; odc. 5; serial
kryminalny; Francja
(2017)
23:50 Kryminalne zagadki
Las Vegas; s.XIV; s. XIV,
odc. 20/22; serial
sensacyjny; Kanada, USA
(2013)
00:45 O mnie się nie martw;
s.VIII odc. 13/13; serial
komediowy TVP
01:40 Oczy Julii; thriller;
Hiszpania (2010);
reż.:Guillem Morales;
wyk.:Belen Rueda, Lluis
Homar, Pablo Derqui,
Francesc Orella
03:45 Zawrócony; dramat;
reż.:Kazimierz Kutz;
wyk.:Zbigniew
Zamachowski, Marek
Kondrat, Marek
Frąckowiak

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (693);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(490); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(491); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (48); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (821);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (172); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (738);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2703); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (784);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (64);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (114); serial
paradokumentalny. Pan
młody budzi się rankiem
po nocy poślubnej i z
przerażeniem odkrywa, że
jego leżąca obok żona
została zasztyletowana.
Dowody...
18:00 Pierwsza miłość
(2704); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (21); serial
komediowy. Głową
rodziny Kiepskich jest
Ferdynand, od zawsze
bezrobotny, pijak i leń.
Jego żona Halina z pensji
pielęgniarki musi
utrzymywać cały...
20:10 Megahit: Kingsman tajne służby; komedia
sensacyjna, Wielka
Brytania 2014. Agent i
jego uczeń próbują
pokrzyżować plany
niebezpiecznego szaleńca.
22:55 6 kul; film sensacyjny,
USA 2012. Były najemnik
Samson Gaul pomaga
zawodnikowi MMA
uratować porwaną
14-letnią córkę.
1:15 Transporter; film
sensacyjny, Francja/USA
2002
3:15 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:40 Uwaga! (5330) program
06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie 2 (14/39) magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika
(14/39) - magazyn
ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry TVN
(2263) - magazyn
10:55 Tu się gotuje! 2 (12) magazyn
11:00 Ukryta prawda (550) program obyczajowy
12:00 Szkoła (292) program
13:00 Szpital (436) program obyczajowy.
40-latek właśnie wybudził
się ze śpiączki. Mężczyzna
ma jednak bardzo silne
bóle w klatce piersiowej.
Do szpitala przyjeżdża
także jego …
14:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia (4/10) program
15:00 Kuchenne rewolucje
14 (10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (293) program
17:00 Ukryta prawda (551) program obyczajowy
18:00 Szpital (437) program obyczajowy
19:00 Fakty (7460)
19:35 Sport (7443)
19:45 Pogoda (7440)
19:50 Uwaga! (5331) program
20:10 Doradca smaku 8 Pulpety z kurczaka w
mleku kokosowym
(21/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16
(2690) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (64/113) program
21:30 Projekt Lady 3 (3/12) program
22:30 Sekrety lekarzy 4
(3/12) - reality show
23:30 Plaga - horror, USA
2007. Katherine Winter,
która w przeszłości była
pastorem, wystąpiła z
Kościoła po tym, jak jej
córka i mąż zginęli. Jako
profesor uniwersytecki
stała się wybitną
demaskatorką rzekomych
cudów…
01:35 Co za tydzień (852) magazyn
02:10 The Following III
(12/15) - serial, USA.
Ryan zaczyna postępować
coraz bardziej
lekkomyślnie. Mark i Daisy
uzyskują informacje, które
zbliżają ich do FBI,
narażając tym samym
Mike’a na
niebezpieczeństwo.
03:10 Uwaga! (5331) program
03:35 Moc Magii(TVN noc)
(149/250) - program
04:50 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 70
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 55.
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 1
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 2
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 3
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 6
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 77
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
15:55 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
17:00 Gwiazdy lombardu;
factual, USA 2014
17:30 Gwiazdy lombardu
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 55
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 56
20:00 Centurion;
przygodowy, Wielka
Brytania 2010. Jest rok
117 naszej ery. Legiony
Cesarstwa Rzymskiego
mieczem i krwią budują
chwałę Imperium. Pod ich
panowaniem znajduje się
ogromna część Europy.
Także Brytania uległa
rzymskim wojownikom.
Jednak jej północne
rubieże pozostają pod
władaniem lokalnych
plemion, które dają
najeźdźcy krwawy opór…
21:55 Aleksander; akcja,
USA 2004. Aleksander
Wielki (Colin Farrell)
podbił 90 procent
ówczesnego świata, zanim
osiągnął 25 lat. Wraz ze
swą niezwyciężoną grecką
i macedońską armią w
ciągu 8 lat przemierzył 35
tysięcy kilometrów
obfitujących w oblężenia i
podboje, których
ukoronowaniem było
stworzenie gigantycznego
imperium…
01:30 Taki jest świat;
factual2017
02:05 Na jedwabnym szlaku;
factual2015
02:40 Na jedwabnym szlaku
03:05 Na jedwabnym szlaku
04:00 Na jedwabnym szlaku
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny2010; odc.
5
05:05 Niesamowite!;
factual2014; odc. 1
05:25 Niesamowite!;
factual2014; odc. 2

TVP SERIALE
05:35 Korona królów; odc.
65; telenowela histor. TVP
06:10 Na sygnale; odc. 30
„Oddajcie mi dziecko”;
serial fabularyzowany TVP
06:40 Na sygnale; odc. 31
„Mały książę”; serial
fabularyzowany TVP
07:15 Królowa Bona; odc.
10; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
811; serial TVP
09:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
94 „Szykujemy Święta”;
serial komediowy TVP
09:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
95 „Strachy na lachy”;
serial komediowy TVP
10:25 Ojciec Mateusz; s.XIX;
odc. 251; serial
kryminalny TVP
11:25 Ranczo; s.VIII; odc. 99
- Los pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 207 - Dębowa Górka;
serial kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 208 - Porzeczki;
serial kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
52 - Prawdziwy przyjaciel;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 31
„Mały książę”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
17:40 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
18:40 Ja to mam szczęście!;
odc. 22; serial TVP
19:15 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 209 - Nauczyciel;
serial kryminalny TVP
20:15 Cesarzowa Ki; odc. 1;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:05 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
21:55 Ranczo; s.VIII; odc.
104 - Wielkie otwarcie;
serial obyczajowy TVP
22:55 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 210 - Reggae; serial
kryminalny TVP
23:50 Komisarz Alex; s.XI;
odc. 141 - Amnezja; serial
kryminalny TVP
00:50 Ekstradycja I; odc. 2/6;
serial kryminalny TVP
01:55 Ekstradycja I; odc. 3/6;
serial kryminalny TVP
03:00 Królowa Bona; odc.
10; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc.
811; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
94 „Szykujemy Święta”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:15 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca /5/;
Francja (2016)
05:45 Okrasa łamie przepisy
– Królik po polsku
06:25 Śpiewające fortepiany
(11)
07:35 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 1 /2/ W drodze; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2013)
08:20 Jeden z dziesięciu;
9/102; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 174
ed. 4; teleturniej
09:35 Bake off – Ale ciacho!
(2) ed. 4; widowisko
10:40 Bake off – Ale przepis
(2)
10:50 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca /5/;
Francja (2016)
11:20 Tylko hity! Opole2012;
odc. 10 - Maciej Stuhr
11:35 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - M jak majówka
(1-2)
13:40 Śpiewające fortepiany
(12)
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – OPOLE 2014 Folkowo & kabaretowo!
(1)
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – OPOLE 2014 Folkowo & kabaretowo!
(2)
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – VII Mazurska
Noc Kabaretowa - Kabaret
Bez Granic 2005 (1)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Polskie warzywa prosto
z pola; magazyn kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (85)
Rozum; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży.
Podróż 45 - Kuba (177)
Plażowa; magazyn
kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Herbatka z kabaretem
(26); program rozrywkowy
20:15 Śpiewające fortepiany
(13)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (32) - Motoryzacja;
widowisko rozrywkowe
22:15 Kocham Cię, Polsko!;
odc. (1) ed 11; zabawa
quizowa
23:50 Koło fortuny; odc. 173
ed. 4; teleturniej
00:30 Od Opola do Opola;
/6/; widowisko muzyczne
01:25 Niezapomniane
Koncerty – Opole 2015 na
bis - Muzyczna biografia 90 lat Polskiego Radia; cz.
4; koncert
02:30 Rodzina, ach rodzina
(odc. 12) - Rodzinne
wakacje; widowisko
03:35 Rozrywka Retro –
Teatrzyk Studia Gama

TVN7
05:20 Ukryta prawda (245) program obyczajowy
06:25 Szpital (327) program obyczajowy.
Pogotowie przywozi na
oddział ratunkowy
38-letniego Grzegorza
Miśtala. Mężczyzna miał
wypadek podczas
naprawiania
samochodu…
07:20 Sąd rodzinny (46/52) program sądowy
08:20 Zaklinaczka duchów
(22) - serial S-F, USA
09:20 Przepis na życie 5 (8)
- serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (602) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (47/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (501) program sądowy
14:55 Szpital (328) program obyczajowy.
Grażyna Józefowicz
przywiozła na oddział
ratunkowy swoją 25-letnią
córkę Joannę, która ma
problemy z oddychaniem i
bardzo wysoką
gorączkę…
15:55 Zaklinaczka duchów 3
(1/18) - serial S-F, USA
16:55 Przepis na życie 5 (9)
- serial obyczajowy,
Polska
17:55 Dr House I (6/22) serial obyczajowy, USA. W
dniu swoich urodzin dr
Gregory House zwraca
uwagę w szpitalnej izbie
przyjęć na schizofreniczkę,
którą opiekuje się
sympatyczny syn…
19:00 Ukryta prawda (603) program obyczajowy
20:00 Notatki o skandalu film obyczajowy, Wielka
Brytania 2006. Barbara
samotna, nielubiana
nauczycielka historii,
dowiaduje się o romansie
Sheby nowoprzyjętej
nauczycielki sztuki z
15-letnim uczniem…
21:55 Uprowadzona (2/10) serial, Francja/USA
22:55 Wiecznie żywy horror, USA 2013.
Wydawać by się mogło, że
w świecie, w którym
umarli powstają z grobów
a słowa „życie” i „śmierć”
tracą swoje znaczenie, nie
ma już miejsca na miłość.
Nic bardziej mylnego!
01:00 Moc Magii (TVN7 noc)
(149/250) - program
03:10 Druga strona medalu
(8) - talk show– Alicja
Tysiąc
03:45 Druga strona medalu
2 (1/7) - talk show– Aneta
Krawczyk
04:15 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show– Anna
Komorowska

