
Policjanci z Często-
chowy zabezpieczali 
miejsce odkrytego pod-
czas budowy mostu 
niewybuchu .Jak usta-
lili mundurowi był to 
najprawdopodobniej 
pocisk artyleryjski. 
Znalezisko przewieźli w 
bezpieczne miejsce sa-
perzy z Gliwic.

W trakcie 
prac przy bu-
dowie mostu w 
korycie rzeki 
przy ul. Legio-
nów koparka 
natrafiła na 
p r z e d m i o t 

przypominający niewy-
buch. Na miejsce skiero-
wany został policjant z 
grupy rozpoznania mi-
nersko-pirotechnicznego, 
który potwierdził, iż może 
to być pocisk artyleryjski 
z okresu 2 wojny świato-
wej. Mundurowi pilnowa-
li znaleziska przez kilka-
naście godzin., a następ-
nego dnia saperzy z Gli-
wic zabrali go w bezpiecz-
ne miejsce i zneutralizo-
wali.

Pamiętajmy, że znale-
zisk przypominających 
niewybuchy nie wolno 
pod żadnym pozorem do-
tykać, ani tym bardziej 

przenosić czy rozbrajać. 
Miejsce, w którym znale-
ziono niebezpieczny 
przedmiot, dobrze jest za-
bezpieczyć przed dostę-
pem osób postronnych, a 
w szczególności dzieci. 
Jeśli znajdujemy się na 
otwartej przestrzeni lub 
w lesie, należy to miejsce 
tak oznaczyć, by nikt tam 
nie wszedł i można je by-
ło bez trudu odnaleźć. O 
znalezisku należy jak 
najszybciej zawiadomić 
najbliższą jednostkę poli-
cji. Policjanci zabezpieczą 
teren i powiadomią sape-
rów.
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Częstochowa

Zabezpieczyli niewybuch
Policja

Wyszedł po 11 latach 
i zaczął kraść

Portfel z dokumentami 
i telefony padły łupem 
33-letniego złodzieja. Męż-
czyźnie przestępczy tryb 
życia najwyraźniej odpo-
wiada - dwa tygodnie przed 
kradzieżą - po 11 latach od-
siadki - opuścił więzienie.

W piątek po południu ofi-
cer dyżurny z komisariatu IV 
w Częstochowie otrzymał 
zgłoszenie kradzieży telefonu. 
Jak ustalili śledczy, mężczy-
zna wszedł do apteki, wyko-
rzystał chwilę nieuwagi jeden 
z ekspedientek i ukradł jej te-
lefon komórkowy. Kiedy ko-

bieta zorientowała się, ze zo-
stała okradziona, obsługa ap-
teki przejrzała szybko nagra-
nie z monitoringu i wtedy wy-
szło na jaw, kto zabrał tele-
fon. Kobieta powiadomiła 
o wszystkim policję, a sama 
wybiegła na ulicę. Gdy za-
uważyła sprawcę, krzyknęła 
aby zwrócił jej własność. Męż-
czyzna oddał telefon i uciekł.

Został szybko namierzony 
i zatrzymany przez policyjny 
patrol. W trakcie przeszuka-
nia okazało się, że 33-latek 
ma przy sobie cudze doku-
menty. Śledczy ustalili, że 
należą one do okradzionej 

kilka dni temu mieszkanki 
Częstochowy. Pokrzywdzona 
straciła wtedy portfel z pie-
niędzmi i dokumentami oraz 
telefon.

Zatrzymany usłyszał już 
zarzuty kradzieży, popełnio-
nych w warunkach recydy-
wy. Z policyjnych baz da-
nych wynika bowiem, że po-
dejrzany wyszedł z więzienia 
niespełna 2 tygodnie temu, 
a za kratkami spędził prze-
szło 11 lat, między innymi za 
rozboje.

O dalszym losie 33-latka 
zadecydują prokurator i sąd.
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Częstochowscy licealiści 
wzięli sprawy w swoje ręce 
i organizują imprezę dedyko-
waną młodzieży szkolnej. - 
W naszym mieście są juwena-
lia i senioralia. Teraz – za 
sprawą drugiej edycji festiwa-
lu Summer Chill - do tej listy 
dołączają... licealia – cieszą 
się młodzi częstochowianie. 
Wydarzenie, które otworzy te-
goroczny cykl imprez w Parku 
Wypoczynkowym Lisiniec, za-
planowano na 8 i 9 czerwca.

Podczas festiwalu czekać będą 
zarówno koncerty muzyczne, jak 
i szereg imprez towarzyszących, 
angażujących nie tylko młodzież, 
ale również całe rodziny. Będą 
konkursy i zabawy, wspólne 
oglądanie filmów pod gołym nie-
bem oraz coś dla ciała, czyli stre-
fa gastronomii. - Poprzednia 
edycja przyciągnęła wiele często-
chowianek i wielu częstocho-
wian. Mamy nadzieję, że i tym 
razem będzie podobnie – mówi 
prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. - Będzie to pierwsza z tego-
rocznych imprez organizowa-
nych w parku. Dzięki rewitaliza-
cji staje się on jednym z najważ-
niejszych miejsc nie tylko rekre-
acji, ale także dużych wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych w na-
szym mieście.

Wykonawców, którzy wystą-
pią w czasie Summer Chill 2018 
wybierała sama częstochowska 
młodzież. - Młodzież ma swój 
głos i może na wiele rzeczy wpły-
nąć. Przykładem może być cho-
ciażby koncert Quebonafide – 

mówi Michał Borkowski, szef 
Młodzieżowej Rady Miasta. - By-
liśmy zdeterminowani, pisaliśmy 
petycję, wysyłaliśmy listy i ema-
ile, w których prosiliśmy o orga-
nizację dodatkowego koncertu 
w ramach trasy Red Bull Music 
Presents w naszym mieście. Re-
prezentacja Młodzieżowej Rady 
Miasta Częstochowa pojechała 
nawet do polskiej siedziby Red 
Bulla składająca w imieniu ty-

sięcy mieszkańców swojego mia-
sta wniosek w wiadomej spra-
wie. Jak widać przyniosło to 
efekt. Quebonafide zagra w Czę-
stochowie. Udowadniamy, że 
młodzież ma głos, że młodzież 
ma siłę. Mamy nadzieję, że festi-
wal Summer Chill będzie impre-
zą cykliczną – dodaje. 

Główną gwiazdą będzie DJ 
Gromee, czyli reprezentant Pol-
ski podczas tegorocznego kon-

kursu Eurowizji, znany z takich 
piosenek, jak „Light Me Up”, czy 
„Without You”. Artysta, dzięki 
wydanemu w 2017 roku singlo-
wi „Follow You” znalazł się na li-
ście Top15 najczęściej odtwa-
rzanych utworów w stacjach ra-
diowych oraz w setce najchęt-
niej granych utworów w Euro-
pie. Podczas festiwalu mocną 
stroną będzie muzyka hip-hop, 
a to za sprawą takich raperów, 

jak Beteo, Bedeos i Solar. Wszy-
scy to reprezentanci ekipy SB 
Maffija Label. Beteo zasłynął ta-
kimi kawałkami, jak „Love 
Show, czy „Nie wiesz nic”, Bede-
os znany jest z utworów „Gang, 
gang, gang”, czy „Biały i mło-
dy”, a Solar to twórca akcji „Hot 
16 Challenge”, która skupiła 
ponad 200 raperów.

Oprócz samej muzyki, na 
uczestników czekać będą też in-
ne atrakcje, często ściśle nawią-
zujące do „chillautowego” cha-
rakteru imprezy – a często 
wręcz przeciwnie. Będą zatem 
m.in.: park adrenaliny, bitwa 
na balony z wodą, automaty do 
gier, rodeo, tory przeszkód, czy 
wspólne oglądanie filmów na le-
żakach. Wszyscy chętni będą 
mogli skorzystać ze strefy food 
trucków, w której tym razem 
rządzić będą kuchnie: tajska, 
meksykańska, amerykańska 
i francuska.

Muzyczno-rozrywkowy festi-
wal, podobnie, jak przed rokiem 
organizuje Młodzieżowa Rada 
Miasta, we współpracy z często-
chowskimi organizacjami poza-
rządowymi, Urzędem Miasta, 
oraz samorządami uczniowskimi 
częstochowskich szkół. Wyda-
rzenie będzie też elementem pro-
mocji idei województwa często-
chowskiego, zwłaszcza wśród 
młodzieży - nie tylko z miasta, 
ale także z okolic Częstochowy, 
bo można się spodziewać, że 
program Summer Chill oraz wy-
konawcy „dedykowani” młodym 
przyciągną szerszą publiczność.
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Policja
Elementarze bezpieczeństwa 

dla maluchów
Dzielnicowi z komisariatu 

III w Częstochowie przeprowa-
dzili prelekcję w Miejskim 
Przedszkolu nr 32, gdzie tłu-
maczyli maluchom jak być 
bezpiecznym w domu, 
w przedszkolu i podczas za-
baw na dworze. Policjanci roz-
dali przedszkolakom „Ele-
mentarze bezpieczeństwa”.

Dzielnicowi z komisariatu III 
w Częstochowie asp. szt. Bartosz 
Parkitny i mł. asp. Michał Wiele-
ba odwiedzili Miejskie Przedszko-
le nr 32, aby porozmawiać 
z dziećmi o bezpieczeństwie. 

W związku z tym, że maluchy 
chętnie bawią się o tej porze roku 
na placach zabaw, spora część 
pogadanki dotyczyła właściwej 
reakcji maluchów na różnego ro-
dzaju propozycje od obcych osób 
dorosłych, powiadamiania odpo-
wiednich służb, gdy dzieje się coś 
niepokojącego i bezpiecznego po-
ruszania się po drodze.

