
W poniedziałek, 11 czerwca 
na placu Biegańskiego rozpo-
czął się montaż strefy kibica 
na mundial 2018.

Telebim będzie miał po-
wierzchnię 18 metrów kwadrato-
wych. Miejsc siedzących będzie 
ok. pół tysiąca, w tym trzysta na 
trybunach i dwieście na leża-
kach. Otwarcie strefy kibica za-
planowano na mecz otwarcia 
mundialu pomiędzy Rosją i Ara-
bią Saudyjską.

Utworzenie strefy kibica wią-
zało się z wykupieniem stosow-
nych licencji umożliwiających 
transmisję meczów w przestrze-
ni publicznej.   Częstochowa bę-
dzie musiała zapłacić TVP ok. 15 
tys. zł brutto.

Oprócz transmisji wszyst-
kich meczów mistrzostwa 
świata miasto zaplanowało do-
datkowe atrakcje. Będą ani-
macje dla dzieci na małych bo-
iskach, piłkarzyki i muzyka 
grana na żywo.

Pierwszy mecz na mistrzo-
stwach świata reprezentacja Pol-
ski rozegra 19 czerwca o godz. 

17 (czasu polskiego) z Senega-
lem w Moskwie. 24 czerwca w 
Kazaniu zmierzy się z Kolumbią 

(godz. 20), a 28 czerwca Wołgo-
gradzie z Japonią (godz. 16).
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Miasto ogłosiło przetarg na budowę wod-
nego placu zabaw dla dzieci na promenadzie.

Wodny plac zabaw będzie bezpłatny. Zosta-
nie wybudowany w miejscu starej, zdewasto-
wanej fontanny. - Miejsce jest idealne, ponie-
waż jest usytuowane w zielonej enklawie pro-
menady, co daje komfort i bezpieczeństwo wy-
poczynku całym rodzinom – mówi Małgorzata 
Iżyńska, która od kilku lat zabiegała o stworze-
nie tego typu miejsca. - Wodny Plac to koloro-
we, antypoślizgowe maty z fikuśnymi dyszami 
wodnymi (kwiatki czy gięty słup wodny z wa-
chlarzami), które umilą wszystkim czas 
w upalne dni w mieście. Będą również drew-
niane - impregnowane wodoodpornie - wypro-
filowane siedziska dla rodziców, infrastruktura 
sanitarna (wc, pisuar, wentylator wyciągowy, 
umywalka) - wylicza. Teren będzie dodatkowo 
oświetlony czujnikami zmierzchowym i ogro-

dzony płotkiem. Pojawi się też nowa 
zieleń i ławeczki. Miejsce będzie 
przystosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Inwestycja, która jest realizowana 
z Budżetu Obywatelskiego, ma za-
kończyć się jesienią tego roku. Na ten 
cel zarezerwowano ok. 500 tys. zł. 
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Na Mundial

Budują strefę kibica na placu Biegańskiego
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Na promenadzie 

Będzie wodny 
plac zabaw

Dachował

Tragiczny 
wypadek 
w Kniei

Policjanci z Częstochowy wy-
jaśniają przyczyny i szczegółowe 
okoliczności wypadku, do które-
go doszło w miejscowości Knieja. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
kierujący audi stracił panowanie 
nad samochodem, zjechał z dro-
gi, dachował i zatrzymał się do-
piero kilkadziesiąt metrów dalej. 
41-latek zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło w poniedzia-
łek (11.06.) około godziny 17.00 na 
drodze wojewódzkiej nr 786 w miej-
scowości Knieja. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów z wydziału ru-
chu drogowego wynika, że kierują-
cy audi a3 41-latek stracił panowa-
nie nad pojazdem na łuku drogi, 
zjechał na pobocze, a następnie da-
chował. Auto zatrzymało się kilka-
dziesiąt metrów od drogi. Mężczy-
zna poniósł śmierć na miejscu. 
Szczegóły tego tragicznego zdarze-
nia wyjaśniają śledczy z komendy 
miejskiej w Częstochowie wspólnie 
z prokuratorem.
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Wjechała pod ciężarówkę

Tragedia na budowie 
autostrady

Tragiczny wypadek w Nowej Szarlej-
ce. Przy budowanym odcinku auto-
strady kierująca oplem wjechała pod 
pojazd typu wozidło. Kobiety nie uda-
ło się uratować.

Do zdarzenia doszło we wtorek (12.06.) 
około godziny 11.20. - Ze wstępnych 
ustaleń policjantów z drogówki wynika, 
że 44-letnia kobieta siedząca za kierowni-
cą opla nie zastosowała się do polecenia 
zatrzymania się, które sygnalizowała oso-
ba kierująca ruchem. W efekcie miesz-
kanka gminy Wręczyca Wielka wjechała 
wprost pod pojazd typu wozidło, który 
przeznaczony jest do transportu dużych 
ilości materiałów sypkich podczas budo-
wy autostrady - informuje sierż. sztab. 

Kamil Raczyński, oficer prasowy kłobuc-
kich policjantów. Kobiety nie udało się 
uratować. - Prawdopodobnie była to pra-
cownica kłobuckiego pogotowia ratunko-
wego – mówi świadek wypadku, który po-
informował nas o całym zdarzeniu. 38-let-
ni mieszkaniec województwa łódzkiego, 
który siedział za kierownicą pojazdu był 
trzeźwy. Droga pomiędzy Wręczycą Wiel-
ką a Częstochową jest zablokowana. Poli-
cjanci wyznaczyli objazdy. Na miejscu 
pracują służby. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzone będzie pod nadzorem często-
chowskiej prokuratury.
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Uniwersytet Młodzieżowy

Przedsmak studiowania
Uczniowie biorący udział w X edy-

cji Częstochowskiego Uniwersytetu 
Młodzieżowego przy Politechnice 
Częstochowskiej zakończyli zajęcia. 
Podczas podsumowania w auli Wy-
działu Zarządzania wśród uczestni-
ków rozlosowano atrakcyjne nagrody.

W jubileuszowej edycji Uniwersytetu 
uczestniczyło blisko 600 uczniów 
z Częstochowy, Kłobucka, Zawiercia, 
Myszkowa, Wielunia, Bełchatowa i Lu-
blińca. Młodzież wzięła udział zarówno 
w wykładach, jak i zajęciach laborato-
ryjnych, obejmujących taką tematykę, 

jak wytwarzanie energii elektrycznej, 
biologia molekularna, ochrona środo-
wiska, tworzenie gier komputerowych, 
wykorzystywanie kolektorów słonecz-
nych, czy programowanie robotów. Te-
maty wykładów to: „Prezentacja łazika 
marsjańskiego”, „Fizyka wokół nas – 

pokazy eksperymentów fizycznych”, 
„Opakowania XXI wieku”, „Globalne 
ocieplenie – prawda czy oszustwo?”.

Celem przedsięwzięcia było zachęce-
nie uczniów szkół średnich do studio-
wania oraz rozwijania swoich pasji i za-
interesowań na kierunkach inżynier-
skich i ekonomicznych.

Tegoroczna edycja Uniwersytetu za-
kończyła się galą w auli Wydziału Za-
rządzania Politechniki Częstochow-
skiej. Podczas spotkania wśród 
uczniów, którzy uczestniczyli we 
wszystkich zajęciach rozlosowano na-
grody: smartwatch-e ufundowane 
przez Politechnikę Częstochowską, 8 
rowerów, na które Politechnika otrzy-
mała dofinansowanie z Urzędu Miasta 
(5 tys. zł w ramach programu Akade-
micka Częstochowa) oraz laptop ufun-
dowany przez partnerujące projektowi 
przedsiębiorstwo Maskpol. kg

Gala w teatrze

Młodzi kreatywni  
po raz ostatni

W Teatrze im. A. Mickiewicza od-
była się gala podsumowująca V, 
ostatnią edycję Projektu Informacyj-
no-Promocyjnego „Młodzi – Kre-
atywni”.

Podczas uroczystości prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewod-
niczący Rady Miasta Zdzisław Wolski 
wręczyli nagrody laureatom realizo-
wanych w ramach projektu konkur-
sów oraz podziękowania dla partne-
rów i szkół uczestniczących. Zebrani 
zobaczyli również spektakl teatralny, 
przygotowany przez uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych im. Stefana Żeromskiego oraz 
koncert „Machalista” w wykonaniu 
Piotra Machalicy.

