
Pierwsza część muralu 
„Strażnik czasu”, który po-
wstaje na ścianie jednej z ka-
mienic w pobliżu dworca PKP 
została ukończona. Ścienne 
malowidło autorstwa Tomasza 
Sętowskiego będzie najwięk-
szym tego typu w mieście.

Malowidło powstaje na ścianie 
kamienicy przy placu Rady Eu-
ropy, sąsiadującym z dworcem 
głównym PKP w Częstochowie. 
Całość realizowana jest na zlece-

nie właściciela budyn-
ku, zegarmistrza Ste-
fana Rybickiego, a po 
ukończeniu będzie 
mieć 100 metrów dłu-
gości, 12 wysokości i 
powierzchnię 1200 
metrów kwadrato-
wych. Zleceniodawca 

wkomponował w obraz zegar, 
który dzięki ruchomym wska-
zówkom wskazuje godzinę.

„Strażnik czasu” to kolejne 
dzieło, realizowane w mieście 
przez ekipę znanego częstochow-

skiego artysty Tomasza Sętow-
skiego. W 2014 roku na ścianie 
wieżowca  przy ul. Dąbrowskiego 
1 - w centrum miasta  - namalo-
wali oni (na zlecenie miasta) mo-
numentalną „Wieżę Babel”. Nie-
co wcześniej mural inspirowany 
twórczością „Sentiego” powstał 
też na ścianie kamienicy przy ul. 

Szymanowskiego (na tyłach alei 
Najświętszej Maryi Panny). Tym 
razem artyści tworzą obraz trzy 
razy większy niż Wieża Babel. W 
skład zespołu wchodzą: Mikołaj 
Sętowski, Marek Laskowski, Fi-
lip Krzyształowski i Tadeusz Kie-
drzynek.
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Pierwsza część ukończona

Monumentalny mural

U zbiegu   ul. Piłsudskiego 
z I Aleją NMP ma stanąć po-
mnik legendarnego polskiego 
boksera, dwukrotnego złotego 
medalisty igrzysk olimpij-
skich Jerzego Kuleja. Nad jego 
powstaniem pracuje znany 
częstochowski artysta rzeź-
biarz Jerzy Kędziora.

– Jerzy Kulej to wzór dla mło-
dych sportowców, którzy rozpo-
czynają swoją karierę. Uważa-
my, że w interesie wszystkich 
częstochowian jest to, żeby ten 
wybitny pięściarz miał swój po-
mnik – przekonuje Paweł Poli-
szewski, przewodniczący komi-
tetu budowy pomnika.

Inicjatorzy tego przedsięwzię-
cia zlecili wykonanie pomnika 
Jerzemu Kędziorze. Ma on 
przedstawiać pięściarza w stroju 
reprezentacyjnym z tamtego 
okresu, zadającego swój firmowy 
cios, czyli lewy sierpowy. Rzeź-
biarz chciałby jednak, żeby po-
mnik był prawdziwym dziełem 
sztuki, a wszelkie wskazówki 
osób znających Jerzego Kuleja, 
choć cenne, są dość kłopotliwe.

– Syn Waldemar Kulej zwró-
cił mi uwagę na charaktery-
styczny cios swojego ojca, czyli 
lewy krzyżowy i chciałby, żeby 

w pomniku został wyekspono-
wany – opowiada Kędziora. - To 
zaczęło komplikować całą spra-
wę, bo postać na pomnik po-
winna spełniać jak najwięcej 
kryteriów artystycznych. Z ko-
lei według osób związanych ze 
sportem ma być rzeczywistym 
odwzorowaniem. Trzeba jednak 

pamiętać, że za 30 lat wielu lu-
dzi nie będzie bezpośrednio pa-
miętało Jurka Kuleja. Dlatego, 
czy nie lepiej byłoby, gdyby po-
mnik przedstawiał legendę, 
a nie tylko namacalnego czło-
wieka? - zastanawia się.

Rzeźbiarz wyliczył, że koszt 
odlanego z brązu pomnika wy-

niesie ok. 150 tys. zł. W tym 
celu powołane zostało Stowa-
rzyszenie Pamięci Jerzego Ku-
leja „Satysfakcja”, na konto 
którego można wpłacać pie-
niądze (PKO BP 52 1020 1664 
0000 3602 0570 4087, z dopi-
skiem „na pomnik Jerzego 
Kuleja”).

Komitet musi jeszcze uzyskać 
zgodę miejskich radnych na usy-
tuowanie pomnika u zbiegu ul. 
Piłsudskiego z I Al. NMP (lokali-
zację wybrali sami mieszkańcy). 
Pismo w tej sprawie złożone zo-
stało w lutym tego roku. W pla-
nie jest także wydanie pamiątko-
wego kalendarza ze zdjęciami 
pięściarza. Do Urzędu Miasta 
wpłynął wniosek o grant na jego 
dofinansowanie.

Jerzy Kulej był dwukrotnym 
mistrzem olimpijskim, komenta-
torem sportowym i posłem na 
Sejm IV kadencji. Przygodę ze 
sportem rozpoczął w Częstocho-
wie w 1955 roku. W 1963 roku 
w Moskwie zdobył złoty medal 
w wadze lekkopółśredniej, 
a pierwszy złoty medal olimpijski 
rok później na Igrzyskach Olim-
pijskich w Tokio. Mistrzem Eu-
ropy został w 1965 roku, dwa la-
ta później - wicemistrzem. Drugi 
złoty medal olimpijski wywalczył 
w Meksyku. W swoim dorobku 
miał ponad trzysta stoczonych 
walk, z czego większość wygra-
nych. W 1995 roku odebrał Na-
grodę im. Aleksandra Rekszy, 
a trzy lata później został uhono-
rowany   Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski.
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Ulica Korfantego

Droga w strefach 
zostanie 

rozbudowana

Lubliniec

Samochód stanął 
w płomieniach

Lublinieccy policjanci ustalają przyczyny 
tragicznego wypadku, do którego doszło na 
odcinku drogi pomiędzy Koszęcinem a Boro-
nowem. W wyniku czołowego zderzenia opla z 
pojazdem ciężarowym, samochód osobowy 
stanął w płomieniach. Kierowca zginął na 
miejscu.

Do zdarzenia doszło w sobotę po 9.00. Na Dro-
dze Wojewódzkiej nr 907 czołowo zderzyły się opel 
corsa z ciężarowym IVECO. Bezpośrednio po zde-
rzeniu pojazd osobowy stanął w płomieniach. Po-
mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, nie zdo-
łano uratować życia kierującego. Kierujący samo-
chodem ciężarowym nie doznał poważniejszych 
obrażeń. 29-latek był trzeźwy. Policjanci ustalają 
szczegółowe okoliczności tego wypadku.

Mundurowi apelują do wszystkich kierujących 
o rozwagę i ostrożność za kierownicą. Piękna po-
goda, sucha nawierzchnia i dobra widoczność 
sprawiają, że kierujący jadą z większą prędko-
ścią. Tymczasem, do tragedii wystarczy tylko 
chwila nieuwagi. Przy nadmiernej prędkości mo-
że kosztować ona ludzkie życie.
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Myszków

Uratowali 15-latków
Policyjni wodniacy z myszkowskiej komendy ura-

towali dwóch 15-latków. Chłopcy, którzy pływali ro-
werem wodnym, siłą wiatru zostali zepchnięci w 
kierunku szuwar i nie mogli w ogóle zapanować nad 
prowadzoną jednostką. Akcję ratunkowa została 
przeprowadzona na akwenie w Poraju.

Policyjni wodniacy z Myszkowa przez cały weekend 
dbali o bezpieczeństwo wypoczywających nad porajskim 
akwenem. W piątek patrolując zbiornik w Poraju, poli-
cjanci usłyszeli krzyk wołający o pomoc. Mundurowi od 
razu zorientowali się, że głos dobiega z oddalonego spo-
ro od linii brzegowej roweru wodnego. Niebezpieczeń-
stwo było ogromne, bo dwuosobowa załoga w walce z sil-
nym wiatrem i falami straciła panowanie nad rowerem 
wodnym i zmierzała w kierunku szuwar. Policjanci do-
płynęli w to miejsce i uratowali dwoje młodych ludzi. Jak 
się okazało, podczas pływania na wspomnianym  rowe-
rze, doszło do gwałtownej zmiany pogody. Rozpadał się 
deszcz i wzmógł wiatr, który znacząco wzburzył zalew. 
15-latkowie wpadli w panikę,bo wobec żywiołu obaj byli 
bezradni. Mundurowi bezpiecznie odholowali rower na 
brzeg. Uratowanym chłopcom nic się nie stało.
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USC w Częstochowie

Kolejne pary świętowały jubileusz
Siedemnaście par świętowa-

ło w Urzędzie Stanu Cywilne-
go jubileusz Złotych Godów. 
Trzy małżeństwa przeżyły ra-
zem więcej niż 50 lat.