TVN STYLE
05:25 Fryzjerzy na start
06:30 Klinika urody 6 (1/13)
- program lifestylowy
07:15 Afera fryzjera 5 (4/12)
- program rozrywkowy
08:00 Idealna niania 7
(2/12) - program
obyczajowy
08:45 Nowa Maja w
ogrodzie 2 (14/39) magazyn ogrodniczy
09:15 Afera fryzjera 2
(11/12) - program
rozrywkowy
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 8 (6/12) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (5/12) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 7
(11/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Apetyt na miłość 5
(2/12) - program
rozrywkowy
13:45 Co za tydzień (852) magazyn
14:20 Pani Gadżet 15 (2/22)
- magazyn
14:55 Pani Gadżet 7 (12/13)
- magazyn
15:30 W czym do ślubu? 3
(2/12) - reality show
16:05 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
16:40 Ugotowani 11 (10/12)
- program kulinarnorozrywkowy
17:40 Kuchenne rewolucje 9
(7/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:40 Sablewskiej sposób
na modę (4/12) - program
rozrywkowy
19:25 Życie bez wstydu (2/5)
- reality show
20:10 Cała prawda o Iron
Majdan
20:40 #Sława 2 (8) program rozrywkowy
21:10 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 15 (3/22)
- magazyn
22:25 W roli głównej Robert Makłowicz (5/8) talk show
22:55 Mistrzowskie cięcie 2
23:55 Warsztat urody (2/8) program lifestylowy
00:40 Dziecięcy głos w
sprawie płci - dokument
01:50 W roli głównej - Edyta
Górniak (1/7) - talk show
02:20 W roli głównej Wojciech Cejrowski (1/6) talk show
02:50 W roli głównej Małgorzata Kożuchowska
(4/6) - talk show
03:20 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 2
(6/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 6
(4/16) - magazyn
04:50 Wiem, co jem (16) magazyn

TVP SPORT
08:00 Śniadanie z Kadrą meldunek z Arłamowa
08:35 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (3)
10:35 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Austria Niemcy
12:45 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Szwecja Dania
13:45 Piłka nożna ogłoszenie składu
reprezentacji na MŚ 2018
15:30 4-4-2
16:30 Popołudnie z Kadrą meldunek z Arłamowa
17:00 Droga do Rosji
18:00 Kapitan Tsubasa
19:05 Lekkoatletyka - mityng
IAAF w Hengelo
20:30 Piłka ręczna kobiet Eliminacje ME 2018:
Polska - Słowacja
22:00 Dzień z Kadrą meldunek z Arłamowa
22:30 Sportowy wieczór
23:15 Boks - KnockOut
Boxing Night 2 - Gala w
Rzeszowie
00:15 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (3)
01:15 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (studio)
02:05 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (4)

POLSAT SPORT
7:00 Siatkówka mężczyzn;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Francja
9:10 Magazyn
lekkoatletyczny
9:50 Piłka nożna; Nice 1. liga
12:00 Magazyn kolarski
12:30 Siatkówka mężczyzn;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Chiny
14:40 Atleci; magazyn
sportowy
15:10 Siatkówka mężczyzn;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Niemcy
17:30 Koszykówka mężczyzn;
Energa Basket Liga; studio
18:00 Koszykówka mężczyzn;
Energa Basket Liga; 6.
mecz finałowy fazy playoff: BM Slam Stal Ostrów
Wielkopolski - Anwil
Włocławek
20:30 Magazyn Nice 1. ligi;
magazyn piłkarski.
Podsumowanie wydarzeń
kolejki na zapleczu
Ekstraklasy
22:00 Sporty walki; KSW 44:
The Game News (10)
22:05 Z archiwum boksu
22:30 Sporty walki; KSW 43;
walka: Roberto Soldić Dricus Du Plessis

TVP3 KATOWICE
07:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Studio 3; program
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!polskie na żywo
10:15 Kamień, nożyce, papier
– Muzeum Bursztynu
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Piaski. Opowieść o
zwykłych ludziach; reportaż
11:15 Rolnik szuka szkoły;
odc. 8; magazyn
11:25 Głową mur przebijesz –
O Solidarności Walczącej;
film dokum.
12:20 Zapiski Łazęgi –
Gryficka Rega; felieton
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Sacrum profanum
13:00 Turystyczna Jazda
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:39 Kronika regionu
15:05 Kryptolog; reportaż
15:35 Tygodnik polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rybactwo i morze; odc.
5; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
17:45 Subregion; program
18:00 BILANS ZDROWIA
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Optyka polityka;
program publicystyczny
19:58 POGODA
20:00 Tygodnik polityczny
20:30 Rybactwo i morze; odc.
5; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Kryptolog; reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka;
magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Tykociński Kosmos
00:05 Rybactwo i morze; odc.
5; magazyn
00:30 Tajemnice Książnicy
Pomorskiej – Księgozbiór
Gimnazjum Mariackiego
00:40 Kryptolog; reportaż
01:20 O!polskie na żywo
02:25 Kamień, nożyce, papier
– Muzeum Bursztynu; cykl
reportaży
02:45 Piaski. Opowieść o
zwykłych ludziach; reportaż
03:10 Rolnik szuka szkoły;
odc. 8 wersja
zaktualizowana; magazyn
03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Głową mur przebijesz –
O Solidarności Walczącej;
film dokum.
06:35 Tygodnik polityczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 04
czerwca; felieton
07:00 Historia Polski –
Nocna zmiana; film
dokumentalny
08:10 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Gambia odc. 10; cykl
reportaży
08:40 Tajemnice, zamki i
podziemia – Anthon
Dalmus
09:15 Korona królów; odc.
39; telenowela histor. TVP
09:45 Korona królów; odc.
40; telenowela histor. TVP
10:20 Life – Życie.; cz. 1.
Trudna sztuka przetrwania;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
11:15 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 40;
magazyn
11:50 Zawrócony; dramat;
reż.:Kazimierz Kutz
13:30 Sensacje XX wieku –
Największa tajemnica
księcia Windsoru; cykl
dokumentalny
14:05 Sensacje XX wieku –
Pięciu wspaniałych; cykl
dokumentalny
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Kursk; cz. 1;
cykl dokumentalny
15:00 Spór o historię –
Kryzys gospodarczy –
znak nowych czasów;
debata
15:40 Transsyberyjska
wyprawa Joanny Lumley;
odc. 2/3; esej
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
16:40 Ex Libris; odc. 346;
magazyn
17:05 Flesz historii; odc.
392; cykl reportaży
17:30 Zaklęty Dwór; odc. 1/7
Cień Starościca; serial
TVP
18:40 Sensacje XX wieku –
Radziecka bomba A; cz.
1; cykl dokumentalny
19:15 Sensacje XX wieku –
Radziecka bomba A; cz.
2; cykl dokumentalny
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
20:30 Tian Anmen –
zakazana pamięć; film
dokum.; Francja (2009)
21:35 Korona królów; odc.
41; telenowela histor. TVP
22:05 Korona królów; odc.
42; telenowela histor. TVP
22:40 Sidła strachu; film
dokumentalny
23:35 Mundial. Gra o
Wszystko; cykl dokum.
01:20 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Gambia odc. 10; cykl
reportaży
01:55 Zaklęty Dwór; odc. 1/7
Cień Starościca; serial
TVP
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TVP1
05:50 TELEZAKUPY
06:30 Jak Oskar komunę
obalał; film
dokumentalny; reż.:Piotr
Kuciński
07:20 Komisariat; odc. 15
Mumia; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3853; teleturniej muz.
09:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /35/; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3319;
telenowela TVP
10:35 Polska Molskiej; odc.
2 Warmia; magazyn
kulinarny
11:05 Zagadka Hotelu
Grand; s.III; odc. 66; serial
obyczajowy; Hiszpania
(2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce –
Śladami kotów; film
dokum.; Niemcy (2016)
13:45 Elif; s.II; odc. 257;
serial; Turcja (2014)
14:45 Okrasa łamie przepisy
– Trzy mięsa na grilla
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3854; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3320
18:30 Jeden z dziesięciu;
9/102; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu;
10/102; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy; odc.
8 Dzięki ci, Żelazny
Kanclerzu; serial TVP
22:00 Pensjonat nad
rozlewiskiem; odc. 12;
serial TVP
22:55 Krawcowa z Madrytu;
odc. 11; serial; Hiszpania
(2014)
24:00 Michel Platini, Paolo
Maldini, Sepp Maier Wielkie Legendy Mundiali;
magazyn; Australia (2018)
00:35 Labirynt; odc. 7/7;
serial; Czechy (2015)
01:50 Komisja morderstw;
odc. 9/12 - Korzenie;
serial TVP
02:45 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
03:50 Czy świat oszalał? –
Witajcie w Trumplandzie;
film dokumentalny;
Francja (2016)
04:55 Notacje – Notacje.
Bogdan Chorążuk. Rudy
Kot; cykl dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 220
ed. 4; teleturniej
06:00 Na dobre i na złe; odc.
632 - Ukryte intencje;
serial TVP
07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 70
„Sława”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
98 „Ludwik żelazne
ramię”; serial komediowy
TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1876; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 221
ed. 4; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
147; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Cuda z odzysku –
urządź mieszkanie za
darmo; odc. 4; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
15:00 M jak miłość; odc.
1375; serial TVP
16:00 Familiada; odc. 2380;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 252
ed. 4; teleturniej
17:10 Czarna Perła; odc.
21/67; serial obyczajowy;
Turcja (2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Trzecia połowa; odc. 9
i pół; serial komediowy
TVP
19:05 Orły Nawałki; odc. 4;
cykl reportaży
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1876; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1877; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu „Na
dobre i na złe” odc. 17;
felieton
20:50 Mała matura 1947
odc.2; serial
21:50 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:50 Świat bez fikcji –
Pogrążeni w Państwie
Prawa; film dokumentalny
23:40 Świat bez fikcji –
Niebieski film; film
dokumentalny
00:15 La La Poland; odc.
(6); program rozrywkowy
01:05 Tylko jedno
spojrzenie; odc. 5; serial
kryminalny; Francja
(2017)
02:05 Miasto skarbów; odc.
5 Złoto Hunów; serial
kryminalny TVP
02:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
03:55 Pogrążeni w Państwie
Prawa; film dokumentalny

