
Szczęśliwie zakończyła się 
akcja poszukiwawcza zaginio-
nego 80-latka ze Zbrojewska 
(Gmina Lipie). Po kilku godzi-
nach poszukiwań, mężczyznę 
odnaleźli policjanci i wnuczek 
zaginionego. Pomoc nadeszła 
w samą porę - wyziębiony 
80-latek nie mógł poruszać się 
o własnych siłach i nie miał 
przy sobie telefonu.

W ubiegły czwartek, kilka mi-
nut po godzinie 21, do kłobuc-
kiej komendy zgłosiła się miesz-
kanka Gminy Lipie, która poin-
formowała o zaginięciu 80-let-
niego ojca. Z relacji kobiety wy-

nikało, że mężczyzna rano wyje-
chał na zakupy do Krzepic, jed-
nak do wieczora nie wrócił do 
domu. Po otrzymaniu zgłoszenia 
na miejsce skierowano dostępne 
siły mundurowych. W działania 
zaangażowano również przewod-
nika z psem tropiącym z Często-
chowy. Do akcji włączyli się tak-
że strażacy ochotnicy i miesz-
kańcy. Od początku w poszuki-
waniach brała udział rodzina za-
ginionego. Akcja poszukiwawcza 
zakończyła się szczęśliwie w pią-
tek kilka minut przed godziną 
16.00. Starszego mężczyznę od-
naleźli policjanci i wnuczek zagi-
nionego.  Pomoc nadeszła w sa-
mą porę - wyziębiony 80-latek  
nie mógł poruszać się o wła-
snych siłach i nie miał przy sobie 
telefonu.  Odnaleziony mężczy-
zna został przekazany pod opie-
kę załogi karetki pogotowia, któ-
ra przewiozła go do szpitala w 
Krzepicach.
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Platforma Obywatelska i Stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy

Chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów 
szkół średnich
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Pomoc przyszła w ostatniej chwili

Odnaleźli zaginionego 
80-latka

Lubliniec

Schowali się 
pod prysznicem

Lublinieccy policjan-
ci zatrzymali trójkę na-
stolatków, którzy wybi-
li szybę w jednym 
z domków letnisko-
wych w Koszęcinie. Za-
nim zostali zatrzymani 
i wyjaśnili swoją obec-
ność w tym miejscu, 
19-latek i jego młodsi 
kompani, próbowali się 
ukryć...pod pryszni-
cem.

Z dyżurnym lubliniec-
kiej komendy skontakto-
wał się wczoraj właściciel 
jednego z domków letni-
skowych w Koszęcinie. 
Mężczyzna poinformo-
wał, że chwilę wcześniej 
w pobliżu sąsiadujących 
altanek słyszał odgłos 
tłuczonego szkła. Pod 
wskazany adres natych-
miast wyruszył patrol. 

W jednym z domków po-
licjanci ujawnili wybitą 
szybę. Pozostawiona żyw-
ność, pootwierane butel-
ki i puszki z piwem 
świadczyły o przerwanej 
imprezie. Chwilę później 
przypuszczenia mundu-
rowych potwierdziły się. 
Uczestników balangi po-
licjanci znaleźli... pod 
prysznicem. W chwili za-
trzymania wszyscy byli 
pijani. Trójka nastolat-
ków w wieku 19, 17 i 16 
lat tłumaczyła, że weszła 
do domu tylko z zamia-
rem spożycia alkoholu, 
natomiast wybicie szyby 
nastąpiło przypadkowo. 
Najstarszy z imprezowi-
czów usłyszał zarzut, 
a młodsi kompani nieba-
wem będą się tłumaczyć 
przed sądem rodzinnym.
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Platforma Obywatelska oraz 
stowarzyszenie Mieszkańcy 
Częstochowy apelują do pre-
zydenta miasta o bezpłatne 
przejazdy dla uczniów często-
chowskich szkół średnich. – 
Nie chcemy, aby w Częstocho-
wie dzielono dzieci – zgodnie 
podkreślają.

