
46 mandatów i 12 pouczeń - tak 
w największym skrócie można 
podsumować policyjną akcję, pod-
czas której funkcjonariusze spraw-
dzali, czy kierowcy w czasie jazdy 
korzystają z telefonu wymagające-
go trzymania słuchawki lub mi-
krofonu w ręku.

Policjanci z częstochow-
skiej drogówki przeprowa-
dzili działania pod nazwą 
„Telefon”. W trakcie akcji 
mundurowi skontrolowali 
188 pojazdów i ujawnili 
145 naruszeń prawa, w 
tym aż 58 dotyczących ko-
rzystania z telefonu w spo-

sób zabroniony. Wobec wszystkich 
osób popełniających wykroczenia za-
stosowano odpowiednie środki karne.

- Celem tej ogólnopolskiej akcji by-
ła przede wszystkim poprawa bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, ale też 
egzekwowanie od kierujących stoso-
wania się do zakazu korzystania 
podczas jazdy z telefonu w sposób 
wymagający trzymania słuchawki 
lub mikrofonu w ręku - mówi pod-
kom. mgr Marta Ladowska, oficer 
prasowy częstochowskich policjan-
tów. - Policjanci uświadamiali też 
kierujących, że korzystanie z telefo-
nu podczas jazdy wpływa na spadek 
świadomości i spowolnienie reakcji 
na wydarzenia na drodze - dodaje.

Przepisy precyzyjnie wskazują 
sposób, w jaki można posługiwać się 
telefonami komórkowymi podczas 
jazdy - „kierującemu pojazdem za-
brania się korzystania podczas jazdy 
z telefonu wymagającego trzymania 
słuchawki lub mikrofonu w ręku”.

Oznacza to, że jedyną możliwością 
na legalną rozmowę w trakcie prowa-
dzenia auta jest stosowanie zesta-
wów słuchawkowych lub głośnomó-
wiących.

Korzystając z telefonu komórko-
wego za kierownicą, kierowca musi 
liczyć się z mandatem w wysokości 
200 zł. Dodatkowo dostanie także 5 
punktów karnych.
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Policja

Sprawdzali, czy kierowcy korzystają 
z telefonów

Myszków

Wsiadł za 
kierownicę mając 
ponad 3,5 promila

51-letni mieszkaniec 
Myszkowa zakończył 
swoją podróż samocho-
dem na ogrodzeniu. Jak 
się okazało, mężczyzna 
był kompletnie pijany. 
Miał ponad 3.5 promila 
alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w 
piątek. Kierujący fiatem 
brawa 51- latek,   jadąc 
ulicą Wolności podczas 
wykonywania manewru 
skrętu w lewo w ulicę Pu-

łaskiego, nie zachował na-
leżytej ostrożności, zjechał 
z drogi i najechał na ogro-
dzenie jednej z posesji. 
Jak się okazało, mężczy-
zna był  pijany. Badanie 
wykazało ponad 3.5 pro-
mila alkoholu w organi-
zmie. O jego losie zadecy-
duje sąd. Oprócz wysokiej 
grzywny, grożą mu 2 lata 
za kratami. Mężczyzna od-
powie również za spowo-
dowanie kolizji drogowej.
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W Częstochowie powstanie 
pierwsza specjalna ponad-
podstawowa szkoła technicz-
na. Będą do niej uczęszczać 
uczniowie z niepełnospraw-
nościami, w normie intelek-
tualnej. Placówka będzie mie-
ścić się w Zespole Szkół Za-
wodowych Specjalnych przy 
ul. Krótkiej.      

Uchwałę w sprawie utworze-
nia Technikum Specjalnego pod-
jęła na ostatniej sesji Rada Mia-
sta. Odpowiedni wniosek złożyła 
dyrekcja Zespołu Szkół Zawodo-
wych Specjalnych (ZSZS) im. 
Marii Grzegorzewskiej. W skład 
Technikum nr 13 wejdą 2 od-
działy dla uczennic i uczniów z 
zespołem Aspergera, autyzmem, 
a także słabosłyszących, z nie-
pełnosprawnością ruchową i 
niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi. Utworzenie szkoły będzie 
kontynuacją działań miasta w 
zakresie wspierania i rozwoju 
edukacji oraz terapii uczniów ze 
spektrum autyzmu oraz innymi 
niepełnosprawnościami.

Technikum będzie propozycją 
dla uczniów, których zaburzenia 
utrudniają lub uniemożliwiają 
efektywne uczenie się w warun-
kach edukacji włączającej, a 
więc przede wszystkim dla 
uczniów z zespołem Aspergera 
jako całościowym zaburzeniem 
rozwoju. Tacy uczniowie wyka-
zują zachowania typowe dla au-
tyzmu, a jednocześnie mają 
przeciętny lub wysoki iloraz inte-
ligencji. Sprawia to, że trafiają do 

szkół masowych, głównie liceów 
i techników. Wielu korzysta z 
nauczania indywidualnego na 
terenie szkoły – nie sprzyja to 
jednak wykorzystaniu ich poten-
cjału. Utworzenie specjalnego 
technikum zlikwiduje koniecz-
ność nauczania indywidualnego, 
a przede wszystkim da tej mło-
dzieży szansę przygotować się do 
prawidłowego funkcjonowania w 
społeczeństwie i w pracy.

W Technikum Specjalnym nr 

13 realizowane będą dwa kie-
runki kształcenia: technik infor-
matyk i technik logistyk. Ukoń-
czenie szkoły umożliwi nie tylko 
uzyskanie kwalifikacji zawodo-
wych czy świadectwa dojrzało-
ści, ale przede wszystkim da 
szansę na uspołecznienie i sa-
modzielne funkcjonowanie w do-
rosłym życiu.

Nauka będzie trwała cztery la-
ta (dla uczniów kończących gim-
nazjum) bądź pięć lat (dla absol-

wentów szkół podstawowych). 
Podstawa programowa będzie 
taka sama jak w szkołach ogól-
nodostępnych. Indywidualizacji 
nauczania będą sprzyjać zajęcia 
w mało licznych klasach, uzu-
pełnione o specjalistyczne zaję-
cia dostosowane do konkretnej 
osoby. W trzeciej klasie będą się 
odbywać praktyki pozaszkolne w 
zakresie wybranych kierunków.

Kadra ZSZS ma doświadcze-
nie w nauczaniu przedmioto-

wym na różnych poziomach, 
prowadzeniu specjalistycznych 
zajęć rewalidacyjnych (mających 
na celu przywrócenie uczniom 
możliwie pełnej sprawności) oraz 
innych zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dla młodzieży o specjalnych po-
trzebach. Atutem ZSZS jest też 
dogodna lokalizacja w centrum 
miasta. Szkoła dysponuje do-
skonałą bazą – m.in. przestron-
nymi salami, świetlicą, dwiema 
pracowniami komputerowymi, 
biblioteką z Multimedialnym 
Centrum Informacyjnym, pełno-
wymiarową salą gimnastyczną, 
siłownią i salą korekcyjno-reha-
bilitacyjną, pracowniami stymu-
lacji polisensorycznej czy rewali-
dacji indywidualnej, a także pra-
cowniami kształcenia zawodo-
wego.

Nauczanie oparte będzie o In-
dywidualne Programy Edukacyj-
no-Terapeutyczne przygotowane 
na podstawie tzw. Wielospecjali-
stycznej Oceny Poziomu Funk-
cjonowania. ZSZS zapewni też 
pomoc terapeutyczną podczas 
zajęć m.in. rewalidacji indywidu-
alnej, gimnastyki korekcyjnej, 
treningu umiejętności społecz-
nych czy arteterapii. Szkoła bę-
dzie ściśle współpracować z ro-
dzicami, którym zaproponuje 
także dodatkowe wsparcie w for-
mie m.in. konsultacji   medycz-
nych i psychologicznych czy bez-
płatnej mediacji w przypadku 
trudnych sytuacji rodzinnych.   
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Myszkowscy policjanci z ru-
chu drogowego interweniowali 
wobec 59- letniej kierującej 
osobówką. Kobieta straciła pa-
nowanie nad pojazdem, zje-
chała na prawe pobocze i da-
chowała. W wyniku tego zda-
rzenia kierująca z obrażenia-
mi ciała trafili do szpitala.

W piątek około godziny 18.00 
dyżurny myszkowskiej komendy 
otrzymał informację, że na drodze 
DK1 w Koziegłowach doszło do 
zdarzenia drogowego. Przybyli na 
miejsce mundurowi z wydziału 
ruchu drogowego wstępnie usta-
lili, że kierująca toyotą yaris, 
z nieustalonych dotąd przyczyn, 
straciła panowanie nad pojaz-
dem, zjechał na pobocze, a na-
stępnie wywróciła pojazd na 
dach. Kierująca, 59- letnia miesz-
kanka Łodzi z obrażeniami ciała 
trafiła do szpitala. Policjanci wy-
jaśniają szczegóły i okoliczności 
tego zdarzenia.

 kg

Pomagają od pięciu lat

Częstochowskie Centrum Wsparcia 
Rodziny

Częstochowskie Centrum 
Wsparcia Rodziny świętowało 
jubileusz swojej pracy. Prowa-
dzona przez Stowarzyszenie 
„Dla Rodziny”, współfinanso-
wana przez miasto placówka 
działa w Częstochowie od pię-
ciu lat.