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (694);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(492); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(493); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (49); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (822);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (173); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (739);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2704); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (785);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (65);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (115); serial
paradokumentalny. Z
więzienia ucieka
recydywista. Okazuje się,
że zdradza go żona.
Policjanci podejrzewają, że
skazaniec szuka zemsty.
Kluczowy dla złapania
mężczyzny...
18:00 Pierwsza miłość
(2705); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (22); serial
komediowy. Głową
rodziny Kiepskich jest
Ferdynand, od zawsze
bezrobotny, pijak i leń.
Jego żona Halina z pensji
pielęgniarki musi
utrzymywać cały...
20:05 Transporter; film
sensacyjny, Francja/USA
2002
22:00 22 kule; film
sensacyjny, Francja 2010.
Zemsta gangstera po
przejściach. Krwawa
wendeta rozkręca spiralę
nienawiści.
0:40 Taxi 4; komedia
sensacyjna, Francja 2007
2:40 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5331) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5
(5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 8 Pulpety z kurczaka w
mleku kokosowym
(21/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2264) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (551) program obyczajowy
12:00 Szkoła (293) program
13:00 Szpital (437) program obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia (5/10) program
15:00 Kuchenne rewolucje
14 (11/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (294) program
17:00 Ukryta prawda (552) program obyczajowy
18:00 Szpital (438) program obyczajowy
19:00 Fakty (7461)
19:35 Sport (7444)
19:45 Pogoda (7441)
19:50 Uwaga! (5332) program
20:10 Doradca smaku
8-Tarta z brokułami i
pieczarkami (19/40) program
20:15 Na Wspólnej 16
(2691) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (65/113) program. Prawidłowa
odpowiedź na pytanie
drugie i siódme zapewnia
uczestnikowi kwotę
gwarantowaną
(odpowiednio wysokości
1000 zł i 40 000 zł). Aby
wygrać główną nagrodę
należy odpowiedzieć
prawidłowo na 12 pytań…
21:30 60 sekund - film
sensacyjny, USA 2000.
Vinnie Jones Legendarny
złodziej samochodów,
Randall Raines (w tej roli
Nicolas Cage) już dawno
wycofał się z zawodu i
mieszka sobie na
prowincji USA. Jednak
zostaje zmuszony do
powrotu do dawnej
profesji…
00:00 Tu się gotuje! 2 (12) magazyn
00:05 Kuba Wojewódzki 11
(10/13) - talk show
01:05 Lista klientów (8/15) serial, USA
02:05 Mroczne zagadki Los
Angeles (2/19) - serial,
USA. Wkrótce po wyjściu
na wolność były więzień
zostaje zamordowany…
03:00 Uwaga! (5332) program
03:25 Moc Magii(TVN noc)
(150/250) - program
04:40 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial fabularny, Brazylia
2015; odc. 71
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 56
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 2
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 3
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 4
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 7
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 78
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
15:55 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
17:00 Gwiazdy lombardu;
factual, USA 2014
17:30 Gwiazdy lombardu
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 56
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 57
20:00 Likwidator; akcja, USA
2013. Szeryf Owens
wiedzie spokojny żywot
stróża prawa w małej
mieścinie Sommerton
Junction na granicy z
Meksykiem. Nikt tutaj nie
zna jego przeszłości, choć
każdy się domyśla, że
skrywa jakieś mroczne
tajemnice…
22:05 Cena powrotu; akcja,
USA 2009
00:00 Zagubiona przyszłość;
przygodowy, Niemcy, RPA
2010. W dalekiej
przyszłości w dżungli
grasują bestie niosące
śmiertelną chorobę.
Niestety, zaczynają one
opanowywać Ziemię.
Savan – dowódca grupy
myśli, że są oni ostatnimi
żyjącymi ludźmi. Kaleb nie
zgadza się z nim i wierzy,
że gdzieś jeszcze ktoś
przetrwał…
01:55 Trzynasty
Apostoł;serial akcji,
Włochy 2011; odc. 1
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual2015
03:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny2010; odc.
6
05:05 Niesamowite!;
factual2014; odc. 3
05:25 Niesamowite!;
factual2014; odc. 4

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
66; telenowela histor. TVP
06:15 Na sygnale; odc. 31
„Mały książę”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 32
„Powrót Wiktora”; serial
fabularyzowany TVP
07:25 Królowa Bona; odc.
11; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
812; serial TVP
09:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
95 „Strachy na lachy”;
serial komediowy TVP
09:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
96 „Kuzyn Artur”; serial
komediowy TVP
10:25 Komisarz Alex; s.XI;
odc. 141 - Amnezja; serial
kryminalny TVP
11:25 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 208 - Porzeczki;
serial kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 209 - Nauczyciel;
serial kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
53 - Wróżba; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 32
„Powrót Wiktora”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
17:40 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
18:40 Ja to mam szczęście!;
odc. 23; serial TVP
19:15 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 210 - Reggae; serial
kryminalny TVP
20:15 Cesarzowa Ki; odc. 2;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:05 Ranczo; s.VIII; odc.
104 - Wielkie otwarcie;
serial obyczajowy TVP
21:55 Ranczo; s.IX; odc. 105
- Nowe wyzwania; serial
obyczajowy TVP
22:55 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 211; serial krym. TVP
23:50 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 sezon 12; serial
komediowy TVP
00:20 Na sygnale; odc. 192
„Skalpel”; serial
fabularyzowany TVP
00:50 Czas honoru; odc. 4
Przysięga; serial TVP
01:50 Czas honoru; odc. 5
Pieczęć Trzeciej Rzeszy;
serial TVP
02:50 Królowa Bona; odc.
11; serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
812; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
95 „Strachy na lachy”;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:20 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca /6/;
Francja (2016)
05:55 Okrasa łamie przepisy
– Polskie warzywa prosto
z pola; magazyn kulinarny
06:30 Śpiewające fortepiany
(12)
07:35 Kabaretowy Klub
Dwójki (32) - Motoryzacja;
widowisko rozrywkowe
08:25 Jeden z dziesięciu;
10/102; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 175
ed. 4; teleturniej
09:40 Rodzina, ach rodzina
(odc. 12) - Rodzinne
wakacje; widowisko
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /7/ - „Szklana
pogoda” - Lombard
10:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca /6/;
Francja (2016)
11:30 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi „Pojutrze”
(1); widowisko
12:35 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi „Pojutrze”
(2); widowisko
13:40 Śpiewające fortepiany
(13)
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole 2013 /1-2/
16:55 Kabaretowa Mapa
Polski – VII Mazurska
Noc Kabaretowa - Kabaret
Bez Granic 2005 (1)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Czekolada i owoce nie
do deseru
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (86)
Znachor; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży.
Podróż 46 - Węgry (178)
Budapeszt
19:35 Humor w odcinkach –
Herbatka z kabaretem
(27); program rozrywkowy
20:15 Śpiewające fortepiany
(14)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (33) - Zdrowie;
widowisko rozrywkowe
22:05 KabareTOP Story /8/ „Nudzę się”
22:20 Bake off – Ale ciacho!
(3) ed. 4; widowisko
23:15 Bake off – Ale przepis
(3)
23:35 Koło fortuny; odc. 174
ed. 4; teleturniej
00:10 Na festiwalowej
scenie – Halina
Frąckowiak
00:35 Od Opola do Opola;
/7/; widowisko muzyczne
01:35 Niezapomniane
Koncerty – Słodkiego,
miłego życia - KOMBII
02:35 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (3) - Policjant;
cz. 1
03:40 Rozrywka Retro –
Skansen Studia Gama

TVN7
05:35 W-11 Wydział Śledczy
(1138) - program
kryminalny, Polska
06:25 Szpital (328) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (47/52) program sądowy
08:20 Zaklinaczka duchów 3
(1/18) - serial S-F, USA
09:20 Przepis na życie 5 (9)
- serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (603) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (48/52) program sądowy, Polska
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (502) program sądowy, Polska
14:55 Szpital (329) program obyczajowy,
Polska. Karetki przywożą
do szpitala parę 24-latków:
Alicję Kruk i Sebastiana
Modlińskiego. Młodzi
jechali na swój ślub
zabytkowym motocyklem,
kiedy drogę zajechała im
matka panny młodej…
15:55 Zaklinaczka duchów 3
(2/18) - serial S-F, USA
16:55 Przepis na życie 5
(10) - serial obyczajowy
17:55 Dr House I (7/22) serial obyczajowy, USA.
Młoda kobieta stała się
drażliwa i śpi osiemnaście
godzin na dobę. Po
wykluczeniu wielu chorób
House zaczyna
podejrzewać u niej
śpiączkę afrykańską,
mimo że pacjentka nigdy
nie wyjeżdżała za granicę
19:00 Ukryta prawda (604) program obyczajowy
20:00 Szalona odwaga - film
sensacyjny, USA 1996.
Pułkownik Nathan Serling,
dowódca grupy czołgów
podczas Operacji
Pustynna Burza, wraca do
Waszyngtonu. Zostaje
skierowany do zbadania
zasadności pośmiertnego
odznaczenia pilot Karen
Walden, jako pierwszej w
historii kobiety,
najwyższym odznaczeniem
za odwagę tzw. Medal of
Honour…
22:25 Brudny Harry - film
sensacyjny, USA 1971.
Seryjny morderca
paraliżuje życie w San
Francisco. Politycy
spełniają każde jego
żądanie. Mimo to nie
sposób go powstrzymać
od popełniania kolejnych
zbrodni. Do czasu…
00:35 Masters of Sex 2
(1/12) - serial, USA
01:55 Moc Magii (TVN7 noc)
(150/250) - program,
Polska
04:10 Druga strona medalu
2 (3/7) - talk show–
Cherie Blair