Na koniec spotkania policjan-
ci rozdali dzieciom „Elementarze 
bezpieczeństwa”, zawierające 
kolorowanki i zagadki, pozwala-
jące na utrwalenie zdobytej wie-
dzy.
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Akcja „Pieszy zawsze pierwszy”

Rodzinna wycieczka z policją
Policjanci z częstochow-

skiego wydziału ruchu drogo-
wego zabezpieczali 8. Rodzin-
ną Wycieczkę Rowerową, 
w której uczestniczyło prawie 
100 osób, w tym wiele rodzin 
z dziećmi. Trasa prowadziła 
brzegiem Warty do Jaskrowa, 
a następnie przez Przeprośną 
Górkę do Mirowa. Mundurowi 
promowali akcję „Pieszy za-
wsze pierwszy”.

Ciekawa trasa oraz rosnąca 
popularność rowerów w Często-

chowie sprawiła, że na placu 
Biegańskiego pojawiło się prawie 
100 osób, które wzięły udział 
w 8. Rodzinnej Wycieczce Rowe-
rowej. Organizatorem imprezy 
była Fundacja Rowerowa Jura 
i Urząd Miasta Częstochowy, 
z którym to Komenda Miejska 
Policji zainaugurowała niedawno 
akcję „Pieszy zawsze pierwszy”, 
mającą za zadanie poprawę bez-
pieczeństwa pieszych i rowerzy-
stów na wspólnych trasach.

Wycieczka rowerowa prowa-
dziła brzegiem Warty do Jaskro-

wa, a następnie przez Przepro-
śną Górkę. Wyprawa zakończyła 
się na mirowskiej polanie przy 
Grodzisku Gąszczyk.
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Finał 21. edycji kampanii Pola Nadziei 

Hospicjum to też życie
W Ośrodku Kultury Filmo-

wej „Iluzja” odbył się finał 
21. edycji kampanii Pola Na-
dziei. Podczas uroczystości 
wręczono nagrody laureatom 
konkursów realizowanych w 
ramach kampanii: Żonkilowe 
Pole Nadziei oraz na najlepiej 
przebraną grupę podczas 
kwietniowego Marszu Nadziei.

W czasie spotkania odbyły się 
również spektakle przygotowane 
przez biorące udział w kampanii, 
szkolne grupy teatralne. Grupa 
3xN ze Szkoły Podstawowej w 
Kamienicy Polskiej zaprezento-
wała spektakl „Królewicz szuka 
żony”, a wchodzący w skład gru-
py ANTRAKTIK uczniowie Ze-
społu Szkół w Kruszynie wystą-
pili w spektaklu „Jan Paweł II. 
Duchowy Przywódca Młodzieży”.

Pola Nadziei, to coroczna kam-
pania, organizowana przez Stowa-
rzyszenie Opieki Hospicyjnej Zie-
mi Częstochowskiej. Kampania co 
roku rozpoczyna się już jesienią, 
kiedy pacjenci, wolontariusze, sa-
morządowcy, nauczyciele, ucznio-
wie i mieszkańcy miasta sadzą ce-
bulki żonkili na terenie często-
chowskiego hospicjum.

Nieprzypadkowo to właśnie 
ten kwiat stał się znakiem rozpo-
znawczym kampanii. Od lat jest 
on międzynarodowym symbolem 
nadziei dla ludzi ciężko i nieule-
czalnie chorych. Samą zaś kam-
panię prowadzą różne organiza-

cje na całym świecie. Zainaugu-
rowała ją w 1997 roku organiza-
cja Marie Curie Cancer Care.

Co roku na wiosnę, w ramach 
kampanii, organizowane są kon-
kursy dla dzieci i młodzieży, któ-
re cieszą się dużym zaintereso-
waniem częstochowskich 
uczniów. W tym roku był to kon-
kurs plastyczny „Księżniczka 
Nadzieja”, konkurs na „Żonkilo-
we Pole Nadziei”, a także Żonki-
lowy Przegląd Małych Form Ta-
tralnych.

Częstochowskie hospicjum 
przy ulicy Krakowskiej 45A moż-
na wspierać nie tylko podczas 
trwania i przy okazji kampanii. 
Każdy, bez względu na wiek, mo-
że włączyć się w kwestę uliczną, 
wolontariat hospicyjny czy prze-
kazanie 1% podatku.

WYNIKI KONKURSÓW:
KONKURS PLASTYCZNY pt. 
”KSIĘŻNICZKA NADZIEJA”
PRZEDSZKOLA CZ-WA:
Miejsce I  Ewa Gieracz – Mun-

duch Miejski Przedszkole nr 41 
w Częstochowie

Miejsce II  Julia Szcześniewska 
Niepubliczne Przedszkole „ Ko-
tek Leon” w Woli Hankowskiej

Miejsce III  Oliwia Bus Kreatyw-
ne Przedszkole Niepubliczne „ 
Małe Skarby” w Częstochowie

Wyróżnienie  Martyna Czernicka 
Miejskie Przedszkole nr 29 w 
Częstochowie

SZKOŁA PODSTWOWA KLASY 
I-III

Miejsce  I Antonina Kurek Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 40 w 
Częstochowie

Miejsce II  Jakub Huras Szkoła 
Podstawowa w Łaźcu

Miejsce III  Lena Matyja Szkoła 
Podstawowa w Pankach

SZKOŁA PODSTAWOWA KLA-
SY IV-VI

Miejsce  I Wiktoria Świącik Szko-
ła Podstawowa w Witkowicach

Miejsce II  Anna Musialska Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Częstochowie

Miejsce III  Natalia Kita Szkoła 
Podstawowa nr 37 w Często-
chowie

GIMNAZJUM
Miejsce I  Kalina Kurleto Szkoła 

Podstawowa nr 53 w Często-
chowie

Miejsce II  Milena Cubała Szkoła 
Podstawowa w Witkowicach

Miejsce III  Iga Trzebska Szkoła 
Podstawowa nr 53 w Często-
chowie

Wyróżnienia :  Martyna Nalewaj-
ka Szkoła Podstawowa we 
Wrzosowej

LICEUM CZĘSTOCHOWA
Miejsce I  Iga Książek Techniczne 

Zakłady Naukowe Technikum 
nr 5 w Częstochowie

Miejsce II  Julia Rutka V Liceum 
Ogólnokształcące w Częstocho-
wie

Miejsce III  Wojciech Mielczarek 
Zespół Szkół im Władysława 
Andersa w Częstochowie

Wyróżnienie: Monika Zgrzebna I 
Liceum Ogólnokształcące w 
Częstochowie

PRZEDSZKOLA, SZKOŁA 
PODSTAWOWA KLASY I-III 
KŁOBUCK

Miejsce I  Iga Kocik Miejski Ośro-
dek Kultury w Kłobucku

Miejsce II  Emilia Adamus Miej-
ski Ośrodek Kultury w Kłobuc-
ku

Miejsce III  Natasza Swatek Miej-
ski Ośrodek Kultury w Kłobuc-
ku

SZKOŁA PODSTAWOWA 
KLASA IV-VI KŁOBUCK

Miejsce I  Kinga Sowula Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kłobucku

Miejsce II  Zofia Dądela Miejski 
Ośrodek Kultury w Kłobucku

Miejsce III  Julia Kasprzyk 
DSzkoła Podstawowa nr 1 w 
Kłobucku

GIMNAZJUM KŁOBUCK
Miejsce I  Gabriela Olewicz Miej-

ski Ośrodek Kultury w Kłobuc-
ku

Miejsce II  Kaja Ślużałek Miejski 
Ośrodek Kultury w Kłobucku

Miejsce III  Zuzanna Gancarek 
Miejski Ośrodek Kultury w Kło-
bucku

SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNE

Klaudia Drnal Zespół Szkół nr 1 
w Kłobucku Technikum Usług 
Fryzjerskich

MYSZKÓW:
W kategorii przedszkole:
I MIEJSCE –Klaudia Będkow-

ska
II MIEJSCE – Emilia Sosnowska
III MIEJSCE – Marika Koniecz-

niak
W kategorii klasy I-III:
I MIEJSCE – Wiktoria Grucela
II MIEJSCE – Magdalena Nowak
III MIEJSCE – Aleksy Gil
W kategorii klasy IV-VIII łącznie 

z Gimnazjum:
I MIEJSCE – Milena Borczyk
II MIEJSCE – Natalia Kołton
III MIEJSCE – Oliwia Lamch
KONKURS ŻONKILOWE POLE 
NADZIEI MYSZKÓW:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mysz-
kowie

KONKURS ŻONKILOWE POLE 
NADZIEI:

Szkoła Podstawowa im Włady-
sława Broniewskiego w Lusła-
wicach

KONKURS NA NAJLEPIEJ 
PRZEBRANĄ GRUPĘ MAR-
SZU NADZIEI:

Szkoła Podstawowa im Jana Ko-
chanowskiego w Witkowicach

ŻONKILOWY PRZEGLĄD MA-
ŁYCH FORM TEATRAL-
NYCH:

Grupa teatralna  3xN  spektakl 
pt. „Królewicz szuka żony” 
Szkoła Podstawowa w Kamie-
nicy Polskiej

Grupa teatralna  ANTRAKTIK  
spektakl pt. „Jan Paweł II Du-
chowy Przywódca Młodzieży 
Zespół Szkół w Kruszynie
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Obchody

Pamiętali o Monte Cassino
W Alei Sienkiewicza od-

były się uroczystości upa-
miętniające 74. rocznicę 
zwycięskiej bitwy pod 
Monte Cassino.