Podczas jubileuszowego spo-
tkania w siedzibie Centrum przy 
ulicy Jasnogórskiej, prezes Sto-
warzyszenia „Dla Rodziny” Lidia 
Zeller podziękowała władzom 
miasta, przyjaciołom Centrum 
oraz wszystkim pracownikom za 
wsparcie, zaangażowanie i wy-
trwałość w realizacji kolejnych 
zadań na rzecz potrzebujących 
mieszkańców miasta. Wręczono 
również prezent – rower - pod-
opiecznej jednej z rodzin zastęp-
czych, funkcjonujących dzięki 
pomocy Centrum.

Częstochowskie Centrum 
Wsparcia Rodziny działa od 1 
lipca 2013 r. i jest współfinanso-
wane przez Gminę Miasto Czę-
stochowa. Stowarzyszenie „Dla 
Rodziny” realizuje zadania pu-

bliczne w zakresie ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

Główne zadania Centrum to 
m.in.: prowadzenie naboru kan-
dydatów do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej lub rodzinnego 
domu dziecka, szkolenia dla 
kandydatów i dalsze ich wspie-
ranie, praca z rodziną przeżywa-
jącą trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych, koordynowanie rodzinnej 
pieczy zastępczej, pomoc pełno-
letnim wychowankom pieczy za-
stępczej, interwencje kryzysowe, 
konsultacje wychowawcze, 
współpraca z ośrodkami adop-
cyjnymi i środowiskiem lokal-
nym.

Do tej pory, dzięki dotacjom z 
Urzędu Miasta,  Stowarzyszenie 

„Dla Rodziny” mogło już zreali-
zować takie zadania, jak m.in.:  
wyjazdy wakacyjne i ferie rodzin 
zastępczych, warsztaty dla me-
diatorów, zrealizować akcję 
„Młodość bez uzależnień” i pro-
jekt „Parasol rodzin zastęp-
czych”, zorganizować „Forum 
dla Rodziny” oraz pikniki ro-
dzinne.
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Nominacje

Zmiany w kierownictwie  
resortu rolnictwa

Poseł Szymon Giżyński otrzymał akt powo-
łania na stanowisko sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wręczył go 
-  w imieniu premiera Mateusza Morawieckie-
go - szef resortu  Jan Krzysztof Ardanowski.

Poseł związany z PiS zastąpił na stanowisku 
Zbigniewa Babalskiego, który kilka dni temu zło-
żył rezygnację.  Nowy członek kierownictwa re-
sortu rolnictwa został powołany na stanowisko z 

dniem 2 lipca. Jednym z obszarów kompetencji 
sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego będą 
kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Giżyński ukończył studia z zakresu filologii 
polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. W parlamentarnych ła-
wach zasiada nieprzerwanie od 2001 roku. Jest 
członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.
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Galeria Jurajska

Kończy jedne inwestycje i zapowiada kolejne
Tylko w ciągu ostatniego 

roku Galeria Jurajska wydała 
blisko 9 milionów złotych na 
nowe inwestycje, w tym m.
in. modernizację kilku wejść 
i stworzenie miejskiego ogro-
du na bulwarach Warty.    Na 
tym jednak nie koniec. Cen-
trum handlowe właśnie ogło-
siło kolejne zmiany.

Jurajska pięknieje
Galeria Jurajska inwestuje 

i to coraz więcej. Tylko w ciągu 
ostatniego roku na zmiany, ja-
kie zachodzą w centrum han-
dlowym, wydano blisko 9 milio-
nów złotych. Taką kwotę po-
chłonęło kilkanaście inwestycji, 
jakie zrealizowano w obiekcie 
od połowy 2017 roku do połowy 
2018 roku.

Centrum handlowe wzboga-
ciło się m.in. o mający 8,5 tys. 
m kw. miejski ogród, który po-
wstał nad Wartą, tuż przy gale-
rii, najnowocześniejszy w Pol-
sce system zarządzania parkin-
giem z aplikacją mobilną, nowy 
system monitoringu CCTV, 
a także poczekalnię na pozio-
mie +1 galerii urządzoną jak... 
tramwaj.

Ponadto galeria zmodernizo-
wała kilka wejść na parking 
wielopoziomowy, a także wej-
ście główne. W tej przestrzeni 
powstała m.in. ściana wodna, 
gigantyczny zegar z wahadłem, 
a także nowa winda widokowa. 
Zyskała także strefa wypoczyn-
kowo-dydaktyczna z akwa-
rium. Tam obok słonowodnego, 
stanęło drugie – słodkowodne.

– Idziemy z duchem czasu 
i zmieniamy się dla naszych 
klientów. Obserwujemy naj-
świeższe światowe trendy, do-
tyczące rozwoju przestrzeni 
handlowej i sukcesywnie wpro-
wadzamy je u nas, adaptując 
do lokalnych potrzeb i działają-
cego oz sukcesem obiektu    –  
mówi Roman Bugajczyk, dy-
rektor Galerii Jurajskiej. - Tym 
samym podnosimy nie tylko 
komfort robienia zakupów, ale 
tworzymy także nowoczesną 
przestrzeń sprzyjającą spotka-
niom, rekreacji, rozrywce, a na-
wet coworkingowi. Chętnie 
wprowadzamy zarówno tzw. 
ideę trzeciego miejsca, tworząc 
neutralne przestrzenie, jak 
również nowinki technologicz-
ne, które ułatwiają np. znale-

zienie samochodu czy sklepu  – 
dodaje.

II połowa 2018 roku będzie 
pracowita

Zrealizowane właśnie inwe-
stycje to jednak nie koniec prac. 
Na ostatnim spotkaniu najem-
ców centrum handlowe po-
chwaliło się kolejnymi planami. 
Już w tym roku rozpoczną się 
m.in.    prace modernizacyjne 
na poziomie +2 galerii.

W alejach handlowych wy-
mienione zostanie posadzka, 
pojawi się także nowa aranża-
cja sufitów. Podzielone na kilka 
etapów prace na poziomie +2 
potrwają kilka miesięcy.    Mo-
dernizację przejdzie także tzw. 
„złota aleja”. Tutaj także pojawi 
się nowa aranżacja alei, sufitów 
oraz kolejne, trzecie już akwa-
rium w Jurajskiej.

Także na największym placu 
galerii, na tzw. dużej rotundzie 
zajdą zmiany. Na windzie poja-
wi się ekran multimedialny. 
Galeria ma także w planach kil-
ka mniejszych inwestycji, 
w tym m.in. wymianę małej ar-
chitektury na pasażu,    zwięk-
szenie liczby miejsc postojo-

wych dla rowerzystów oraz mo-
dernizację szatni.

–  Inwestujemy w galerię za-
równo z myślą o klientach, jak 
również o najemcach. Chcemy 
być dobrym domem dla najlep-
szych marek, dając im możli-
wość rozwoju biznesu w nowo-
czesnej, unikalnej i atrakcyjnej 
przestrzeni handlowej, która 
przyciąga klienta i sprawia, że 
gotów jest on spędzić na zaku-
pach nawet kilka godzin – prze-
konuje Bugajczyk. -    Prace, ja-
kie będziemy prowadzić w tym 
roku w obrębie pasażu mają na 
celu z jednej strony podniesie-
nie jeszcze bardziej komfortu 
robienia u nas zakupów, z dru-
giej strony mają na celu zwrócić 
uwagę na najemców, którzy 
prowadzą swoją działalność na 
alejach objętych inwestycjami– 
wyjaśnia.

Najemcy też inwestują
Ale nie tylko galeria inwestu-

je, także jej najemcy. Tylko 
w ciągu ostatnich 3 lat właści-
ciel Jurajskiej oraz najemcy za-
inwestowali tutaj wspólnie kil-
kadziesiąt milionów złotych. In-
westycje najemców to przede 

wszystkim nowe otwarcia, ale 
także relokacje, remonty i po-
większenia lokali.

W samym tylko I półroczu 
2018 roku już 11 najemców 
zmodernizowało swoje sklepy, 
z czego 6 zmieniło lokalizację, 
a 3 znacząco zwiększyło po-
wierzchnię najmu. Od początku 
2016 roku prace modernizacyj-
ne lokali, w tym też alokacje 
i powiększenia, wykonało aż 21 
najemców galerii.

–  Najemcy, podobnie jak 
właściciele obiektu inwestują 
w Jurajską bo widzą jej ogrom-
ny potencjał biznesowy. Wpływ 
na to ma zarówno rosnąca dy-
namicznie    liczna klientów, jak 
również rosnące obroty we 
wszystkich segmentach oferty. 
Przyjazny jest także lokalny ry-
nek, na którym nie ma drugie-
go, tak dużego centrum handlo-
wego. W efekcie czego Jurajska 
przyciąga dziś nie tylko klien-
tów z Częstochowy i okolicz-
nych powiatów, ale także z dalej 
położonych miast, nie mają-
cych u siebie obiektów handlo-
wych tej skali  – podsumowuje 
dyrektor centrum handlowego.
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Politechnika Częstochowska

Małysz obronił  
licencjat

Adam Małysz dołączył do gro-
na absolwentów Politechniki 
Częstochowskiej. Utytułowany 
skoczek narciarski w ponie-
działek (2.07.) obronił pracę li-
cencjacką na Wydziale Zarzą-
dzania.