Przypomnijmy, od pierwszego 
października uczniowie szkół 
podstawowych mogą bezpłatnie 
korzystać z środków komunika-
cji miejskiej. Jest to program pi-
lotażowy, który ma trwać do 31 
grudnia przyszłego roku. Miasto 
realizując go chce sprawdzić, ja-
kie przyniesie on efekty i ewen-
tualnie z jakimi problemami 
i przeciwnościami będzie trzeba 
się borykać, bo być może później 
rzeczywiście całkowicie zrezy-
gnuje z biletów dla uczniów. Pro-
gram obejmuje wyłącznie 
uczniów szkół podstawowych. 
Z takim rozwiązaniem nie zga-
dza się Platforma Obywatelska 
oraz stowarzyszenie Mieszkańcy 
Częstochowy. - Platforma Oby-
watelska mówi „nie” dla segre-
gacji uczniów. Jesteśmy za tym, 

aby z bezpłatnej komunikacji 
mogli korzystać nie tylko ucznio-
wie szkół podstawowych, ale 
również szkół średnich – mówi 
Andrzej Szewiński z PO. – Dziwi 
nas to, że bezpłatna komunika-
cja dotyczy tylko części często-
chowskich uczniów – wtóruje 
mu Marcin Maranda z MCz.

Autorem propozycji o bezpłat-
nej komunikacji dla uczniów 

szkół średnich jest Platforma 
Obywatelska. – Na początku 
września skierowaliśmy nasz 
apel do prezydenta miasta. Kwe-
stię poruszyliśmy również pod-
czas ostatniej sesji rady miasta – 
przypomina Jacek Krawczyk 
z PO. – Uzyskaliśmy odpowiedź, 
ale ona nas nie satysfakcjonuje. 
Prezydent informuje o trwają-
cych analizach, w związku 

z czym postanowiliśmy kolejny 
raz zaapelować do niego, tym ra-
zem wspólnie ze stowarzysze-
niem Mieszkańców Częstochowy 
– dodaje.

PO sugeruje również, że z bez-
płatnej komunikacji powinni 
mieć prawo korzystać także 
uczniowie, którzy nie są zamel-
dowani w Częstochowie. - Uwa-
żamy, że uczniowie szkół śred-

nich najczęściej korzystają z ko-
munikacji publicznej. To ta gru-
pa powinna być przede wszyst-
kim beneficjentem bezpłatnych 
przejazdów – przekonuje Marta 
Salwierak z PO. – Nie możemy 
też zapominać o młodzieży, która 
uczy się w Częstochowie, a nie 
jest tu zameldowana. Bezpłatne 
przejazdy w tym przypadku są 
oczywiście możliwe, ale kwestia 
ta wymaga gruntownej analizy 
i stosownych porozumień z gmi-
nami ościennymi – twierdzi Mar-
ta Salwierak z PO. Zdaniem ini-
cjatorów bezpłatna komunikacja 
dla młodzieży z całego regionu 
byłaby zachętą do kształcenia 
się w Częstochowie. Korzystanie 
z uprawnienia miałoby być moż-
liwe na podstawie legitymacji 
szkolnej, bądź biletu zerowego 
weryfikowanego na podstawie 
aktualnej bazy danych często-
chowskich uczniów.

Według najświeższych da-
nych, w naszym mieście mamy 
prawie 11 tysięcy uczniów szkół 
średnich – zarówno tych, którzy 
są zameldowani w Częstocho-
wie, jak i poza nią.
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Eurojackpot

Rekordowa 
wygrana 

w Częstochowie!
W piątkowym losowaniu Eurojackpot 

najwyższa polska wygrana została odno-
towana w Częstochowie! Ktoś, kto odwie-
dził miejscowy punkt LOTTO przy Al. 
Wojska Polskiego 120, trafił wygraną III 
stopnia w wysokości 1.127.877,90 zł. 
Warto podkreślić, że szczęśliwiec wygrał 
o 704 924,80 zł więcej niż gracze w in-
nych krajach, którzy trafili wygraną tego 
stopnia.

Grający w Polsce wygrywają więcej, ponie-
waż do wygranej doliczana jest nadwyżka 
powstająca w przypadku korzystnego kursu 
wymiany euro na złote. W innych państwach 
wygrane III stopnia odnotowane w piątko-
wym losowaniu wyniosły 98.395,50 euro, 
czyli około 420 tys. zł.