W realizowanej w roku szkolnym 
2017/2018, V edycji projektu uczestni-
czyli uczniowie  26 szkół podstawo-
wych, 1 szkoły gimnazjalnej i 17 po-
nadpodstawowych. Główne działania, 
jakie na nich czekały to m.in. spotkania 
z przedsiębiorcami, wizyty studyjne w 
specjalnych strefach ekonomicznych, 
gra miejska o przedsiębiorczości w mie-
ście, spotkania rodziców z doradcą za-
wodowym promujące szkolnictwo za-
wodowe, pokazowe lekcje przedsiębior-
czości, konsultacje z doradcami zawo-
dowymi, konkursy: na najlepszy po-
mysł na firmę, na konspekt lekcji 

przedsiębiorczości oraz gala finałowa – 
promocja laureatów konkursów.

Całość służyła rozwijaniu przedsię-
biorczości i kreatywności wśród 
uczniów, profilaktyce bezrobocia oraz 
wsparciu nauczania przedmiotu pod-
stawy przedsiębiorczości.

Koordynatorem Projektu był Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czę-
stochowy, a partnerami: Powiatowy 
Urząd Pracy w Częstochowie, Woje-
wódzki Urząd Pracy w Katowicach, 
Uniwersytet im. Jana Długosza w Czę-
stochowie, Politechnika Częstochow-
ska, Centrum Informacji Zawodowej w 
Częstochowie, Agencja Rozwoju Regio-
nalnego w Częstochowie S.A., Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Częstochowie, Aka-
demickie Inkubatory Przedsiębiorczo-
ści, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia 
w Częstochowie, Bank BZ WBK, Nest 
Bank, Wydziały Urzędu Miasta Często-
chowy: Wydział Funduszy Europej-
skich i Rozwoju; Edukacji.

Patronat Honorowy objęły:  Loża 
Częstochowska Business Center Club, 
Związek Pracodawców i Przedsiębior-
ców, Regionalna Organizacja Praco-
dawców w Częstochowie, Regionalna 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Często-
chowie, Częstochowska Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości.

Oprac. kg

Certyfikaty dla najlepszych

Dzielnicowi liderzy

Prezydent Częstocho-
wy Krzysztof Matyjasz-
czyk, wręczył imienne 
certyfikaty dzielnicowym 
liderkom i liderom tego-
rocznej V edycji Budżetu 
Obywatelskiego.

Zadaniem 39 liderów jest 
m.in. popularyzacja idei 
budżetu obywatelskiego, 
informowanie mieszkań-
ców o wprowadzonych 
zmianach, wsparcie wnio-
skodawców, promocja za-
dań oraz namawianie do 
zgłaszania pomysłów.

Przypomnijmy, że  do 31 
lipca trwa nabór wniosków 
do V edycji budżetu obywa-

telskiego. Propozycje można 
zgłaszać na dwa sposoby - w 
formie papierowej lub elek-
tronicznie. Głosowanie na 
zadania odbędzie się między 
22 października a 12 listo-
pada, a jego wyniki pozna-
my 20 listopada.

W tym roku uległ zmianie 
proces głosowania. Zlikwido-
wano głosowanie korespon-
dencyjne oraz głosowanie w 
zlokalizowanych w dzielni-
cach komisjach do głosowa-
nia. W ich miejsce wprowa-
dzony został  mobilny punkt 
do głosowania, który zgodnie 
z harmonogramem będzie 
odwiedzał wszystkie dzielni-
ce. Zagłosować będzie moż-

na również w komisji do gło-
sowania  w siedzibie referatu 
Partycypacji i Konsultacji 
Społecznych przy ul. Focha 
19/21.

Dotychczas na rzecz BO 
przeznaczono środki o łącz-
nej wysokości 27 798 057 
zł. Zrealizowano w sumie 
418 zadań wybranych gło-
sami mieszkańców.

Wręczenie certyfikatów 
odbyło się 7 czerwca w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta.
Namiary do liderów BO 
znajdują się na stronie:

http://konsultacje.
czestochowa.pl/?page_

id=3147
kg

Biblioteka Publiczna w Częstochowie

Wspólne czytanie 
Korczaka i Sendlerowej
Ponad 200 uczennic 

i uczniów wzięło udział 
w maratonie czytelni-
czym ,,Wobec Wielkiej 
Zagłady”, który odbył się 
w sali odczytowej Biblio-
teki Publicznej w związ-
ku z Rokiem Ireny Sen-
dlerowej oraz XVII Ogól-
nopolskim Tygodniem 
Czytania Dzieciom.       

Wydarzenie miało na celu 
m.in. promowanie czytelnic-
twa, popularyzację książek 
związanych z tematyką Ho-
locaustu oraz przybliżenie 
młodym ludziom sylwetki 
Ireny Sendlerowej.     

Maraton prowadziła Re-
nata Sowada, przewodni-
cząca Sekcji Bibliotekarskiej 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz nauczycielka 
bibliotekarka w Szkole Pod-
stawowej nr 53. Do głośnego 
czytania wybrano trzy książ-
ki – ,,Jest taka historia. 
Opowieść o Januszu Kor-
czaku” Beaty Ostrowickiej, 
,,Listy w butelce” Anny 
Czerwińskiej-Rydel oraz 
,,Arka czasu, czyli wielka 
ucieczka Rafała od kiedyś 
przez wtedy do teraz 
i wstecz” Marcina Szczygiel-
skiego. Czytały Agnieszka 
Lipińska z Wydziału Promo-
cji Kultury i Sportu UM, 
Magdalena Dębska – na-
czelniczka Wydziału Eduka-
cji UM, Edyta Książek – wi-
ceprezes częstochowskiego 
Oddziału ZNP, Justyna 

Szałkowska – wiceprzewod-
nicząca Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich Oddział 
w Częstochowie, oraz Anna 
Hiller i Anna Dąbrowska – 
nauczycielki bibliotekarki 
Publicznej Biblioteki Peda-
gogicznej RODN ,,WOM”.

Dopełnieniem maratonu 
był międzyszkolny konkurs 
wiedzy na temat Holocau-
stu, w którym wzięło udział 
łącznie 171 uczennic 
i uczniów. Dyplomy i nagro-
dy książkowe ufundowane 
przez Zarząd Oddziału 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Częstochowie 
zdobyło 27 osób.

W maratonie uczestniczy-
ło ponad 200 uczennic 
i uczniów szkół podstawo-
wych nr 1, 9, 11, 14, 29, 35, 

40 w ZSP1, 49, 53, a także 
klas gimnazjalnych – nr 18 
w SP 53, 6 w SP 35, 9 w SP 
9, 22 w SP 49 oraz młodzież 
z IV LO im. Henryka Sien-
kiewicza, Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Zawo-
dowego –   Szkoły Branżo-
wej nr 12 i Zespołu Szkół 
im. Bolesława Prusa.

Maraton zorganizowały: 
Biblioteka Publiczna im. dr. 
W. Biegańskiego, Oddział 
Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich, Sekcja Bibliote-
karska przy Oddziale Związ-
ku Nauczycielstwa Polskie-
go, Oddział Towarzystwa Na-
uczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 53 z Oddziałami In-
tegracyjnymi.
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Stypendia od starosty

Rędziny wysoko w rankingu 
finansowym

Eksperci z  krakowskiej Regional-
nej Izby Obrachunkowej, Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego i  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krakowie przygo-
towali Ranking Finansowy Samorzą-
du Terytorialnego. Bardzo dobrze wy-
padła w  nim gmina Rędziny.

Ranking przygotowano na  IV Euro-
pejski Kongres Samorządów. Opracowa-
no go w  podziale na  5  kategorii: gminy 
wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy 
miejskie, miasta na  prawach powiatu i  
powiaty ziemskie, na  podstawie danych 
za  2016  rok. Pod  uwagę wzięto siedem 
wskaźników: udział dochodów własnych 
w  dochodach ogółem, relacja nadwyżki 
operacyjnej do  dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w  wydatkach 
ogółem, obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na  wynagrodzenia i  po-
chodne od  wynagrodzeń, udział środ-
ków europejskich w  wydatkach ogółem 
– bez  poręczeń, relacja zobowiązań do  
dochodów ogółem oraz  udział podatku 

dochodowego od  osób fizycznych w  do-
chodach bieżących.

Gmina Rędziny oceniana była w  kate-
gorii gmin wiejskich, których  na  terenie 
kraju funkcjonuje 1559.

Uplasowała się na  bardzo dobrym 
188. miejscu. Jeśli chodzi o  powiat czę-
stochowski lepiej wypadły tylko: 141. 
Olsztyn i  183. Mstów. Rozszerzając to  
grono do  samorządów wiejskich z  pół-
nocnej części województwa śląskiego, 
wyżej był jeszcze Boronów (powiat lubli-
niecki) – 40. miejsce oraz  Lipie (powiat 
kłobucki) – 162. W  pierwszej piątce ran-
kingu znalazły się: 1. Kobierzyce (woj.  
dolnośląskie), 2. Dobra Szczecińska 
(woj.  zachodniopomorskie), 3.   Klesz-
czów (woj.  łódzkie), 4. Osielsko (woj.  ku-
jawsko-pomorskie) i  5. Michałowice 
(woj.  mazowieckie).