Małysz studiował turystykę i re-
kreację. Temat jego pracy był ściśle 
związany z jego rodzinny miastem. 

Tytuł brzmiał: „Produkt turystycz-
ny i jego promocja na przykładzie 
miasta Wisły”. Mimo że, jak sam 
zaznaczał, pytania komisji były 
dość trudne, to udało mu się zdać 
na piątkę. Promotorem Adama 
Małysza był dr Andrzej Brzeziński 
z Politechniki Częstochowskiej, 
który podkreślał, że będzie nama-
wiał go do kontynuowania nauki 
na naszej uczelni. kg

Myszków

Dachowała 
toyotą  
na DK1
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Zarząd Województwa Śląskiego za-
twierdził listę wniosków wybranych do  
dofinansowania na  inwestycje z  za-
kresu gospodarki wodno – ściekowej. 
Jest wśród nich projekt pod  nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z  
przyłączami do  posesji w  Rudnikach, 
ul.  Stalowa i  ul.  Leśna”.

To  kolejny sukces Urzędu Gminy Rę-
dziny. W tej  kadencji pracy samorządu, 
skuteczność w  aplikowaniu o  środki ze-
wnętrze ma 100  procentową tj.  każdy zło-
żony wniosek został pozytywnie oceniony i  
dofinansowanie przyznane. Teraz do  tej  
długiej listy można dopisać kolejny. Ze  
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w  
Katowicach przyszła informacja, że  Za-
rząd Województwa Śląskiego zatwierdził li-

stę wniosków wybranych do  dofinanso-
wania w  ramach poddziałania 5.1.2. Go-
spodarka wodno – ściekowa Regionalny 
Inwestycje Terytorialne Subregionu Pół-
nocnego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na  lata 
2014 – 2020. A  wśród nich znalazł się 
projekt budowy kanalizacji sanitarnej w  
ul.  Stalowej i  Leśnej w  Rudnikach. Gmi-
na Rędziny czeka jeszcze na  podpisanie 
umowy dotacyjnej, więc  trudno na  razie 
bardziej szczegółowo określić termin reali-
zacji tej  inwestycji, ale  na  pewno jest to  
kwestia najbliższej przeszłości. Na  ul.  Le-
śnej i  Stalowej powstanie ponad 3200  m 
kanalizacji. Zaplanowano 527  m przyłą-
czy kanalizacyjnych, 1050  m kanalizacji 
sanitarnej tłocznej oraz  1632,80  m kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Dofinansowanie unijne  
na  kanalizację

Święto policji 
w myszkowskim garnizonie

W Miejskim Domu Kul-
tury w Myszkowie odbyła 
się uroczysta akademia 
z okazji Święta Policji. 34 
myszkowskich policjan-
tów awansowało na wyż-
sze stopnie służbowe. 
Wśród zaproszonych go-
ści był m.in. Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkie-
go Policji insp. Piotr Ku-
cia.

Myszkowscy policjanci 
podczas obchodów swoje-
go święta   przyjęli gratula-
cje, życzenia i podziękowania za dobrą 
i sumienną służbę.  Podczas uroczysto-
ści 34. funkcjonariuszy otrzymało z rąk 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego  
policji  insp. Piotra Kuci akty mianowa-
nia na wyższe stopnie służbowe. Mysz-
kowscy policjanci w dniu obchodów 
swojego święta przyjęli wiele słów uzna-
nia za codzienne działania zmierzające 
do zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom powiatu. Akademię policyjną 
uświetniła orkiestra Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Katowicach. Po ode-
graniu Mazurka Dąbrowskiego rozpo-
czął Komendant Powiatowy  policji  
w Myszkowie mł. insp. Jacek Kurdybel-
ski. Podziękował wszystkim policjantom 
za codzienną służbę, za oddanie i rzetel-
ność. Szef myszkowskich stróżów prawa 
skierował również swoje podziękowania 
za wsparcie i przychylność do władz po-
wiatowych i innych podmiotów z który-
mi myszkowscy policjanci współpracują 
od lat. Po wręczeniu awansów były po-
dziękowania, gratulacje i życzenia.

Z olsztyńskiego rynku wystarto-
wał Rajd Pieszy ,,Ekonomia Spo-
łeczna na Jurajskim Szlaku” zor-
ganizowany przez Jurajski Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej w Częstochowie.  

Oficjalnego otwarcia rajdu dokona-
ła zastępca wójta Gminy Olsztyn, Mał-
gorzata Haładyj.

Organizatorzy zaprosili przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych, sto-
warzyszeń, fundacji, wolontariuszy, 
pracowników spółdzielni socjalnych 
oraz reprezentantów różnych środowisk 
z terenu powiatu częstochowskiego.

Każdy uczestnik otrzymał pakiet star-
towy: plecak, bawełnianą koszulkę, dłu-
gopis, butelkę wody mineralnej oraz ka-
napkę. Trasa rajdu wiodła szlakami 
w Rezerwacie Przyrody ,,Sokole Góry” 
przez Biskupice w gminie Olsztyn, i dalej 
przez Choroń aż do Jastrzębia w gminie 
Poraj.

Wędrowcy zostali podzieleni na kilka 
grup. Każda grupa rozwiązywała zadania 

na orientację w terenie. Na koniec uczest-
nicy rajdu musieli odpowiedzieć na pyta-
nia zadawane przez pirata. Prawidłowe 
odpowiedzi dawały przepustkę na prom, 
który dopływał do Ośrodka ,,Marina Po-
raj” nad Zalewem Porajskim. Na miejscu 
organizatorzy zorganizowali biesiadę z lo-
sowaniem nagród, upominkami i pieczo-
nymi kiełbaskami.

Wójt Gminy Poraj, Łukasz Stachera po-
dziękował przybyłym za uczestnictwo 
w rajdzie oraz dokonał jego symboliczne-
go zamknięcia.

Z Olsztyna do Poraja na nogach

MYSZKÓW

Gmina Koniecpol pozyskała dota-
cję dla swoich sołectw w ramach. Zo-
staną one przeznaczone na inicjaty-
wy lokalne. 

Na liście projektów dofinansowanych 
znalazły się następujące sołectwa: Sta-
ry Koniecpol, Okołowice, Kuźnica Gro-
dziska, Radoszewnica, Rudniki Kolo-
nia.

Projekty z gminy Koniecpol obejmują 
działania na rzecz kultywowania trady-
cji poprzez zakup strojów ludowych, 
budowę placów zabaw dla dzieci oraz 
wyposażenie świetlicy środowiskowej, 
w tym:

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Stary Koniecpol”,

„Budowę placu zabaw dla dzieci 
w miejscowości Kuźnica Grodziska”,

„Budowę placu zabaw dla dzieci 
w miejscowości Okołowice”,

„Budowę placu zabaw dla dzieci 
w miejscowości Radoszewnica”,

„Kultywowanie tradycji poprzez za-
kup strojów ludowych dla zespołu KGW 
Rudniczanki”.

O pomoc finansową w ramach kon-
kursu mogły ubiegać się sołectwa tylko 
za pośrednictwem urzędów gmin, które 
ostatecznie przygotowały wnioski o do-
finansowanie.

Dzięki mechanizmowi Konkursu 
Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych so-
łectwa z terenu województwa śląskiego 
mają możliwość realizacji przedsię-
wzięć, które są najpilniejsze i prioryte-
towe dla małych społeczności.

- Konkurs dla małych, oddolnych ini-
cjatyw stanowi niewątpliwie szansę dla 

małych społeczności i sołectw. Realizo-
wany do końca 2017 roku w naszej 
gminie program naprawczy nie dopusz-
czał tworzenia funduszu sołeckiego, 
a tym samym blokował możliwość re-
alizacji drobnych, ale ważnych zadań. 
Dopiero w roku 2018, a dokładnie na 
sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca, 
podjęliśmy uchwałę o wyodrębnieniu 
w budżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki. Utworzenie tego 
funduszu, a tym samym stworzenie 
możliwości występowania o środki ze-
wnętrzne, otwiera możliwości rozwoju 
naszych sołectw –  mówi burmistrz Ry-
szard Suliga. - Pomimo ograniczeń, 
w latach poprzednich rozpoczęliśmy re-
alizację wielu zadań na terenach wiej-
skich, w tym budowę wodociągów, ka-
nalizacji i poprawę nawierzchni dróg. 
Tereny wiejskie w naszej gminie nie po-
zostaną w tyle i będą rozwijać się na 
równi z terenem miejskim –  podkreślił 
Burmistrz.        