Podczas dwóch uroczystości 
życzenia małżeństwom złożyli 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk oraz kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego Rafał 
Bednarz. Jubilaci otrzymali Me-
dale Prezydenta RP za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty.

kg
JUBILACI:

Agnieszka i Władysław 
Foltyńscy

Zenona i Tadeusz Gniewkowie
Teresa i Lech Grzybkowie

Anna i Roman Korkowie
Zofia i Tadeusz Krętusiowie
Gabriela i Mieczysław 

Kubikowie
Małgorzata i Kazimierz 

Kupcowie
Teresa i Henryk Ziajscy
Alicja i Jan Błaszkiewiczowie  

-  51
Gabriela i Bogumił 

Matusiakowie –  51

Bożena i Stanisław Mrowiec
Czesława i Waldemar 

Operaczowie
Marianna i Zbigniew 

Owczarkowie –  51
Barbara i Władysław Powązka
Lucyna i Mieczysław Rybaccy
Halina i Tadeusz Woźniaccy
Maria i Zdzisław Żabiccy

Myszków

Zderzenie 
ciężarówek

Blisko dwie godziny trwały utrudnienia w 
ruchu na „krajowej jedynce”. Jeden pas w 
kierunku Częstochowy był zablokowany, gdyż 
doszło tam do groźnie wyglądającej kolizji z 
udziałem dwóch ciężarówek. Jedna z nich 
przewoziła popularną wodę mineralną. Część 
towaru wylądowało na drodze.

Do zdarzenia doszło na DK 1 w Markowicach. 
Policjanci drogówki ustalili że, kierujący renault 
premium na skutek nieprawidłowego omijania 
ciężarowego iveco, doprowadził do zderzenia z po-
jazdem, który uległ awarii i stał na poboczu. Na 
skutek zderzenia kierowca renault z obrażeniami 
ciała trafił do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. 
Sprawca kolizji został ukarany mandatem. Pod-
czas obsługi zdarzenia utrudnienia w ruchu 
trwały blisko dwie godziny. Ruch w kierunku 
Częstochowy odbywał się jednym pasem.  Szcze-
góły i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają 
myszkowscy policjanci.
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Straż Miejska

Sprzedawali tytoń 
bez polskich znaków 

akcyzy
W trakcie wykonywania czynności służbowych w 

rejonie Starego Miasta częstochowscy strażnicy 
miejscy odkryli lokal, w którym był sprzedawany 
tytoń bez polskich znaków akcyzy.

Częstochowscy strażnicy miejscy prowadzili działania 
zmierzające do ujawnienia sprzedaży wyrobów tytonio-
wych bez polskich znaków akcyzy. - Podczas obserwacji 
jednej z posesji funkcjonariusze straży miejskiej do-
strzegli mężczyznę, który wszedł do obserwowanego bu-
dynku, a za chwilę z niego wyszedł. Mężczyzna trzymał 
w ręce reklamówkę. Zaszło podejrzenie, że kupił w nie-
legalnym miejscu sprzedaży wyroby tytoniowe bez pol-
skich znaków akcyzy - mówi Artur Kucharski, rzecznik 
straży miejskiej.

Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec mężczyzny. 
Przypuszczenia potwierdziły się. Miał on w reklamówce 
kilogram tytoniu luzem bez polskich znaków akcyzy.

Sprawca wykroczenia wraz z zakupionym towarem 
został przewieziony na IV Komisariat Policji. Adres nie-
legalnego miejsca sprzedaży wyrobów tytoniowych zo-
stał przekazany częstochowskim policjantom.
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Trwają inwestycje drogo-
we z myślą o dalszym roz-
woju i jeszcze lepszym sko-
munikowaniu częstochow-
skich terenów specjalnych 
stref ekonomicznych. Miej-
ski Zarząd Dróg i Transpor-
tu prowadzi przetarg na 
rozbudowę ul. Korfantego, 
która biegnie przez obszar 
strefy Euro-Park Mielec, w 
pobliżu dużej inwestycji fir-
my Guardian.

Ulica Korfantego w dzielnicy 
Zawodzie-Dąbie ma zostać 
rozbudowana na odcinku od 
ronda Szwejkowskiego do 
skweru Lotników. - Zadanie 
obejmie m.in. wykonanie jezd-
ni o szer. 7 m oraz przebudowę 
istniejących skrzyżowań – ko-
rektę łuków i wymianę na-
wierzchni na wlocie. Ciąg pie-
szo-rowerowy powstanie po 
prawej stronie na całym odcin-
ku, a po lewej – na odcinku do 
zjazdu na teren huty przed 
skwerem Lotników – mówi 
Marcin Breczko z biura praso-
wego magistratu. Odcinki dla 
pieszych powstaną także w ob-
rębie skrzyżowań i przy przy-
stankach. - Prace obejmą rów-
nież przebudowę zjazdów i wy-
konanie miejsc parkingowych 
dla TIR-ów. Sam skwer Lotni-
ków przejdzie przebudowę, 
mającą na celu wydzielenie 
pętli dla zawracających auto-
busów. Przebudowane będą 
też kolizyjne ogrodzenia oraz 
odwodnienie. Powstanie tele-
komunikacyjny kanał techno-
logiczny, a ulica będzie na no-
wo oświetlona. Całości dopełni 
nasadzenie drzew i obsianie 
skarpy. Wykonawca zajmie się 
też – przez rok od odbioru in-
westycji – pielęgnacją pogwa-
rancyjną posadzonych roślin 
oraz trawnika - wylicza.

Jeśli uda się zakończyć 

obecną procedurę przetargo-
wą, zabezpieczyć w pełni finan-
sowanie dwuletniej inwestycji i 
podpisać umowę z wykonaw-
cą, MZDiT planuje rozpoczęcie 
prac w tym roku, a finał - na 
koniec września 2019 roku.

– Przebudowa ul. Korfante-
go to nie jedyna planowana 
bądź realizowana ostatnio in-
westycja służąca poprawie wa-
runków komunikacyjnych dla 
firm funkcjonujących i inwe-
stujących na częstochowskich 
terenach SSE. Elementem 
programu ,,Lepsza Komunika-
cja” są też trwające roboty 
przy przedłużeniu o 300 me-
trów ul. Ekonomicznej. Z jej 
rozbudowy skorzystają firmy 
budujące lub planujące swoje 
zakłady na terenach Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w lokalizacji Skorki. 
Oprócz nowego odcinka drogi 
w ramach inwestycji realizo-
wana jest budowa kanalizacji i 
kolektora deszczowego. Prace, 
prowadzone (kosztem 8,8 mln 
zł) przez wyłonioną w przetar-
gu firmę INSTBUD, powinny 
zakończyć się do końca paź-
dziernika tego roku - zazna-
cza. W tym roku na zlecenie 
miasta powstaną także „sięga-
cze” od ul. Ekonomicznej, któ-
re obsłużą m.in. realizowaną 
inwestycję ZF (dawniej TRW) 
oraz halę Agencji Rozwoju Re-
gionalnego.

Wcześniej miasto uzbroiło 
tereny na Skorkach, zbudowa-
ło pierwszą część ulicy wraz z 
kanałem deszczowym, a także 
utworzyło linię autobusową 
MPK obsługującą tamten re-
jon. Dobrą komunikację tych 
terenów z budowanym węzłem 
autostradowym oraz resztą 
Częstochowy zapewnia zakoń-
czona już przez miasto prze-
budowa DW 908.

kg



W ramach ogólnopolskiej akcji 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wo-
dą”, policjanci z Myszkowa wspólnie 
z dzielnicowymi z Koziegłów, wzięli 
udział w spotkaniu z dziećmi. Impre-
za została zorganizowana przez Urząd 
Gminy Koziegłowy. Podczas wydarze-
nia policjanci przeprowadzali konkur-
sy oraz radzili uczestnikom, jak bez-
piecznie wypoczywać nad wodą i ko-
rzystać z jej uroków, unikając poten-
cjalnych zagrożeń.