Na  314  samorządów powiatowych, 
nasz powiat częstochowski zajął również 
bardzo dobre 24. miejsce. Myszkowski 
był 43., kłobucki 68., a  lubliniecki do-
piero 232. 

Średnia ocen co najmniej 4,75, 
oceny celujące z co najmniej 3 przed-
miotów i brak nieusprawiedliwionych 
nieobecności na zajęciach dydaktycz-
nych. Takie wymogi musieli spełnić 
uczniowie, którzy ubiegali się o Sty-
pendium Starosty Częstochowskiego.

Wszystkie wymagania udało się spełnić 
2 uczennicom z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Kamienicy Polskiej:  Emilii Zamo-
rowskiej  – średnia ocen – 5,47 i  Alek-
sandrze Żurakowskiej  – średnia ocen – 
4,81 oraz 2 uczniom z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Koniecpolu:Damia-

nowi Głębockiemu    –   średnia ocen – 
5,07 (LO) iWładysławowi Makieła  – śred-
nia ocen – 4,79 (Technikum).

Wszyscy laureaci zjawili się w siedzibie 
starostwa wraz z dyrektorami: Iwoną 
Chołą z LO w Kamienicy Polskiej i Edytą 
Młyńską z zespołu szkół w Koniecpolu. 
Odebrali gratulacje i stypendia z rąk Sta-
rosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli 
oraz Członków Zarządu Powiatu.

Stypendia w wysokości 1  000 zł przy-
znawane są w ramach „Lokalnego progra-
mu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych pro-
wadzonych przez powiat częstochowski”.

RĘDZINY

Dominika Skowron i Maciej Korze-
niewski to drugi duet, który wystąpił  
na rynku w Olsztynie w ramach cyklu 
koncertów ,,Letnie Duety”.

Koncert prowadził Piotr „Dziker” 
Chrząstek. Pierwszy występ Marty Nicie-
jewskiej i Wojciecha Królikowskiego od-
był się pod koniec maja.

Dominika Skowron - absolwentka 
szkoły muzycznej im. M. J. Żebrowskie-
go w Częstochowie, wokalistka często-
chowskiego zespołu Nefre, uczestniczka 
I edycji programu muzycznego ,,The Vo-
ice of Poland”. Najlepiej czuje się w re-
pertuarze z pogranicza reggae, rnb, soul, 
ale nie jest jej obca także muzyka roz-

rywkowa. Dominice towarzyszył Maciej 
Korzeniewski na instrumentach klawi-
szowych.

„Letnie Duety” to cykl pięciu   koncer-
tów, wokalista plus akompaniator, o 
otwartym i kameralnym charakterze. 
Spotkania mają na celu prezentację uta-
lentowanych artystów z regionu.

Kolejne koncerty odbędą się:
15 lipca   2018 rok - Iga Kozacka,
5 sierpnia 2018 rok - Jakub Sołtysik,
2 września 2018 rok - Weronika 

Zielińska.

Organizatorem cyklu spotkań „Letnie 
Duety” jest Gmina Olsztyn.

Letnie duety po raz drugi
Gmina Rędziny obchodzi Dzień 

Dziecka w  wyjątkowy sposób, za-
pewniając nie  tylko  elementy 
charakterystyczne dla typowych 
festynów, ale  również umożliwia-
jąc młodemu pokoleniu nabycie 
pożytecznej wiedzy. A  w  tym ro-
ku inicjatywę pod  nazwą „Dzień 
Bioróżnorodności i  Sportu” połą-
czono jeszcze z  otwarciem toru 
miniżużlowego dla UKS Speedway 
Rędziny.

Organizacją „Dnia Bioróżnorodności 
i  Sportu” zajęły się: Urząd Gminy Rędzi-
ny, Gminny Ośrodek Kultury w  Rędzi-
nach, firma Cemex, Uniwersytet Humani-
styczno – Przyrodniczy im.  Jana Długo-
sza w  Częstochowie (do  niedawna Aka-
demia), Ruch Inicjatyw Społeczno – Eko-
logicznych „Przytulia”, firma Jurabike 
oraz  UKS Speedway Rędziny.

W  niedzielę 10  czerwca do  kamienio-
łomu Lipówka ściągnęło wielu mieszkań-
ców. Otwarcie imprezy nastąpiło o  godz.  
12.00. Rozłożono liczne stanowiska na-
ukowe m.in.  pracowników Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodniczego w  Czę-
stochowie oraz  licznych instytucji i  sto-
warzyszeń, specjalizujących się w  kon-
kretnych dziedzinach nauki. Było coś dla 
sympatyków m.in.  biologii, chemii i  pla-
styki. Można było obejrzeć misternie przy-
gotowane wystawy, ale  i  zasięgnąć wie-
dzy od  osób, które chętnie się nią dzieliły. 
Zorganizowano też wycieczkę po  kamie-
niołomie – w  celu poznania jego walorów 
geologicznych. Ponadto strażacy udzielali 
porad z  pierwszej pomocy, a  najmłodsi 
mieli do  dyspozycji dmuchańce i  inne 
atrakcje zapewniające dobrą zabawę na  
powietrzu. Zapewniono też punkty ga-
stronomiczne oraz  ze  sprzedażą napo-
jów. Kamieniołom słynie w  ostatnich la-
tach z  imprez rowerowych i  tego dnia 
również o  sympatykach kolarstwa gór-
skiego pomyślano, organizując kolejne 
zawody. Ale  wyścigi rowerowe nie  były w  
niedzielę jedyną atrakcją sportową. W  po-
bliżu miejsca, gdzie mieściły się stoiska 
naukowe, od  ubiegłego roku trwała bu-
dowa toru miniżużlowego dla zawodników 
UKS Speedway Rędziny. Obiekt niedawno 
ukończono i  właśnie w  niedzielę miało 
miejsce jego uroczyste otwarcie. Tor wy-
budowano przy wsparciu finansowym 
sponsorów m.in.  firmy Cemex, która  do-
starczyła też materiały do  budowy, a  jej 

pracownicy uczestniczyli w  pracach. To  
od  cementowni w  Rudnikach gmina na-
była grunt w  kamieniołomie, który  na-
stępnie przekazała klubowi UKS Spe-
edway Rędziny. Środki na  budowę prze-
kazały też sołectwa – Rędziny – Kolonia i  
Rudniki. Swój udział w  powstaniu obiek-
tu mieli też m.in.  strażacy z  OSP Rudni-
ki, a  także kilka innych firm i  osób.

Wójt gminy Rędziny Paweł Militowski, 
który  uczestniczył w  symbolicznym prze-
cięciu wstęgi i  tym samym otwarciu toru, 
podkreślił, że  dzięki takim inicjatywom 
kamieniołom Lipówka – choć formalnie 
nieczynny – jest nadal żywy, a  w  ostat-
nich latach nawet coraz bardziej. Osobom 
zaangażowanym w  budowę podziękował 
za  zaangażowanie.

– Mam nadzieję, że  ten nowy narybek, 
który  będzie szlifował swoje umiejętności 
na  tym torze,

będzie w  przyszłości godnie reprezen-
tował naszą gminę – powiedział wójt.

Klub UKS Speedway Rędziny działa od  
marca 2017  roku. W  czerwcu rozpoczął 
budowę, która  właśnie dobiegła końca. 
Zawiązano też stowarzyszenie, którego  
prezesem został Sławomir Misiewicz. Tre-
nerem młodych adeptów żużla, których  
obecnie uczy się w  klubie siedmiu (naj-
młodszy ma 5  lat!), jest Józef Kafel – były 
zawodnik CKM Włókniarz Częstochowa.

Podczas niedzielnego otwarcia mieli oni 
okazję zaprezentować się na  rudnickim 
torze. Zresztą nie  tylko  oni. Do  kamie-
niołomu Lipówka przyjechali też wciąż 
jeszcze młodzi, choć już licencjonowani 
zawodnicy Włókniarza, Get Well Toruń i  
MKMŻ Rybek Rybnik.

Poza przedstawicielami władz gminy 
Rędziny, pojawili się także przedstawicie-
le samorządowych władz Częstochowy. 
Przy nowym torze można było również 
spotkać m.in.  legendę częstochowskiego 
żużla Sławomira Drabika.  

Dzień Bioróżnorodności 
i Sportu w Rędzinach

OLSZTYN

oprac. kg

RĘDZINY
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Ponad 50 tysięcy papierosów 
nie trafi na rynek

Piekarscy policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości gospodar-
czej zabezpieczyli ponad 50 tys. sztuk 
papierosów bez polskich znaków akcy-
zy. W ręce stróżów prawa wpadł także 
67-letni właściciel nielegalnego towa-
ru. Mieszkańcowi Piekar Śląskich gro-
zi do 3 lat więzienia. O jego dalszym 
losie zadecyduje prokuratura i sąd.