Wsparcie finansowe w formie kon-
kursu na inicjatywy lokalne służy reali-
zacji celów określonych w „Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego „Ślą-
skie 2020+” oraz „Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Województwa Ślą-
skiego do roku 2030”. Wnioskowane 
przedsięwzięcia realizują takie cele jak 
kształtowanie świadomości narodowej 
i obywatelskiej mieszkańców, pobudza-
nie aktywności gospodarczej, podno-
szenie konkurencyjności i innowacyj-
ności gospodarczej województwa, za-
chowanie wartości środowiska kulturo-
wego i przyrodniczego oraz kształtowa-
nie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Pieniądze dla sołectw  
na inicjatywy lokalne

W Janowie podpisa-
no umowę na „Kom-
pleksową wymianę 
źródła ciepła oraz in-
stalacji centralnego 
ogrzewania w budyn-
ku szkoły podstawo-
wej”. Prace już się 
rozpoczęły.

Umowę podpisali: Jo-
anna Ścigaj i Małgorzata 
Laskowska – wójt 
i skarbnik Gminy Janów 
oraz po stronie wyłonio-
nego w przetargu wyko-
nawcy Firmy Budowla-
nej AGBUD – właściciel 
Michał Maciejczyk.

W ramach projektu wymieniona zosta-
nie kotłownia oraz cała instalacja central-
nego ogrzewania. Nowa instalacja będzie 
wodno-pompowa, dwururowa z rur ze 
stali węglowej ocynkowanej. Cały system 
będzie zamknięty. Zamontowane zostaną 
dwa kotły grzewcze do spalania biomasy – 
pelet. Kotły oraz cała instalacja centralne-
go ogrzewania będzie sterowana poprzez 

regulator pogodowy, który dostosowywać 
będzie temperaturę wewnątrz budynku 
do istniejących warunków atmosferycz-
nych.

Wartość robót budowlanych opiewa na 
kwotę 698 171,20 zł. Prace rozpoczęły się 
2 lipca. Zakończenie zaplanowano na 
wrzesień bieżącego roku.

Na dofinansowanie projektu Gmina Ja-
nów pozyskała ponad 330 tys. zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ciepło i ekologicznie 
w szkole

KONIECPOL

OLSZTYN

JANÓW
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Napadli  
na 64-latka

Policjanci z Katowic ustalili tożsa-
mość mężczyzn, którzy na ulicy Gli-
wickiej pobili 64-latka i zabrali mu 
saszetkę z pieniędzmi, dokumenta-
mi oraz telefon komórkowy, a na-
stępnie uciekli. Dzielnicowy uzyskał 
informacje o tożsamości jednego 
z nich - 29-latka, który został za-
trzymany i usłyszał już zarzuty roz-
boju. Drugi ze sprawców - 16-latek - 
za swój czyn odpowie przed sądem 
rodzinnym. Znana jest również toż-
samość trzeciego sprawcy.

Do zdarzenia doszło 13 maja 2018 
roku po 5.00. Jak wynika z ustaleń po-
licjantów, trzech mężczyzn weszło za 
pokrzywdzonym do tramwaju na przy-
stanku w Katowicach przy ul. 3 maja. 
Gdy pokrzywdzony wysiadł w pobliżu 
skrzyżowania ulicy Gliwickiej i Jana 
Pawła II, mężczyźni wysiedli za nim. Po 
przejściu kilkudziesięciu metrów zaata-
kowali 64-latka. Pobili go i zabrali mu 

saszetkę z pieniądzmi, dokumentami 
oraz telefon komórkowy, a następnie 
uciekli. Na szczęście pokrzywdzony nie 
odniósł poważnych obrażeń i powiado-
mił o wszystkim policjantów. Wizeru-
nek sprawców został zarejestrowany 
przez kamery monitoringu podczas jaz-
dy tramwajem. Sprawą zajęli się poli-
cjanci z Wydziału Kryminalnego Komi-
sariatu Policji VII w Katowicach pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej Ka-
towice Zachód.

Kilkanaście dni temu, za zgodą pro-
kuratury, opublikowany został wizeru-
nek sprawców. Dzielnicowy uzyskał in-
formacje o tożsamości jednego z nich. 
29-latek został zatrzymany i usłyszał 
już zarzuty rozboju. Drugi ze sprawców 
to 16-latek, który odpowie za swój czyn 
przed sądem rodzinnym. Policjanci 
znają również tożsamość trzeciego 
sprawcy, który wkrótce zostanie prze-
słuchany. Wszyscy zatrzymani to 
mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.

Po rozboju schował się  
w kościele

Szaleńcza jazda  
22-latka

Ukrywał się 17 lat

W ręce policjantów z gorzyckiego 
komisariatu wpadł 22-latek, który 
nie zatrzymał się do kontroli drogo-
wej i uciekał przed stróżami prawa. 
Nie dość, że był pijany i miał zakaz 
prowadzenia pojazdów, to w dodat-
ku był poszukiwany celem odbycia 
kary więzienia.

Policjanci z Komisariatu Policji w Go-
rzycach zauważyli na ulicy Raciborskiej 
w Rogowie alfę romeo, którym, według 
posiadanych informacji, mógł się poru-
szać poszukiwany mężczyzna. Mundu-
rowi postanowili go zatrzymać do kon-
troli. Kierowca nie zareagował jednak 
na wydane mu sygnały świetlne i dźwię-
kowe do zatrzymania i gwałtownie przy-
spieszył. Uciekając przed stróżami pra-
wa, kilkukrotnie naruszał przepisy ru-
chu drogowego nie sygnalizując swoich 
manewrów, wyprzedzał na podwójnej 
linii ciągłej i nie stosował się do znaków 
stop. Na rondzie w Czyżowicach skręcił 
w ulicę Gorzycką, a następnie w Pia-
skową. 

Na skrzyżowaniu z ulicą Rybnicką 
inny patrol zablokował mu radiowozem 
drogę ucieczki. Widząc blokadę, 22-la-
tek skręcił do posesji, gdzie zatrzymał 
się, uderzając w bramę wjazdową. Nie 
powstrzymało to jednak uciekiniera, 
który przeskoczył bramę i uciekał dalej 
pieszo w kierunku Turzy Śląskiej. Po 
kilkuset metrach mężczyzna został za-
trzymany przez policjantów. 

Po sprawdzeniu go w policyjnych ba-
zach danych okazało się, że jest poszu-
kiwany celem odbycia kary więzienia. 
Mundurowi sprawdzili jego stan trzeź-
wości. W organizmie pirata drogowego 
było blisko 1,5 promila alkoholu. Oka-
zało się także, że prowadził samochód 
pomimo orzeczonego przez sąd zakazu. 
Kierowca nie posiadał ubezpieczenia 
pojazdu i miał nieaktualne badania 
techniczne, w związku z czym zatrzy-
mano mu dowód rejestracyjny. 22-la-
tek trafił już za kraty. Jego odsiadka 
może się wydłużyć, gdyż za popełnione 
przestępstwo grozi mu do pięciu lat 
więzienia.

Zabrzańscy kryminalni zatrzymali 
mężczyznę poszukiwanego listem goń-
czym, który przez 17 ukrywał się 
przed wymiarem sprawiedliwości. 
Mężczyzna zgodnie z wyrokiem sądu 
miał ”odsiedzieć” prawie 2 lata. Taką 
karę otrzymał za włamania do automa-
tów telefonicznych i kradzież z nich 
gotówki oraz żetonów.

Zabrzańscy kryminalni zajmujący się 
poszukiwaniem osób ukrywających się 
przed wymiarem sprawiedliwości tym ra-
zem zatrzymali mężczyznę, który ukrywał 
się od 17 lat. W 2001 roku za mężczyzną 
został wystawiony list gończy, który naka-
zywał zatrzymanie poszukiwanego i osa-
dzenie go w zakładzie karnym za popeł-
nione przestępstwa. W czasach, kiedy te-
lefony komórkowe dopiero wchodziły na 
rynek i korzystać z nich mogli tylko nie-
liczni, mężczyzna włamywał się do pu-

blicznych automatów telefonicznych 
i kradł z nich gotówkę oraz żetony. Został 
za to skazany na rok i 10 miesięcy więzie-
nia, ale nigdy nie stawił się w zakładzie 
penitencjarnym, aby odbyć karę. Za-
brzańscy kryminalni prowadzili działania 
zmierzające do ustalenia pobytu i zatrzy-
mania poszukiwanego. Mężczyzna wielo-
krotnie zmieniał swoje miejsce zamiesz-
kania, ograniczył lub zerwał całkowicie 
kontakty z najbliższymi. Jak ustalili poli-
cjanci, poszukiwany ostatecznie wyjechał 
do Niemiec, gdzie założył rodzinę i prowa-
dził nawet działalność gospodarczą. Ten 
trop doprowadził w końcu do jego zatrzy-
mania. 43-latek wpadł w ręce policjantów 
w Polsce. Stróże prawa ustalili, że mężczy-
zna ukrywa się w mieszkaniu po swoim 
zmarłym ojcu w zabrzańskiej dzielnicy Bi-
skupice. Poszukiwany został zatrzymany 
i osadzony w policyjnym areszcie. Obec-
nie czeka na konwój do zakładu karnego.