TVN STYLE
05:50 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 2 (13) program lifestylowy
06:35 Beauty ekspert 2
(5/12) - magazyn
07:05 Co za tydzień (852) magazyn
07:40 Ściąga z szafy (1/5) program lifestylowy
08:10 Apetyt na miłość 2
(8/10) - program
09:10 Afera fryzjera 2 (12) program rozrywkowy
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (7/12) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (6/12) - program
11:40 Kuchenne rewolucje 7
(12/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 Pani Gadżet 15 (3/22)
- magazyn
13:10 Pani Gadżet 15 (2/22)
- magazyn
13:40 Pani Gadżet 2.0 (1/12)
- magazyn
14:10 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
14:40 Mroczne sekrety
przemysłu rybnego dokument
15:40 #Sława 2 (8) program rozrywkowy
16:10 33 niezapomniane
bajki (3/5) - program
rozrywkowy
16:40 33 niezapomniane
bajki (4/5) - program
17:10 Ostre cięcie 5 (4/10) program
17:55 Kuchenne rewolucje 9
(8/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (5/12) - program
19:40 Życie bez wstydu
(3/12) - reality show
20:40 Perfekcyjna Pani
Domu
21:40 Co nas truje (12) program lifestylowy
22:25 Zaskocz mnie! (5/10) program rozrywkowy
23:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (7/8) - reality
show
23:45 Apetyt na miłość 5
(2/12) - program
rozrywkowy
00:45 Operacje w Tajlandii
2 (10) - program
01:55 W roli głównej Maciej Stuhr (1/6) - talk
show
02:25 Najsztub słucha Magdalena Cielecka (3/6)
- talk show
02:55 W roli głównej Maciej Musiał (4/6) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 6
(11/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 2
(7/15) - magazyn
04:25 Wiem, co jem 6
(5/16) - magazyn
04:55 Wiem, co jem 2
(1/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Śniadanie z Kadrą meldunek z Arłamowa
09:45 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (4)
11:45 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Brazylia Chorwacja
13:45 Wioślarstwo - Puchar
Świata - Belgrad - Finały
15:30 Kapitan Tsubasa
16:00 Kapitan Tsubasa
16:30 Popołudnie z Kadrą meldunek z Arłamowa
17:00 Football’s Greatest
stage
17:35 Lekkoatletyka - mityng
IAAF w Hengelo
19:00 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Szwecja Dania
20:00 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Brazylia Chorwacja
22:00 Dzień z Kadrą meldunek z Arłamowa
22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Boks - KnockOut
Boxing Night 2 - Gala w
Rzeszowie

TVP3 KATOWICE

07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia
pszczółek
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 Rozmowy istotne
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Ostoja; odc. 172
09:35 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - 88
10:00 Kamień, nożyce, papier
– Kaligraf; cykl reportaży
10:15 Pod Tatrami
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Informator Medyczny
11:25 Jak nie wiadomo o co
chodzi...; film dokum.
12:15 Legendy regionalne –
Polskie Carcasonne; cz. 1
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika Miasta
12:50 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
13:00 Wymarły świat; reportaż
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:50 Polska z Miodkiem (61)
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kalejdoskop dobrych
miejsc
15:05 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
POLSAT SPORT
historii. - 88
15:35 Kwartet – magazyn
7:00 Magazyn Nice 1. ligi;
regionów Czwórki
magazyn piłkarski
Wyszehradzkiej - Skarby
muzeów; magazyn
8:20 Siatkówka kobiet;
16:00 Telekurier
Siatkarska Liga Narodów; 16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
mecz: Rosja - USA
11:00 Siatkówka mężczyzn; 16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
Siatkarska Liga Narodów; 17:31 POGODA
17:35 Kronika Miasta
mecz: Polska - Niemcy
17:47 Subregion
13:20 Siatkówka kobiet;
18:02 Bliżej natury
Siatkarska Liga Narodów; 18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
mecz: Chiny - Brazylia
sportowe
15:50 KOTV Classics;
19:05 Magazyn Meteo
magazyn bokserski
19:10 Piłkarska 3; magazyn
19:58 POGODA
17:00 Siatkówka kobiet;
Kwartet – magazyn
Siatkarska Liga Narodów; 20:00
regionów Czwórki
studio
Wyszehradzkiej - Skarby
muzeów; magazyn
17:20 Siatkówka kobiet;
Pożyteczni.pl; magazyn
Siatkarska Liga Narodów; 20:30
21:00 Aktualności Wieczorne
mecz: Niemcy - Belgia
21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
19:50 Siatkówka kobiet;
POGODA
Siatkarska Liga Narodów; 21:28
21:35 Było, nie minęło –
studio
kronika zwiadowców
historii. - 88
20:20 Siatkówka kobiet;
22:00 Dziennik Regionów
Siatkarska Liga Narodów; 22:20 Echa dnia
mecz: Polska - Argentyna 22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
22:50 Siatkówka kobiet;
23:05 Telekurier
Siatkarska Liga Narodów; 23:35 Jak nie wiadomo o co
studio
chodzi...; film dokum.
23:00 Sporty walki; KSW 44: 00:25 Kamień, nożyce, papier
– Kaligraf; cykl reportaży
The Game News (11)
00:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
23:35 Z archiwum boksu
historii. - 88
0:00 Boks; Gala Babilon
01:20 Ostoja; odc. 172
Boxing Night w
01:45 Bydgoski As wywiadu
02:10 Legendy regionalne –
Legionowie; waga junior
Polskie Carcasonne; cz. 1
ciężka: Michał Cieślak 02:25 Pod Tatrami
Siergiej Radczenko
02:45 Rączka gotuje
03:10 Informator Medyczny
2:30 Siatkówka kobiet;
Wymarły świat; reportaż
Siatkarska Liga Narodów; 03:25
03:45 Echa dnia
mecz: Polska - Argentyna 04:05 Agrobiznes
04:20 Polska z Miodkiem (61)
Pelplin i Tczew; felieton

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 05
czerwca; felieton
07:00 Historia Polski –
Pułkownik Kukliński; film
dokumentalny
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat – Wyspy
Zielonego Przylądka odc.
11; cykl reportaży
08:35 Tajemnice, zamki i
podziemia – Zagadka 65
kilometra
09:05 Korona królów; odc.
41; telenowela histor. TVP
09:35 Korona królów; odc.
42; telenowela histor. TVP
10:05 Prezydent; film
dokumentalny
10:35 Pani minister tańczy;
komedia
12:10 Marzyciele – Rabin
Krakowa, chwilowo w
Warszawie; program
publicystyczny
12:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
13:15 Sensacje XX wieku –
Radziecka bomba A; cz.
1; cykl dokumentalny
13:50 Sensacje XX wieku –
Radziecka bomba A; cz.
2; cykl dokumentalny
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Kursk; cz. 2;
cykl dokumentalny
15:05 Tian Anmen –
zakazana pamięć; film
dokum.; Francja (2009)
16:10 Historia Polski –
Królowa Panoram; film
dokumentalny
17:10 Archiwum zimnej
wojny; magazyn
17:40 Zaklęty Dwór; odc. 2/7
Marzyciel i awanturnik;
serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku –
Radziecka bomba A; cz.
3; cykl dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Rudolfa
Hessa; cykl dokumentalny
19:55 Hitler i wiedza
tajemna; film dokume.;
Wielka Brytania (1999)
20:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Sekrety
kurowskiej świątyni
21:25 Korona królów; odc.
43; telenowela histor. TVP
22:00 Korona królów; odc.
44; telenowela histor. TVP
22:35 Pachołki Rosji; film
dokumentalny
23:40 Szczur; film
sensacyjny; reż.:Jan
Łomnicki; wyk.:Jan
Englert
01:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Wyspy
Zielonego Przylądka odc.
11; cykl reportaży
02:00 Zaklęty Dwór; odc. 2/7
Marzyciel i awanturnik;
serial TVP