Głównym celem ogólnopolskiej akcji 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” 
jest propagowanie właściwego zachowa-
nia na akwenach, w tym zasad bezpiecz-
nej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz 
uprawiania sportów wodnych, a w efekcie 
ograniczenie wypadków utonięć. W ra-
mach akcji  policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Myszkowie i dzielnicowi z 
Komisariatu Policji Koziegłowach, spotka-
li się z półkolonistami z gminy Koziegłowy. 
Obecni byli także ratownicy medyczni 
oraz pracownicy Sanepidu, którzy udzie-
lali cennych rad, które mogą się przydać 
na co dzień, a tym bardziej  podczas let-
niego wypoczynku.

Policjanci zorganizowali konkursy pro-
pagujące bezpieczne zachowania nad wo-
dą. Uświadamiali milusińskich i ich rodzi-
ców, że spędzając czas nad wodą należy 
korzystać jedynie z wyznaczonych strzeżo-
nych kąpielisk i miejsc wyznaczonych do 
kąpieli, a rodzaj aktywności dostosować 
do swoich umiejętności i możliwości psy-

chofizycznych. Przestrzegali też, że wcho-
dząc do wody, należy zwracać uwagę na 
znaki i tablice informacyjne, przestrzegać 
regulaminu kąpieliska oraz stosować się 
również do uwag i zaleceń ratownika. Z 
kolei rodziców, stróże prawa przestrzegali, 
żeby unikali kąpieli po spożyciu alkoholu, 
po wytężonym wysiłku fizycznym lub bez-
pośrednio po posiłku oraz zachowali rów-
nież ostrożność podczas kąpieli po długo-
trwałym przebywaniu na słońcu. Przypo-
minali, aby korzystać tylko ze sprawnego i 
właściwie wyposażonego (np. w kamizelki 
ratunkowe) sprzętu pływającego.

Podczas spotkania, policjanci uświada-
miali uczestników, że wakacyjna beztro-
ska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, 
na które narażone są przede wszystkim 
dzieci i młodzież. Urlop nie zwalnia rodzi-
ców i opiekunów z odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo pociech. Dlatego należy 
zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w 
maksymalnym stopniu uczestnicząc w 
spędzaniu przez nie wolnego czasu. War-
to porozmawiać z dzieckiem o bezpiecz-
nych zachowaniach podczas wypoczyn-
ku, uczulić na zagrożenia związane z kon-
taktami z nieznajomymi osobami. Prze-
strzeganie wszystkich tych zasad, jest 
gwarantem bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą i korzystania z jej uroków. Nie 
zabrakło również informacji o bezpieczeń-
stwie podczas letnich podróży. Policjanci 
przypomnieli dzieciom podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Na zakończenie każde dziecko otrzymało 
od mundurowych odblaskową opaskę.
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Rędziny wyróżnione za rozwój

Nowa bieżna na olsztyńskim 
boisku

Zakończyła się budowa bieżni lek-
koatletycznej wokół boiska sportowe-
go przy ul. Zielonej w Olsztynie.

Nawierzchnia bieżni wykonana jest z 
poliuretanu w kolorze ceglastym, z biały-
mi liniami oddzielającymi poszczególne 
stanowiska. Cztery tory powstały od 
strony budynku klubowego, a dwa przy 
trybunach dla widzów.

W ramach bieżni wyznaczone są dy-
stanse do biegu na 60 m, 100 m i 400 m. 
Każdy dystans   ma początek w miejscu 

zaznaczonym jako START. Na końcu po-
la startowego znajduje się napis META. 
Całość otoczona jest betonowym obrze-
żem i odwodniona poprzez drenaż prowa-
dzący do istniejących studni chłonnych.

Wcześniej boisko zyskało nową mura-
wę - podlewaną wodą pochodzącą z wła-
snego odwiertu, kompletny drenaż, z któ-
rego woda odprowadzana jest do studni 
chłonnych, trybuny oraz   oświetlenie.

Koszt inwestycji zrealizowanej w całości 
ze środków Gminy Olsztyn wyniósł 
400 000 zł.

W  ramach XIX edycji 
konkursu „Budowniczy 
polskiego sportu” gmina 
Rędziny otrzymała nomi-
nację do  nagrody „Inwe-
stor na  Medal 2018”.

Konkurs  organizowany 
jest przez  Klub Sportowa 
Polska w  ramach programu 
„Budujemy Sportową Pol-
skę” i  „Promujemy Polską 
Architekturę”.  Przedsięwzię-
ciu patronują m. in. marszał-
kowie województw, Minister-
stwo Infrastruktury i  Bu-
downictwa, Ministerstwo Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego, SARP, PKOl i  wiele 
innych instytucji, związków sportowych 
oraz  stowarzyszeń.

Klub Sportowa Polska nominował na-
szą gminę na  podstawie wskazania przez  
marszałka województwa śląskiego inwe-
stycji sportowych i  rekreacyjnych zreali-
zowanych w  województwie śląskim w  la-
tach 2016-2018.

– Za  modernizację sali gimnastycznej 
przy SP nr  1  w  Rędzinach, a  także za  
całokształt dotychczasowych działań na  
rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w  gminie, na  rzecz 
promocji sportu i  rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i  społeczności lokalnej, a  tym 
samym za  wspieranie programu „Budu-
jemy Sportową Polskę” – poinformował.

Wójt Paweł Militowski zwraca uwagę, że  
już sama nominacja jest dużym wyróżnie-
niem dla gminy. Zarazem podkreśla, że  
dokłada wszelkich starań, żeby  było, jak 
najwięcej nowoczesnych obiektów, na  
których  przede wszystkim dzieci i  mło-
dzież mogą uprawiać sport i  aktywnie 
spędzać czas wolny.

Modernizacja sali, a  konkretnie rzecz 
ujmując rozbudowa i  przebudowa sali 
razem z  zapleczem, została zrealizowa-
na w  2016  roku kosztem ponad 790  
tys. zł. Ale  to  przecież nie  jedyna inwe-
stycja w  infrastrukturę sportową w  
ostatnich latach. W  2016  roku gmina 

przeprowadziła przebudowę i  remont z  
termomodernizacją budynku LKS Lot-
nik Kościelec. Dzięki współpracy gminy 
ze  Stowarzyszeniem Rozwoju Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w  Rudnikach 
przy ul.  Ogrodowej w  Rudnikach po-
wstał w  minionym roku tor pumptrac-
kowy. Od  firmy Cemex wydzierżawiła 
grunt w  kamieniołomie Lipówka, który  
następnie udostępniła klubowi UKS 
Speedway Rędziny, umożliwiając budo-
wę toru miniżużlowego. Pozyskała dział-
kę przy Drodze Krajowej nr  91  przezna-
czoną pod  budowę boiska i  zaplecza 
sportowego dla Unii Rędziny. Niebawem, 
dzięki zaangażowaniu gminy i  współ-
pracy z  Lotnikiem Kościelec oraz  Sto-
warzyszeniem na  rzecz Rozwoju Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego w  Rudni-
kach, w  Kościelcu   powstanie ogólnodo-
stępna strefa aktywności ruchowej, czyli 
siłownia zewnętrzna, a  w  Rudnikach 
wybudowane będzie boisko wielofunk-
cyjne do  siatkówki plażowej, piłki ręcz-
nej plażowej i  piłki nożnej plażowej. Nie  
można też zapomnieć, że  wójt Paweł Mi-
litowski i  jego współpracownicy czynnie 
uczestniczą m.in.  w  organizacji zawo-
dów kolarstwa górskiego i  pumptracko-
wych w  kamieniołomie Lipówka.

Uroczyste wręczenie wyróżnień w  kon-
kursie „Budowniczy polskiego sportu” 
odbędzie się 27  września w  Warszawie, 
podczas Gali Budowniczych Polskiego 
Sportu/Gali Sportowej Polski.