Zatrzymany po pościgu. 
Padły strzały

Konstruowali petardę. 
Zakończyło się tragicznie

Policjanci z Katowic prowadzili 
pościg za kierowcą, który nie zatrzy-
mał się do kontroli i uciekał w stro-
nę Tychów. Do akcji włączyli się 
również tyscy policjanci oraz funk-
cjonariusze z katowickiego oddziału 
prewencji. Kiedy mężczyzna potrą-
cił interweniującego policjanta, pa-
dły strzały z broni służbowej. 31-la-
tek po pieszym pościgu został za-
trzymany. Policjant oraz policjant-
ka, która zaczęła uskarżać się na ból 
w klatce piersiowej, trafili do szpita-
la, gdzie udzielono im pierwszej po-
mocy. O dalszym losie zatrzymane-
go zdecyduje prokurator i sąd.

Na drodze krajowej nr 86 w Katowi-
cach, policjanci z wydziału ruchu dro-
gowego katowickiej komendy miejskiej 
zatrzymali do kontroli drogowej kierow-
cę audi, który przekroczył dozwoloną 
prędkość. Jak się okazało, kierowca sa-
mochodu nie posiadał dowodu rejestra-
cyjnego. Policjanci ukarali mężczyznę 
mandatami karnymi i zakazali dalszej 
jazdy. Kilka godzin później, zauważyli, 
że kierowca, pomimo zakazu, jedzie 
tym samym pojazdem w kierunku Ty-

chów. Widząc to, ruszyli za nim, dając 
mu sygnały świetlne i dźwiękowe do za-
trzymania. Kierowca nie zareagował 
i zaczął uciekać. Mundurowi powiado-
mi dyżurnego oraz policjantów z Ty-
chów, którzy również wkroczyli do ak-
cji. Kierowca audi wjechał w ulicę Brat-
ków w Tychach, a następnie w ślepą 
uliczkę. Stróże prawa z Katowic i Ty-
chów zablokowali mu wyjazd. Gdy poli-
cjant z Katowic wybiegł z radiowozu, 
kierowca ściganego samochodu przeje-
chał mu po stopie. Padły strzały z bro-
ni służbowej w kierunku auta. Kierow-
ca audi kontynuował jednak ucieczkę. 
Ominął policyjną blokadę, a następnie 
porzucił auto i uciekł pieszo. Chwilę 
później został zatrzymany przez poli-
cjantów z katowickiego oddziału pre-
wencji, gdy ukrywał się w zaroślach. 
Zatrzymany mężczyzna, to 31-latek 
z Żor. Trafił on do policyjnego aresztu. 
Zatrzymanemu została pobrana krew 
do badań. Policjant oraz policjantka, 
która zaczęła uskarżać się na ból 
w klatce piersiowej, trafili do szpitala, 
gdzie udzielono im pierwszej pomocy. 
Zatrzymany 31-latek stanie wkrótce 
przed prokuratorem.

Podczas imprezy na prywatnej pose-
sji w Rybniku doszło do tragicznego 
zdarzenia. Eksplozja petardy doprowa-
dziła do śmierci 23-latka i zranienia o 
rok starszego mężczyzny. Rybniccy 
śledczy, pod nadzorem prokuratury, 
wyjaśniają przyczyny i okoliczności 
tego wypadku.

W sobotę około 22.00, na terenie pry-
watnej posesji w Rybniku, doszło do tra-
gicznego w skutkach zdarzenia. W trakcie 

trwania imprezy eksplodował materiał pi-
rotechniczny. Śmierć poniósł 23-letni 
mieszkaniec Rybnika. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że do zdarzenia doszło podczas 
konstruowania petardy. Prokurator zarzą-
dził przeprowadzenie sekcji zwłok. W wy-
padku ucierpiał również 24-letni mężczy-
zna, który został przetransportowany do 
szpitala. Jego życiu nie zagraża jednak nie-
bezpieczeństwo. Rybniccy, śledczy pod 
nadzorem prokuratora, ustalają przyczyny 
i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
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Policjanci z wydziału prewencji 
bielskiej komendy i komisariatu 
w Szczyrku zatrzymali 61-letniego 
mężczyznę, podejrzewanego o roz-
bój. Napastnik zaatakował kobietę 
i skradł jej torebkę wraz dokumenta-
mi, kartą bankomatową oraz telefo-
nem komórkowym. Świadkowie zda-
rzenia natychmiast zareagowali 
i zdołali odzyskać skradzione mie-
nie. Sprawca uciekł i ukrył się w po-
bliskim kościele.

Do zdarzenia doszło w Wilkowicach na 
ul. Cmentarnej. Napastnik zaatakował 
71-letnią kobietę i skradł jej torebkę, 
a wraz z nią dokumenty, kartę banko-
matową i telefon komórkowy. Kobieta 
wszczęła alarm. Świadkowie tego zdarze-
nia – syn pokrzywdzonej oraz pracowni-
cy pobliskiego cmentarza, natychmiast 
zareagowali. Usiłowali ująć sprawcę. Nie 

zdołali, ale odzyskali skradzione mienie.
Policjanci poszukiwali napastnika. 

W miejsce, gdzie doszło do zdarzenia 
skierowano policyjne patrole. Śledczy 
ustalili, że mężczyzna schronił się w ko-
ściele, celem uniknięcia zatrzymania. 
Z informacji, które posiadali policjanci 
wynikało, że może on zagrażać zarówno 
sobie, jak i innym uczestnikom mszy 
świętej. Postanowili działać natych-
miast. Z uwagi na powagę miejsca oraz 
sytuacji, nieumundurowani stróże pra-
wa weszli do kościoła. Gdy pokazali le-
gitymacje służbowe podejrzewanemu 
mężczyźnie, prosząc o opuszczenie ko-
ścioła, wówczas stał on się wyjątkowo 
agresywny. Krzyczał, szarpał się i wyry-
wał, próbując udaremnić zatrzymanie. 
Obezwładniono go i zakuto w kajdanki. 
Sprawca został zatrzymany. Wkrótce 
usłyszy zarzuty. Za rozbój grozi mu do 
12 lat za kratami.

Policjanci referatu patrolowo-in-
terwencyjnego z Jastrzębia Zdroju 
zatrzymali 30-latka, który zaatako-
wał ratowników medycznych. 
W trakcie próby udzielenia pomocy 
kobiecie, nietrzeźwy partner po-
szkodowanej wyzywał sanitariuszy, 
szarpał ich, a także groził im śmier-
cią. Mężczyzna nie reagował również 
na polecenia interweniujących mun-
durowych, twierdząc, że... nie podda 
się bez walki. W efekcie agresor zo-
stał zatrzymany. Za znieważenie 
i naruszenie nietykalności cielesnej 
ratowników medycznych grożą mu 3 
lata więzienia.

Policjanci z referatu patrolowo-inter-

wencyjnego zostali wezwani na inter-
wencję na ulicę Wesołą, gdzie ratowni-
cy medyczni, udzielając pomocy leżącej 
na ulicy kobiecie, byli wyzywani przez 
agresywnego partnera poszkodowanej, 
który ich szarpał, a także groził śmier-
cią. 

Podczas interwencji mundurowych, 
30-latek nadal był agresywny i nie re-
agował na polecenia policjantów, twier-
dząc, że „nie podda się bez walki”. 
W efekcie stróże prawa obezwładnili go 
i mężczyzna trafił do policyjnego aresz-
tu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. 
Przyznał się do zarzucanych mu czy-
nów. Za znieważenie i naruszenie nie-
tykalności cielesnej ratowników me-
dycznych grożą mu 3 lata więzienia.

Zaatakował ratowników 
medycznych
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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 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 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
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

— 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

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 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 20 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  

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

 16.900 - 19.900 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 C4 1.4 E, rok prod. 2005   9.800 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 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 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 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. 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 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. 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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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 271; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mundial 2018; 1/8F 

(7)
11:05 Dr Quinn; Seria VI, 

odc. 1/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

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

Szwajcarski Park 
Narodowy; film 
dokumentalny; Austria 
(2015); reż.:Kurt Mayer

13:45 Elif; s.II; odc. 272; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Serial fabularny
16:50 FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 5; 

telenowela historyczna 
TVP

17:55 Korona królów; odc. 6; 
telenowela historyczna 
TVP

18:30 Opole na bis; koncert
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Podsumowanie 1/8F 
(Podsumowanie 1/8F)

21:10 Superman; USA 
(1978); reż.:Richard 
Donner; wyk.:Christopher 
Reeve, Ned Beatty, 
Terence Stamp

23:35; s. W. A. T. – 
Jednostka specjalna; odc. 
7; serial; USA (2017)

00:30 Putin 4.0; film 
dokumentalny; 
reż.:Barbara Włodarczyk

01:30 Kochankowie mojej 
mamy; komediodramat; 
reż.:Radosław Piwowarski; 
wyk.:Krystyna Janda, 
Rafał Węgrzyniak, Bohdan 
Smoleń, Krzysztof Zaleski, 
Zdzisław Kuźniar, Hanna 
Skarżanka, Stanisław 
Brudny

03:15 Sfora; reż.:Wojciech 
Wójcik; wyk.:Olaf 
Lubaszenko, Paweł 
Wilczak, Radosław Pazura, 
Krzysztof Kolberger

04:20 Notacje – Janusz 
Szuber. Cień utraconego 
raju; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 21 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
656 - Największy strach; 
serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 91 
„Diagnoza”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

10:55 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Mundial 2018; 1/8F 

(8)
13:35 Daleko od szosy; odc. 