W obchodach uczestni-
czyli m.in. przedstawiciele 
władz miasta, służb mundu-
rowych, Straży Miejskiej, 
kombatanci oraz młodzież 
częstochowskich szkół.

Po wręczeniu odznaczeń Kor-
pusu Kadetów przez majora 
Krzysztofa Ciupisa oraz zastępcę 
prezydenta miasta Ryszarda 
Stefaniaka odczytano apel pa-
mięci   Następnie delegacje złoży-
ły kwiaty pod Pomnikiem Nie-

znanego Żołnierza.    
Organizatorami uroczystości, 

która odbyła się 18 maja, była 
Szkoła Podstawowa nr 48 im. 
Armii Krajowej, Szkoła Podsta-
wowa nr 19 im. Juliana Tuwima, 
Zespół Szkół Technicznych oraz 
Urząd Miasta Częstochowy.
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Projekt ,,Pierwszy krok do samodzielności 

Niepełnosprawni mają nowe pracownie
W ramach realizowanego 

przez Fundację Oczami Brata 
projektu ,,Pierwszy krok do 
samodzielności” powstały 
nowe pracownie dla osób 
z niepełnosprawnością. Bę-
dzie się w nich można uczyć 
samodzielności oraz rozwijać 
umiejętności, które ułatwią 
start w przyszłym życiu za-
wodowym.

Celem realizowanego przez 
Fundację Oczami Brata projektu 
,,Pierwszy krok do samodzielno-
ści” jest aktywna integracja spo-
łeczna i zawodowa osób z niepeł-
nosprawnością, a także wsparcie 
osób z ich otoczenia. Zajęcia 
w pracowniach mieszczących się 
przy ul. Łukasińskiego będą 
trwać 7 godzin dziennie – jak pra-

ca osoby z niepełnosprawnością 
na pełny etat. Dzięki temu w moż-
liwie najbardziej realistycznych 
warunkach podopieczni Fundacji   
będą mogli przygotować się do 
przyszłej aktywności zawodowej.

Oprócz pracowni warsztato-
wych elementem projektu jest 
utworzenie mieszkania wspoma-
gano-treningowego. Zostaną też 
zorganizowane dni otwarte dla 
pracodawców, podczas których 
będą mogli poznać swoich po-
tencjalnych pracowników – oso-
by z niepełnosprawnościami. 
Działania projektu obejmą mini-
mum 25 osób z niepełnospraw-
nością oraz 9 osób z ich otocze-
nia i realizowane będą do końca 
grudnia 2019 roku.

Głównym celem Fundacji 
Oczami Brata jest udzielanie po-

mocy oso-
bom z nie-
pełnospraw-
nością inte-
l ek tua lną , 
a także pro-
mocja ich 
twórczości. 
Gmina Mia-
sto Częstochowa wraz z Funda-
cją założyły spółdzielnię socjalną 
„Jasne, że alternatywa 21”, za-
trudniającą osoby z niepełno-
sprawnościami. W ramach dzia-
łalności spółdzielni przy ul. Miel-
czarskiego powstała kluboka-
wiarnia „Alternatywa 21”, w któ-
rej można nie tylko spróbować   
smacznej kuchni, ale i wziąć 
udział w organizowanych tam 
spotkaniach, warsztatach i ka-
meralnych koncertach. kg
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170 orkiestr uczestniczyło w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Orkiestr w 
Szanghaju. Wśród nich wspaniale za-
prezentowała się Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta przy OSP w Mykanowie.

Szanghajski festiwal przyciąga wielu 
mieszkańców i turystów. Corocznie zwięk-
sza się również liczba uczestniczących ze-
społów (dla porównania w 2017 r. wystą-
piły 133 orkiestry). W salach koncerto-
wych odbywają się występy zespołów 
symfonicznych, a na ulicach miasta i hali 
sportowej Uniwersytetu Fudan pokazy 
musztry paradnej. 

W tej drugiej kategorii zaprezentowała 
się Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP 
w Mykanowie. Długa droga z Mykanowa 
do Szanghaju rozpoczęła się od akceptacji 
zgłoszenia i zaproszenia wystosowanego 
przez China Association for Symphonic 
Bands and Ensembles, które tylko 4 miej-
sca przydzieliło zespołom spoza Chin.   

Wśród tego zaszczytnego grona oprócz 
muzyków z Mykanowa znalazła się Litew-
ska Państwowa Orkiestra Dęta TRIMITAS 
z Wilna, zwycięzca otwartych mistrzostw 
Indonezji w kategorii musztry paradnej z   
Suankularb College Marching Band z Taj-
landii oraz 120 osobowa orkiestra uni-
wersytecka z Japonii. Do wielkiego wyda-
rzenia doszło już podczas ceremonii 
otwarcia, kiedy pobito rekord Guinnessa 
w liczbie zespołów wykonujących chiński 
hymn narodowy. 

Kolejne dni to występy na ulicach 
Szanghaju, m.in. przed słynną Oriental 
Pearl TV Tower. Mierząca 468 m budowla 

należy do najwyższych wież na świecie. 
Niezapomnianym wydarzeniem dla 
wszystkich muzyków był również rejs po 
rzece Huangpu i granie „Ody do radości”, 
której słuchały tysiące mieszkańców sto-
jących wzdłuż nabrzeża. 

Podczas trwania festiwalu organizato-
rzy zadbali o to, by uczestnicy mieli rów-
nież możliwość poznania największego 
miasta chińskiego. Muzycy zwiedzili, 
m.in. Muzeum Szanghajskie, Muzeum 
Jedwabiu, nadbrzeżną promenadę Bund, 
Nanjing Road, Shikumen Old City oraz 
Tianzifang, byłą francuska enklawę, na 
której zachowano tradycyjne chińskie bu-
downictwo. 

Bardzo dobre oceny za dotychczasowe 
występy pozwoliły orkiestrze z Mykanowa 
na zaprezentowanie swojego programu 
podczas ceremonii zakończenia festiwalu, 
do której zaproszono tylko 8 zespołów na 
czele z Orkiestrą Reprezentacyjną Chiń-
skiej Marynarki Wojennej i Chińską Or-
kiestrą Reprezentacyjną Policji. W najbliż-
szym czasie każdy z zespołów otrzyma od 
komitetu organizacyjnego podsumowanie 
wraz z oceną prezentacji.

Tak wielkie przedsięwzięcie nie mogło-
by się odbyć bez wsparcia licznych spon-
sorów. Władze powiatu uwzględniając wy-
soki poziom artystyczny zespołu, znako-
mite wyniki w konkursach ogólnopol-
skich i międzynarodowych   oraz godne 
reprezentowanie naszego regionu posta-
nowiły wesprzeć inicjatywę i azjatycki wy-
jazd mykanowskich muzyków odbył się 
również dzięki wsparciu Starostwa Powia-
towego w Częstochowie.

Orkiestra z Mykanowa 
podbiła Chiny

Nowoczesny wóz strażacki 
dla gminy Olsztyn

Gmina Olsztyn wygrała konkurs 
unijny na dofinansowanie samo-
chodu strażackiego wartego ponad 
milion złotych.

Tomasz Kucharski, wójt Gminy 
Olsztyn podpisał w Rybniku umowę 
na dofinansowanie zakupu nowocze-
snego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Olsztyn.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego umowę podpisa-
li marszałek, Wojciech Saługa oraz wice-
marszałek, Stanisław Dąbrowa. Obecni 
byli także prezes Zarządu Wojewódzkie-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Katowicach, generał brygadier Zbi-
gniew Meres oraz prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Olsztynie, Włodzimierz Nabiałek.  

Gmina otrzymała dofinansowanie ze 
środków unijnych w wysokości 659 925 
zł, przyznane w konkursie ogłoszonym 
przez Województwo Śląskie w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020. Pozostałą 
część pieniędzy do wartego ponad 1 mln zł 
samochodu dołoży Gmina Olsztyn. 
Wsparcie zadeklarowała także olsztyńska 
Wspólnota Gruntowa.

Pojazd będzie wyposażony w stały na-
pęd obu osi z możliwością blokady, bieg 
pełzający do holowania bardzo ciężkich 

ładunków oraz przystawkę do odbioru 
mocy przystosowaną do długiej pracy. Za-
montowana w nim będzie zabudowa po-
żarnicza: działko wodno – pianowe, skryt-
ki zamykane żaluzjami wodno i pyłosz-
czelnymi, zbiornik wody, zbiornik środka 
pianotwórczego, autopompę, wysokoci-
śnieniową linię natarcia,   maszt oświetle-
niowy, wyciągarkę i instalację zraszaczo-
wą. -   Zakup tak nowoczesnego i wszech-
stronnie wyposażonego samochodu zda-
rza się raz na kilkadziesiąt lat. Będzie 
mieć on znaczący wpływ na poprawę   
bezpieczeństwa wszystkich mieszkań-
ców gminy.   – zapowiada Tomasz Ku-
charski, wójt Gminy Olsztyn. Samochód 
trafi do strażaków do końca września. 

OLSZTYN

Gmina Żarki pozyskała ponad 360 
tys. zł na utworzenie Klubu Dziecięce-
go, który funkcjonować będzie w ra-
mach projektu unijnego przez 2 lata.

– Dzieci w wieku od 1 do 3 lat będą mia-
ły zapewnione miejsce w budynku gimna-
zjum. Tu zostanie wykony remont przysto-
sowujący pomieszczenia   do nowych funk-
cji. Całkowita wartość projektu wynosi 423 
762,50zł, z Unii Europejskiej mamy za-
pewnioną dotację 360 198,12 zł, z budżetu 
państwa zagwarantowanych jest 21 
188,13zł, a wkład własny   Gminy Żarki   
42 376,25 zł – mówi Klemens Podlejski 
burmistrz Miasta i Gminy Żarki.