P RO G R A M T V – Ś RO DA 6 C Z E R WC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 257;
serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 16
Informator; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3854; teleturniej muz.
09:20 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 25; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3320;
telenowela TVP
10:35 Polska Molskiej; odc.
3 Bieszczady; magazyn
kulinarny
11:05 Dr Quinn; seria V, odc.
10/26; serial obyczajowy;
USA (1996)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce –
Bylicowy step; film
dokumentalny; USA
(2015); reż.:Marc
Dentzker, Tom Swartwout
13:45 Elif; s.II; odc. 258;
serial; Turcja (2014)
14:45 Okrasa łamie przepisy
– Wiosenny śledź z
Zalewu; magazyn
kulinarny
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3855; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3321;
telenowela TVP
18:30 Jeden z dziesięciu;
11/102; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu;
12/102; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Wielki Test. Piosenka
Polska
22:10 Futbol w Rosji – tajna
broń KGB; film
dokumentalny; Francja
(2017); reż.:Nicolas Jallot
23:10 Franz Beckenbauer,
Dunga, Gordon Banks Wielkie Legendy Mundiali;
magazyn; Australia (2018)
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 Nie ma lekko;
komedia; USA (2011);
reż.:Kat Coiro; wyk.:Rachel
Bilson, Kate Bosworth,
Krysten Ritter
02:40 Labirynt; odc. 7/7;
serial kryminalny; Czechy
(2015)
03:50 Sfora; odc. 4/9
05:00 Notacje – Bohdan
Łazuka. W życiu
najważniejsze jest samo
życie; cykl dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 222
ed. 4; teleturniej
06:00 Na dobre i na złe; odc.
633 - Zaufanie; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 71
„Zabójczy pocałunek”;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
99 „Święty Walenty”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1877; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 223
ed. 4; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
148; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Apokalipsa człowieka
pierwotnego 1; serial
dokumentalny; Niemcy
(2015); reż.:Jason
Levangie
15:00 M jak miłość; odc.
1376; serial TVP
16:00 Familiada; odc. 2381;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 253
ed. 4; teleturniej
17:10 Czarna Perła; odc.
22/67; serial obyczajowy;
Turcja (2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Trzecia połowa; odc.
10; serial komediowy TVP
19:05 Orły Nawałki; odc. 5;
cykl reportaży
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1877; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1878; serial obyczajowy
TVP
20:45 Na sygnale; odc. 194
„Martwi nie mają głosu”;
serial fabularyzowany TVP
21:10 Na sygnale; odc. 195
„Winni niewinni”; serial
fabularyzowany TVP
21:45 Kino relaks – 40 lat
minęło; komedia; USA
(2012); reż.:Judd Apatow;
wyk.:Megan Fox, Paul
Rudd, Leslie Mann
00:05 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 sezon 12; serial
komediowy TVP
00:40 Świat bez tajemnic –
ISIS w Europie; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016); reż.:John
O’Kane, Joseph McAuley
01:50 Świat bez tajemnic –
Oddam dziecko w dobre
ręce; film dokumentalny;
Francja (2016)
02:55 Kryminalne zagadki
Las Vegas; s.XIV; s. XIV,
odc. 20/22ep.; serial sens.;
Kanada, USA (2013)
03:50 Glina; odc. 5/25; serial
kryminalny TVP

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (695);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(494); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(495); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (50); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (823);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (174); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (740);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2705); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (786);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (66);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (116); serial
paradokumentalny. Na
osiedlu grasuje gwałciciel,
jednak ofiary milczą i nie
chcą zeznawać.
Poszukiwany mężczyzna
próbuje mylić tropy i
zwodzić policję. Jedna...
18:00 Pierwsza miłość
(2706); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (23); serial
komediowy. Perypetie
mieszkańców starej
kamienicy: bezrobotnego
piwosza Ferdynanda
Kiepskiego, jego żony
Haliny, ich syna oraz
sąsiadów.
20:05 Świat według
Kiepskich (516); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego (Andrzej
Grabowski), jego żony
Haliny (Marzena KipielSztuka) oraz ich dzieci, a
także sąsiadów: Mariana
(Ryszard Kotys)...
20:40 Taxi 4; komedia
sensacyjna, Francja 2007
22:40 Wydział zabójstw,
Hollywood; komedia
sensacyjna, USA 2003
1:05 Studenci; komedia, USA
2008
3:05 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5332) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5
(6/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
8-Tarta z brokułami i
pieczarkami (19/40) program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2265) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (Tato )
(552) - program
obyczajowy. 32-letni
Sebastian za kilka dni ma
się pobrać z Olą (28).
Wspólnie, od dwóch lat,
wychowują jej córkę
Lenkę (6)…
12:00 Szkoła (294) program
13:00 Szpital (438) program obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia (6/10) program
15:00 Kuchenne rewolucje
14 (12/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (295) program. Edyta i Wiktor z
2b liceum są parą od
dłuższego czasu. Oboje
rozmawiają o tym, że
chcieliby przeżyć swój
pierwszy raz. Mają jednak
wiele obaw. Wiktor martwi
się, że nie ma w tych
sprawach żadnego
doświadczenia…
17:00 Ukryta prawda (553) program obyczajowy
18:00 Szpital (439) program obyczajowy
19:00 Fakty (7462)
19:35 Sport (7445)
19:45 Pogoda (7442)
19:50 Uwaga! (5333) program
20:10 Doradca smaku
8-Sałatka z kurczakiem,
awokado i oliwkami (4/40)
- program
20:15 Na Wspólnej 16
(2692) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (66/113) program
21:30 Niepamięć - film S-F,
USA 2013
00:05 Olimp w ogniu - film
sensacyjny, USA 2013.
Mike Banning do czasu
tragicznego zdarzenia
odpowiadał za ochronę
prezydenta USA
Benjamina Ashera…
02:30 Ugotowani 12 (10) program kulinarnorozrywkowy
03:35 Uwaga! (5333) program
04:00 Moc Magii(TVN noc)
(151/250) - program
05:15 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial, Brazylia 2015
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 57
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 3
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 4
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, 2006
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 5
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 8
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 79
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
15:55 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
17:00 Gwiazdy lombardu;
factual, USA 2014
17:30 Gwiazdy lombardu
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 57
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 58
20:00 We krwi; akcja, Wielka
Brytania, USA 2014. W
trakcie wakacji mąż Avy
niespodziewanie znika.
Kobieta postanawia na
własną rękę wytropić
sprawców tego zdarzenia.
22:05 Żądza śmierci; akcja,
Kanada, Rosja, USA 2009.
Były członek rosyjskiej
mafii - Rusłan, zamierza
napisać książkę o świecie
przestępczym. Po wielu
latach postanawia także
odnowić kontakt ze swoją
córką, która niedługo
wychodzi za mąż. Okazuje
się, że wybrankiem jest
Stephen, syn gangstera,
największego wroga
Rusłana…
00:05 Centurion;
przygodowy, Wielka
Brytania 2010. Jest rok
117 naszej ery. Legiony
Cesarstwa Rzymskiego
mieczem i krwią budują
chwałę Imperium. Pod ich
panowaniem znajduje się
ogromna część Europy.
Także Brytania uległa
rzymskim wojownikom…
02:00 Trzynasty Apostoł;
akcja, Włochy; odc. 2
03:00 Taki jest świat;
factual2017
03:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny2010; odc.
7
05:05 Niesamowite!;
factual2014; odc. 5
05:25 Niesamowite!;
factual2014; odc. 6

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
67; telenowela histor. TVP
06:15 Na sygnale; odc. 32
„Powrót Wiktora”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 33
„Dobry łotr”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Królowa Bona; odc.
12; serial TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
813; serial TVP
09:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
96 „Kuzyn Artur”; serial
komediowy TVP
09:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
97 „Historie
samochodowe”; serial
komediowy TVP
10:25 Za marzenia; odc. 12;
serial TVP
11:30 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 209 - Nauczyciel;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 210 - Reggae; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
54 - Za głosem serca;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 33
„Dobry łotr”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.VIII; odc.
104 - Wielkie otwarcie;
serial obyczajowy TVP
18:40 Ja to mam szczęście!;
odc. 24; serial TVP
19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 211 - Napad
doskonały; serial
kryminalny TVP
20:15 Cesarzowa Ki; odc. 3;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:05 Ranczo; s.IX; odc. 105
- Nowe wyzwania; serial
obyczajowy TVP
21:55 Ranczo; s.IX; odc. 106
- Bardzo krótkie kariery;
serial obyczajowy TVP
22:55 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 212 - Wahadełko;
serial kryminalny TVP
23:55 O mnie się nie martw;
s.VIII; s. VIII odc. 13/13;
serial komediowy TVP
00:50 Pitbull; odc. 12; serial
policyjny TVP
01:50 Pitbull; odc. 13; serial
policyjny TVP
02:50 Królowa Bona; odc.
12; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
813; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
96 „Kuzyn Artur”; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:15 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca /7/;
Francja (2016)
05:50 Okrasa łamie przepisy
– Czekolada i owoce nie
do deseru; magazyn
kulinarny
06:25 Śpiewające fortepiany
(13)
07:35 Kabaretowy Klub
Dwójki (33) - Zdrowie;
widowisko rozrywkowe
08:20 Jeden z dziesięciu;
11/102; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 176
ed. 4; teleturniej
09:40 Big Music Quiz (10);
teleturniej muz.
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki; /8/ - „Kwiaty we
włosach” - Czerwone
Gitary
10:50 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca /7/;
Francja (2016)
11:20 KabareTOP Story –
„Szeptanka” - Bohdan
Smoleń
11:40 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Jak się zakochać;
widowisko
12:45 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Jak się rozstać;
widowisko
13:45 Śpiewające fortepiany
(14)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – 8 Festiwal
Kabaretu Koszalin 2002.
Bujając w obłokach (1-3)
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Niezywkłe ryby
słodkowodne; magazyn
kulinarny
18:20 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (87)
Bieda; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży.
Podróż 46 - Węgry (179)
„Zakole Dunaju”; magazyn
kulinarny
19:30 Humor w odcinkach –
Herbatka z kabaretem
(5); program rozrywkowy
20:15 Śpiewające fortepiany
(15)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (30) - Dolce Vita
22:20 Rodzina, ach rodzina
(odc. 1) - Dziadek;
widowisko
23:15 Koło fortuny; odc. 175
ed. 4; teleturniej
23:55 Na festiwalowej
scenie – Violetta Villas;
widowisko rozrywkowe
00:25 Od Opola do Opola;
/8/; widowisko muzyczne
01:25 Niezapomniane
Koncerty – Opole 2015 na
bis - Muzyczna biografia 90 lat Polskiego Radia; cz. 3
02:20 Kierunek Kabaret; /45/
- Sieć i inne
dobrodziejstwa
współczesności
03:25 Rozrywka Retro –
Telepeerele (15)