6/7 - Egzamin; serial TVP
14:55 Postaw na milion; s.I; 

odc. 121; teleturniej
16:00 Familiada; odc. 2354; 

teleturniej
16:30 Koło fortuny; odc. 22 

ed. 3; teleturniej
17:10 Czarna Perła; odc. 

31/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Festiwal Dwa Teatry - 

reportaż
19:05 Barwy szczęścia; odc. 

1862; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Kino relaks – 
Hotelowa miłość; 
komedia romantyczna; 
USA (2008); reż.:Stephen 
Belber; wyk.:Jennifer 
Aniston, Steve Zahn, 
Woody Harrelson, Fred 
Ward

21:50 Jedyna szansa; odc. 1; 
serial; Francja (2015); 
reż.:Francois Velle; 
wyk.:Alexandra Lamy, 
Pascal Elbé, Lionel 
Abelanski, Lionnel Astier

23:00 Jedyna szansa; odc. 2; 
serial; Francja (2015)

00:15 Randka w ciemno; 
komedia; reż.:Wojciech 
Wójcik; wyk.:Katarzyna 
Maciąg, Borys Szyc, 
Lesław Żurek, Anna 
Dereszowska, Zbigniew 
Zamachowski, Bogusław 
Linda, Tomasz Kot, 
Danuta Stenka, Krystyna 
Tkacz

01:55 Glina; odc. 10/25; 
serial kryminalny TVP

03:05 Glina; odc. 11/25; 
serial kryminalny TVP

TV Polsat środa 4-07-2018
5:00 Disco Gramy; program 

muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat 

News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (536); 
serial paradokumentalny

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

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (70); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (683); 
serial paradokumentalny. 
Tomasz wyznaje żonie, 
pielęgniarce Sylwii, że w 
trakcie awantury zabił 
właściciela sklepu - fana 
wrogiej drużyny 
piłkarskiej. Zeznaje na 
policji,...

11:45 Gliniarze (194); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (591); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (17); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (646); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:40 Gliniarze (136); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (18); 

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

Kiepskich (48); serial 
komediowy. Głową 
rodziny Kiepskich jest 
Ferdynand, od zawsze 
bezrobotny, pijak i leń. 
Jego żona Halina z pensji 
pielęgniarki musi 
utrzymywać cały...

20:05 Świat według 
Kiepskich (520); 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 Kocham cię, Beth 
Cooper; komedia, Kanada/
USA 2009

22:55 Boski żigolo; komedia, 
USA 1999

0:50 Podwójne życie; dramat 
obyczajowy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie/USA 
2011. Walter pogrąża się 
w depresji. Jego rodzina 
się rozpada. Ocaleniem dla 
mężczyzny okazuje się... 
pluszowa pacynka w 
kształcie bobra.

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Bardzo długi nóż 
(1024); serial fabularno-
dokumentalny

7:35 W-11 - Wydział 
Śledczy: Ostatni skok 
(1026); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Rillettes z łososiem (32); 
magazyn kulinarny. 

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Karczma Leśniczanka, 
Wielbark (11); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (314); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (572); 
serial paradokumentalny

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

12:30 19+ (202); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (203); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Sieć (1027); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Jesteś dla mnie 
najważniejsza (1028)

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Broniszówka (8); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (315); serial 
paradokumentalny

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

18:00 Ukryta prawda (573); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: Mule 

po francusku w sosie 
śmietanowym (23); 
magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2707); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (81); 
teleturniej

21:30 Peacemaker; film 
sensacyjny, USA 1997

0:00 Zostań żywy; horror, 
USA 2006

1:50 MasterChef Junior 
(2/10); program 
rozrywkowy. Pozostałe 
dwadzieścioro dzieciaków 
staje do walki o wejście do 
finałowej czternastki. 
Miejsc w następnym 
etapie trzeciej edycji 
programu jest coraz...

3:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 92

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 2

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial, USA 2015

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial, Polska; odc. 13

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77. 
Do lombardu przychodzi 
Hofer w towarzystwie 
szalonego naukowca 
Alfreda. Chce zastawić 
cały swój sprzęt malarski. 
Nagabywany przez Adka 
przyznaje, że wspólnie 
budują wehikuł czasu…

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78. 
Do lombardu przychodzi 
starszy pan, Franciszek, 
dawny mistrz szachowy. 
Przynosi w zastaw bardzo 
piękne bursztynowe 
szachy o dużej wartości…

20:00 Prowokacja; akcja, 
USA 2005. Harlan Banks 
jest złodziejem i mistrzem 
w swoim fachu. Jego 
dziewczyna, Jada, chce, 
by znalazł sobie jakieś 
uczciwe zajęcie…

21:50 Mechanik: Czas 
zemsty; akcja, Niemcy, 
USA 2005. Były 
komandos Nikolaj 
Czerenienko pracuje jako 
mechanik w podmiejskim 
warsztacie. Pewnego dnia 
podczas przypadkowej 
strzelaniny miejscowy 
gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna…

23:45 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji, Włochy 2013

01:00 Trzynasty Apostoł; 
serial akcji, Włochy 2013

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial, Polska 2010; odc. 1

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 43; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
833; serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.X; odc. 121 
- Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem

13:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 229 - Pasja; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial kryminalny 
TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
74 - Kulturysta na skróty

16:20 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 231 - Dobry 
mąż ; serial kryminalny 
TVP

20:15 Cesarzowa Ki; odc. 19; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 232 - 15:10 
do Skarżyska; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 16; serial 
policyjny TVP

01:55 Pitbull; odc. 17; serial 
policyjny TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
833; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia pachnąca 
ziołami

07:15 Śpiewające fortepiany 
(35)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny

09:10 Koło fortuny; odc. 206 
ed. 4; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (2); 
teleturniej muzyczny

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /16/ - „Windą 
do nieba” - 2 plus 1

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /97/ - „Jimmy 
Joe” - Karin Stanek

11:15 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/26/; Francja (2016)

11:45 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - Nówka; /cz. 1-2/

13:50 Śpiewające fortepiany 
(36)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVI Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2014 (1) Seks; 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVI Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2014 (2) Sport; 
widowisko rozrywkowe

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVI Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2014 (3) Chwila 
relaksu; widowisko 
rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na klopsy do Iławy; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Gambia odc. 10; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Sycylia - Wokół Palermo; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/18/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(37)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (38) - Cyganie; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 5) - Ojciec; 
widowisko

23:10 Koło fortuny; odc. 205 
ed. 4; teleturniej

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /4/ - Eleni

00:25 Młynarski – piosenka 
finałowa; film 
dokumentalny

02:00 Tylko jeden skecz – 
Kabaret TEY (4); program 
rozrywkowy

02:25 Kierunek Kabaret; /49/ 
- Moda i uroda

03:25 Rozrywka Retro – 
Dinozaury ruszają w 
Polskę

5:15 Ukryta prawda (270); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (349); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Żelazną 
pięścią (68); serial 
fabularno-dokumentalny

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

9:15 Magda M. (2); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (624); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Kopciuszek (69); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (523); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (350); serial 
paradokumentalny

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

16:55 Magda M. (3); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (6); 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 (625); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Zagadka 
przeznaczenia; dramat 
obyczajowy, USA 2009. 
Biograf pisarza poznaje 
sekrety bliskich mu osób. 
Zmienia to jego życie.

22:25 Olimp (7); serial 
fantasy. Wychowywany 
przez matkę Heros (Tom 
York) chce dowiedzieć się 
więcej o swoim ojcu. Musi 
odszukać i uwolnić 
wyrocznię Gai. Liczne...

23:35 Przerażacze; horror 
komediowy, Nowa 
Zelandia/USA 1996. 
Duchy są na usługach 
swojego pogromcy.

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

4:00 Druga strona medalu: 
Anna Komorowska (2); 
talk-show. Anna 
Komorowska opowie 
Jolancie Pieńkowskiej, 
jakim partnerem jest 
Bronisław Komorowski. 
Wyjawi, jak wygląda 
codzienne życie z 
politykiem.