Klub czynny będzie od poniedziałku do 
piątku przez 10 godzin dziennie. W każ-
dym roku działania przyjętych zostanie 9 
dzieci, które oprócz zabawy i wypoczyn-

ku, uczestniczyć będą w edukacji wcze-
snodziecięcej tj. zajęciach z j. angielskie-
go, zajęciach taneczno-rytmicznych, zaję-
ciach logopedycznych. Każde dziecko 
uczęszczające do Klubu Dziecięcego bę-
dzie miało zapewnione wyżywienie w po-
staci 4 posiłków dziennie.

- Projekt skierowany jest do osób za-
mieszkujących tereny zdegradowane 
przeznaczone do rewitalizacji w Gminie 
Żarki, do matek   chcących powrócić na 
rynek pracy po urlopie macierzyńskim/
wychowawczym, bądź bezrobotnych po-
dejmujących zatrudnienie w związku 
z oddaniem dziecka pod opiekę do Klu-
bu Dziecięcego – wyjaśnia Małgorzata 
Banszczyk, kierownik Referatu Pozyski-
wania Funduszy Europejskich i Krajo-
wych w UMIG Żarki. Przed uruchomie-
niem klubu zostanie ogłoszony nabór.

Dotacja na żłobek

Wniosek złożony do PPJ przez 
Klub Sportowy „Iskra” Mo-
krzesz na zakup mobilnej trybu-
ny stadionowej w ramach pro-
jektu „Udoskonalenie infra-
struktury rekreacyjnej w miej-
scowości Mokrzesz”  doczekał 
się realizacji!

Przypomnijmy że Klub Sportowy 
„Iskra” Mokrzesz złożył w 2017r. 
do Partnerstwa Północnej Jury 
wniosek o dofinansowanie ogólno-
dostępnej infrastruktury tury-
stycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Znalazł się on na liście rankingowej. 
Klub otrzymał 100% dofinansowania, 
podpisał umowę z Urzędem Marszałkow-
skim i właśnie zrealizował zadanie.

W ramach inwestycji na stadionie 
„Iskry” w Mokrzeszy powstała  trybuna 
mobilna  dla kibiców, posiadająca  196 
miejsc siedzących  (siedziska z tworzywa 
sztucznego z wysokim oparciem, do-
puszczone do stosowania poprzez posia-
danie odpowiednich atestów). Kolorysty-

ka siedzisk została dobrana w barwach 
klubowych tj. pomarańczowo-czarnych.

Trybuna wykonana jest w konstrukcji 
stalowej z odpowiednimi balustradami 
oraz podestami i schodami z krat pomo-
stowych. Cała konstrukcja została zabez-
pieczona poprzez ocynkowanie ogniowe. - 
Kosztowało na to dużo wysiłku, czasu, 
wyjazdów do Katowic, ale warto było! Te-
raz mamy wizytowy obiekt – z piękną, no-
woczesną trybuną – cieszył się Łukasz 
Suliga, prezes „Iskry” Mokrzesz.

Nowoczesna trybuna  
na stadionie „Iskry” Mokrzesz

Ostatnie szkolenie w  ra-
mach projektu „Aktywna ta-
blica” dla nauczycieli z  gmin-
nych placówek oświatowych 
odbyło się w  Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w  Kościel-
cu. Pedagodzy zapoznali się z  
możliwościami dotykowego 
monitora i  pracowali m.in.  z  
aplikacjami na  platformie Le-
arningApps.

Szereg szkoleń, które odbywały 
się w  szkołach, umożliwił nauczy-
cielom z gminy Rędziny poszerze-
nie wiedzy w  zakresie TIK. Dzięki 
technologii informacyjnej zajęcia 
dydaktyczne są bardzo atrakcyjne 
dla uczniów. Wykorzystanie tablic 
interaktywnych oraz  monitora do-
tykowego sprawia, że  dzieci i  mło-
dzież są zdecydowanie bardziej ak-
tywne, zaangażowane w  tok lekcji. Współ-
czesny świat, to  świat, w  którym  Internet 
i  wykorzystywanie jego ogromnych możli-
wości jest codziennością. Dlatego trzeba 
wychodzić jej naprzeciw. Jesienią Urząd 
Gminy Rędziny pozyskał środki w  ramach 
rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz  kompetencji uczniów 
i  nauczycieli w  zakresie technologii infor-
macyjno – komunikacyjnych „Aktywna 

tablica”. Gminie przyznano łącznie 33,6  
tys. zł. – równo po  11,2  tys. zł dla szkół 
podstawowych w: Rudnikach, Kościelcu 
oraz  ZSP nr  1  w  Rędzinach. W  przypad-
ku Rudnik pozyskano środki na  dwie ta-
blice interaktywne z  projektorami oraz  
dwa zestawy nagłaśniające, Kościelca  
– dwa interaktywne monitory dotykowe  
o  przekątnej ekranu co najmniej 55  cali, 
a  SP nr  1 – dwie tablice z  projektorami.

Nauczyciele zakończyli 
szkolenia

ŻARKI

OLSZTYN

oprac. kg

LUBLINIEC

MYKANÓW
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Poszukują zaginionych seniorów
Zawierciańscy policjanci 

poszukują zaginionych Otolii 
Kwapisz i Władysława Stud-
niarza. Kobieta wyszła 
z mieszkania w piątek, 18 
maja, przed południem, 
a mężczyzna w sobotę rano. 
Obydwoje do tej pory nie po-
wrócili do domów. Wszelkie 
informacje mogące pomóc 
w ustaleniu miejsca pobytu 
seniorów, prosimy kierować 
pod nr tel. 32 67 38 255 lub 
tel. alarmowe 997, 112.

Poszukiwana 80-letnia ko-
bieta w piątek około godz. 
10:30 wyszła ze swojego miejsca zamiesz-
kania i do chwili obecnej do niego nie po-
wróciła. Nie nawiązała też żadnego kon-
taktu z rodziną.  Zaginiona Otolia Kwa-
pisz ubrana była w bluzkę z krótkim ręka-
wem w ciemnym kolorze, szary sweter za-
pinany na guziki oraz spódnicę w prążki 
koloru granatowego. Na nogach miała let-
nie buty ze złotymi przeszyciami.  Rysopis 
zaginionej: wzrost 156 cm, średniej budo-
wy ciała, włosy krótkie, siwe.

Poszukiwany 80-letni mężczyzna, 
mieszkaniec Karlina wyszedł ze swojego 
domu w sobotę około godz. 05:30. Do 
chwili obecnej do niego nie powrócił. Z ro-
dziną nie nawiązał też żadnego kontaktu.  
Zaginiony Władysław Studniarz ubrany 

był w koszulę w czerwoną kratę, biało – 
szary sweter i czarne spodnie. Na głowie 
miał bordową czapkę z daszkiem, a na 
nogach wysokie zimowe buty.  Rysopis 
zaginionego: wzrost 170 cm, szczupłej 
budowy ciała, włosy krótkie, siwe. Na no-
sie posiadał widoczną narośl.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc 
w odnalezieniu poszukiwanej kobiety 
proszone są o pilny kontakt z policjan-
tami Komendy Powiatowej Policji w Za-
wierciu pod numerem  tel. 32 6738 
255, bądź z najbliższą jednostką policji 
tel. 112 lub 997. Informacje można 
przekazać także drogą elektroniczną na 
adres:  dyzurny@zawiercie.ka.policja.
gov.pl  lub za pomocą formularza „Po-
wiadom nas”.

Właściciel plantacji  
sam zgłosił się na policję

Wypatrzył pijanych crossowców
Zapobiegli eskalacji konfliktuKomendant Komi-

sariatu Policji 
w Szczyrku nadkom. 
Jerzy Bujok zauważył 
młodych mężczyzn 
na motocyklach cros-
sowych, którzy przy-
jechali na stację pa-
liw w Szczyrku przy 
ul. Granicznej. Chwi-
lę później, patrol 
z miejscowego komi-
sariatu, zatrzymał 
dwóch 20-latków. Ba-
danie alkomatem wy-
kazało, że obaj kie-
rowcy byli nietrzeź-
wi, a ich motocykle 
nie były zarejestrowa-
ne i nie posiadały 
obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Do zdarzenia doszło w Szczyrku przy 
ul. Granicznej. Komendant miejscowego 
komisariatu zauważył młodych męż-
czyzn, którzy przyjechali na stację paliw, 
aby zatankować swoje jednoślady. Moto-
cykle nie miały tablic rejestracyjnych, co 
wzbudziło podejrzenia szefa szczyrkow-
skich stróżów prawa. Chwilę później 
sprawcy zostali zatrzymani przez poli-
cjantów. Badanie alkomatem wykazało, 
że byli nietrzeźwi. Mieli w organizmie od 
0,7 do 0,8 promila alkoholu. Jak się oka-
zało, wjechali na drogę publiczną z masy-

wu leśnego Skalite. Policjanci zatrzymali 
jednemu z nich prawo jazdy. Drugi nie 
posiadał uprawień do kierowania jedno-
śladami. Za jazdę w stanie nietrzeźwości 
grozi im do 2 lat za kratami. Obaj zostali 
też ukarani mandatami karnymi za wy-
kroczenia, których się dopuścili. Za wjazd 
do lasu oraz kierowanie pojazdami niedo-
puszczonymi do ruchu zostali ukarani 
mandatami w wysokości tysiąca zł. Na 
kierującego, który nie posiadał uprawień 
do kierowania jednośladami policjanci 
nałożyli dodatkowo mandat w wysokości 
500 zł. Obaj zapłacą też dotkliwe kary fi-
nansowe za brak obowiązkowego ubez-
pieczenia OC.