OLSZTYN

Bezpiecznie nad wodą

Na olsztyńskim rynku królowały 
rowery. A wszystko to za sprawą Mini 
Targów Rowerowych, które odbyły się 
w miniony weekend. Od rana wystaw-
cy prezentowali pojazdy elektryczne, 
szosowe, górskie i turystyczne - dla 
amatorów i wyczynowców.

Młodzi miłośnicy jednośladów mogli 
pojeździć w mobilnym miasteczku rowe-
rowym oraz zmierzyć się w teście zręczno-
ściowym.

Największą atrakcją związaną z rowe-

rami było widowisko akrobatyczne w wy-
konaniu Piotra Bielaka. W trakcie kilku-
dziesięciominutowego pokazu, artysta 
angażował publiczność i za pomocą żar-
tów wzbudzał coraz większą ciekawość. 
Stawiał sobie coraz wyższe wymagania. 
Numery były coraz trudniejsze, dzięki cze-
mu emocje u widzów nieustannie rosły. 
Piotr Bielak wykonywał ewolucje przeczą-
ce prawom grawitacji.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmi-
na Olsztyn, Firma Bikeatelier i P2 Spółka 
z o. o.  

Rowerowe wakacje

MYSZKÓW

OLSZTYN

oprac. kg

RĘDZINY
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Nie żyje 13-latka

Tragiczny wypadek w Koryczanach. 
W grupę pieszych wjechał samochód 
osobowy. Młody kierowca natychmiast 
rzucił się na ratunek i próbował reani-
mować 13-letnią dziewczynkę. Nieste-
ty jej życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 
lipca. W miejscowości Koryczany dwie 
osoby dorosłe i cztery nastolatki porusza-
ły się lewą krawędzią jezdni w kierunku 
Żarnowca. W tę samą stronę jechał 19-let-
ni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego 
wraz z czterema pasażerami. Powadzony 
przez niego opel astra wjechał w grupę pie-
szych. Policyjny patrol bardzo szybko po-
jawił się na miejscu zdarzenia. Munduro-

wi przejęli czynności reanimacyjne, które 
prowadzone były przez kierowcę. Niestety, 
pomimo podjętych działań, nie udało się 
uratować 13-letniej mieszkanki powiatu 
zawierciańskiego. Jej rówieśnica została 
przetransportowana przez załogę Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. 
Trafił tam również 45-letni mężczyzna i je-
go 13-letnia córka. Dwie pozostałe osoby 
nie odniosły poważniejszych obrażeń. Mło-
dy kierowca był trzeźwy. Zawierciańscy 
śledczy będą ustalali dokładne przyczyny 
tego tragicznego zdarzenia. O losie 19-lat-
ka zadecyduje prokurator, pod którego 
nadzorem prowadzone jest śledztwo. Za 
spowodowanie wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym grozi kara do 8 lat więzienia.

Pijani rodzice „opiekowali 
się” dzieckiem

Ratunek na wodzie

Przejęli ponad 900 porcji LSD

Na zbiorniku wodnym Pogoria III 
w Dąbrowie Górniczej, policjanci z ka-
towickiego patrolu motorowodnego, 
pomogli dopłynąć do brzegu 39-letniej 
kobiecie. Trudne warunki pogodowe 
oraz przecenienie własnych umiejęt-
ności, mogło zakończyć się tragicznie.

Pełniący służbę na Pogorii III policjanci 
z katowickiego oddziału prewencji, pod-
czas patrolu zbiornika zauważyli w gę-
stych szuwarach żagiel deski windsurfin-
gowej. Po podpłynięciu w to miejsce zoba-

czyli unoszącą się na wodzie kobietę, któ-
ra bezskutecznie próbowała wydostać się 
z zarośli. Obfity deszcz i porywisty wiatr, 
wywołujący wysoką falę, skutecznie jej to 
uniemożliwiały i wpychały w głąb sitowia. 
Policjanci podjęli akcję ratunkową. Wpły-
nęli w zarośla i wciągnęli kobietę na po-
kład. Osłabiona 39-latka nie była w sta-
nie samodzielnie dostać się do brzegu. 
Wraz z deską została ona bezpiecznie do-
starczona na brzeg, gdzie policjanci udzie-
lili instruktażu na temat bezpiecznego za-
chowania nad wodą.

23-letni bytomianin został zatrzy-
many przez policjantów tuż po trans-
akcji narkotykowej, której przedmio-
tem było 30 listków nasączonych 
substancją psychotropową LSD. 
W mieszkaniu mężczyzny kryminalni 
znaleźli ponad 900 porcji tego narko-
tyku. Mężczyzna usłyszał już zarzuty 
i decyzją sądu został tymczasowo 
aresztowany na trzy miesiące. Grozi 
mu  do 10 lat więzienia.

W zeszłym tygodniu bytomscy krymi-

nalni zatrzymali mężczyznę, podejrzane-
go o handel i posiadanie ponad 900 list-
ków nasączonych substancją psychotro-
pową LSD. Środki odurzające warte są 
na czarnym rynku blisko 30 tys. zł. Męż-
czyzna, za pośrednictwem jednego z por-
tali społecznościowych, oferował sprze-
daż LSD. Handlarz został ujęty w trakcie 
sprzedaży środków psychotropowych. 
Mężczyzna usłyszał już zarzut. Wobec 
bytomianina sąd zastosował trzymie-
sięczny tymczasowy areszt. Grozi mu 
kara do 10 lat więzienia.

Już nie odzyska „prawka”

Złodziej wpadł, bo... zasnął

Policjanci z Cieszyna zostali poin-
formowani o „dachowaniu” pojazdu w 
rejonie zjazdu z drogi ekspresowej 
S-52 w Cieszynie. Obok wywróconego 
samochodu stał nietrzeźwy mężczyzna 
twierdząc, że był pasażerem. Policjan-
ci nie dali się zwieść i zatrzymali 
35-latka. Już usłyszał karę, jaka go 
czeka: bezwzględny rok więzienia, 10 
tys. zł grzywny na rzecz ofiar wypad-
ków drogowych oraz dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w rejonie zjazdu z 
drogi ekspresowej S-52 na Dębowiec. Peu-
geot jadący od Bielska-Białej wywrócił się i 
wypad poza jezdnię. Na miejsce została we-
zwana policja. Nieopodal pojazdu stał 

35-letni mężczyzna, który twierdził, że był 
jedynie pasażerem, a za kierownicą siedział 
jego kolega. Okazało się, że to kłamstwo. 
Mężczyzna został zatrzymany i przebadany 
na zawartość alkoholu. Badanie wykazało, 
że w wydychanym powietrzu miał blisko 
dwa promile. 35-latek trzeźwiał w policyjnej 
celi. Mundurowi, sprawdzając jego dane, 
ustalili, że 35-latek z powiatu bielskiego 
miał już sądowy zakaz prowadzenia pojaz-
dów, który obowiązywał do 2025 roku. Po 
wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłu-
chany i usłyszał zarzuty prowadzenia sa-
mochodu w stanie nietrzeźwości. Przyznał 
się do tego i już poznał wymiar kary - bez-
względny rok więzienia, 10 tys. zł grzywny 
na rzecz ofiar wypadków drogowych oraz 
dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O wyjątkowym pechu może mówić 

31-letni obywatel Ukrainy, który usły-
szał zarzut kradzieży, dokonanej 
w niedzielny poranek w jednym z do-
mów na terenie Rogoźnika. Konsump-
cja skradzionego łupu w postaci piwa 
i kiełbasy najprawdopodobniej zmorzy-
ła amatora cudzej własności. Śpiącego 
na trawie mężczyznę, z resztą skra-
dzionych przedmiotów, znaleźli wojko-
wiccy stróże prawa.