4:30 Druga strona medalu: 
Jacek Olszewski (6); talk-
show. Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej jest Jacek 
Olszewski, mąż zmarłej 
siatkarki Agaty Mróz

5:30 Swatka milionerów 
(6/10); reality show

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(18/39); magazyn 

7:00 Ostre cięcie (8/10); 
program rozrywkowy

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

8:15 Apetyt na miłość (9/12); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (9/10); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (4/13); program 

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (2/13); program 

11:45 Kuchenne rewolucje 
(4/13); program 

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6); reality 
show

13:35 W dobrym stylu 
(7/12); magazyn 

14:20 Misja Pies (5/12); 
program rozrywkowy

14:55 W roli głównej: 
Joanna Przetakiewicz 
(7/8) talk-show

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie (1/5); program 

16:55 Apetyt na miłość 
(2/12); program 

17:55 Kuchenne rewolucje 
(3/13); program 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (10/13); 
program rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (5/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (6/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(5/8); reality show

21:40 Misja ratunkowa 
(1/10); program 

22:25 Pani gadżet (10/22); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów (1/6); program 

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (1/6)

23:55 Oddział dla grubasów 
(7/10); serial dokum…

0:25 Project Runway: 
Nastolatki (1/10); 
program rozrywkowy

1:25 Project Runway: 
Nastolatki (2/10); 
program rozrywkowy

2:20 W roli głównej: Kayah 
(3/16) talk-show

2:50 Najsztub słucha: 
Paulina Krupińska (1/6) 
talk-show

3:20 Wiem, co jem (9/10); 
magazyn poradnikowy

3:50 Wiem, co jem (6/16); 
magazyn poradnikowy

4:20 Wiem, co jem (3/10); 
magazyn poradnikowy

4:50 Wiem, co jem 3 
(15/16); magazyn 
poradnikowy. Kuchnia 
polska słynie z ciast 
i deserów. Najbardziej 
lubimy sernik, szarlotkę 
i makowiec

05:35 Mundial 2018
07:30 Mundial 2018 - Prosto 

z Mundialu
08:05 Mundial 2018; Studio 

Mundial
14:15 Mundial 2018 mecz
16:25 Mundial 2018 mecz
18:35 Mundial 2018; Studio 

Mundial
20:20 Mundial 2018; 

Podsumowanie 1/8F
22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:25 Polska na Mundialu
01:30 Mundial 2018
03:25 Mundial 2018

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

przedszkolaka; felieton
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
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Z talerzem gęsiego; 

4/18; magazyn
11:15 Teraz Ryby; odc. 17
11:25 Zapomniany generał 

Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film dok.

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 – 

Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 W ostatniej puszczy 

Europy; reportaż
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

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

magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

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

Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

20:30 W ostatniej puszczy 
Europy; reportaż

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

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

Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film dok.

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:10 Antenowe remanenty
02:45 Z talerzem gęsiego; 

4/18; magazyn
03:10 Teraz Ryby; odc. 17
03:25 Spotkanie ze Świętym
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby – 

Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

06:50 Był taki dzień – 4 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Pamięć. Tajemnice 
lasów Piaśnicy; film 
dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 32 
Himba - życie bez wody; 
cykl reportaży

08:25 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów odc. 11 - 
Muzea parafialne; reportaż

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

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

10:20 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3; / 3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

11:20 Spór o historię – 
Gibraltar wypadek czy 
zamach?; debata

11:55 Dawne światy; odc. 
4/8 Meksyk. Dziedzictwo 
Majów; serial dokum.; 
Francja (2007)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Orle gniazdo 
konfederatów

13:30 Sensacje XX wieku – 
Beria – historia 
bezprawia; cz. 3; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Broń chemiczna; cykl 
dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 3; cykl dokumentalny

15:15 Paryż. Czas dokonany; 
film dokumentalny

16:10 Historia Polski – 
Polska i świat z historią 
w tle - Katastrofa 
Gibraltarska 1943 - 
Ostatni świadkowie;  
cz. 1-2; cykl reportaży

17:10 Specosiedleńcy – 
Tragedia chłopska; cz. 2; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2014)

17:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy;  
odc. 3; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Pearl Harbor; 
cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Agonia; cykl 
dokumentalny

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

20:30 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 1 Jest dla kogo żyć. 
Rok 1863; serial TVP; 
reż.:Zbigniew Chmielewski

22:55 Polska poza Polską – 
Gdzie Bóg rozumie po 
polsku; cykl dokum.

00:05 Obce ciało; film 
obyczajowy; Polska, 
Włochy, Rosja (2014)

02:15 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy;  
odc. 3; serial TVP

6:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn  poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej

9:30 Siatkówka kobiet; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:20 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

12:30 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 3. dzień

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

17:50 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

23:30 Boks
1:30 Siatkówka mężczyzn; 

Siatkarska Liga Narodów
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 272; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Z zaciśniętymi 

zębami; western; USA 
(1975); reż.:Richard 
Brooks; wyk.:Gene 
Hackman, James Coburn, 
John McLiam, Dabney 
Coleman, Sally Kirkland, 
Jean Willes

11:05 Dr Quinn; Seria VI, 
odc. 2/22; serial 
obyczajowy; USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce – 

Jak rozgniewać ptaka 
czyli prawdziwe Angry 
Birds; film dokumentalny; 
Niemcy (2014); reż.:Phil 
Cole

13:50 Elif; s.II; odc. 273; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 7; 

telenowela historyczna 
TVP

17:55 Korona królów; odc. 8; 
telenowela historyczna 
TVP

18:30 Opole na bis; koncert
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/4F
21:10 Sprawa dla reportera
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:55 Ocaleni; reality show
24:00 wojsko - polskie.pl
00:30 Film fabularny
02:05 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
02:35 Sprawa dla reportera
03:35 Kruzenshtern; film 

dokumentalny; reż.:Maciej 
Cusce

04:35 Notacje – Maria Drue. 
Emigracyjne gwiazdy; 
cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 23 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
657 - Nie jesteś sama; 
serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 17 Sekrety 
browarnego kotła; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 92 
„Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz 
i Pogoda Flesz

08:45 Panorama Flesz
10:15 Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

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

113 „Nowe gniazdo”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1855; serial obyczajowy 
TVP

12:35 Koło fortuny; odc. 24 
ed. 3; teleturniej

13:15 Daleko od szosy; odc. 
7/7 - We dwoje; serial TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 122; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2399; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 25 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
32/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

114 „Dziadkowie 
kontratakują”; serial 
komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Kino relaks – 
Cartouche – Rabuś 
Wspaniały; cz. 1; serial; 
Francja (2009); reż.:Henri 
Helman; wyk.:Frdric 
Diefenthal, Juliette 
Lamboley, Grgory 
Fitoussi, Franois Levantal

22:05 Kontakt; odc. 1/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016); reż.:Frederic 
Berthe; wyk.:Thomas 
Jouannet, Alexis Loret, 
Helene Seuzaret, Ingrid 
Donnadieu, Amelie 
Remacle

23:05 Hotelowa miłość; 
komedia romantyczna; 
USA (2008)

00:50 Jedyna szansa; odc. 1; 
serial; Francja (2015)

02:00 Jedyna szansa; odc. 2; 
serial; Francja (2015)

03:10 Soyka Kolektyw – 
W hołdzie Mistrzowi; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (537); 
serial paradokumentalny

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

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (71); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (684); 
serial paradokumentalny. 
Kinga oraz jej mąż Łukasz 
pragną stworzyć rodzinę 
zastępczą dla Dżesiki 
Szewczyk. Dziewczynka 
jednak pewnego dnia 
oświadcza, że nie chce...

11:45 Gliniarze (195); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (592); 
serial paradokumentalny. 
Historie ludzi, którzy 
mierzą się z takimi 
problemami jak zdrady, 
oszustwa czy rodzinne 
intrygi. Opowieści 
przedstawione w serialu 
nie pozostawią...

13:45 Sekrety rodziny (18); 
serial paradokumentalny

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

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

reporterów
16:40 Gliniarze (137); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (19); 

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

Kiepskich (49); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Sekstaśma; komedia, 
USA 2014. Było miło, a 
teraz... ups! Nagrania 
pary, która swawoliła w 
sypialni, mogą zobaczyć 
znajomi i rodzina.

22:10 To Twoja wina (5); 
serial paradokumentalny. 
Pomocy w poradni 
szukają Patrycja i Michał. 
Uzależniony od hazardu 
mężczyzna jest 
policjantem. Nieustannie 
oszukuje żonę i 
niepełnosprawną córkę. 
Przez...

23:15 Zupełnie jak miłość; 
komedia romantyczna, 
USA 2005

1:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział Śledczy: 

Sieć (1027); serial 
fabularno-dokumentalny

7:35 W-11 - Wydział 
Śledczy: Jesteś dla mnie 
najważniejsza (1028); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: Mule 
po francusku w sosie 
śmietanowym (23); 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Villa Toscania, Pszczew 
(12); program rozrywkowy

9:30 Szkoła (315); serial 
paradokumentalny. Olek 
zakochał się w Elizie. Zraził 
ją do siebie wygłupami w 
kinie i tym, co powiedział 
kolegom. Postanawia 
wykrzyczeć, że...