Policjanci zapobiegli starciu około 
300 pseudokibiców, do którego miało 
dojść w parku miejskim przy ul. Edu-
kacji w Tychach. Tyscy policjanci oraz 
mundurowi z jednostek ościennych 
zatrzymali 6 chuliganów. Śledczy usta-
lają przebieg zdarzenia oraz jego pozo-
stałych uczestników. Zatrzymani sta-
ną przed prokuratorem, który zadecy-
duje o ich dalszym losie. Dzięki szyb-
kiej akcji policjantów nie doszło do 
eskalacji konfliktu, a być może nawet 
tragedii.

Policjanci z Tychów zauważyli grupu-
jących się w rejonie parku miejskiego 
przy ul. Edukacji chuliganów, ubranych 
w dresy, kominiarki i rękawice do spor-
tów walki. Grupa około 150 osób wbie-
gła do parku i zaczęła biec w stronę dru-
giej, podobnie licznej grupy pseudokibi-
ców. Policjanci natychmiast podjęli dzia-
łania, aby przerwać bójkę oraz powiado-
mili dyżurnego jednostki, który wezwał 
na wsparcie mundurowych z Bierunia, 
Mikołowa, Katowic i z Bielska-Białej.

Dzięki interwencji stróżów prawa nie 
doszło do eskalacji konfliktu, a może na-
wet tragedii. Mundurowi zatrzymali sa-
mochód, którym przemieszczali się męż-
czyźni z Czech. Policjanci zabezpieczyli 
znajdujące się w pojeździe niebezpieczne 

narzędzia. Znalezione przez munduro-
wych przedmioty, w przypadku ich uży-
cia w walce, mogły doprowadzić do bar-
dzo poważnych obrażeń uczestników. 
Na chwilę obecną policjanci nie mają in-
formacji o żadnych osobach poszkodo-
wanych.

W związku ze zdarzeniem policjanci 
zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 22 do 
33 lat. Pięciu z nich, to obywatele Czech, 
a jeden jest mieszkańcem Tychów. Poli-
cjanci prowadzą czynności zmierzające 
do ustalenia uczestników zajścia i gro-
madzą materiał dowodowy, na podsta-
wie którego będą przedstawione zatrzy-
manym najprawdopodobniej zarzuty 
udziału w zbiegowisku oraz bójki. Za-
trzymani staną przed prokuratorem, 
który zadecyduje o ich losie. Grozi im 
3-letni pobyt w więzieniu.

Łapówka zamiast izby 
wytrzeźwień

Przejęli podróbki

Czeladzcy stróże prawa zatrzymali 
43-letniego obywatela Ukrainy, który 
w trakcie policyjnej interwencji usiło-
wał ich przekupić. Mający sporo ponad 
3 promile alkoholu w organizmie męż-
czyzna, próbował wręczyć stróżom pra-
wa 100 złotych, aby uniknąć pobytu na 
izbie wytrzeźwień po wszczętej w miej-
scu pracy awanturze. Amatorowi wy-
skokowych trunków, za próbę wręcze-
nia łapówki, grozi kara 8 lat więzienia.

Policjanci pełniący służbę na terenie 
Czeladzi otrzymali zgłoszenie o awantu-
rze na terenie jednego z tamtejszych za-
kładów produkcyjnych. Przełożeni za-
trudnionego w firmie 43-letniego oby-

watela Ukrainy wyczuli od niego silną 
woń alkoholu. Mimo to obcokrajowiec 
uparł się, że tego dnia będzie pracował.  
Przybyły na miejsce patrol potwierdził 
stan mężczyzny. Jak wykazało badanie, 
w jego organizmie znajdowały się ponad 
3 promile alkoholu. 43-latek, gdy tylko 
usłyszał, że najbliższe godziny spędzi 
trzeźwiejąc w izbie wytrzeźwień, wyjął 
banknot 100-złotowy i próbował wrę-
czyć go policjantom, w zamian za odstą-
pienie przez nich od dalszych czynno-
ści.  Zatrzymanemu grozi odpowiedzial-
ność za przestępstwo korupcyjne, za-
grożone karą 8 lat więzienia. Po wy-
trzeźwieniu o jego dalszym losie zdecy-
duje prokurator i sąd.

Policjanci z Bytomia przejęli prawie 
800 sztuk towarów z podrobionymi 
znakami firmowymi znanych świato-
wych marek. Podróbki zabezpieczono 
w sklepie w centrum miasta, prowa-
dzonym przez 31-letnią bytomiankę. 
Właścicielce „lewego” towaru może 
grozić do 5 lat więzienia. Producenci 
swoje straty oszacowali wstępnie na 
100 tys. zł.

Stróże prawa z bytomskiego wydziału 
zwalczającego przestępczość gospodarczą 
skontrolowali sklep w centrum miasta 
pod kątem handlu podróbkami. W lokalu 
tym stróże prawa zatrzymali prawie 800 
sztuk towarów z podrobionymi znakami 
firmowymi znanych światowych marek. 

Były to ubra-
nia, obuwie, 
torebki dam-
skie, a nawet 
z e g a r k i . 
Przedmioty te 
zostały już 
sprawdzone 
przez przed-
stawicieli pokrzywdzonych firm i potwier-
dzono ich nielegalne pochodzenie. Łączna 
suma strat producentów jest w trakcie 
szacowania i wynieść może nawet 100 ty-
sięcy złotych. 31-letnia bytomianka, która 
jest właścicielką sklepu, odpowie teraz za 
wprowadzenie do obrotu towarów z podro-
bionymi znakami firmowymi, za co grozi 
jej kara do 5 lat więzienia.

oprac. kg

Właściciel plantacji konopi indyj-
skich, która została zlikwidowana 
przez zabrzańskich kryminalnych, 
sam zgłosił się na policję. Mężczyzna 
częściowo przyznał się do winy. Na 
czas trwania postępowania objęty zo-
stał policyjnym dozorem, a także po-
ręczeniem majątkowym. Za uprawę, 
a także posiadanie znacznej ilości 
narkotyków, grozi mu kara do 10 lat 
więzienia.

W ubiegłym tygodniu kryminalni z za-
brzańskiej komendy zlikwidowali domową 
uprawę konopi indyjskich. Mundurowi, 
oprócz 41 krzaków zakazanej rośliny, za-
bezpieczyli również gotowy susz marihu-
any, z którego można było przygotować po-
nad 2 tys. działek dilerskich tego narkoty-
ku. Do odkrycia plantacji konopi indyj-
skich doszło w mieszkaniu w zabrzańskiej 
dzielnicy Helenka. Do policjantów zadzwo-
nił mężczyzna, który kupił mieszkanie 
podczas licytacji komorniczej. Po załatwie-
niu wszystkich formalności, nowy właści-
ciel otrzymał klucze do mieszkania. Nieste-
ty, kiedy przyjechał do zakupionego loka-
lu, klucze nie pasowały. Poprosił wtedy po-
licjantów o obecność podczas rozwiercania 
zamków. Kiedy drzwi mieszkania zostały 
otwarte okazało się, że w lokalu ustawiony 
jest namiot z uprawą konopi indyjskich. 
Plantacja wyposażona była w specjalny 
sprzęt oświetleniowy i grzewczy. Na miej-
sce wezwana została grupa dochodzenio-

wo-śledcza, która z technikiem kryminali-
styki przeprowadziła oględziny. Śledczy za-
bezpieczyli 41 krzewów konopi, z których 
wyprodukować można prawie tysiąc dzia-
łek dilerskich narkotyku, a także gotowy 
susz roślinny, pozwalający na sporządze-
nie ponad 2 tys. porcji marihuany. Planta-
cja została zlikwidowana, a zebrane narko-
tyki zabezpieczono. Kryminalni prowadzili 
działania zmierzające do ustalenia i zatrzy-
mania właściciela plantacji. O zlikwidowa-
nej plantacji zostały poinformowane rów-
nież media za pośrednictwem strony inter-
netowej zabrzańskiej komendy. 35-letni 
mężczyzna w jednej ze stacji usłyszał ko-
munikat o zlikwidowanej plantacji i posta-
nowił sam zgłosić się na policję, zanim 
mundurowi zapukaliby do jego drzwi. 
W trakcie czynności podejrzany częściowo 
przyznał się do winy. Na czas trwania po-
stępowania prokurator zastosował wobec 
mężczyzny policyjny dozór i poręczenie 
majątkowe. Za uprawę, a także posiadanie 
znacznej ilości narkotyków, grozi mu kara 
do 10 lat więzienia.
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy  

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

— 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 

n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 
m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron 
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. 
Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121. 

Tel. 34 362 94 27
n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie 

lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222

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

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

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

Kontakt tel. 668 983 067
— ZAMIENIĘ —

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

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

KUPIĘ

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n KUPIĘ płyty winylowe. Tel. 507 076 853

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telewizor do małego pokoju, mało 

używany. Cena 200 zł. Tel. 530 485 377
n SPRZEDAM audiofilskie kolumny 

podstawkowe B&W DS1. Cena 100 zł/szt. 
Tel. 886 486 072
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

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

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

n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt do 
renowacji parkietów. Tel. 603 664 249

n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i 
Universal. Tel. 692 414 626

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych, 

taneczno-ruchowych i umuzykalniających 
z dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł. 
Tel. 601 636 915

— 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 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

n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy 
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153. 