Mężczyzna korzystając z nieuwagi 
42-letniej mieszkanki Rogoźnika w nie-
dzielę około godziny 6.00   dostał się do jej 
domu skąd skradł pieniądze, telefon ko-

mórkowy oraz artykuły spożywcze. Wśród 
złodziejskiego łupu znajdowało się między 
innymi piwo oraz kiełbasa, które 31-latek 
postanowił od razu skonsumować. Naj-
prawdopodobniej spożyty alkohol spowo-
dował senność u obcokrajowca. Jak wy-
kazało późniejsze badanie stanu jego 
trzeźwości, w organizmie 31-latka były 
prawie 2 promile alkoholu. Mężczyzna na 
odpoczynek wybrał trawnik przy jednej 
z ulic w Sączowie. Nietrzeźwego, śpiącego 
w miejscu publicznym, z resztą skradzio-
nych przedmiotów odnaleźli wojkowiccy 
stróże prawa. Dalszym losem 31-letniego 
obcokrajowca zajmie się sąd i prokurator. 
Grozi mu 5 lat więzienia.  

oprac. kg

Jastrzębscy stróże prawa interwenio-
wali wobec rodziców, którzy znajdując 
się pod wpływem alkoholu, zajmowali 
się sześciomiesięczną dziewczynką. Po-
licjantów zaalarmował zaniepokojony 
świadek, który widział, że dziecko leży 
na trawie, po ogrodzie biega pies bez 
kagańca, a rodzice wraz ze znajomymi 
piją alkohol. 30-letni ojciec miał w or-
ganizmie ponad promil alkoholu, a 
22-latka ponad pół promila. Niemowlę 
zostało przewiezione do szpitala.

Policjanci z jastrzębskiej komendy zo-
stali wezwani na interwencję do jednego 
z domów przy ulicy Wodzisławskiej. Z re-
lacji świadka, który zaalarmował policję, 
wynikało, że kilkumiesięczna dziewczyn-

ka leży w ogrodzie na trawie, po podwór-
ku biega pies bez kagańca, a nietrzeźwi 
rodzice ze znajomymi piją alkohol. Poli-
cjanci zastali na miejscu zgłaszającego, 
który trzymał na rękach dziewczynkę, 
a obok grupę osób pijących alkohol. 
Mundurowi przebadali 30-letniego ojca 
dziecka alkomatem i okazało się, że miał 
on w organizmie ponad promil alkoholu. 
Z kolei 22-letnia matka niemowlaka mia-
ła ponad pół promila. Na miejsce przyje-
chało pogotowie, którego lekarz zdecydo-
wał o przewiezieniu dziecka do szpitala. 
Dokumentacja w tej sprawie trafi nieba-
wem do sądu. Jeżeli potwierdzi się, że ro-
dzice narazili 6-miesięczną dziewczynkę 
na niebezpieczeństwo, może im grozić 5 
lat więzienia.

Ukradł figurkę Jezusa
Nietypowa kradzież w jednym z ko-

ściołów w Katowicach. Złodziej wła-
mał się do pomieszczeń parafii, z sal-
ki katechetycznej ukradł figurkę Je-
zusa, a z wnętrza kaplicy dwie świe-
ce. Wchodząc do świątyni – jak obo-
wiązek nakazuje – przeżegnał się.

Do zdarzenia doszło 7 lipca przy uli-
cy Mikołowskiej w Katowicach. Jak 
ustalono, sprawca wszedł przez okno 
do salki katechetycznej i ukradł z krzy-

ża figurkę Jezusa, a z kaplicy kościelnej 
dwie świece. Wartość skradzionego 
mienia to 700 złotych. Zdarzenie zosta-
ło zarejestrowane przez kamery moni-
toringu.  

Wszystkie osoby, które mają jakieś 
informacje o tym zdarzeniu, proszone 
są o kontakt z policjantami z Katowic 
pod numerami tel. 32 200 2555, 32 
200 2489 lub 112. Informacje można 
również przesłać na adres ppm@kato-
wice.ka.policja.gov.pl.
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ —
n KUPIĘ mieszkanie M-1 – pokój z kuchnią 

w centrum Częstochowy – śródmieście. Na 
pierwszym lub drugim pietrze. Tel. 34 324 05 
52 (prosić Lucjana)

n KUPIĘ mały domek do spółki z drugą osobą. 
Tel: 784 634 476

— RÓŻNE —
n Zaopiekuję się drugą osobą w zamian za 

możliwość zamieszkania. Tel: 784 634 476
n Poszukuję osoby do wspólnego mieszkania. 

Tel: 784 634 476
— 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 domek na wakacje w Kołobrzegu 

(5 – 6-osobowy). Tel. 513 906 564

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

— 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

KUPIĘ

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM katalogi sukien i mody ślubnej 

– 10 szt (9 szt oryginalne francuskie i 1 szt. 
polski). Razem 100 zł. Miesięcznik „Literatura 
na świecie” – lata 70-te, 80-te. 53 szt. – 5 zł/
szt. Tel. 601 636 915

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon NOKIA + ładowarka. 

Cena 40 zł. Magnetowid ORION – 60 zł. 
Tel. 530 485 377
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM maszynę dziewiarską BUSCH 
– nową. Tel. 34 362 94 27 
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
— 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

RÓŻNE

n POSZUKUJĘ samotnej pani do wspólnego 
zamieszkania z pomocą dofinansowania 
opłat. Tel. 606 553 036

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 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

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

WAGI
POGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl
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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 11 lipca 2018 r.

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

 49.900 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  

MITSUBISHI COLT 
1.3 E, rok prod. 2008, 
2/3 drzwi

 
13.800 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  
VW PASSAT 
1.9 D – 2.0 D, 
rok prod. 2006 - 2009

 16.900 - 19.900 zł

n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2015,  
automat, kraj., I – wł., F. VAT 109.900 zł

n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  
automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto

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 FORD FIESTA 1.5 TDCi, rok prod. 2005,  

kraj., I – wł., serwis, F – ra VAT 29.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2016, kraj., 

I – wł. 44.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2008, 140 KM 21.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 CRDI, rok prod. 2012,  

kraj., I – wł., seriw., F. VAT 33.900 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 E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  25.900 zł
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  

I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n OPEL ANTARA 2.0 D, rok prod. 2007,  

krajowy, I - wł., serwis. 26.800 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 1.8 E, rok prod. 2012-2015,  

kraj., I – wł., f-ra VAT 29.900 - 37.900 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 SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  34.900 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. 2014, kraj.,  

1 właśc., F-ra VAT 42.800 zł
n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2008 19.900 zł
n VW GOLF IV 1.6 E, rok prod. 2000. 4.300 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 21.800 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 18 LIPCA 2018 r.

05:10 TELEZAKUPY
05:50 Elif; s.II; odc. 281; 

serial; Turcja (2014)
06:45 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 144; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2016)

07:35 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:00 Ranczo; s.I; odc. 2 - 

Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 67 - Na pełnym 
gazie; serial kryminalny 
TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 12/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

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

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

13:45 Elif; s.II; odc. 282; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 2
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 145; serial; 
Turcja (2016)

16:50 Fundusze Europejskie 
- jak to działa? - flesz; 
odc. 4; felieton

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów; odc. 

25; telenowela histor. TVP
18:25 Korona królów; odc. 

26; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

15/103; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 3
21:05 Korzenie; ep. 1/8; 

serial; USA (2016)
22:05 Tajemnica jeziora; 

odc. 3; serial; Francja 
(2015)

23:00; s. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; odc. 
11; serial; USA (2017)

23:50 Kto się boi Nadii 
Sawczenko; film 
dokumentalny

00:55 Tydzień z życia 
mężczyzny; film 
obyczajowy; Polska 
(1999)

02:35 Gnoje; dramat 
obyczajowy; Polska 
(1995)

04:05 Notacje – Maria 
Protaziuk. Los braci; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 56 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
670 - Punkt zwrotny; 
serial TVP

07:00 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Makłowicz w podróży 
– Sycylia – Od antyku do 
baroku; magazyn 
kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - 

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

184 „Smutek 
apartamentów” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1874; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 57 
ed. 3; teleturniej

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

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 7/7 - Narzeczeni; 
serial TVP

14:55 Bake off – Ale ciacho!; 
s.III (3); widowisko

16:00 Koło fortuny; odc. 58 
ed. 3; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2410; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
40/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1874; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1875; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Kino relaks – Tata do 
pary; komedia; Niemcy 
(2011); reż.:Til Schweiger; 
wyk.:Til Schweiger, Emma 
Schweiger, Jasmin Gerat, 
Samuel Finzi

23:00 Jedyna szansa; odc. 5; 
serial; Francja (2015)

24:00 Jedyna szansa; odc. 6 
(Une chance de Trop); 
serial; Francja (2015)

01:10 Rocky 4; film 
fabularny; USA (1985); 
reż.:Sylvester Stallone; 
wyk.:Sylvester Stallone, 
Burt Young, Talia Shire

02:55 Glina; odc. 14/25; 
serial kryminalny TVP

03:50 Glina; odc. 15/25; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (548); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(558); serial fabularno-
dokumentalny

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (80); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (693); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (204); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (601); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (27); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (656); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (146); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (28); 

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

Kiepskich (61); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna i 
sąsiadów...