10:30 Ukryta prawda (573); 
serial paradokumentalny

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

12:30 19+ (204); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (205); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Włamywacz 
(1029); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Spokojne życie 
(1030); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Zamkowa, 
Świdwin (9); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (316); serial 
paradokumentalny

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

18:00 Ukryta prawda (574); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: Zupa 

ziemniaczana z 
krewetkami (24); 
magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2708); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (82); 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje: 
Głogówek, Rammer 
Jammer (10); program 
rozrywkowy

22:35 Zanim zasnę; thriller, 
Szwecja/Francja/Wielka 
Brytania/USA 2014

0:35 Lepiej późno niż 
później; komedia, USA 
2003

3:05 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:30 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 93

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 2

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 3

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial, Niemcy

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial, USA 2015

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial, Polska; odc. 14

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 78

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 79

20:00 Straszny film 4; 
komedia, USA 2006. 
Cindy zatrudnia się jako 
opiekunka starszej pani, w 
domu w którym straszy. 
Obok mieszka bardzo 
przystojny Tom Ryan, 
który od razu wpada Cindy 
w oko. Gdy ziemię atakują 
TriPody przybyłe z 
kosmosu, Cindy i jej 
przyjaciółka Brenda i 
wyruszają w niebezpieczną 
i pełną zabawnych sytuacji 
podróż do owianej 
tajemnicą wioski…

21:45 Zemsta frajerów: 
następne pokolenie; 
komedia, USA 1992. 
Louis, Gilbert i Booger 
nadal zmagają się z 
nieakceptacją i gnębieniem 
ze strony „lepszych”. Tym 
razem również mogą 
liczyć na pomoc bogatego 
wuja Boogera, który sam 
był całymi latami ofermą 
w szkole…

23:25 Mały; komedia, USA 
2006

01:20 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 28

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

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

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 53 
„Przysługa”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial 
TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
834; serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 122 
- Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 230 - 
Randka; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 231 - Dobry 
mąż ; serial kryminalny 
TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
75 - Szczęśliwy strażak; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

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

19:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 232 - 15:10 
do Skarżyska; serial 
kryminalny TVP

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

21:15 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 233 - Zdrada; 
serial kryminalny TVP

24:00 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Prokurator; odc. 7/10; 
serial kryminalny TVP

01:50 Prokurator; odc. 8/10; 
serial kryminalny TVP

02:50 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial 
TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Na klopsy do Iławy; 
magazyn kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(36)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (38) - Cyganie; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 207 
ed. 4; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /17/ - „Przeżyj 
to sam” - Lombard

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/27/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (1); program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (2); program 
rozrywkowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(37)

14:40 Tylko jeden skecz – 
„Wizyta rodziców” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia Borów 
Tucholskich; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Zielonego Przylądka odc. 
11; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Sycylia - Cukier, sól i 
wino; magazyn kulinarny

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

20:15 Śpiewające fortepiany 
(38)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (39) - Kicz

22:15 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

23:10 Tylko jeden skecz – 
„Wizyta rodziców” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

23:30 Olga Lipińska 
zaprasza (31); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 206 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port Lotniczy 
Koszalin (1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Autogamay

5:15 Ukryta prawda (271); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (350); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: 
Kopciuszek (69); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(5); serial fantasy. Melinda 
potrafi komunikować się 
ze zmarłymi i pomaga 
zagubionym duszom. 
Niektórzy odnoszą się do 
niej sceptycznie.

9:15 Magda M. (3); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (625); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Winny 

(70); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (524); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (351); serial 
paradokumentalny

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

16:55 Magda M. (4); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (7); 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 (626); 
serial paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Legenda telewizji 2: 
Kontynuacja; komedia, 
USA 2013. Dziennikarz po 
przejściach powraca do 
zawodu.

22:20 Lucyfer 2 (18-ost.); 
serial kryminalny. Mimo 
że Linda próbuje ukryć 
ranę Charlotte, Lucyfer 
wie, że jego matce nie 
pozostało wiele czasu - 
niedługo jej ludzkie...

23:20 Rush (1/10); serial 
obyczajowy. Rush zabiera 
do szpitala kobietę, z którą 
wciągał kokainę. 
Następnie zajmuje się 
urazami uzależnionego od 
sterydów agresywnego 
bejsbolisty. Okazuje się,...

0:20 Ognista miłość; 
komedia, USA 2012. Mark 
marzy o wielkiej miłości. 
Brakuje mu jednak 
szczęścia. W 
poszukiwaniu kobiety 
swojego życia trafia do 
telewizyjnego reality show.

2:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

5:25 O Matko! (3/9); 
magazyn poradnikowy

5:55 O Matko! (4/9); 
magazyn poradnikowy

6:25 Mój gruby trener (1/10); 
program rozrywkowy

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

8:10 Apetyt na miłość 
(10/12); program 

9:10 Afera fryzjera (10); 
program rozrywkowy

9:55 Sablewskiej sposób na 
modę (5/13); program 

10:40 Perfekcyjna pani 
domu (3/13); program 

11:40 Kuchenne rewolucje 
(5/13); program

12:40 Mistrzowskie cięcie 
(5/8); reality show

13:40 SOS - Sablewska od 
stylu (6/10); program 

14:25 Cała prawda o Iron 
Majdan; serial dokum.

14:55 Ostre cięcie (9/10); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(2/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

17:10 Co nas truje (5/12); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(4/13); program 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (11/13); 
program rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (7/13); 
magazyn poradnikowy

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

20:40 W roli głównej: 
Joanna Przetakiewicz 
(7/8) talk-show

21:10 W czym do ślubu? 
(9/10); program

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6); reality 
show

22:25 Pani gadżet (11/22); 
magazyn poradnikowy

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu (6/10); program 

23:40 Pomysłowe wesela 
(5/10); program

0:10 Pocałunek w ciemno 
(4/6); program 

1:20 Detektywi od zdrad 
(18/22); serial dokum.

2:15 W roli głównej: 
Małgorzata Braunek 
(4/16) talk-show

2:45 Najsztub słucha: Dorota 
Wellman (2/6) talk-show

3:15 Wiem, co jem (10); 
magazyn poradnikowy

3:45 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

4:15 Wiem, co jem (4/10); 
magazyn poradnikowy

4:45 Wiem, co jem (16); 
magazyn poradnikowy. 
Wigilia to najpiękniejsza 
kolacja w całym roku. 
Katarzyna Bosacka 
opowie, dlaczego nie 
warto robić grzybowej 
i barszczu z torebki i...

05:35 Mundial 2018
07:30 Mundial 2018 - Prosto 

z Mundialu
08:05 Mundial 2018; Studio 

Mundial
10:10 Mundial 2018 mecz
12:15 Mundial 2018; Studio 

Mundial
14:15 Mundial 2018 mecz
16:20 Mundial 2018 mecz
18:35 Mundial 2018; Studio 

Mundial
20:20 Mundial 2018; 

Zapowiedź 1/4F
22:30 Mundialowy Wieczór
23:25 Mundial 2018 mecz 

dnia
01:30 Polska na Mundialu

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Polska z Miodkiem; 

(72) Kurpie i Mazowsze
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 Antenowe remanenty
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

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

cykl reportaży
11:30 Ucieczki przez druty – 

Podziemny schron; 
dokument fabularyzowany

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 Antenowe remanenty
15:35 wojsko – polskie.pl; 

odc. 17; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; (27); 

magazyn
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 dokumentalny
19:40 Świadkowie czasu
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; 

odc. 17; reportaż
20:30 Astronarium (27); 

magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Ucieczki przez druty – 

Podziemny schron; 
dokument fabularyzowany

00:40 Antenowe remanenty
02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 

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

cykl reportaży
03:25 Sto na 100; mag. ekon.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda

06:50 Był taki dzień – 5 
lipca; felieton

06:55 Historia Polski – 
Polska i świat z historią 
w tle - Katastrofa 
Gibraltarska 1943 - 
Ostatni świadkowie;  
cz. 1-2; cykl reportaży

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat – Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl 
reportaży

08:30 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 12 - 
Muzeum Bajek, Baśni i 
Opowieści w Konstancinie 
- Jeziornej; Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie; 
reportaż

09:05 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 1 Jest dla kogo żyć. 
Rok 1863; serial TVP

10:30 Podróże z historią; s.I; 
odc. 4 U Tatarów; cykl 
dokumentalny

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

11:25 reportaż
11:55 Polska poza Polską – 

Gdzie Bóg rozumie po 
polsku; cykl dokum.

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W Puszczy 
Piskiej

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Pearl Harbor; 
cykl dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Agonia; cykl dokum.

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Armia 
Czerwona; cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:15 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:15 Historia Polski – Oni 
byli pierwsi... Lubelski 
lipiec 1980; film dokum.

17:20 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy;  
odc. 4; serial TVP

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

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

20:30 GoodBye America; 
film dokumentalny

21:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 2; serial TVP

23:00 Spór o historię – 
Mężne niewiasty; debata

23:45 Miasto Gniewu; /7/; 
serial fabularyzowany TVP

00:20 Miasto Gniewu; /8/; 
serial fabularyzowany TVP

00:55 Wiedźmin; odc. 4/13 
Smok; serial fantastyczno-
przygodowy

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl 
reportaży

02:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy;  
odc. 4; serial TVP

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

8:30 Atleci; magazyn 
sportowy 

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

11:20 Magazyn kolarski
12:00 KOTV Classics; 

magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

13:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 4. dzień

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

17:50 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
mecz fazy grupowej

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów; 
studio

23:30 Boks
1:30 Sporty walki: KSW. 

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

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

POLSAT SPORT