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

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

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

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGIPOGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Tel. kontaktowy: 604 064 480

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

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

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do 
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712

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

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

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

    i budownictwo      
– Kids’ Zone
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Częstochowski 
Festiwal Win
Cała paleta nietypowych, 
szlachetnych smaków z 
różnych zakątków Polski w 
jednym miejscu! 
Takiej imprezy w naszym 
mieście jeszcze nie było! 
Przyjdź na pokazy kulinarne 
i degustacje!

9-10.06 
2018
III aleja NMP 
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 17 maja 2018 r.

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

109.500 zł netto  
CITROEN C3 1.1 E, 
rok prod. 2007, krajowy,  

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

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

  24.800 zł

KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwisowana, 
na gwarancji fabrycznej 
producenta 
 38.900 zł  
MERCEDES GLK 
2.2 CDTI,  
rok prod. 2009, 
krajowy, I – wł. 
 65.900 zł
MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, kraj., I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

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

 34.900 - 37.900 zł  

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, quattro 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 FIAT SEICENTO 1.1 E+LPG, rok prod. 1999 2.900 zł

n FORD FIESTA 1.4 E, rok prod. 2009, 
automat, krajowy, I - wł. 18.500 zł

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

n FORD FOCUS 1.8 TDCi, rok prod. 2003 4.800 zł

n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013,  
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, zakup 2011 32.900 zł

n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  
rok prod. 2007   25.900 zł

n MERCEDES C200 2.0 D, rok prod. 2000   11.900 zł

n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł

n MITSUBISHI ASX 1.6 E, rok prod. 2010, kraj.,  
I – wł.   37.800 zł

n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł

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

n OPEL INSIGNIA 2.0 CDTi, rok prod. 2015,  
tempomat, krajowy, serwisowany, I - wł., 
F-ra VAT 59.900 zł

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

n PEUGEOT 308 II 1.6 D, rok prod. 2014,  
serwisowany, I - wł., krajowy , F-ra VAT 37.800 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D, rok prod. 2008,  
kraj., I – wł. 15.900 zł

n RENAULT CLIO 1.4 E, rok prod. 1999 3.900 zł

n RENAULT CLIO IV 1.2 E, rok prod. 2013,  
kraj., I –wł., serwisowany, F-ra VAT 25.900 zł

n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  
kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł

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

n RENAULT LAGUNA 2.0 E, rok prod. 2008 21.900 zł

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

n SEAT TOLEDO 1.9 TDi, rok prod. 2003  8.700 zł

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

n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 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 1.9 D, 2007, 7-osobowy 21.900 zł



PROGRAM TV – ŚRODA 23 MAJA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 248; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 7 

Ryzyko zawodowe; serial 
TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3840; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 23; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3313; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

17/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

5/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Dziki Park Yellowstone. 
Mroźna kraina; esej 
dokumentalny; USA 
(2014)

13:50 Elif; s.II; odc. 249; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
84; telenowela his. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wiktoria; s.I; odc. 6 - 

Mąż Królowej; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

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

odc. 3841; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3314; 

telenowela TVP
18:30 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

18/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:25 Trzecia połowa; odc. 

10; serial komediowy TVP
20:55 Wielki Test. Polacy, 

którzy zmienili świat
22:35 Ocaleni; reality show
23:40 Orły Nawałki; odc. 6; 

cykl reportaży
00:15 W kolejce po śmierć. 

Czeczeni i ISIS; film 
dokumentalny; Polska 
(2018); reż.:Barbara 
Włodarczyk

01:20 Całujesz jak szatan; 
komedia; Czechy (2012); 
reż.:Marie Polednakova; 
wyk.:Kamila Magalova, 
Oldrich Kaiser, Jiri 
Bartoska, Eva Holubova

03:20 Labirynt; odc. 4/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

04:30 Sfora; odc. 3/9; serial 
sensacyjny TVP

05:30 Notacje – Antoni 
Jankowski. Rewolwer na 
stole; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 199 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1375; serial TVP

06:50 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; 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 

Extra (61)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

89 „Wiecznie młodzi”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 200 
ed. 4; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
139; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat;; cz. 11. Życie pod 
Mostem i Miasto Fregat; 
cykl dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1375; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2371; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 239 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; serial 
obyczajowy

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

90 „To miłość”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 191 
„Rozstanie”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Całe 
szczęście; komedia; USA 
(2006); reż.:Donald Petrie; 
wyk.:Lindsay Lohan, Chris 
Pine, Faizon Love, 
Samaire Armstrong

00:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:45 Świat bez tajemnic – 
Jak tego nie robić 
samemu; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

01:45 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
18/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:40 Glina; odc. 3/25; serial 
kryminalny TVP

03:50 Miasto skarbów; odc. 
3 Dukat Wazy; serial 
kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (686); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (41); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (814); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (165); serial 
paradokumentalny. Na 
jednym z warszawskich 
osiedli znaleziono ranną 
studentkę z Ukrainy. 
Okazuje się, że została 
zgwałcona. Jej chłopak 
sugeruje, że mogła...

13:00 Trudne sprawy (731); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2697); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (777); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (239); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (229); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2698); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (180); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:10 Drużyna A; komedia 
sensacyjna, USA 2010. 
Byli komandosi padają 
ofiarą spisku. Próbują 
odzyskać dobre imię.

22:45 Wieczny student 3; 
komedia, USA 2009

0:55 Łowcy zombie; horror 
komediowy, USA 2015. 
Ben, Carter i Augie 
wypowiadają wojnę 
hordom zombie, które 
atakują ich rodzinne 
miasteczko. Chłopcy 
muszą wykorzystać 
umiejętności, których 
nauczyli się...

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5318) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2255) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (919) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (571) - 

program.  
13:00 19 + (272) - program
13:30 Szpital (808) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

14 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (572) - 
program.  

16:30 19 + (273) - program
17:00 Ukryta prawda (920) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (809) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7448) 
19:35 Sport (7431) 
19:45 Pogoda (7428) 
19:50 Uwaga! (5319) - 

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

(2684) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (170) - 

program
21:30 Ultimatum Bourne’a - 

film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. 
Skompromitowany projekt 
Treadstone wcale nie 
zostaje zamknięty. 
Zmieniono mu tylko 
nazwę na Blackbriar. Jego 
szef - Noah Vosen (David 
Strathairn) - wciąż uważa 
swojego byłego agenta 
Jasona Bourne’a za 
największe zagrożenie dla 
projektu…

23:55 Nigdy w życiu! - 
komedia, Polska 2004. 
Judyta teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania…

02:05 Ugotowani 12 (8/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy. Bohaterowie 
Trójmiasta jak zawsze nie 
pozwolą nam się nudzić. 
Będzie sympatycznie i 
wybuchowo, poznamy 
nowe smaki i kulturę 
Kaszubską a wszystko to 
w pięknych 
okolicznościach przyrody. 
Ten kto oczaruje i 
zachwyci najbardziej, 
zdobędzie nagrodę w 
wysokości 5000 zł

03:05 Uwaga! (5319) - 
program.   

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(137/150) - program

04:45 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 18

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 23

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 70

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014;  
odc. 365

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48. 
Mateusz od roku 
przebywa zarobkowo w 
Irlandii, ale mimo, że nie 
znalazł pracy, odwleka 
moment powrotu…

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49

20:00 Miami Vice; akcja, 
USA 2006. Po tragicznych 
zdarzeniach w trakcie akcji 
przeciwko dealerom 
narkotykowym, do zadania 
zostają przydzieleni dwaj 
agenci – Sonny Crockett 
(Colin Farrell) oraz Ricardo 
Tubbs (Jamie Foxx). 
Policjanci pod przykrywką 
przemytników mają 
przeniknąć do środowiska 
mafijnego, aby rozbić 
system od wewnątrz…

22:45 Donnie Brasco; akcja, 
USA 1997

01:10 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 18

02:15 Najśmieszniejsi; 
Polska; odc. 11. Grupa 
MoCarta

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:50 Korona królów; odc. 
57; telenowela his. TVP

06:20 Na sygnale; odc. 22; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 23; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Królowa Bona; odc. 2; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
805; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

10:35 Za marzenia; odc. 10; 
serial TVP

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 199 - Manuela; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
46 - Niefortunny skok

16:20 Na sygnale; odc. 23; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 16; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 201 - Myszka Miki; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 308; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 202 - Lotnisko; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 11/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 10; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 11; serial 
policyjny TVP

02:50 Królowa Bona; odc. 2; 
serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
805; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

05:05 Familiada; odc. 2420
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Francuskie inspiracje
06:25 Śpiewające fortepiany 

(2)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (29) - Wieś i 
wiocha

08:25 Jeden z dziesięciu; 
1/102; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 162 
ed. 4; teleturniej

09:40 Big Music Quiz (8); 
teleturniej muz.