TVN7
05:20 Ukryta prawda (246) program obyczajowy
06:25 Szpital (329) program obyczajowy,
Polska. Do szpitala
przyjeżdża 16-letni Janek
Szymkiewicz, który skarży
się na silne bóle brzucha i
nudności…
07:20 Sąd rodzinny (48/52) program sądowy, Polska
08:20 Zaklinaczka duchów 3
(2/18) - serial S-F, USA
09:20 Przepis na życie 5
(10) - serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (604) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (49/52) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (503) program sądowy
14:55 Szpital (330) program obyczajowy,
Polska. Do szpitala zgłasza
się 19-letnia Aldona Polak.
Dziewczyna jest osłabiona,
ma gorączkę i duszności.
Trzy tygodnie temu
przeszła operację
plastyczną nosa, bo
chciała upodobnić się do
swojej idolki. W ranę
wdało się jednak
zakażenie…
15:55 Zaklinaczka duchów 3
(3/18) - serial S-F, USA
16:55 Przepis na życie 5
(11) - serial obyczajowy
17:55 Dr House I (8/22) serial obyczajowy, USA
19:00 Ukryta prawda (605) program obyczajowy
20:00 Uwiązani - film
obyczajowy, USA 2014
22:30 Olimp (3/13) - serial,
Wielka Brytania/Kanada.
Heros, Wyrocznia i Dedal
ruszają do lasu Troezen w
poszukiwaniu pierścienia.
Na ich drodze staje jeden z
wysłanników królowej i
bohaterowie ledwo
uchodzą z życiem…
23:35 Niewiarygodny Burt
Wonderstone - komedia,
USA 2013. Historia
rywalizacji dwóch
najpopularniejszych w Las
Vegas magików - Burta
Wonderstonea (Steve
Carell) i Antona
Marveltona (Steve
Buscemi). Słynni
iluzjoniści przez lata
podbijali Las Vegas,
zarabiając miliony na
swoich sztuczkach. Do
czasu…
01:45 Moc Magii (TVN7 noc)
(151/250) - program,
Polska
03:55 Druga strona medalu
2 (4/7) - talk show– Jan
Mela
04:30 Druga strona medalu
2 (5/7) - talk show– Sarah
Fergusson

TVN STYLE
05:35 Swatka milionerów
(2/10) - program
rozrywkowy
06:35 Nowa Maja w
ogrodzie 2 (14/39) magazyn ogrodniczy
07:05 Ostre cięcie 5 (4/10) program
07:50 Wszystko o jedzeniu 3
08:20 Apetyt na miłość 2
(9/10) - program
rozrywkowy
09:20 Afera fryzjera 3 (1/12)
- program rozrywkowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 8 (8/12) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (7/12) - program
rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 7
(13/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (7/8) - reality
show
13:35 Zaskocz mnie! (5/10) program rozrywkowy
14:10 Warsztat urody (2/8) program lifestylowy
14:55 W roli głównej Robert Makłowicz (5/8) talk show
15:25 Nowy wygląd, nowe
życie 2 (8) - program
rozrywkowy
16:55 Apetyt na miłość 5
(2/12) - program
rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 9
(9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (6/12) - program
rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu
(4/12) - reality show
20:40 Mistrzowskie cięcie 2
21:40 Misja ratunkowa
(4/10) - program
22:25 Pani Gadżet 15 (4/22)
- magazyn
22:55 Życie bez wstydu 5
(2/12) - reality show
23:55 Pomysłowe wesela
00:25 Dziecko z pudełka dokument
01:30 Zagrożone we
własnym kraju - kobiety
w Indiach - dokument (dla
małoletnich od lat 16)
02:40 W roli głównej - Filip
Chajzer (5/6) - talk show
03:10 Wiem, co jem 6
(12/16) - magazyn
03:40 Wiem, co jem 2
(8/15) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 6
(6/16) - magazyn
04:40 Wiem, co jem 2
(2/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Śniadanie z Kadrą meldunek z Arłamowa
08:45 Piłka nożna - Szwecja
- Dania, Austria - Niemcy,
Brazylia - Chorwacja
(skróty)
09:45 Piłka ręczna kobiet Eliminacje ME 2018:
Polska - Słowacja
11:30 Boks - KnockOut
Boxing Night 2 - Gala w
Rzeszowie
14:00 Lekkoatletyka - mityng
IAAF w Hengelo
15:30 Kapitan Tsubasa
16:05 Kapitan Tsubasa
16:35 Popołudnie z Kadrą meldunek z Arłamowa
17:00 Football - Greatest
stage
17:30 Jedziemy na Mundial
18:30 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Brazylia Chorwacja
20:30 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Austria Niemcy
22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Snooker - Hotel
Gródek

TVP3 KATOWICE

07:00 Kalejdoskop dobrych
miejsc
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Fascynujące Śląskie
– prof. Marian Oslislo
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Chromosom dwudziesty
pierwszy; reportaż
10:15 Kamień, nożyce, papier –
Cha Cha cha; cykl report.
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Sztuka z mięsa, czyli wół
z wolna, ale porządnie/18
11:15 ABC PACJENTA
11:25 Kryptonim „Orędownicy”
Studencki Komitet
Solidarności
12:15 Nigdy nie przestanę
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Spotkanie ze Świętym
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 Bydgoszcz dała mu
skrzydła; reportaż
15:20 Listy do PRL - u Znikająca wanna; felieton
15:35 Ukryte skarby – Kobiety
na obcasach i hetman
Czarniecki; cykl reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
POLSAT SPORT
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział,
7:00 KOTV Classics;
ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
magazyn bokserski
17:35 Marcin i jego zwierzaki
8:20 Siatkówka kobiet;
18:00 Kopalnia reportaży
Siatkarska Liga Narodów; 18:15 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
18:30 Aktualności
mecz: USA - Brazylia
18:52 Wieczorne wiadomości
11:00 Siatkówka kobiet;
sportowe
Siatkarska Liga Narodów; 19:05 Magazyn Meteo
Kronika regionu
mecz: Polska - Argentyna 19:11
19:45 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
13:20 Siatkówka kobiet;
19:58 POGODA
Siatkarska Liga Narodów; 20:00 Ukryte skarby – Kobiety
na obcasach i hetman
mecz: Chiny - Rosja
Czarniecki; cykl reportaży
20:30 Ktokolwiek widział,
15:50 Puncher Extra Time;
ktokolwiek wie; magazyn
magazyn sportów walki
21:00 Aktualności Wieczorne
17:00 Siatkówka kobiet;
21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
Siatkarska Liga Narodów;
21:28 POGODA
studio
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
17:20 Siatkówka kobiet;
Echa dnia
Siatkarska Liga Narodów; 22:20
22:40 Pogoda
mecz: Belgia - Argentyna 22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
19:50 Siatkówka kobiet;
23:35 Kryptonim „Orędownicy”
Siatkarska Liga Narodów;
Studencki Komitet
Solidarności
studio
00:20 Nigdy nie przestanę
20:20 Siatkówka kobiet;
00:40 Bydgoszcz dała mu
Siatkarska Liga Narodów;
skrzydła; reportaż
01:05 Listy do PRL - u mecz: Polska - Niemcy
Znikająca wanna; felieton
22:50 Siatkówka kobiet;
01:20 Głos Regionów
Siatkarska Liga Narodów; 02:10 Tajemnice Książnicy
Pomorskiej - Zbiory Marii
studio
Tatarczuch
23:30 Sporty walki; KSW 44: 02:25 Kamień, nożyce, papier –
Cha Cha cha; cykl report.
The Game News (12);
02:35 Ujście Warty w
sporty walki
wiosennym słońcu; felieton
23:35 Sporty walki; KSW44 02:45 Sztuka z mięsa, czyli wół
z wolna, ale porządnie/18
The Game - odliczanie (2); 03:10
ABC PACJENTA
sporty walki
03:25 Spotkanie ze Świętym
03:45
Echa
dnia
0:00 Boks; Gala Babilon
04:05 Agrobiznes
Boxing Night w
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
Legionowie; waga junior
05:00 Telekurier
ciężka: Michał Cieślak 05:35 Kryptonim „Orędownicy”
Siergiej Radczenko
Studencki Komitet
Solidarności
2:30 Siatkówka kobiet;
06:35 Ukryte skarby – Kobiety
Siatkarska Liga Narodów;
na obcasach i hetman
Czarniecki; cykl reportaży
mecz: Polska - Niemcy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 06
czerwca; felieton
07:00 Historia Polski –
Królowa Panoram; film
dokumentalny
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 12
Karnawał na Wyspach;
cykl reportaży
08:35 Tajemnice, zamki i
podziemia – Amerikan
bomber
09:05 Korona królów; odc.
43; telenowela histor. TVP
09:35 Korona królów; odc.
44; telenowela histor. TVP
10:15 Dzikie Chiny; odc. 5 Za
wielkim murem; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
11:10 Spór o historię –
Habsburgowie w historii
Polski; debata
11:50 Opowieść o Indiach –
Niepodległość; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
12:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Sekrety
kurowskiej świątyni
13:25 Sensacje XX wieku –
Radziecka bomba A; cz.
3; cykl dokumentalny
14:00 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Rudolfa
Hessa; cykl dokumentalny
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Kilka
najdłuższych dni; cz. 1;
cykl dokumentalny
15:15 Pachołki Rosji; film
dokumentalny
16:15 Historia Polski –
Odkryć prawdę; film
dokumentalny; reż.:Alina
Czerniakowska
17:05 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956 Katowice. Oddział
„Wędrowiec”; cykl
reportaży
17:35 Zaklęty Dwór; odc.
3/7; serial TVP
18:40 Sensacje XX wieku –
Tragedia na pustyni; cykl
dokumentalny
19:15 Sensacje XX wieku –
Tajna historia; cykl
dokumentalny
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Historia bez
zakończenia
20:30 Normandia. Ostatni
bohaterowie desantu;
odc. 1/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
21:25 Korona królów; odc.
45; telenowela histor. TVP
22:00 Korona królów; odc.
46; telenowela histor. TVP
22:35 Sarid; film
dokumentalny
23:40 Kroniki domowe; film
obyczajowy
01:15 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 12
Karnawał na Wyspach
01:50 Zaklęty Dwór; odc.
3/7; serial TVP