Policjanci z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą Komendy Miej-
skiej Policji w Piekarach Śląskich odkryli 

papierosy przechowywane w jednej z piw-
nic w bloku mieszkalnym. Wnikliwa pra-
ca śledczych pozwoliła na zabezpieczenie 
ponad 50 tys. sztuk papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy. Stróże prawa za-
trzymali właściciela nielegalnego towaru, 
po czym został on przesłuchany. Mężczy-
zna podczas przesłuchania nie ukrywał, 
że zajmuje się sprzedażą wyrobów tyto-
niowych. 67-latek już wkrótce usłyszy za-
rzut popełnienia przestępstwa skarbowe-
go. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Udaremnili przemyt narkotyków

Wtargnął do mieszkania 
pracodawcy po rzekomą 

wypłatę

Udawał, że chce porozmawiać. 
Okradł...

Do niecodziennego zdarzenia doszło 
pod koniec minionego tygodnia w cen-
trum Będzina. W piątkowy wieczór 
w mieszkaniu należącym do właścicie-
la firmy transportowej, pojawił się jego 
były pracownik wraz z dwoma, „do-
brze zbudowanymi” kolegami. Powo-
dem niechcianej i nagłej wizyty, była 
potrzeba odzyskania reszty należnego 
wynagrodzenia.

27-letni mieszkaniec Knurowa, zatrud-
niony był jako kierowca do połowy maja 
bieżącego roku w firmie transportowej na-
leżącej do będzinianina. Mimo iż   praco-
dawca przelał na jego rachunek wynagro-
dzenie, ten zakwestionował jego wyso-

kość. Mężczyzna wpadł jednak na dość 
osobliwy pomysł odzyskania reszty pie-
niędzy. W piątek około godziny 18.00 po-
jechał wraz z dwoma kolegami do miesz-
kania byłego pracodawcy. Mężczyźni siłą 
wtargnęli do lokalu i mimo wyraźnych 
protestów lokatorów, nie mieli zamiaru go 
opuścić. Co więcej, w kierunku gospoda-
rza padło wiele gróźb, które w zamyśle na-
pastników miały zmusić go do zwrotu 
reszty pieniędzy. Intruzi jeszcze przed 
przybyciem stróżów prawa opuścili jed-
nak mieszkanie. 27-latek został zatrzy-
many po kilku godzinach w miejscu swo-
jego zamieszkania. Za naruszenie miru 
domowego oraz groźby karalne grozą mu 
2 lata więzienia.

Dzielnicowy z Kuźni Raciborskiej 
zatrzymał 40-letniego mężczyznę po-
dejrzanego o rozbój. Sprawca napadł 
poszkodowanego na ulicy Kozielskiej 
w Kuźni Raciborskiej. Łupem padły te-
lefon komórkowy oraz portfel z doku-
mentami i pieniędzmi. Podejrzanemu 
grozi 12 lat za kratami.

Do zdarzenia doszło w sobotę około 
godz 19:50 na ulicy Kozielskiej w Kuźni 
Raciborskiej. Agresor podszedł do poszko-
dowanego pod pretekstem rozmowy i bez 
powodu uderzył go w twarz, po czym za-
brał mu telefon komórkowy, portfel za-
wartością kilkuset złotych i dokumentów. 

Dyżurny policji po przyjęciu zgłoszenia 
niezwłocznie na miejsce skierował kuź-
niańskich mundurowych. Był wśród nich 
dzielnicowy, który podczas rozmowy usta-
lił rysopis sprawcy i na podstawie wiedzy 
o swojej dzielnicy wytypował osobę zwią-
zaną z przestępstwem, zatrzymanie było 
już tylko kwestią czasu. Doszło do niego 
po niespełna półtorej godziny, na ulicy Le-
wandowskiego. Zatrzymany to 40-letni 
mieszkaniec Kuźni Raciborskiej. Mężczy-
zna   trafił do policyjnego aresztu. Za roz-
bój grozi mu 12 lat pobytu w więzieniu. 
Dzięki szybkiej akcji kuźniańskich stró-
żów prawa część skradzionego mienia od-
zyskano.

Śmiertelna czołówka w 
Jankowicach. Nie żyje 8-latka

Babcia z trzema promilami

Policjanci z Pszczyny ustalają do-
kładny przebieg wypadku drogowego, 
w którym zginęła 8-letnia dziewczyn-
ka. Po południu na ul. Żubrów w Janko-
wicach doszło do czołowego zderzenia 
samochodów. Do szpitala trafiły w su-
mie 3 osoby: 2 kierowców i dziewczyn-
ka, którą zabrało z miejsca wypadku 
pogotowie lotnicze. Niestety, obrażenia 
ciała okazały się na tyle poważne, że 
nie udało się uratować życia dziecka.

Informację o zdarzeniu dyżurny psz-
czyńskiej komendy odebrał kilka minut po 
13.00. Wynikało z niej, że na ul. Żubrów w 
Jankowicach, w rejonie skrzyżowania z ul. 
Grabową, doszło do czołowego zderzenia 
pojazdów. Przybyli na miejsce policjanci 
wstępnie ustalili, że 35-letni kierowca ci-

troena berlingo jechał w kierunku Pszczy-
ny za Oplem Astrą, którym kierował 33-la-
tek. Kierowca berlingo zjechał na przeciw-
ny pas ruchu, ponieważ chciał uniknąć 
najechania na tył opla. Niestety, próbując 
uniknąć zderzenia z jednym samocho-
dem, zderzył się czołowo z innym - toyotą 
corollą, którą podróżowała 3 osobowa ro-
dzina. Czołowe zderzenie tych dwóch po-
jazdów okazało się tragiczne w skutkach. 
Do szpitala, oprócz 46-letniego kierowcy 
corolli i 35-letniego właściciela berlingo, 
trafiła również 8-letnia pasażerka toyoty. 
Dziewczynka została przetransportowana 
do szpitala helikopterem. Niestety, obraże-
nia jej ciała były bardzo poważne. Dziecko 
pomimo interwencji specjalistycznych 
służb medycznych zmarło.

Mysłowiccy stróże prawa przeprowa-
dzili interwencję wobec kobiety, która 
„opiekowała się” wnuczką mając 3 
promile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Nieodpowiedzialna babcia nie 
potrafiła ustać na nogach o własnych 
siłach. Została doprowadzona do izby 
wytrzeźwień, a śledczy sprawdzą, czy 
swoim zachowaniem nie naraziła 
dziewczynki na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia.

W rejonie jednego z supermarketów na 
terenie Mysłowic nietrzeźwa kobieta miała 

„opiekować się” dzieckiem. Zaniepokojony 
świadek tego zdarzenia powiadomił dyżur-
nego mysłowickiej komendy. Skierowany 
na miejsce patrol zastał kobietę, która nie 
potrafiła ustać na nogach o własnych si-
łach. Pod opieką 56-letniej mieszkanki My-
słowic znajdowała się jej 4-letnia wnuczka. 
Przeprowadzone przez mundurowych ba-
danie na zawartość alkoholu w organizmie 
dało wynik 3 promili. Nieodpowiedzialna 
babcia została doprowadzona do izby wy-
trzeźwień, a śledczy sprawdzą, czy swoim 
zachowaniem nie naraziła dziewczynki na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

oprac. kg

Policjanci zwalczający prze-
stępczość narkotykową, z pomo-
cą mundurowych z drogówki za-
trzymali dwóch mieszkańców 
Bielska-Białej. Próbowali oni 
przemycić z Czech prawie 120 
gramów marihuany. Na rynek nie 
trafi narkotyk o czarnorynkowej 
wartości blisko 5 tys. złotych.

Policjanci z bielskiej komendy 
uzyskali informację, że drogą eks-
presową jedzie pojazd, w którym 
mogą być przewożone środki odu-
rzające z Czech. Do akcji zostali za-
angażowani mundurowi z wydziału ruchu 
drogowego. Zauważyli oni samochód oso-
bowy, którego kierujący poruszał się 
z nadmierną prędkością. Wspólnie z poli-
cjantami z referatu narkotykowego zatrzy-
mali pojazd do kontroli. Kierowca i pasa-
żer wyraźnie denerwowali się kontrolą 
drogową, a ich zachowanie wskazywało, 
że powodem jest nie tylko grożący im 
mandat za przekroczenie prędkości. Po 
chwili z wnętrza pojazdu zaczęła być wy-
czuwalna charakterystyczna woń konopi 
indyjskich. Wówczas kierowca i pasażer 
próbowali odwrócić uwagę policjantów. 
Bezskutecznie. Policjanci zauważyli skryt-
kę, w której znajdowało się pokaźne pu-
dełko wypchane po brzegi marihuaną, 

specjalistyczne wagi i przygotowanych kil-
ka paczek woreczków strunowych służą-
cych do porcjowania narkotyku. Kierujący 
23-latek i jego 36-letni wspólnik zostali za-
trzymani i trafili do policyjnego aresztu. 
Starszy z nich – jak się okazało podczas 
przeprowadzonych przeszukań – w domu 
hodował kilka krzewów marihuany.