20:05 Świat według 
Kiepskich (522); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego 
faceta; komedia 
romantyczna, USA 2005

23:10 Rok pierwszy; komedia 
przygodowa, USA 2009

1:30 Ani słowa więcej; 
komediodramat, USA 
2013. Rozwiedziona 
masażystka Eva poznaje 
Alberta. Sympatyczny, 
dowcipny mężczyzna ma 
podobne podejście do 
życia. Eva nawiązuje z nim 
romans.

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Chcę umrzeć 
(1049); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Mężczyźni 
(1050); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Chrupiące cebulaki z 
twarogiem (39); magazyn 
kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Carska, 
Legionowo (8); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (324); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (582); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (52); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (222); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (223); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Oszust, fałszerz, 
defraudant (1053); serial 
fabularno-dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Kutwa (1058); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Alchemik, 
Tomaszów Mazowiecki 
(5); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (325); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (53); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (583); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport (7487)
19:45 Pogoda (7484)
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Pstrąg z kremem 
estragonowym (34); 
magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2715); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (89); 
teleturniej

21:30 Drzewo Jozuego; film 
sensacyjny, USA 1993

23:40 Sicario; dramat 
kryminalny, USA 2015. 
Agentka FBI Kate Macer 
(Emily Blunt) bierze udział 
w tajnej operacji, której 
celem jest schwytanie 
szefa meksykańskiego 
kartelu narkotykowego. 
Działania...

2:05 MasterChef Junior 
(4/10); program 
rozrywkowy

3:35 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 102

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 14

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 18

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88. 
Do lombardu przychodzi 
Zbigniew i zastawia 
pamiątki sprezentowane 
mu przez znanych 
sportowców. Mężczyzna 
niedawno stracił pracę 
parkingowego i 
jednocześnie dach nad 
głową…

20:00 Jumper; przygodowy, 
Kanada, USA 2008. Młody 
chłopak odkrywa swoje 
zdolności teleportacyjne, 
dzięki którym w szybkim 
czasie jest w stanie 
przenosić się w różne 
miejsca i podróżować po 
całym świecie…

21:35 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 3

22:35 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 4

23:50 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 1

00:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

01:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:00 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 1; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Czterdziestolatek; odc. 
1/21 - Toast, czyli bliżej 
niż dalej; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
843; serial TVP

09:20 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 1/13; 
serial komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
126 „Rodzinna 
manipulacja”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
127 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IX; odc. 105 
- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 239 - Hipisi; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
84 - Decydujące chwile; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 241 - Remont; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 27; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 242 - Filmowcy; 
serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 2/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 18; serial 
policyjny TVP

01:55 Pitbull; odc. 19; serial 
policyjny TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 
1/21 - Toast, czyli bliżej 
niż dalej; serial TVP

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

04:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
126; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Złota dynia na talerzu; 
magazyn kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(46)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (47) - Grecja; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 220 
ed. 4; teleturniej

09:45 Sławomir Big Music 
Quiz; /4/; teleturniej 
muzyczny

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /20/ - „Babę 
zesłał Bóg” - Renata 
Przemyk

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /36/ 
(LIKE A MAGIC); Francja 
(2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Humor Jacka 
Fedorowicza; program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki Kabaret Ani Mru 
Mru „Premiery, 
prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(47)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2011 - Złote 
Bobry (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś w soli

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18; 
cykl reportaży

19:10 Makłowicz w podróży. 
Austria. Wiedeń 
współczesny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/28/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(48)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 7) - Rodzinne 
święta; widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 219 
ed. 4; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /6/ - Lombard

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (3); koncert

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (4); koncert

02:35 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

03:40 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/; widowisko 
rozrywkowe

5:15 Ukryta prawda (282); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (359); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Vendetta 
(78); serial fabularno-
dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(14); serial fantasy

9:15 Magda M. (12); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (634); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Zatruta 

miłość (79); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (533); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (360); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(15); serial fantasy

16:55 Magda M. (13); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (16); 
serial obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje 
w szpitalu klinicznym w 
New Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (635); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Apollo 
13; dramat katastroficzny, 
USA 1995

22:55 Olimp (9); serial 
fantasy. Wychowywany 
przez matkę Heros (Tom 
York) chce dowiedzieć 
się więcej o swoim ojcu. 
Musi odszukać i uwolnić 
wyrocznię Gai. Liczne...

23:55 Licencja na miłość; 
komedia romantyczna, 
USA 2007

1:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:00 Druga strona medalu: 
Krzysztof Krauze (3/8); 
talk-show. Jolanta 
Pieńkowska rozmawia z 
reżyserem Krzysztofem 
Krauze (‚Dług’, ‚Plac 
Zbawiciela’). W 2006 roku 
zdiagnozowano u niego 
nowotwór.

4:35 Druga strona medalu: 
Henryka Krzywonos 
(5/8); talk-show z Henryką 
Krzywonos, legendarną 
motorniczą uznawaną 
za inicjatorkę strajku 
komunikacji w Gdańsku w 
1980 roku.

5:30 Swatka milionerów 
(8/10); reality show

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(20/39); magazyn

7:00 Ostre cięcie (10); 
program rozrywkowy

7:45 Gwiazdy od kuchni 
(3/8); program

8:15 Apetyt na miłość (6/8); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (9/12); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (1/6); program

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (12/13); program

11:45 Kuchenne rewolucje 
(1/13); program

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

13:35 W dobrym stylu (8/12); 
magazyn poradnikowy

14:20 Misja Pies (7/12); 
program rozrywkowy

14:55 W roli głównej: 
Agnieszka Dygant (4/8); 
talk-show

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie (3/5); program

16:55 Apetyt na miłość 
(6/12); program

17:55 Kuchenne rewolucje 
(13); program rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (1/13); program

19:40 Pani gadżet (12/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(7/8); reality show

21:40 Misja ratunkowa 
(3/10); program

22:25 Pani gadżet (2/12); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów (3/6); program 
rozrywkowy

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (3/6); program 
rozrywkowy

23:55 Oddział dla 
grubasów (9/10); serial 
dokumentalny

0:25 Project Runway: 
Nastolatki (4/10); 
program rozrywkowy

1:25 W roli głównej: Olga 
Bołądź (8); talk-show

1:55 W roli głównej: Sharon 
Stone (15/16); talk-show

2:25 W roli głównej: Beata 
Kozidrak (2/8); talk-show

2:55 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

3:25 Wiem, co jem (5/15); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (7/16); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (15/16); 
magazyn poradnikowy

06:05 Mundial 2018: - 
Polska - Kolumbia

08:15 Lekkoatletyka - Puchar 
Świata: Londyn - dz 2

11:30 Strongman Puchar 
Narodów w Kłobucku; 
reportaż

12:35 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

13:40 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

14:45 PN - Mundial 2018 - 
Hity mundialu

15:45 PN - Mundial 2018 - 
Hity mundialu

16:55 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

19:05 Mistrzostwa Europy 
Strongman - Kalisz; 
reportaż

20:15 Mundial 2018: - 
Mundial w pigułce; cz. 1.: 
Faza grupowa (skróty ze 
wszystkich meczów) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Mundial 2018: - 

Japonia - Polska
00:10 Mundial 2018: - 

Japonia - Polska
01:20 Mundial 2018: - 

Senegal - Kolumbia
02:15 Mundial 2018: - 

Senegal - Kolumbia
03:30 Boks

06:30 Pożyteczni.pl; mag.
06:50 Listy do PRL – u – 

Wyjściowy szlafrok
07:00 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Fascynujące Śląskie
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Teraz Ryby; magazyn
11:25 Defilada zwycięzców; 

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 I kocham to miasto
15:20 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Skarby
15:35 Ukryte skarby – Ulipki, 

popie jajka i królowa 
Bona na osiołku; report.

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego 

zwierzaki; magazyn
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; magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

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

popie jajka i królowa 
Bona na osiołku; report.