Ponieważ w piątkowym losowaniu nie pa-
dła główna wygrana, w najbliższy piątek za-
gramy o niewyobrażalne 130  000  000 zł! 
Piątek trzynastego może się więc dla kogoś 
okazać niezwykle szczęśliwy!
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Na placu Biegańskiego

Będzie strefa 
kibica!

Mimo że do XXI Mistrzostw Świa-
ta w Piłce Nożnej w Rosji pozostało 
jeszcze dużo czasu, miasto postano-
wiło już teraz ogłosić, że w Często-
chowie będziemy mogli wspólnie 
przeżywać sportowe emocje na placu 
Biegańskiego, gdzie znów powstanie 
strefa kibica.

Przypomnijmy, Polska reprezentacja 
- po 12 latach przerwy - wraca na mun-
dial. 8 października zapewniła sobie 
udział w Mistrzostwach pokonując 
Czarnogórę (4:2). To zasługa Krzysztofa 
Mączyńskiego, Kamila Grosickiego i 
niezawodnego Roberta Lewandowskie-
go, który nie dość, że zdobył gola, to 
jeszcze po zagraniu Kuby Błaszczykow-
skiego wzdłuż pola karnego tak dobrze 
strącił piłkę, że zmusił do interwencji Fi-
lipa Stojkovića, który strzelił do pustej 
bramki.

Polacy awansowali do Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej   w Rosji jako zwy-
cięzca grupy E. W meczach eliminacyj-
nych zdobyli aż 25 z 30 możliwych punk-
tów, wygrywając aż 8 z 10 spotkań - oba 
z Armenią, Czarnogórą i Rumunią i po 
jednym z Danią i Kazachstanem.

Mimo że do Mistrzostw pozostało 
jeszcze dużo czasu, władze miasta już 
teraz postanowiły poinformować, że na 
placu Biegańskiego powstanie strefa ki-
bica. W czerwcowym turnieju wezmą 
udział 32 reprezentacje narodowe. Na 
12 stadionach w 11 miastach zostaną 
rozegrane 64 mecze.
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Taekwon-do

Nasi walczą 
w mistrzostwach 

świata

Tomasz Góra i Maciej 
Smoląg z Częstochow-
skiej Akademii Taekwon-
do walczą w mistrzo-
stwach świata, które od-
bywają się Dublinie.

Częstochowianie przy-
gotowywali się do Mi-
strzostw Świata Taekwon-
do ITF w Spale na zgrupo-
waniu kadry narodowej.   - 
Ich celem była adaptacja i 
wzrost poziomu poszcze-
gólnych cech motorycz-
nych, techniki oraz dosko-
nalenie nawyków rucho-
wych związanych z walką 
sportową. Spędzili oni ak-
tywnie kilkadziesiąt godzin 
- mówi Jacek Wąsik z Czę-

stochowskiej Akademii Ta-
ekwon-do.

W mistrzostwach bierze 
udział 1144 zawodników 
(639 seniorów, 505 juniorów) 
z 59 krajów. Tomasz Góra bę-
dzie walczył w gronie senio-
rów w kategorii wagowej do 
57 kg. Do rywalizacji o pry-
mat najlepszego zawodnika 
świata zgłosiło się tu 43 
uczestników. Jego kolega z 
klubu Maciej Smoląg będzie 
jednym z 55 juniorów w kate-
gorii wagowej do 68 kg.

- Znając naszych zawod-
ników możemy zapewnić, że 
tanio skóry nie sprzedadzą. 
Po cichu liczymy na medal 
zapowiada Wąsik.  
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Plac Biegańskiego

Na wystawie o pieczy 
zastępczej

Jeszcze tylko do piątku 
(13.10.) na placu Biegańskiego 
można obejrzeć wystawę plene-
rową  dotyczącą pieczy zastęp-
czej. Na planszach umieszczono 
prace uczniów częstochowskich 
szkół – rysunki oraz fragmenty 
prac literackich powstały w ra-
mach konkursu „Masz serce, 
otwórz do niego drzwi”. 

Organizatorem wystawy, która 
ma na celu przybliżanie tematyki 
pieczy rodzinnej i zachęcanie czę-
stochowian do tworzenia rodzin za-
stępczych, jest MOPS. 