Zatrzymani mężczyźni zostali dopro-
wadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli 
zarzuty popełnienia przestępstw narko-
tykowych. Na wniosek prokuratora sąd 
tymczasowo aresztował młodszego 
z nich, a wobec drugiego, w związku 
z uprawianymi przez niego krzewami 
marihuany, prokurator zastosował do-
zór policyjny. Grozi im do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Zatrzymani przy kradzionym 
samochodzie

Zabrzańscy wywiadowcy zatrzy-
mali mężczyznę, który podejrzany 
jest o kradzież mercedesa vito, 
a także mężczyznę podejrzanego 
o posiadanie narkotyków. Wpadli, 
kiedy wchodzili do skradzionego 
w Czerwionece-Leszczynach auta. 
Zatrzymani za swoje czyny odpo-
wiedzą przed sądem.

W czasie popołudniowej służby za-
brzańscy policjanci odnaleźli skra-
dzionego w Czerwionce-Leszczynach 
mercedesa vito. Auto było zaparko-
wane na  jednym z osiedli w centrum 
miasta. O fakcie tym poinformowali 
policjantów z jednostki, w której auto 
zostało skradzione, nawiązano też kon-
takt z właścicielem samochodu, który 
miał odebrać pojazd z Zabrza. W między-
czasie przy pojeździe pojawiło się dwóch 
mężczyzn, którzy zostali zatrzymani przez 
zabrzańskich stróżów prawa. 18-latek, 
mieszkaniec Knurowa wpadł w chwili, 
kiedy wchodził do skradzionego samocho-

du. Odpowie on za kradzież pojazdu. Na-
tomiast jego 19-letni kolega zatrzymany 
został za posiadanie narkotyków. Poli-
cjanci znaleźli przy nim brunatno-zielony 
susz. Badanie przeprowadzone przez 
technika kryminalistycznego potwierdzi-
ło, że zabezpieczony susz to marihuana. 
Za posiadanie narkotyków grozi mu kara 
do 3 lat więzienia.

Zabił ojca
Młody mężczyzna, który podejrza-

ny jest o zabójstwo ojca, został aresz-
towany na okres 3 miesięcy. 47-latek 
ugodzony nożem zmarł w szpitalu. Za 
zabójstwo podejrzanemu grozi kara 
dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednym z miesz-
kań w centrum Zabrza. Młody chłopak 
spotkał się z ojcem, który na stałe miesz-
kał w Niemczech. Z policyjnych ustaleń 
wynika, że w czasie spotkania doszło po-
między 20-latkiem i 47-letnim ojcem do 
sprzeczki, w trakcie której starszy z męż-
czyzn został ugodzony nożem. Po całym 
zdarzeniu syn uciekł z mieszkania. Na 
miejsce wezwana została karetka, która 
przewiozła rannego do szpitala. Niestety, 
w wyniku odniesionych obrażeń mężczy-

zna zmarł. Policjanci jeszcze tej samej 
nocy zatrzymali 20-latka i osadzili w po-
licyjnym areszcie. W trakcie czynności 
złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokura-
tora, sąd podjął decyzję o tymczasowym 
aresztowaniu 20-latka na trzy miesiące. 
Za zabójstwo grozi mu kara dożywotnie-
go więzienia.
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— 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 SPRZEDAM płyty – 5 zł/szt.. Tel. 530 485 377
n KUPIĘ płyty winylowe. Tel. 507 076 853

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon NOKIA + ładowarka. 

Cena 40 zł. Magnetowid ORION – 60 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
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

n SPRZEDAM materac podwójny do namiotu  
– 50 zł. Stoli po komputer + krzesło – 100 
zł. Cztery krzesła składane mahoń – 120 zł. 
Szlafrok męski – 50 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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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 6 czerwca 2018 r.

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

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

 
25.900 zł  

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

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

 35.900 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 PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł

n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2002   6.800 zł

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

n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013,  
kraj., F. VAT 38.900 zł

n MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry 16.900 zł

n MERCEDES BENZ CLS 350 3.0 D, rok prod. 2009 
serwisowany   57.900 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 IV 1.6 D, rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł. 34.900 - 37.900 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 RENAULT CLIO IV 1.5 D, rok prod. 2014,  
kraj., I –wł., serwisowany, F-ra VAT 26.900 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 THALIA 1.4 E, rok prod. 2001,  
kraj., I –wł. 4.600 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 SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,  
kraj., I – wł. 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
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PROGRAM TV – ŚRODA 13 CZERWCA 2018 r.

05:20 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 262; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Natura w Jedynce – 

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. 
Śmiałkowie; esej 
dokumentalny; USA 
(2015)

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:55 Córka Maharadży; 

odc. 3/3; film przygodowy; 
Włochy, Niemcy (1994)

11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 
15/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

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

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierzat. 
Rodzinne potyczki; esej 
dokumentalny; USA 
(2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 263; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:55 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Jeden z dziesięciu; 

18/102; teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu; 

19/102; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Wielki Test o piłce 

nożnej
22:10 4 Blocks; odc. 1; 

serial; Niemcy (2017); 
reż.:Marvin Kren; 
wyk.:Frederick Lau, Kida 
Khodr Ramadan, Veysel 
Gelin, Ludwig Trepte

23:05 Program sportowy
23:40 Ambasador Pokoju; 

film dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Wiesław 
Dąbrowski

00:40 Film fabularny
02:55 Sfora; odc. 5/9
03:55 Notacje – Stanisław 

Janicki. W starym kinie; 
cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; 
teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
637 - Druga połowa; serial 
TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 76 
„Kryzys”; 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. 

103 „Czas na zmiany”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1882; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

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

13:55 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 112; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2385; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
27/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Trzecia połowa; odc. 

13; serial komediowy TVP
19:05 Orły Nawałki; odc. 9; 

cykl reportaży
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1882; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1883; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Kino relaks – Sekrety i 
grzeszki; komedia; USA 
(2011); reż.:Ron Howard; 
wyk.:Vince Vaughn, Kevin 
James, Jennifer Connelly, 
Winona Ryder, Channing 
Tatum

22:40 Tajemnica Elise; odc. 
1/6; serial; Francja (2015); 
reż.:Alexandre Laurent; 
wyk.:Julia Piaton, Bnabar, 
Stphane Freiss, Sophie 
Mounicot, Armelle 
Deutsch

23:50 Tajemnica Elise; odc. 
2/6; serial; Francja (2015)

00:55 Rocky (Rocky); 
dramat; USA (1976)

03:05 Glina; odc. 6/25; serial 
kryminalny TVP

04:15 Glina; odc. 7/25; serial 
kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:50 Trudne sprawy (700); 
serial paradokumentalny

8:50 Malanowski i partnerzy 
(506); serial fabularno-
dokumentalny

9:20 Malanowski i partnerzy 
(507); serial fabularno-
dokumentalny

9:50 Dzień, który zmienił 
moje życie (55); serial 
paradokumentalny

10:50 Dlaczego ja? (828); 
serial paradokumentalny

11:50 Gliniarze (179); serial 
paradokumentalny

12:50 Trudne sprawy (746); 
serial paradokumentalny

13:50 Sekrety rodziny (2); 
serial paradokumentalny

14:50 Dlaczego ja? (791); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:40 Gliniarze (121); serial 
paradokumentalny. 
Nastolatek w ciężkim 
stanie trafia do szpitala po 
zażyciu narkotyków. 
Policjanci podejrzewają, że 
sprawa ma związek z 
nowym dilerem, który...

17:40 Sekrety rodziny (3); 
serial paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (29); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna oraz 
sąsiadów.

20:05 Świat według 
Kiepskich (517); serial 
komediowy

20:40 Gorący towar; komedia 
kryminalna, USA 2013. 
Śledztwo krzyżuje losy 
dwóch policjantek. Trudno 
im stworzyć zgrany duet.