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /6/ - „Mamona” 
- Republika

10:55 Familiada; odc. 2420; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos. 
Halo, panie pilocie! (1); 
program kabaretowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos W 
stronę słońca! (2); 
program kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(4)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1); widowisko 
rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (2); widowisko 
rozrywkowe

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (the best 
of); program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Różne smaki 
wieprzowiny z grilla

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

18:55 Makłowicz w podróży. 
Podróż 44 - Sardynia 
(169) Costa Smeralda

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(17); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(5)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (26) - Mongolia

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 11) - Rodzinne 
rekreacje; widowisko

23:20 Koło fortuny; odc. 161 
ed. 4; teleturniej

23:55 Na festiwalowej 
scenie – Edyta Geppert

00:25 Złota sobota odc. 8; 
widowisko rozrywkowe

01:20 Od Opola do Opola; 
/2/; widowisko muzyczne

02:20 Kierunek Kabaret; /55/ 
- Wchodzimy na rynek 
pracy

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (13); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (234) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (320) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (39/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(15) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 5 (1) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (40/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (494) - 
program sądowy

14:55 Szpital (321) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(16) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 5 (2) 
- serial obyczajowy

18:00 Belle Epoque (9/10) - 
serial. W jednym z pokoi 
hotelowych w Ypsylonie 
barman dokonuje 
makabrycznego odkrycia – 
znajduje zwłoki 
powieszonej kobiety w 
masce. Ku zaskoczeniu 
wszystkich przybyli na 
miejsce policjanci 
stwierdzają, że ofiara jest 
mężczyzną i szanowanym 
w całym Krakowie 
sędzią…

19:00 Ukryta prawda
20:00 42: Prawdziwa 

historia amerykańskiej 
legendy - film 
obyczajowy, USA 2013. 
Historia Jackie Robinson i 
legendarnego menadżera 
Brancha Rickeya, którego 
postawa przeciwko 
uprzedzeniom na zawsze 
odmieniła świat baseballa. 
W 1946 roku Rickey 
przyłączył do drużyny 
Robinsona, sprzeciwiając 
się segregacji rasowej w 
sporcie…

22:35 Olimp (2/13) - serial, 
Wielka Brytania/Kanada. 
Heros, Wyrocznia i 
genialny wynalazca, Dedal, 
nieoczekiwanie jednoczą 
siły w poszukiwaniu 
pierścienia Magów, 
należącego się 
Bohaterowi…

23:45 Będziecie nas 
pamiętać - film 
obyczajowy, USA 2012. 
Lata 60-te Rock and Roll 
zmienia świat. 
Zainspirowany nową erą i 
swoim sukcesem w 
miejscowej kapeli, Douglas 
porzuca college, by 
podążyć za swymi 
muzycznymi marzeniami…

02:05 Moc Magii (TVN7 noc) 
(137/150) - program. 

04:15 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

04:45 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:30 Fryzjerzy na start
06:35 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (12/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:05 Ostre cięcie 5 (2/10) - 
program

07:50 Wszystko o jedzeniu 3
08:20 Apetyt na miłość 2 

(3/10) - program 
rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera 2 (4/12) 
- program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (10/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (7/10) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (3/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (4/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(8/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(2/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(22/24) - magazyn

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

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (6/7) - program 
rozrywkowy

01:00 Oddział dla grubasów 
(3/10) - program 
obyczajowy

01:35 Najsztub słucha - 
Katarzyna Bosacka (4/6) - 
talk show

02:10 W roli głównej - Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Maryla Rodowicz (11/16) 
- talk show

03:10 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

04:10 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

04:40 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (6)

10:05 Kolarstwo - Puchar 
Świata - Szeged - Finały 
(2)

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - 2 runda 
- 1

13:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - 2 runda 
- 2

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - 2 runda 
- 3

17:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
38; serial animowany; 
Japonia (2018)

17:35 Jedziemy na Mundial; 
odc. 13; magazyn

18:35 Barca TV - FC 
Barcelona - Real Sociedad 
San Sebastian

21:15 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
podsumowanie fazy play - 
off

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Lekkoatletyka - mityng 

w Białymstoku

07:00 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Magazyn historyczny; 

magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Dla niesłyszących ABC 
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11:25 Żołnierze bez imperium; 

film dokum.
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; 

magazyn
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby – 

Tajemnice Józefa 
Wybickiego i śmierć na 
Wyspie Edwarda.; cykl rep.

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – 

Tajemnice Józefa 
Wybickiego i śmierć na 
Wyspie Edwarda.; cykl rep.

20:30 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Żołnierze bez imperium; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
03:10 Dla niesłyszących ABC 

PACJENTA 19.08.2017
03:25 Spotkanie ze Świętym
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby – 

Tajemnice Józefa 
Wybickiego i śmierć na 
Wyspie Edwarda.; cykl 
reportaży

06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 23 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (odc.2)  
Ale Jazda ! Ale Meksyk!; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Rośliny biblijne i woda, 
która leczy, czyli Dolina 
Popradu; cykl reportaży

09:10 Korona królów; odc. 
23; telenowela his. TVP

09:45 Korona królów; odc. 
24; telenowela his. TVP

10:25 Dzikie Chiny; odc. 3 
Tybet; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:20 Spór o historię – 
Michaił Gorbaczow 
demokrata, czy przegrany 
aparatczyk?; debata

12:25 Opowieść o Indiach – 
Złoty wiek; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zaginiony bez 
wieści

13:55 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 1; cykl 
dokumentalny

14:20 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Inwazja, 
której nie było; cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:25 Zanim będzie za 
późno; film dokumentalny

16:25 Historia Polski – 
Odkryć prawdę; film 
dokumentalny

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Lublin; cykl reportaży

17:50 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 6/13; serial 
sensacyjny TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Zaginione archiwa; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło
20:35 Najdziwniejsza broń 

na świecie – Niemieckie 
machiny wojenne. odc. 
4/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:35 Korona królów; odc. 
25; telenowela his. TVP

22:10 Korona królów; odc. 
26; telenowela his. TVP

22:40 Ocaleni
23:50 Kamień na kamieniu; 

dramat; Polska (1995)
01:45 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat (odc.2); 
cykl reportaży

02:20 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 6/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 

8:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: ROW 
Rybnik - Car Gwarant 
Start Gniezno

10:30 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

11:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Serbia

13:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

13:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Tajlandia

16:30 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

17:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW - KSW 33; 
walka: Mamed Khalidov - 
Michał Materla

18:10 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW; walka: 
Mariusz Pudzianowski - 
Paweł Nastula; walka: 
Mamed Khalidov - Tomasz 
Narkun; walka: Mariusz 
Pudzianowski - Marcin 
Najman

20:15 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Serbia

22:30 Sporty walki; Gala 
KSW 43; walka: Michał 
Andryszak - Phil De Fries; 
walka: Damian Janikowski 
- Yannick Bahati

1:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

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

POLSAT SPORT
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 249; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 8 

Kulinarne potyczki; serial 
TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3841; teleturniej muz.
10:10 Klan; odc. 3314; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

18/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

6/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce –  

Dziki Park Yellowstone. 
Lato niedźwiedzi grizzly; 
esej dokumentalny; USA 
(2014)

13:50 Elif; s.II; odc. 250; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; 
telenowela his. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wiktoria; s.I; odc. 7 - 

Lokomotywa zmian; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

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

odc. 3842; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3315; 

telenowela TVP
18:30 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

19/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 250; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 wojsko - polskie.pl; 

odc. 11; reportaż
01:25 Miłość silniejsza niż 

śmierć; dramat; USA 
(1996); reż.:Richard 
Heffron; wyk.:Kelly 
Rutherford, Gina Philips, 
Daniel Pilon

03:00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; magazyn

03:35 Sprawa dla reportera
04:30 Notacje – Adolf 

Juzwenko. Nie było innej 
drogi; cykl dokumentalny

05:05 Koło fortuny; odc. 201 
ed. 4; teleturniej

05:45 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

06:45 Podróże z historią; s.I; 
odc. 12 Prezydenckie 
siedziby; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; 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 

Extra (62)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

90 „To miłość”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 202 
ed. 4; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
140; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Msza Święta Kościoła 
Polskokatolickiego w 
Lublinie

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2373; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 240 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; serial 
obyczajowy

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

91 „Kobiety górą”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1870; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83 (odc. 5); 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

21:45 Zawód: Amerykanin; 
s.I - odc. 11; serial; USA 
(2013)

22:40 Za marzenia; odc. 11; 
serial TVP

23:35 11 minut; Irlandia, 
Polska (2015); reż.:Jerzy 
Skolimowski; 
wyk.:Richard Dormer, 
Paulina Chapko, Wojciech 
Mecwaldowski, Andrzej 
Chyra, Agata Buzek, Piotr 
Głowacki, Jan Nowicki, 
Mateusz Kościukiewicz, 
Łukasz Sikora

01:10 Całe szczęście; 
komedia; USA (2006); 
reż.:Donald Petrie; 
wyk.:Lindsay Lohan, Chris 
Pine, Faizon Love, 
Samaire Armstrong

03:00 Art Noc: „Jak niebo 
nad nami...” - koncert 
zespołu Wilki

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (687); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (42); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (815); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (166); serial 
paradokumentalny. 
Kobieta zostaje brutalnie 
zamordowana przez 
zamaskowanego 
napastnika. W życiu ofiary 
było wiele tajemnic. Część 
z nich znał jej mąż, który...

13:00 Trudne sprawy (732); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2698); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (778); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (240); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (230); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2699); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (15); serial 
komediowy

20:10 Kobiety bez wstydu; 
komedia, Polska 2016. 
Piotr Rola-Kossak otwiera 
gabinet psychoanalizy dla 
pań. Kobiety z radością 
zdradzają mu najbardziej 
intymne tajemnice. 
Nawiązuje on romans 
z Alicją,...

22:30 Wyjdź za mnie (10); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet 
i sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji 
w Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:40 Miłość w Seattle; 
melodramat, Kanada/
Wielka Brytania/USA 
2009. Dwoje samotnych 
ludzi dostaje od losu nową 
szansę na prawdziwą 
miłość i szczęście.

2:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5319) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2256) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (920) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (572) - 

program.  
13:00 19 + (273) - program
13:30 Szpital (809) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (573) - 
program.  