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 7 C Z E R WC A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 258;
serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 17
Meta; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?;
odc. 3855; teleturniej muz.
09:20 Komisarz Alex; s.XI;
odc. 141 - Amnezja; serial
kryminalny TVP
10:10 Klan; odc. 3321;
telenowela TVP
10:35 Polska Molskiej; odc.
4 Bydgoszcz; magazyn
kulinarny
11:05 Dr Quinn; seria V, odc.
11/26; serial obyczajowy;
USA (1996)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce –
Swala Pala. Przygody
młodej impali; film
dokumentalny; Francja
(2017); reż.:Jean Marc
Dauphin
13:45 Elif; s.II; odc. 259;
serial; Turcja (2014)
14:45 Okrasa łamie przepisy
– Wiosenny polski obiad;
magazyn kulinarny
15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3856; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3322;
telenowela TVP
18:30 Jeden z dziesięciu;
13/102; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu;
14/102; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XV;
odc. 199 - Manuela; serial
kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
22:55 Philipp Lahm, Jos
Luis Chilavert, Alf
Ramsey - Wielkie
Legendy Mundiali;
magazyn; Australia (2018)
23:35 Magazyn Kryminalny
00:25 Ocaleni; reality show
01:25 wojsko - polskie.pl;
odc. 13; reportaż
01:50 Demony wojny wg
Goi; dramat wojenny
03:40 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
04:15 Sprawa dla reportera
05:10 Notacje – Ewa
Wiśniewska. Od dnia do
dnia; cykl dokumentalny

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 224
ed. 4; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
634 - Dobra nowina; serial
TVP
06:50 Podróże z historią; s.I;
odc. 13 Piękno wykute w
stali; cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale; odc. 72
„Roszada”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
100 „Razem i osobno”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1878; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 225
ed. 4; teleturniej
13:05 Tylko z Tobą; odc.
149; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
14:00 Apokalipsa człowieka
pierwotnego 2; serial
dokumentalny; Niemcy
(2015); reż.:Jason
Levangie
15:00 M jak miłość; odc.
1377; serial TVP
16:00 Familiada; odc. 2382;
teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 254
ed. 4; teleturniej
17:10 Czarna Perła; odc.
23/67; serial obyczajowy;
Turcja (2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Trzecia połowa; odc.
10 i pół; serial komediowy
TVP
19:05 Orły Nawałki; odc. 6;
cykl reportaży
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1878; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1879; serial obyczajowy
TVP
20:45 Szpieg D’83; ep. 6;
film obyczajowy; Niemcy
(2015)
21:45 Zawód: Amerykanin;
s.I - odc. 12; serial; USA
(2013)
22:35 Zawód: Amerykanin;
s.I - odc. 13; serial; USA
(2013)
23:35 Za marzenia; odc. 13;
serial TVP
00:35 Jak po maśle;
komedia; USA (2011);
reż.:Jim Field Smith;
wyk.:Ashley Greene, Hugh
Jackman, Olivia Wilde,
Jennifer Garner
02:10 40 lat minęło;
komedia; USA (2012);
reż.:Judd Apatow;
wyk.:Megan Fox, Paul
Rudd, Leslie Mann
04:35 Możdżer, Danielsson,
Fresco - Polska Live (1);
koncert

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (696);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(496); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(497); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (51); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (824);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (175); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (741);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2706); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (787);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (67);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (117); serial
paradokumentalny. Para
dwudziestolatków zostaje
zaatakowana nad jeziorem.
Chłopak ginie, ale jego
dziewczynie udaje się
uciec. Ocalona podejrzewa
swoich braci dresiarzy,
którzy...
18:00 Pierwsza miłość
(2707); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (24); serial
komediowy. Kiepski jest
bezrobotny. Dom
utrzymuje jego żona.
Paździoch to właściciel
stoiska Majtex. Boczek
daje się nabierać na
„interesy” sąsiadów.
20:10 Żona na niby;
komedia, USA 2011. W
romantycznym duecie
wystąpili Adam Sandler i
Jennifer Aniston. Film
twórcy „Kochanego
urwisa”.
22:35 To Twoja wina (1);
serial paradokumentalny
23:35 Brooklyn; dramat
obyczajowy, Kanada/
Irlandia/Wielka Brytania
2015. Lata 50. XX w.
Irlandka Eilis (Saoirse
Ronan) jedzie do Nowego
Jorku. Początkowo trudno
jej odnaleźć się w obcym
kraju....
1:55 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5333) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5
(7/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
8-Sałatka z kurczakiem,
awokado i oliwkami (4/40)
- program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2266) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (553) program obyczajowy
12:00 Szkoła (295) program
13:00 Szpital (439) program obyczajowy
14:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia (7/10) program. Ostatnie
wydarzenia w małżeństwie
Ewy i Darka udowodniły,
że nawet najpiękniejsze
wesele nie gwarantuje
niestety zupełnej
zgodności małżonków…
15:00 Kuchenne rewolucje
14 (13/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (296) program. Dyrektor
Chlebowski ogłosił
konkurs na film promujący
szkołę. Wśród uczniów
jest spore zainteresowanie
projektem…
17:00 Ukryta prawda (554) program obyczajowy
18:00 Szpital (440) program obyczajowy. Do
szpitala przyjeżdża 38-letni
Karol Łuczak. Podczas
rodzinnego grilla
mężczyzna został
uderzony w oko zdalnie
sterowanym samolotem…
19:00 Fakty (7463)
19:35 Sport (7446)
19:45 Pogoda (7443)
19:50 Uwaga! (5334) program
20:10 Doradca smaku
8-Zupa krem
marchewkowopomarańczowa (17/40) program
20:15 Na Wspólnej 16
(2693) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (67/113) program
21:30 Kuchenne rewolucje
15 (6/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Nieoczekiwana
zmiana miejsc - komedia,
USA 1983. Dwóch
chciwych i nieuczciwych
biznesmenów wpada na
pomysł, jak pozbyć się
Louisa Winthorpa (Dan
Aykroyd), niewygodnego
świadka ich machlojek…
00:55 Niepamięć - film S-F,
USA 2013
03:30 Uwaga! (5334) program
03:55 Moc Magii(TVN noc)
(152/250) - program
05:15 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Dziesięć przykazań;
serial, Brazylia 2015
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 58
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 4
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 5
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, 2006
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 6
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2014; odc. 9
13:50 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 80
14:50 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
15:55 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2006
17:00 Gwiazdy lombardu;
factual, USA 2014
17:30 Gwiazdy lombardu
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 58.
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 59
20:00 Poznaj moich Spartan;
komedia, USA 2008.
Parodia filmu „300”.
Odważny Leonidas,
postanawia poprowadzić
grupę swoich trzynastu
odważnych Spartan
przeciwko wrogim
najeźdźcom z Persji wśród
których są Ghost Rider,
Rocky Balboa,
Transformersi oraz
garbata Paris Hilton.
21:25 Spadaj, tato; komedia,
USA 2012. Jeszcze jako
nastolatek, Donny (Adam
Sandler) został ojcem
Todda (Andy Samberg).
Wychowywał go samotnie
aż do jego 18 urodzin.
Teraz, po wielu latach nie
utrzymywania kontaktów z
ojcem, uporządkowany
świat Todda może lec w
gruzach, gdy w przeddzień
jego ślubu, pojawia się
nagle ojciec…
23:55 Elektra; akcja, Kanada,
USA 2005
02:00 Dyżur; factual,
Polska2009; odc. 16
02:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:05 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:50 Taki jest świat;
factual2017
04:20 Menu na miarę; serial
fabularny2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny2010; odc.
8
05:05 Niesamowite!;
factual2014; odc. 7
05:25 Niesamowite!;
factual2014; odc. 8

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
68; telenowela histor. TVP
06:15 Na sygnale; odc. 33
„Dobry łotr”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 34
„Ukrainka na czarno”;
serial fabularyzowany TVP
07:20 Kariera Nikodema
Dyzmy; odc. 1/7; serial
TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
814; serial TVP
09:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
97 „Historie
samochodowe”; serial
komediowy TVP
09:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
98 „Ludwik żelazne
ramię”; serial komediowy
TVP
10:25 Za marzenia; odc. 13;
serial TVP
11:25 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
12:25 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 210 - Reggae; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 211 - Napad
doskonały; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
55 - Słodki koleżka; serial
TVP
16:10 Na sygnale; odc. 34
„Ukrainka na czarno”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.VIII; odc.
104; serial TVP
17:40 Ranczo; s.IX; odc. 105;
serial obyczajowy TVP
18:40 Ja to mam szczęście!;
odc. 25; serial TVP
19:15 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 212 - Wahadełko;
serial kryminalny TVP
20:15 Cesarzowa Ki; odc. 4;
serial; Korea Połudn.
(2013)
21:05 Ranczo; s.IX; odc. 106;
serial obyczajowy TVP
21:55 Ranczo; s.IX; odc. 107;
serial obyczajowy TVP
22:55 Ojciec Mateusz;
s.XVII; odc. 213; serial
kryminalny TVP
23:55 Na sygnale; odc. 193
„Złamane serce”; serial
fabularyzowany TVP
00:15 Na sygnale; odc. 194
„Martwi nie mają głosu”;
serial fabularyzowany TVP
00:55 Prokurator; odc. 3/10;
serial kryminalny TVP
01:50 Prokurator; odc. 4/10;
serial kryminalny TVP
02:45 Kariera Nikodema
Dyzmy; odc. 1/7 51’; serial
TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
814; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
97; serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:15 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca /8/;
Francja (2016)
05:50 Okrasa łamie przepisy
– Niezywkłe ryby
słodkowodne; magazyn
kulinarny
06:25 Śpiewające fortepiany
(14)
07:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (30) - Dolce Vita;
widowisko rozrywkowe
08:25 Jeden z dziesięciu;
12/102; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 177
ed. 4; teleturniej
09:40 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (3) - Policjant;
cz. 1; program
rozrywkowy
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki; /9/ - „Mr
Lennon” - Universe
10:55 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca /8/;
Francja (2016)
11:30 Życie to Kabaret –
Kabaret Ani Mru Mru Urodzinowy strzał w
dychę (1)
12:35 Życie to Kabaret –
Kabaret Ani Mru Mru Urodzinowy strzał w
dychę (2)
13:35 Śpiewające fortepiany
(15)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Rzeczpospolita
Kabaretowa - XI Festiwal
Kabaretu Koszalin 2005
(1-3)
17:15 Herbatka z kabaretem
(5); program rozrywkowy
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Z kurczakiem przez
wieki; magazyn kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (88)
Kopalnia złota; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży.
Podróż 46 - Węgry (180)
„Budapeszt - dwa brzegi”;
magazyn kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Herbatka z kabaretem
(8); program rozrywkowy
20:25 Śpiewające fortepiany
(16)
21:35 Kabaretowy Klub
Dwójki (31) - Cyrk;
widowisko rozrywkowe
22:30 Kierunek Kabaret; /46/
- Biznes is biznes
23:30 Olga Lipińska
zaprasza (31); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 176
ed. 4; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa
Polski – XVI Mazurska
Noc Kabaretowa.
Mrągowo 2014 (1-3)
03:50 Rozrywka Retro –
Studio Gama - Czarny
humor