23:20 Zoolander; komedia, 
Niemcy/Australia/USA 
2001

1:05 Atrakcyjny pozna panią; 
komedia, Polska 2004

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

05:10 Uwaga! (5339) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 

(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 - 
Ceviche z okonia z 
melonem (27/40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2270) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (557) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (299) - 
program

13:00 Szpital (443) - 
program obyczajowy

14:00 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (1/12) - 
program

15:00 Kuchenne rewolucje 
15 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (300) - 
program

17:00 Ukryta prawda (558) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (444) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7469)
19:35 Sport (7452)
19:45 Pogoda (7449)
19:50 Uwaga! (5340) - 

program 
20:10 Doradca smaku 8 - 

Śmietankowe ciasto z 
owocami (22/40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2695) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (69/113) - 
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 Pompeje - film 
przygodowy, USA/Niemcy/
Kanada 2014. Jest 79 rok 
naszej ery. Rzymskie 
miasto Pompeje znajduje 
się w rozkwicie i na pozór 
nic nie zapowiada 
nadchodzącej katastrofy. 
Milo, niewolnik i gladiator, 
przybywa do miasta, by 
stoczyć walkę, która może 
dać mu wolność i prawo 
do ubiegania się o rękę 
ukochanej Cassii…

23:45 Londyn w ogniu - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Bułgaria 2016

01:50 Ugotowani 13 (1/10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

02:50 Uwaga! (5340) - 
program 

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(158/250) - program 

04:35 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. 62

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 8

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 10

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 13

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 84

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63. 
44-letni Marcin spędza 
noc z młodą dziewczyną, 
Klaudią. Niedługo później 
kochanka zaczyna go 
szantażować: albo Marcin 
zapłaci za milczenie, albo 
o wszystkim powie jego 
żonie…

20:00 Purpurowe rzeki; 
akcja, Francja 2001

22:05 Morderczy występ; 
akcja, USA 2009. Moskwa. 
Amerykańska gwiazda 
muzyki pop – Venus – 
przygotowuje się do 
charytatywnego koncertu. 
Wśród zaproszonych 
gości jest prezydent Rosji 
oraz jego dwie nastoletnie 
córki…

00:00 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji, Włochy 2011; 
odc. 7

01:05 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji, Włochy 2011; 
odc. 8

02:15 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

02:55 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

03:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:10 Przypadki Cezarego 
P.; serial fabularny, Polska 
2015; odc. 3

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:45 Korona królów; odc. 
72; telenowela histor. TVP

06:15 Na sygnale; odc. 37 
„Jutro wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 38 
„Anatol szuka wolności”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
818; serial TVP

09:20 O mnie się nie martw; 
s.V; s. V odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
101 „Bez mieszkania”; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
102 „Nawarzyłeś piwa, to 
teraz je pij”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 214 - Igranie z 
ogniem; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 215 - 
Gwiazdor; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
59 - Ukryte marzenia

16:15 Na sygnale; odc. 38 
„Anatol szuka wolności”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 216 - 
Sarkofag; serial 
kryminalny TVP

20:15 Cesarzowa Ki; odc. 7; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 217 - Wybór; 
serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.V; s. V odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 13; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 14; serial 
policyjny TVP

02:50 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
818; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
101 „Bez mieszkania”; 
serial komediowy TVP

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Różne oblicza kaczki; 
magazyn kulinarny

06:35 Śpiewające fortepiany 
(18)

07:40 Kabaretowy Klub 
Dwójki (35) - Kuchnia; 
widowisko rozrywkowe

08:35 Jeden z dziesięciu; 
16/102; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 183 
ed. 4; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (11); 
teleturniej muz.

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /10/ - 
„Korowód” - Marek 
Grechuta

11:05 Magiczny świat Luca 
/12/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(1); widowisko

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi „Pojutrze” 
(2); widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(19)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Indyk na polskim stole; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (92) 
Macho; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Podróż 48 Hiszpania - 
„Costa del Sol” (184); 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/3/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(20)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (32) - Motoryzacja; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 2) - Żona; 
widowisko

23:10 Koło fortuny; odc. 182 
ed. 4; teleturniej

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat /1/ - Anna 
Jantar

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot 2001 na 
bis - Brathanki i goście; 
koncert

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2015 na 
bis - Muzyczna biografia - 
90 lat Polskiego Radia; cz. 
4; koncert

02:30 Kierunek Kabaret; /46/ 
- Biznes is biznes

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (16); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (252) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (334) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (53) - 
program sądowy, Polska

08:20 Zaklinaczka duchów 3 
(7/18) - serial S-F, USA

09:20 Magda M. (2/15) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (609) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (54) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (508) - 
program sądowy

14:55 Szpital (335) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 3 
(8/18) - serial S-F, USA

16:55 Magda M. (3/15) - 
serial obyczajowy

17:55 Dr House I (13/22) - 
serial obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda (610) - 
program obyczajowy

20:00 Gniew oceanu - film 
katastroficzny, USA 2000. 
W Zaduszki 1991 roku, 
trzy ścierające się ze sobą 
fronty atmosferyczne 
spotkały się na północnym 
Atlantyku, gdzie wywołały 
jeden z najpotężniejszych 
sztormów zeszłego 
stulecia. Fale dochodziły 
do stu metrów wysokości. 
Wiatr wiał z 
niewyobrażalną siłą i 
rykiem. Na morzu z 
rozszalałym żywiołem 
walczył o życie własne i 
swojej pięcioosobowej 
załogi, kapitan kutra Billy 
Tyne (George Clooney)…

22:40 Olimp (4/13) - serial, 
Wielka Brytania/Kanada. 
Minojczycy pojmują 
Herosa, Wyrocznię i 
Dedala. Przyprowadzają 
ich królowi Minosowi i 
jego córce Ariadnie, którzy 
postanawiają poddać 
bohaterów sadystycznym 
torturom seksualnym. 
Sytuacja Medei jest 
dramatyczna. Królowa robi 
coś zaskakującego: wysyła 
najemnika w samobójczą 
misję…

23:45 Nietykalni - film 
sensacyjny, USA 1987. 
Historia specjalnego 
oddziału policji federalnej, 
którego celem było ujęcie i 
doprowadzenie do 
skazania słynnego Ala 
Capone…

02:20 Moc Magii (TVN7 noc) 
(158/250) - program, 
Polska

04:30 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show, Polska 
– Tomasz Gollob

05:35 Swatka milionerów 
(3/10) - program 
rozrywkowy

06:35 Nowa Maja w 
ogrodzie 2 (15/39) - 
magazyn ogrodniczy

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

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

(6/12) - program 
rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera 3 (6/12) 
- program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę (1/12) - program 
rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (12) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 8 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

13:35 Zaskocz mnie! (6/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej - 
Tomasz Karolak (6/8) - 
talk show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (6/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(3/12) - program 
rozrywkowy

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

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

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

20:40 Mistrzowskie cięcie 2
21:40 Misja ratunkowa 

(5/10) - program
22:25 Pani Gadżet 15 (6/22) 

- magazyn
22:55 Życie bez wstydu 5 

(3/12) - reality show
23:55 Pomysłowe wesela
00:25 Zachcianki chińskich 

milionerów - dokument
01:30 Najsztub słucha - 

Dorota Wellman (2/6) - 
talk show

02:00 Najsztub słucha - 
Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

02:30 W roli głównej - 
Magda Schejbal (8) - talk 
show

03:00 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

03:30 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

04:00 Wiem, co jem 6 
(13/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Litwa

10:05 Droga do Rosji
10:35 Droga do Rosji
11:10 Piłka nożna - mecz 

towarzyski: Austria - 
Brazylia

13:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Hertogenbosch, 2.
runda

15:00 Kapitan Tsubasa
15:30 Kapitan Tsubasa
16:00 Studio TVP SPORT
16:30 Piłka ręczna mężczyzn 

- mecz towarzyski: Polska 
- Hiszpania

18:55 Lekkoatletyka - Mityng 
IAAF - „Zlata Tretra 
Ostrava 2018”

21:10 Studio TVP SPORT
21:30 Jedziemy na Mundial
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Piłka ręczna mężczyzn 

- mecz towarzyski: Polska 
- Hiszpania

07:00 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
08:05 Fascynujące Śląskie - 

Prof. Tadeusz Sławek
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Z talerzem gęsiego/18; 

magazyn
11:15 ABC PACJENTA
11:25 Wygrać z 

przeznaczeniem; 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
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie; 

magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
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; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Wygrać z 

przeznaczeniem; film 
dokum.

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Z talerzem gęsiego/18; 

magazyn
03:10 ABC PACJENTA
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; cykl 

reportaży
06:00 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 13 
czerwca.odc. 592; felieton

07:00 Historia Polski – 
Gdzie rosną poziomki?; 
film dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

08:35 Tajemnice, zamki i 
podziemia - Sekret 
podziemnego miasta (2)

09:00 Tajemnice, zamki i 
podziemia - Sobótkowa 
zagadka

09:20 Korona królów; odc. 
53; telenowela histor. TVP

09:50 Korona królów; odc. 
54; telenowela histor. TVP

10:20 Dzikie Chiny; odc. 6 
Przypływy zmian; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:20 Spór o historię – 
Mniejszości narodowe w 
II RP; debata

12:00 Dawne światy; odc. 
1/8 Egipt, kolebka 
cywilizacji; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W zakolu 
Narwi

13:35 Sensacje XX wieku – 
Wyrok wykonano; cz. 1; 
cykl dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
No pasaran; cykl dokum.