20:30 Antenowe remanenty
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 I kocham to miasto
21:50 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Skarby
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Defilada zwycięzców; 

film dokum.
00:40 I kocham to miasto
00:55 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:20 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Teraz Ryby; magazyn
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 – Ulipki, 

popie jajka i królowa 
Bona na osiołku; report.

06:50 Był taki dzień – 18 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Draża – czetnik. Legenda 
Kresów.; film dokum.

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 42; 
cykl reportaży

08:35 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 19; 
reportaż

09:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 10; serial TVP

10:50 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

11:45 Spór o historię – 
Socjaliści i komuniści w 
II RP; debata

12:30 Dawne światy; odc. 
6/8; serial dokumentalny; 
Francja (2007)

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Przeszłość z 
przyszłością

13:55 Sensacje XX wieku – 
Roman Czerniawski. 
Tajna gra; cykl dokum.

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – U – boot; cz. 
1; cykl dokumentalny

15:30 Wina Ikara. Warszawa 
1939 – 1944... 
Inteligencja polska w 
latach okupacji; cz. 2; film 
dokumentalny

16:30 Historia Polski – 
Kochany i nienawidzony. 
Dramat życia i śmierci 
twórcy „Krzyżaków”; film 
dokumentalny

17:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
13 Zwycięstwo bez 
wodzów; serial TVP

19:15 Sensacje XX wieku – 
Polowanie na mózgi; cykl 
dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Klątwa von 
Fahrenheitów

20:40 Cicha wojna – Poznaj 
swojego wroga; odc. 1; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

21:45 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 11 U Pasterników 
wesele. Rok 1926; serial 
TVP

23:15 Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Boruszkowski

00:20 Komornik; dramat; 
Polska (2005); reż.:Feliks 
Falk; wyk.:Andrzej Chyra, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Kinga Preis, Grzegorz 
Wojdon, Jan Frycz

02:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 42 
- Życie codzienne w 
Amazonii; cykl reportaży

02:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
13 Zwycięstwo bez 
wodzów; serial TVP

6:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:00 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. 
W programie relacje 
z imprez, rozmowy 
z gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

11:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

16:30 Magazyn 
lekkoatletyczny dla 
fanów królowej sportu. 
Aktualne informacje 
ze sportowych aren, 
wywiady z zawodnikami 
i lekkoatletyczne 
ciekawostki.

17:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon

19:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii 
tej dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

20:00 Sporty walki; Gala UFC
23:30 Boks
0:30 Sporty walki; KSW 43; 

walka: Roberto Soldić - 
Dricus Du Plessis
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05:10 TELEZAKUPY
05:50 Elif; s.II; odc. 282; 

serial; Turcja (2014)
06:45 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 145; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2016)

07:35 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.I; odc. 3 - 

Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 68 - Uciekinierzy; 
serial kryminalny TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 13/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

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

13:50 Elif; s.II; odc. 283; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 3
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 146; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2016)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów; odc. 

27; telenowela historyczna 
TVP

18:25 Korona królów; odc. 
28; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
16/103; teleturniej

19:20 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 4
21:10 Sprawa dla reportera
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 201; serial TVP
23:25 Ocaleni; reality show
00:25 wojsko – polskie.pl; 

odc. 19; reportaż
00:50 Anno Domini – Biblii 

ciąg dalszy; odc. 5/12; 
serial; USA (2015)

01:35 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 6/12; 
serial; USA (2015)

02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Korzenie; ep. 1/8; 

serial; USA (2016)
04:30 Notacje – Władysław 

Filar. Rzezie na Wołyniu; 
cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 59 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
671 - Wszystko będzie 
dobrze; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 19 Na torach 
historii; cykl dokumentalny

07:20 Makłowicz w podróży 
– Sycylia – Pod Etną; 
magazyn kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - 

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

185 „Wszędzie dobrze, ale 
w domu najlepiej” sezon 
9; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1875; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 60 
ed. 3; teleturniej

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

13:55 Zmiennicy; odc. 1/15 - 
Ceny umowne; serial TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 129; teleturniej

16:00 Koło fortuny; odc. 61 
ed. 3; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2411; 
teleturniej

17:15 Czarna Perła; odc. 
41/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

119 „Komunia”; serial 
komediowy TVP

19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1875; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1876; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Kino relaks – Film 
fabularny

22:35 Kontakt; odc. 3/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016)

23:35 Tata do pary; komedia; 
Niemcy (2011)

01:50 Jedyna szansa; odc. 5; 
serial; Francja (2015)

02:55 Jedyna szansa; odc. 6; 
serial; Francja (2015)

04:05 Festiwal Kultury 
Żydowskiej w Krakowie – 
The Best Of Szalom na 
Szerokiej 2017; koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (549); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(560); serial fabularno-
dokumentalny

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (81); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (694); 
serial paradokumentalny. 
Wojciech i Anna są w 
szczęśliwym związku, ale 
pewnego dnia dochodzi 
do dziwnej sytuacji. Policja 
znajduje w aucie związaną 
matkę...

11:45 Gliniarze (205); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (602); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (28); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (657); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (147); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (29); 

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

Kiepskich (62); serial 
komediowy. Kiepski 
jest bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
‚interesy’ sąsiadów.

20:10 Inna kobieta; 
komedia, USA 2014. 
Zdradzane kobiety mówią 
dość beztroskiemu 
bawidamkowi i łączą siły 
w słodkiej zemście.

22:30 To Twoja wina (7); 
serial paradokumentalny. 
Alina kilka lat temu 
przeszła załamanie, co 
odcierpiały jej dzieci. 
Mąż kobiety, Dawid, 
podejrzewa, że żona 
znowu znęca się nad...

23:40 Drugie podejście; 
komedia romantyczna, 
USA 2003

1:40 Kabaretowa 
Ekstraklasa (61); program 
rozrywkowy; program 
dla fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i 
Neo-Nówki.

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Oszust, fałszerz, 
defraudant (1053); serial 
fabularno-dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Kutwa (1058); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: Pstrąg 
z kremem estragonowym 
(34); magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Perła, Jasło 
(9); program rozrywkowy

9:30 Szkoła (325); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (583); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (53); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (224); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (225); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Cola, 
hamburgery i 
amerykańska telewizja 
(1059); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Miłosz (1061); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Indian Ocean 
(6); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (326); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (54); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (584); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport (7488)
19:45 Pogoda (7485)
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: Pierś 

przepiórki z konfiturą 
z cebuli (36); magazyn 
kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2716); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (90); 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje: 
Poznań, Lizawka (12); 
program rozrywkowy

22:30 Zemsta cieciów; 
komedia sensacyjna, USA 
2011

0:45 Krawiec z Panamy; 
dramat sensacyjny, 
Irlandia/USA 2001

3:00 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:25 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

05:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2015; 
odc. 1

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 103

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 15

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 19

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 89

20:00 Mamma Mia!; 
komedia, USA 2008. 
Donna, będąca 
właścicielką hoteliku, 
wychowuje samotnie 
córkę Sophie. Kiedy 
dziewczyna decyduje się 
na ślub z ukochanym, 
wyspę odwiedzają dawno 
niewidziani goście…

22:15 Goście, goście; 
komedia, Francja 1993. 
Rok 1122. Roztargniony 
czarodziej przypadkiem 
przenosi dzielnego 
wojownika - Godfryda de 
Maplhete, zwanego 
Śmiałym oraz jego 
wiernego giermka - 
Jacquouille la Fripouille - 
do XX wieku!…

00:20 Mały; komedia, USA 
2006. Calvin (Marlon 
Wayans) jest liliputem. Po 
wyjściu z więzienia, wraz 
ze swoim wspólnikiem, 
Percym (Tracy Morgan) 
kradną diament wart sto 
tysięcy dolarów…

02:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

05:00 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Czterdziestolatek; odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

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

09:25 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 2/13; 
serial komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
127 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
128 „Używki są dla 
mądrych”; serial 
komediowy TVP

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

12:25 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 241 - Remont; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
85 - Potęga miłości; serial 
TVP

16:20 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 3; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 242 - Filmowcy; 
serial kryminalny TVP

20:25 Cesarzowa Ki; odc. 28; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 243 - Narzeczona; 
serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 3/13; 
serial komediowy TVP

01:10 Prokurator; odc. 9/10; 
serial kryminalny TVP

02:05 Prokurator; odc. 10/10; 
serial kryminalny TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

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

04:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
127 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś w soli

07:15 Śpiewające fortepiany 
(47)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat

09:10 Koło fortuny; odc. 221 
ed. 4; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /21/ - „Miłość Ci 
wszystko wybaczy” - 
Hanka Ordonówna

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/37/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju  
(1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(48)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa na 
bis

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Latający Klub 2 
na wakacjach w 
Lubelskiem 2015 (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Nowe spojrzenie na 
ziemniaka

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 19 
- dżungla; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Austria. Dolina Dunaju; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/29/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(49)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (43) - PKP; 
widowisko rozrywkowe

22:05 KabareTOP Story; /4/ - 
„Z tyłu sklepu”; program 
rozrywkowy

22:25 Kierunek Kabaret; /52/ 
- Kierowniku, masz 
pożyczyć złotówkę?