TVN7
05:20 Ukryta prawda (247) program obyczajowy
06:25 Szpital (330) program obyczajowy,
Polska. Policja przywozi
do szpitala 75-letniego
Zbigniewa Jaworskiego,
który cierpi na Alzheimera.
To nieuleczalna i
postępująca choroba.
Mężczyzna jest dodatkowo
dręczony psychicznie
przez swojego syna…
07:20 Sąd rodzinny (49/52) program sądowy
08:20 Zaklinaczka duchów 3
(3/18) - serial S-F, USA.
Żołnierz po powrocie z
wojny, nie może pozbyć
się niepokojących wizji.
Okazuje się, że rozwiązanie
jego problemu nie będzie
proste…
09:20 Przepis na życie 5
(11) - serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (605) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (50/52) program sądowy, Polska
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (504) program sądowy, Polska
14:55 Szpital (331) program obyczajowy,
Polska. Ojciec przywozi do
szpitala 10-letnią córkę
Basię. Mężczyzna jest
chemikiem i ma w garażu
małe laboratorium.
Dziewczynka bardzo
cierpi, bo podczas zabawy
z ojcem, poparzyła sobie
chlorem ręce i brzuch…
15:55 Zaklinaczka duchów 3
(4/18) - serial S-F, USA
16:55 Przepis na życie 5
(12) - serial obyczajowy
17:55 Dr House I (9/22) serial obyczajowy, USA.
Słynny trębacz jazzowy,
John Henry Giles, trafia do
szpitala z objawami
zapalenia płuc. Jego lekarz
z Kalifornii prosi, by zajął
się nim Foreman, który
robił u niego staż.
Zastrzega przy tym, by
leczył wyłącznie płuca…
19:00 Ukryta prawda (606) program obyczajowy
20:00 Babskie wakacje komedia, USA 2009
21:45 Lucyfer (14/18) serial, USA
22:45 Uwiązani - film
obyczajowy, USA 2014
01:20 Moc Magii (TVN7 noc)
(152/250) - program
03:30 Druga strona medalu
2 (6/7) - talk show– Ewa
Kopacz
04:00 Druga strona medalu
2 (7) - talk show– Izabela
Małysz
04:30 Druga strona medalu
3 (1/8) - talk show–
Mariola Gołota

TVN STYLE
05:25 Wiem, co jem 6
(1/16) - magazyn
05:55 Ściąga z szafy (1/5) program lifestylowy
06:25 Gwiazdy prywatnie 2
(6/8) - program
06:55 Warsztat urody (2/8) program lifestylowy
07:40 #Sława 2 (8) program rozrywkowy
08:10 Apetyt na miłość 2
(10) - program
09:10 Afera fryzjera 3 (2/12)
- program rozrywkowy
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (9/12) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (8/12) - program
11:40 Kuchenne rewolucje 7
(14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 Mistrzowskie cięcie 2
13:40 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
rozrywkowy
14:25 Cała prawda o Iron
Majdan
14:55 Ostre cięcie 5 (5/10) program
15:40 Życie bez wstydu 5
(2/12) - reality show
16:40 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
17:10 Co nas truje (12) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 9
(10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (7/12) - program
rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu
(5/12) - reality show
20:40 W roli głównej Robert Makłowicz (5/8) talk show
21:10 W czym do ślubu? 3
(2/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (7/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 15 (5/22)
- magazyn
22:55 Gwiazdy prywatnie 2
(6/8) - program
lifestylowy
23:25 SOS - Sablewska od
stylu (2/10) - program
rozrywkowy
00:10 Ja, ty i niepłodność
01:10 Detektywi od zdrad 2
(14/22) - reality show (dla
małoletnich od lat 16)
02:10 W roli głównej Mateusz Gessler (3/6) talk show
02:40 W roli głównej - Ewa
Chodakowska (6) - talk
show
03:10 Wiem, co jem 6
(13/16) - magazyn
03:40 Wiem, co jem 2
(9/15) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 6
(7/16) - magazyn
04:40 Wiem, co jem 2
(3/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Jedziemy na Mundial
08:55 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Szwecja Dania
11:00 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Austria Niemcy
13:00 Piłka nożna - mecz
towarzyski: Brazylia Chorwacja
15:05 Jedziemy na Mundial
16:00 Kapitan Tsubasa
17:00 Football Greatest
stage
17:35 Polskie Mundiale
18:35 Podsumowanie
zgrupowania kadry
20:00 Boks - KnockOut
Boxing Night 2 - Gala w
Rzeszowie
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 W kotle czarownic film dok. o Stadionie
Sląskim
00:15 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (4)
01:15 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (studio)
02:05 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - Finał Pucharu
Stanleya (5)

POLSAT SPORT
7:00 Puncher Extra Time;
magazyn sportów walki;
program dla fanów
sportów walki. Nie
zabraknie informacji
związanych z galami
Polsat Boxing Night, KSW
i UFC, a także licznych...
8:20 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Brazylia - Rosja
11:00 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Niemcy
13:20 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Chiny - USA
15:50 Sporty walki; KSW 44:
The Game - odliczanie (2)
17:00 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
studio
17:20 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Argentyna - Niemcy
19:50 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
studio
20:20 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Belgia
22:50 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
studio
23:30 Sporty walki; KSW 44:
The Game News (13)
23:35 Lekkoatletyka:
Diamentowa Liga w Oslo
2:30 Siatkówka kobiet;
Siatkarska Liga Narodów;
mecz: Polska - Belgia

TVP3 KATOWICE
07:01 Miasto Muzyki
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Kalejdoskop dobrych
miejsc
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie;
koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc.
697; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Życie jest jak bana
11:15 Włączeni i Aktywni
11:25 Ginące cywilizacje –
Tatarzy Polscy; cykl
dokum.; Francja, Polska
(1996)
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Sto na 100 odc. 11
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Szlakiem zabytków
techniki – Radiostacja
Gliwicka
15:05 Piaski. Opowieść o
zwykłych ludziach; reportaż
15:35 wojsko - polskie.pl; odc.
13; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (25)
17:31 POGODA
17:35 Odkryj Małopolskę... na
rowerze; cykl reportaży
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Do teatru
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend
19:58 POGODA
20:00 wojsko - polskie.pl; odc.
13; reportaż
20:30 Astronarium (25)
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Piaski. Opowieść o
zwykłych ludziach; reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Ginące cywilizacje –
Tatarzy Polscy; cykl
dokum.; Francja, Polska
(1996)
00:40 Piaski. Opowieść o
zwykłych ludziach; reportaż
01:20 Piosenka dla Ciebie;
koncert życzeń
02:25 Jedź bezpiecznie; odc.
697; magazyn
02:45 Życie jest jak bana
03:10 Włączeni i Aktywni; cykl
reportaży
03:25 Sto na 100 odc. 11;
magazyn ekonomiczny
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 Ginące cywilizacje –
Tatarzy Polscy; cykl
dokum.; Francja, Polska
(1996)
06:35 wojsko - polskie.pl; odc.
13; reportaż

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 07
czerwca; felieton
06:55 Historia Polski –
Odkryć prawdę; film
dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Islam
afrykański odc. 13; cykl
reportaży
08:40 Tajemnice, zamki i
podziemia - Zimowa
opowieść
09:10 Korona królów; odc.
45; telenowela histor. TVP
09:45 Korona królów; odc.
46; telenowela histor. TVP
10:15 Jak było?; program
publicystyczny
10:55 Flesz historii; odc.
393; cykl reportaży
11:15 Archiwum zimnej
wojny; magazyn; reż.:Jan
Sosiński
11:45 Film dokumentalny
12:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Historia bez
zakończenia
13:15 Sensacje XX wieku –
Tragedia na pustyni; cykl
dokumentalny
13:55 Sensacje XX wieku –
Tajna historia; cykl
dokumentalny
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Kilka
najdłuższych dni; cz. 2;
cykl dokumentalny
15:10 Normandia. Ostatni
bohaterowie desantu;
odc. 1/2; film dokum.;
Wielka Brytania (2013)
16:15 Historia Polski –
Pasażer na gapę; film
dokumentalny
17:15 Taśmy bezpieki –
Szkolenie funkcjonariuszy
wywiadu w Polsce
Ludowej; cz. 2
17:50 Zaklęty Dwór; odc. 4/7
Nowy trop; serial TVP
18:55 Sensacje XX wieku –
Księga szpiegów –
Dulles; cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
Bitwa o Suez; cykl dok.
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Historia bez
zakończenia
20:30 Jak wygrać wojnę;
odc. 1/3 Przetrwanie;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
21:35 Korona królów; odc.
47; telenowela histor. TVP
22:05 Korona królów; odc.
48; telenowela histor. TVP
22:40 Spór o historię – PAX
cena współpracy; debata
23:15 Bezlitosne i okrutne
23:50 Libia; reportaż
00:30 Tulipan; odc. 2/6;
serial TVP
01:40 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Islam
afrykański odc. 13; cykl
reportaży
02:15 Zaklęty Dwór; odc. 4/7
Nowy trop; serial TVP