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka; cz. 4; cykl 
dokumentalny

15:15 Milenium kontra 
Tysiąclecie; film dokum.

16:15 Historia Polski – Po 
całym ciele; film dokum.

17:10 Ferdynand Ruszczyc – 
Niebiosa i ziemia; cz. 2; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2015)

17:40 Bodo; odc. 1; serial 
biograficzny

18:50 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. 
I-II; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Mroczne 
tajemnice Jastkowic

20:30 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

21:35 Korona królów; odc. 
55; telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
56; telenowela histor. TVP

22:40 Film dokumentalny
23:40 Ucieczka z kina 

„Wolność”; film obycz.; 
Polska (1990)

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

02:00 Bodo; odc. 1; serial 
biograficzny

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Włochy - Polska

9:10 Magazyn kolarski
9:50 Siatkówka mężczyzn; 

Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Bułgaria - Polska

12:00 Magazyn 
lekkoatletyczny; program 
dla fanów królowej sportu. 
Aktualne informacje ze 
sportowych aren, wywiady 
z zawodnikami i 
lekkoatletyczne 
ciekawostki.

12:30 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Wybrzeże 
Gdańsk - Start Gniezno

14:40 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Japonia

17:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

17:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Dominikana - 
Japonia

19:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

20:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Rosja

22:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

23:30 Boks
1:30 Siatkówka kobiet; 

Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Argentyna - Serbia

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA
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PROGRAM TV – CZWARTEK 14 CZERWCA 2018 r.

05:20 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 263; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Natura w Jedynce – 

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierzat. 
Rodzinne potyczki; esej 
dokumentalny; USA 
(2015)

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:00 Film fabularny
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

16/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

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

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. 
Przetrwać w Amazonii; 
esej dokumentalny; USA 
(2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 264; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
16:00 Mundial 2018: - studio
16:30 Mundial 2018: - 

Ceremonia Otwarcia
16:40 Mundial 2018: - studio
16:45 Mundial 2018: Rosja 

– Arabia Saudyjska
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Sekundy, które 

zmieniły życie; reportaż
22:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
23:15 Ocaleni; reality show
00:20 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
01:05 wojsko - polskie.pl; 

odc. 14; reportaż
01:35 Film fabularny
03:10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
03:45 Sprawa dla reportera
04:40 Notacje – Stanisław 

Srokowski. Typowa 
polska wieś; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; 
teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
638 - Szansa; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 14 Gorączka 
srebra; cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 77 
„Próba”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

104 „Wiek mentalny 
kontra wiek fizyczny”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1883; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

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

13:55 Alternatywy 4; odc. 
4/9 - Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 113; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2386; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
28/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

105 „Wakacje w Gdyni”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 78 „Z 
nieba”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1883; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1884; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83; ep. 7; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

21:35 Szpieg D’83; ep. 8; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

22:35 Huzar; film 
kostiumowy; Francja 
(1995); reż.:Jean-Paul 
Rappeneau; wyk.:Juliette 
Binoche, Olivier Martinez, 
Pierre Arditi

01:00 Sekrety i grzeszki; 
komedia; USA (2011); 
reż.:Ron Howard; 
wyk.:Vince Vaughn, Kevin 
James, Jennifer Connelly, 
Winona Ryder, Channing 
Tatum

02:50 Tajemnica Elise; odc. 
1/6; serial; Francja (2015)

03:55 Tajemnica Elise; odc. 
2/6; serial; Francja (2015)

05:00 Soyka Kolektyw - W 
hołdzie Mistrzowi; koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:50 Trudne sprawy (701); 
serial paradokumentalny

8:50 Malanowski i partnerzy 
(508); serial fabularno-
dokumentalny

9:20 Malanowski i partnerzy 
(509); serial fabularno-
dokumentalny

9:50 Dzień, który zmienił 
moje życie (56); serial 
paradokumentalny

10:50 Dlaczego ja? (829); 
serial paradokumentalny

11:50 Gliniarze (180); serial 
paradokumentalny

12:50 Trudne sprawy (747); 
serial paradokumentalny

13:50 Sekrety rodziny (3); 
serial paradokumentalny

14:50 Dlaczego ja? (792); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:40 Gliniarze (122); serial 
paradokumentalny. Ciała 
dwojga uduszonych 
nastolatków zostają 
znalezione w lesie. Oboje 
byli uczniami szkoły 
baletowej. Tajemnice i 
kłamstwa jednej z 
pracujących w...

17:40 Sekrety rodziny (4); 
serial paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (30); serial 
komediowy

20:10 To tylko seks; komedia 
romantyczna, USA 2011. 
Miał być związek bez 
zobowiązań. Okazuje się 
jednak, że to nie takie 
proste!

22:30 To Twoja wina (2); 
serial paradokumentalny. 
Niespełna rok po ślubie 
Aleksandra i Rafał 
przechodzą kryzys. 
Powodem jest 
nadopiekuńczość matki 
mężczyzny... Łukasz po 10 
latach małżeństwa 
zamierza...

23:35 Papierowe miasta; 
dramat obyczajowy, USA 
2015. Pewnego wieczoru 
Quentina odwiedza Margo, 
sąsiadka, którą kocha bez 
wzajemności. Dziewczyna 
chce zemścić się na 
niewiernym chłopaku. Gdy 
wkrótce znika,...

1:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5340) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 5 

(11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 - 
Śmietankowe ciasto z 
owocami (22/40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2271) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (558) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (300) - 
program

13:00 Szpital (444) - 
program obyczajowy

14:00 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (2/12) - 
program 

15:00 Kuchenne rewolucje 
15 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (301) - 
program

17:00 Ukryta prawda (559) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (445) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7470)
19:35 Sport (7453)
19:45 Pogoda (7450)
19:50 Uwaga! (5341) - 

program 
20:10 Doradca smaku 8 - 

Tagine z bakłażanem i 
koprem włoskim (35/40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2696) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (70/113) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
15 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Gliniarz z Beverly 
Hills - komedia, USA 
1984. Axel Foley (Eddie 
Murphy), czarnoskóry 
policjant jest świadkiem 
zabójstwa swego 
przyjaciela. Oburzony, 
postanawia osobiście 
poprowadzić śledztwo i 
schwytać przestępców. W 
tym celu jedzie do 
słynącego z luksusów, 
snobistycznego Beverly 
Hills…

00:45 Non stop - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Kanada 
2014. Agent federalny Bill 
Marks (Liam Neeson) ma 
za zadanie bronić 
bezpieczeństwa pasażerów 
linii lotniczych. Nie znosi 
latać, a swoją pracę 
traktuje jako zło konieczne. 
Ale dzisiejszy lot będzie 
daleki od rutyny…

02:55 Uwaga! (5341) - 
program 

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(159/250) - program 

04:40 Nic straconego 

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 11

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 14

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 85

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

20:00 Wybuchowa para; 
akcja, USA 2010. Gdy 
małomiasteczkowa 
dziewczyna o imieniu June 
spotyka tajemniczego 
nieznajomego, myśli że 
spotkała mężczyznę ze 
swoich snów. Wkrótce 
jednak odkrywa, ze jest on 
uciekającym super 
szpiegiem, który wplątuje 
ją w niebezpieczny 
pościg…

21:55 Agenci bardzo 
specjalni; komedia, USA 
2004. Dwaj czarnoskórzy 
bracia, agenci FBI, mają za 
zadanie ochronić przed 
porwaniem siostry Wilton 
- Brittany i Tiffany - 
spadkobierczynie sieci 
hoteli. Wpadają na 
przebiegły plan!…

00:05 Życie; komedia, USA 
1999

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

05:40 Korona królów; odc. 
73; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 38 
„Anatol szuka wolności”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 39 
„Pomogę zdecydowanej 
parze”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 6/7; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
819; serial TVP

09:25 O mnie się nie martw; 
s.V; s. V odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
102 „Nawarzyłeś piwa, to 
teraz je pij”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
103 „Czas na zmiany”; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 215 - 
Gwiazdor; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 216 - 
Sarkofag; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
60 - Prawdziwa odwaga; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 39 
„Pomogę zdecydowanej 
parze”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IX; odc. 110; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 217 - Wybór; 
serial kryminalny TVP