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (38); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 220 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /1/

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 3 - 
2013. Ducholand (1); 
widowisko

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 3 - 
2013. Ducholand 
reaktywacja (2); 
widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
Magister w Studiu Gama

5:15 Ukryta prawda (283); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (360); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Zatruta 
miłość (79); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(15); serial fantasy

9:15 Magda M. (13); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (635); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Niechciany wnuk 
(80); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (534); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (361); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(16); serial fantasy

16:55 Magda M. (14); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (17); 
serial obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje 
w szpitalu klinicznym w 
New Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (636); 
serial paradokumentalny

20:00 Honey; film 
obyczajowy, USA 2003. 
Utalentowana tancerka 
z podziwu godną 
wytrwałością dąży do celu. 
Poświęca się swojej pasji, 
by osiągnąć sukces.

22:05 Lucyfer (2); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

23:05 Rush (3/10); serial 
obyczajowy. Rush wraca 
z wieczoru kawalerskiego 
w Palm Springs, gdzie 
ocalił życie jednemu z 
uczestników. Żona Alexa, 
Laurel, żąda, by lekarz...

0:05 Ognista miłość 3; 
komedia, USA 2014. 
Uczestnicy konkursu 
powracają, by tym razem 
walczyć nie o miłość, lecz 
nagrodę finansową. Trwa 
zacięta rywalizacja.

3:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

5:10 O Matko! Mamo to ja!; 
program rozrywkowy

6:25 Mój gruby trener (3/10); 
program rozrywkowy

7:25 W dobrym stylu (8/12); 
magazyn poradnikowy

8:10 Apetyt na miłość (7/8); 
program rozrywkowy

9:10 Afera fryzjera (10/12); 
program rozrywkowy

9:55 Sablewskiej sposób na 
modę (2/6); program

10:40 Perfekcyjna pani 
domu (13); program

11:40 Kuchenne rewolucje 
(2/13); program

12:40 Mistrzowskie cięcie 
(7/8); reality show

13:40 Sablewskiej sposób 
na modę (8/10); program

14:25 Cała prawda o 
Iron Majdan; serial 
dokumentalny

14:55 Ostre cięcie (1/12); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(7/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

17:10 Co nas truje (7/12); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(1/15); program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (2/13); program

19:40 Pani gadżet extra; 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (1/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Agnieszka Dygant (4/8); 
talk-show

21:10 W czym do ślubu? 
(6/12); program 
rozrywkowy

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

22:25 Pani gadżet (3/12); 
magazyn poradnikowy

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę (8/10); program 
rozrywkowy

23:40 Pomysłowe wesela 
(7/10); program 
rozrywkowy

0:10 Seks bez zobowiązań; 
film

1:10 Detektywi od 
zdrad (20/22); serial 
dokumentalny

2:10 W roli głównej: Ewa 
Minge (16); talk-show

2:40 W roli głównej: Urszula 
Dudziak (3/8); talk-show

3:10 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (6/15); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (16); 
magazyn poradnikowy

06:05 Mundial 2018: - 
Japonia - Polska

08:15 Strongman Puchar 
Narodów w Kłobucku; 
reportaż

09:20 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

14:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  Bukareszt

16:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  Bukareszt

18:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  Bukareszt

20:15 Mundial 2018: - 
Mundial w pigułce; cz. 2.: 
Faza play - off (skróty ze 
wszystkich meczów) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 ESL - świat esportu; 

odc. 14 (odc. 1); 
magazyn; Niemcy (2018)

23:45 PN - :Mundial 2018
00:50 PN - :Mundial 2018
01:50 PN - :Mundial 2018
02:45 PN - :Mundial 2018
04:00 Boks

06:30 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 70 Strzegom

06:50 Polska z Miodkiem 
(79) Pałuki i Kujawy

07:01 Magazyn historyczny; 
magazyn historyczny

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego 

zwierzaki; magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Kalejdoskop dobrych 

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

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

704; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Włączeni i Aktywni 5; 

cykl reportaży
11:25 Sekrety 

budapeszteńskich jaskiń; 
film dokum.; Węgry 
(2017)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Sto na 100; mag. ekon.
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Szukamy skarbów
15:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 70 Strzegom
15:35 wojsko – polskie.pl; 

odc. 19; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (28) - 

„Radioteleskop LOFAR”
17:31 POGODA
17:35 Odkryj Małopolskę... 

na rowerze; cykl reportaży
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Karty historii
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Film dokum.
19:40 Świadkowie czasu
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; 

odc. 19; reportaż
20:30 Astronarium (28) - 

„Radioteleskop LOFAR”
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 Sekrety 

budapeszteńskich jaskiń; 
film dokum.; Węgry

00:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 70 Strzegom

01:05 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 

704; magazyn
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Włączeni i Aktywni 5; 

cykl reportaży
03:25 Sto na 100; mag. ekon.

06:50 Był taki dzień – 19 
lipca; felieton

06:55 Historia Polski – 
Kochany i nienawidzony. 
Dramat życia i śmierci 
twórcy „Krzyżaków”; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (43); 
cykl reportaży

08:35 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 20; 
reportaż

09:10 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 11; serial TVP

10:40 Podróże z historią; s.I; 
odc. 6; cykl dokumentalny

11:15 Flesz historii; odc. 
399; cykl reportaży

11:35 Abwehra i dzieci; film 
dokum.; Białoruś (2014)

12:05 Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Boruszkowski

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Klątwa von 
Fahrenheitów

13:40 Sensacje XX wieku – 
Polowanie na mózgi; cykl 
dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – U - boot; cz. 
2; cykl dokumentalny

15:15 Cicha wojna – Poznaj 
swojego wroga; odc. 1; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:15 Historia Polski – 
Tadeusz Komorowski 
„Bór”

17:15 Taśmy bezpieki – 
Zabójstwa polityczne w 
PRL; cz. 1

17:50 Czas honoru - 
Powstanie; odc. 1 
„Jeszcze nie dziś”; serial 
TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
24 godziny Igora 
Guzenko; cykl 
dokumentalny

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

20:30 Mumia Lenina obiekt 
specjalny w sercu Rosji; 
dokument fabularyzowany

21:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 12 Złota lilijka. Rok 
1932; serial TVP

23:00 Spór o historię – 
Michaił Gorbaczow 
demokrata, czy przegrany 
aparatczyk?; debata

23:40 Miasto Gniewu; /11/; 
serial fabularyzowany TVP

00:20 Miasto Gniewu; /12/; 
serial fabularyzowany TVP

00:55 Wiedźmin; odc. 8/13; 
serial

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (43) - 
Obrzęd żaby; cykl 
reportaży

02:35 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 1 
„Jeszcze nie dziś”; serial 
TVP

6:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:00 Magazyn kolarski; 
magazyn sportowy 
dla fanów kolarstwa. 
Znajdą się w nim relacje 
z najciekawszych 
wyścigów i zapowiedzi 
nadchodzących imprez, 
rozmowy  
 z zawodnikami i...

11:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

16:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. 
W programie relacje 
z imprez, rozmowy 
z gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

17:00 Piłka nożna; 
Superpuchar Polski; mecz: 
Legia Warszawa - Arka 
Gdynia

19:30 Z archiwum boksu: 
Walka o pas mistrzowski 
w Jersey City z 1921 
roku; waga ciężka: Jack 
Dempsey - Georges 
Carpentier

20:00 Sporty walki; Gala UFC
23:30 Boks
0:30 Siatkówka mężczyzn; 

Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

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

POLSAT SPORT