16:30 19 + (274) - program
17:00 Ukryta prawda (921) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (810) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7449) 
19:35 Sport (7432) 
19:45 Pogoda (7429)
19:50 Uwaga! (5320) - 

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

(2685) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (171) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Jeszcze raz - komedia, 
Polska 2008. Anna 
(Danuta Stenka) to 
żywiołowa, atrakcyjna 
czterdziestolatka z 
poczuciem humoru. Jej 
córka stanowi 
przeciwieństwo mamy: 
Kasia nie lubi imprez, nie 
interesuje się chłopakami, 
jada zdrową żywność i 
uprawia jogę. Michał (Jan 
Frycz) jest bardzo 
przystojnym, 
poukładanym i zamożnym 
prawnikiem. Paweł 
(Przemek Cypryański) ma 
dwadzieścia lat, kocha 
życie, ładne dziewczyny i 
zabawę. Ta czwórka musi 
się spotkać…

00:35 Ultimatum Bourne’a - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. 
Skompromitowany projekt 
Treadstone wcale nie 
zostaje zamknięty. 
Zmieniono mu tylko 
nazwę na Blackbriar. Jego 
szef - Noah Vosen (David 
Strathairn) - wciąż uważa 
swojego byłego agenta 
Jasona Bourne’a za 
największe zagrożenie dla 
projektu…

02:55 Uwaga! (5320) - 
program.   

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(138/150) - program

04:40 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 20

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 21

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 24

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 71

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 50

20:00 Boski żigolo w 
Europie; komedia, USA 
2005. Deuce Bigalow 
zapisuje się do szkoły dla 
żigolaków w Wielkiej 
Brytanii, gdzie rozwinie 
swoje nieprzeciętne 
umiejętności. Nie obędzie 
się bez zabawnych 
sytuacji!

21:25 Seksualni, 
niebezpieczni; komedia, 
Wielka Brytania 2011. 
Czterech angielskich 
nastolatków kończy naukę 
w liceum i postanawia 
wyjechać zrelaksować się 
na Kretę. Liczą, że będą to 
najlepsze wakacje w ich 
życiu…

23:40 Piła 7; horror, Kanada, 
USA 2010

01:20 Najśmieszniejsi; 
Polska 2018; odc. 12

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:50 Korona królów; odc. 
58; telenowela his. TVP

06:20 Na sygnale; odc. 23; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 24; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Królowa Bona; odc. 3; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
806; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
88 „Niezależność”; serial 
komediowy TVP

10:35 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 11/13; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 201 - Myszka Miki; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
47 - Niebezpieczne hobby

16:20 Na sygnale; odc. 24; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 17; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 202 - Lotnisko; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 309; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 203 - Antyk; serial 
kryminalny TVP

00:10 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

01:05 Prokurator; odc. 1/10; 
serial kryminalny TVP

01:55 Prokurator; odc. 2/10; 
serial kryminalny TVP

02:55 Królowa Bona; odc. 3; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
806; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

05:05 Familiada; odc. 2421
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Różne smaki 
wieprzowiny z grilla

06:25 Śpiewające fortepiany 
(4)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (26) - Mongolia

08:25 Jeden z dziesięciu; 
2/102; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 163 
ed. 4; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz; cz. 
1; program rozrywkowy

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

10:50 Familiada; odc. 2421
11:35 Życie to Kabaret – M 

jak majówka (1-2)
13:40 Śpiewające fortepiany 

(5)
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1)

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zdrowa, polska 
wieprzowina; magazyn 
kulinarny

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

18:55 Makłowicz w podróży 
– Makłowicz w podróży. 
Podróż 44 - Sardynia 
(170) Koral, korek i 
langusta; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(19); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(6)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (27) - Zagłębie; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /56/ 
- Parodia, pastisz czy 
trawestacja?

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (39); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 162 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2014 - 
Folkowo & kabaretowo! 
(1)

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2014 - 
Folkowo & kabaretowo! 
(2)

02:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
bez granic 2005 (2)

03:55 Rozrywka Retro – 
MAGAZYNEK STUDIA 
GAMA. Koledzy z 
Poznania

05:20 Ukryta prawda (235) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (321) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (40/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(16) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 5 (2) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (41/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (495) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (322) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
5-letniego Adasia Rosiaka. 
Chłopiec wypił drinka 
swojej mamy i spadł ze 
schodów…

15:55 Zaklinaczka duchów 
(17) - serial S-F, USA. Z 
kostnicy zniknęło jedno z 
ciał. Małżonkowie próbują 
odnaleźć zwłoki i 
rozwiązać tajemnicę ich 
zaginięcia. Kiedy Melindę 
nawiedza duch osoby, 
której ciało zniknęło, 
kobieta zwraca się po 
pomoc do profesora 
Payne’a…

16:55 Przepis na życie 5 (3) 
- serial obyczajowy

18:00 Belle Epoque (10) - 
serial. Właściciel 
kamienicy, w której mieści 
się antykwariat, znajduje 
zwłoki antykwariusza 
Mrozowskiego…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Córka prezydenta - 

komedia, USA/Wielka 
Brytania 2004. Trudno 
znaleźć prawdziwą miłość, 
gdy każdy potencjalny 
partner już na wstępie 
poddawany jest rewizji 
osobistej…

22:20 Lucyfer (13/18) - 
serial, USA

23:20 American Horror 
Story: Asylum (13) - 
serial, USA 

00:25 Lot  - film obyczajowy, 
USA 2012. Whip Whitaker 
(Denzel Washington) od 
lat pracuje, jako pilot. 
Podczas jednego z lotów 
do Atlanty następuje 
awaria steru samolotu. 
Whitaker ratuje setkę 
pasażerów przed 
katastrofą lotniczą 
osadzając, pomimo 
niesprzyjających 
warunków, samolot na 
polu. Po przebudzeniu w 
sali szpitalnej, jego 
przyjaciel oznajmia mu, że 
rozpoczęło się 
dochodzenie w sprawie 
przyczyn katastrofy…

03:10 Moc Magii (TVN7 noc) 
(138/150) - program.

05:20 Rodzice pod ostrzałem
06:25 Klinika urody 7 

(11/13) - program 
lifestylowy

07:05 Warsztat urody (8) - 
program lifestylowy

07:50 #Sława 2 (6/8) - 
program rozrywkowy

08:20 Apetyt na miłość 2 
(4/10) - program 
rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera 2 (5/12) 
- program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (11/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (8/10) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 (12) - 
program rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu (10) - program 
rozrywkowy

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(4/8) - program 
lifestylowy

14:50 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 (12) 
- reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu 3
17:10 Co nas truje (10/12) - 

program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 

(15) - program kulinarno-
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (11/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(9/12) - reality show

20:40 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

21:10 W czym do ślubu? 3 
(12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 (1/24) 
- magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(4/8) - program 
lifestylowy

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (10) - program 
rozrywkowy

00:10 Ja, Ty i niepłodność
01:10 Detektywi od zdrad 2 

(12/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej - 
Dawid Woliński (4/8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Katarzyna Figura (12/16) - 
talk show

03:10 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

04:10 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:40 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

07:45 Barca TV - FC 
Barcelona - Real Sociedad 
San Sebastian

10:20 Barca TV - magazyn
11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 1
13:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 2
15:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 3
17:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 4
19:20 Jedziemy na Mundial; 

odc. 13; magazyn
20:20 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: Finał: Bayern 
Monachium - Eintracht 
Frankfurt

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 4

07:01 Magazyn historyczny; 
magazyn historyczny

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
08:16 Wiersz jest drogą; 

reportaż
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
11:25 Dyktator. Zajęcie dla 

wariatów; film dokum.; 
Francja (2012)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Sto na 100 odc. 9; 

magazyn ekonomiczny
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

11; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (24) - 

„Astronomia Kopernika”; 
magazyn

17:31 POGODA
17:35 Informator
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. 

11; reportaż
20:30 Astronarium (24) - 

„Astronomia Kopernika”
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Dyktator. Zajęcie dla 

wariatów; film dokum.; 
Francja (2012)

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Jedź bezpiecznie
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
03:25 Sto na 100; mag. ekon.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:40 wojsko - polskie.pl; odc. 

11; reportaż
06:00 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 24 
maja; felieton

06:55 Historia Polski – 
Odkryć prawdę; film 
dokum.

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 3; 
cykl reportaży

08:30 Ukryte skarby – Atom, 
zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
25; telenowela his. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
26; telenowela his. TVP

10:10 Jak było?; odc. 11; 
program publicystyczny

10:45 Flesz historii; odc. 
391; cykl reportaży

11:10 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

12:00 Co mogą martwi 
jeńcy; film dokumentalny

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zaginiony bez 
wieści

13:35 Sensacje XX wieku – 
Zaginione archiwa; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad cz 
1; cykl dokumentalny

15:10 Najdziwniejsza broń 
na świecie - Niemieckie 
machiny wojenne. odc. 
4/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:10 Historia Polski – 
Zwłoki nieznane; film 
dokumentalny

17:05 Taśmy bezpieki
17:45 Tajemnica twierdzy 

szyfrów; odc. 7/13; serial 
sensacyjny TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Operacja Suez ‚56; cykl 
dokumentalny

19:15 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 
27; telenowela his. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
28; telenowela his. TVP

22:35 Spór o historię – Rok 
1905 w Królestwie 
Polskim: czwarte 
powstanie czy pierwsza 
rewolucja?; debata

23:20 Egzorcyzmy Anneliese 
Michel; film dokum.; 
Polska (2007)

00:25 Miasto skarbów; odc. 
11; serial kryminalny TVP

01:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 3; 
cykl reportaży

02:05 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 7/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Serbia

9:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 
dla fanów sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

10:30 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

11:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Tajlandia

13:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

13:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Serbia

16:30 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 1. 
mecz finałowy fazy play-
off

20:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Tajlandia

22:30 Sporty walki; Gala 
KSW 42; walka: Mamed 
Khalidov - Tomasz 
Narkun; walka: Michał 
Materla - Scott Askham

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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