20:15 Cesarzowa Ki; odc. 8; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.IX; odc. 111; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.IX; odc. 112; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; 
s.XVII; odc. 218 - Zakład; 
serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.V; s. V odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Prokurator; odc. 4/10; 
serial kryminalny TVP

01:50 Prokurator; odc. 5/10; 
serial kryminalny TVP

02:50 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 6/7; serial 
TVP

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

04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
102 „Nawarzyłeś piwa, to 
teraz je pij”; serial 
komediowy TVP

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Indyk na polskim stole

06:30 Tylko jeden skecz - 
„Brzuchomówca” - 
Kabaret Ani Mru Mru /7/

06:40 Śpiewające fortepiany 
(19)

07:45 Kabaretowy Klub 
Dwójki (32) - Motoryzacja

08:40 Jeden z dziesięciu; 
17/102; teleturniej

09:15 Koło fortuny; odc. 184 
ed. 4; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (4) - Policjant; 
cz. 2

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /11/ - „Ogrzej 
mnie” - Michał Bajor

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca /13/; 
Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Jak się zakochać; 
widowisko

12:50 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Jak się rozstać; 
widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(20)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVI Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2014 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Czekolada na ostro i 
słono; magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (105) - 
Drewno; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Podróż 48 Hiszpania - 
„Prowincja Kadyks” (185); 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/4/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(21)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (33) - Zdrowie; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /47/ 
- Półświatek

23:10 Tylko jeden skecz - 
„Brzuchomówca” - 
Kabaret Ani Mru Mru /7/; 
program rozrywkowy

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (32); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 183 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Strachy na Lachy (1)

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Światowy zlot duchów (2)

02:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]

03:50 Rozrywka Retro – 
Skansen Studia Gama

05:20 Ukryta prawda (253) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (335) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (54) - 
program sądowy, Polska

08:20 Zaklinaczka duchów 3 
(8/18) - serial S-F, USA

09:20 Magda M. (3/15) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (610) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (55) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (509) - 
program sądowy

14:55 Szpital (336) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 3 
(9/18) - serial S-F, USA

16:55 Magda M. (4/15) - 
serial obyczajowy

17:55 Dr House I (14/22) - 
serial obyczajowy, USA. 
Carly, młoda prezes spółki 
giełdowej, nagle doznaje 
silnego bólu i porażenia 
nogi. Cameron 
podejrzewa, że to może 
być zawał mięśnia - to 
samo, co okaleczyło 
House’a. Kiedy House 
odkrywa jej sekret, 
postanawia zaryzykować 
karierę zawodową, by ją 
ratować…

19:00 Ukryta prawda (611) - 
program obyczajowy

20:00 Zmiana pasa - film 
sensacyjny, USA 2002. 
Błaha stłuczka na 
autostradzie rozpoczyna 
długotrwały spór 
pomiędzy młodym 
prawnikiem i agentem 
ubezpieczeniowym. 
Bardzo szybko kłótnia obu 
mężczyzn przestaje 
dotyczyć szkody 
poniesionej w wyniku 
kolizji. Bohaterowie tej 
historii dążą do tego, aby 
nawzajem zrujnować sobie 
życie…

22:10 Lucyfer (15/18) - 
serial, USA

23:10 Córka generała - film 
sensacyjny, USA 1999. 
Wojskowy oficer śledczy 
Paul Brenner (John 
Travolta) ma 36 godzin na 
przeprowadzenie 
dochodzenia w sprawie 
zabójstwa kapitan 
Elizabeth Campbell (Leslie 
Stefanson), córki generała, 
której zmasakrowane 
zwłoki znaleziono w bazie 
wojskowej…

01:40 Moc Magii (TVN7 noc) 
(159/250) - program, 
Polska

03:50 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show, Polska 
– Caroline Woźniacki. 

04:20 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show, Polska 
– Henryk Blida

05:25 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

05:55 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn

06:25 Ściąga z szafy (2/5) - 
program lifestylowy

06:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 

07:25 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

08:10 Apetyt na miłość 3 
(7/12) - program 

09:10 Afera fryzjera 3 (7/12) 
- program rozrywkowy

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę (2/12) - program 
rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (1/13) - program 
rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 8 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 Mistrzowskie cięcie 2
13:40 SOS - Sablewska od 

stylu (3/10) - program 
rozrywkowy

14:25 Cała prawda o Iron 
Majdan

14:55 Ostre cięcie 5 (6/10) - 
program

15:40 Życie bez wstydu 5 
(3/12) - reality show

16:40 Smakuj świat z 
Pascalem (2/4) - reality 
show kulinarny

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

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

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

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

20:40 W roli głównej - 
Tomasz Karolak (6/8) - 
talk show

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

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

22:25 Pani Gadżet 15 (7/22) 
- magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 
lifestylowy

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (3/10) - program 
rozrywkowy

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

(15/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 Najsztub słucha - 
Anna Grodzka (6) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8) - talk show

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

03:40 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 6 
(14/16) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

08:00 Polskie Mundiale
09:05 Jedziemy na Mundial
10:05 Droga do Rosji
10:40 Droga do Rosji
11:20 Hokej na lodzie - NHL 

2017/2018 - Finał Pucharu 
Stanleya - Podsumowanie 
sezonu

13:30 Jedziemy na Mundial
14:20 Prosto z Mundialu; 

magazyn
15:00 Mundial 2018 - Studio 

Mundial
16:00 Mundial 2018 - studio 

Ceremonia Otwarcia
16:30 Mundial 2018 - 

Ceremonia Otwarcia 
16:40 Mundial 2018 - studio
16:45 Mundial 2018; Rosja - 

Arabia Saudyjska 
19:00 Mundial 2018 - studio
20:30 Piłka ręczna mężczyzn 

- mecz towarzyski: Polska- 
Hiszpania

22:30 Mundialowy Wieczór
23:25 Mundial 2018 - Rosja 

- Arabia Saudyjska

07:01 Magazyn historyczny; 
magazyn historyczny

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

magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
08:16 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
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 Kreatywni
11:25 Kto wygra mecz
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Sto na 100; magazyn 

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

techniki - Aeroklub Gliwicki
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

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

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; cykl reportaży
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Karty historii; program 

historyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

19:58 POGODA
20:00 wojsko - polskie.pl; odc. 

14; reportaż
20:30 Astronarium; 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; 

magazyn
23:05 Telekurier OPP
23:35 W kolejce po śmierć. 

Czeczeni i ISIS; film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Kreatywni
03:25 Sto na 100; magazyn 

ekonomiczny
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPW
05:40 wojsko - polskie.pl; odc. 

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

06:50 Był taki dzień – 14 
czerwca. odc. 593

06:55 Historia Polski – Po 
całym ciele; film dokum.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18 
- wioska w dżungli; cykl 
reportaży

08:35 Tajemnice, zamki i 
podziemia - Sekret 
Herberta Klose

09:15 Korona królów; odc. 
55; telenowela histor. TVP

09:45 Korona królów; odc. 
56; telenowela histor. TVP

10:30 Jak było?; program 
publicystyczny

11:05 Flesz historii; odc. 
393; cykl reportaży

11:25 Ferdynand Ruszczyc - 
Niebiosa i ziemia; cz. 1; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2015)

11:55 Film dokumentalny
12:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Mroczne 
tajemnice Jastkowic

13:25 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. 
I-II; cykl dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Wojna i 
gospodarka; cz. 5; cykl 
dokumentalny

15:10 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

16:15 Historia Polski – 
Ostatni partyzant 
Rzeczypospolitej; film 
dokumentalny

17:15 Taśmy bezpieki
17:45 Bodo; odc. 2; serial 

biograficzny
18:55 Sensacje XX wieku – 

Najwyższa stawka; cz. III; 
cykl dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. IV; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Jeden list trzy 
tajemnice

20:30 Jak wygrać wojnę; 
odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 
57; telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
58; telenowela histor. TVP

22:35 Spór o historię – 
Śląska autonomia w II 
Rzeczpospolitej; debata

23:20 Miasto Gniewu; serial 
fabularyzowany TVP

24:00 Miasto Gniewu; /2/; 
serial fabularyzowany TVP

00:35 Tulipan; odc. 4/6; 
serial TVP

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18 
- wioska w dżungli; cykl 
reportaży

02:20 Bodo; odc. 2; serial 
biograficzny

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

8:00 Studio Futbol News 
2018; program 
informacyjny

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski

9:00 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

9:50 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Wybrzeże 
Gdańsk - Start Gniezno

12:00 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

12:30 Siatkówka mężczyzn; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Bułgaria - Polska

14:40 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Rosja

17:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

17:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Rosja - Japonia

19:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

20:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - 
Dominikana

22:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

23:30 Boks
1:30 Siatkówka kobiet; 

Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Argentyna - USA
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