Od 2013 r. w Częstochowie  
funkcjonuje  Zespół na rzecz pro-
mocji rodzicielstwa zastępczego,  
powołano również Miejską Radę 
Rodziców Zastępczych, która do-
radza i wspiera działania związane 
z rodzicielstwem zastępczym.  
MOPS oraz partnerzy regularnie 
podejmują inicjatywy  mające na 
celu promowanie  tej idei  -  są to 
m.in.  happeningi, konferencje, 
spotkania, przejażdżki zabytko-
wym tramwajem.

Informacje dotyczące pieczy 
zastępczej w Częstochowie
Dzieci, które nie mogą wychowy-

wać się w rodzinach biologicznych - 
na skutek różnego rodzaju trudno-
ści i kryzysów które nastąpiły w  
tych rodzinach  trafiają do pieczy 
zastępczej.
Pieczę zastępczą  dzielimy na:

a)  instytucjonalną
b)  rodzinną

Piecza rodzinna:
Rodzina zastępcza daje dzieciom 

opiekę i oparcie, równocześnie (po-
dobnie jak ma to miejsce w przy-
padku dzieci które trafiają do pie-
czy instytucjonalnej) dzieci mają 
możliwość powrotu do rodziny bio-
logicznej, jeśli ta zażegna kryzys i 
wykaże się zdolnością do ponownej 
opieki nad dzieckiem.

Obecnie  mamy  w Częstochowie  
276 form rodzinnej pieczy zastęp-
czej,  w których  przebywa 386  
dzieci. Wśród nich są:
l rodziny spokrewnione -  w Czę-

stochowie jest ich  187;
l rodziny niezawodowe -  w Często-

chowie jest  ich  76;
l rodziny zastępcze zawodowe –  w 

Częstochowie jest ich  11;
l rodzinne domy dziecka -  w Czę-

stochowie jest ich  2.
Rodziny spokrewnione są two-

rzone dla konkretnego dziecka 
przez osoby z najbliższej rodziny, a  
więc są sprzyjające warunki, by 
dzieckiem w potrzebie zajął się ktoś 
z jego otoczenia. Zazwyczaj podob-
nie jest z rodzinami niezawodowy-
mi.

Rodzice zawodowi  oraz  osoby 
prowadzące rodzinne domy dziec-
ka,  tworzą rodzinny dom dla dzie-
ci, których zazwyczaj wcześniej nie 
znają, zapewniają opiekę rodzinną 
dzieciom, które nie mają możliwo-
ści, by rodzicami zastępczymi zo-
stali krewni czy osoby bliskie.

Piecza instytucjonalna
to w Częstochowie 12 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w tym 
3 typu rodzinnego.

W pieczy instytucjonalnej prze-
bywa ogółem 145  dzieci.

WAŻNE!

Rodzinna piecza zastępcza  ma  
charakter czasowy  i  jest czymś 
innym niż adopcja, w ramach któ-
rej dziecko jest przysposobione  i 
funkcjonuje w rodzinie tak, jak 
dziecko  biologiczne.

Są  różne rodzaje rodzin zastęp-
czych  i mogą je stworzyć  zarówno 
krewni dziecka  (np. wujostwo, 
babcia, rodzeństwo), ale także oso-
by  bliskie niespokrewnione  oraz 
takie, które  nie znały wcześniej 
dziecka, a chcą w ten sposób reali-
zować  się  życiowo, mają potrzebę 
ofiarowania miłości i wsparcia dzie-
ciom, które tego potrzebują.).

Pobyt dziecka  w pieczy zastęp-
czej  zapewnia  czas potrzebny na 
pracę z rodziną biologiczną,  umoż-
liwiającą powrót dziecka do rodziny 
lub – gdy jest to niemożliwe – dąże-
nie do  adopcji  dziecka.

Rodzina zastępcza otrzymuje 
pełne wsparcie:  pomoc pedago-
giczną, psychologiczną i prawną, 
specjalistyczne szkolenia, po-
mocfinansową  na utrzymanie 
dziecka.

Kontakt dla osób 
zainteresowanych 

rodzicielstwem zastępczym
l Miejski Ośrodek Pomocy  

Społecznej 
Sekcja Wspierania Rodziny i 
Pieczy Zastępczej; ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 
Częstochowa;  tel. 34 372 42 24, 
372 42 21, 372 42 19

l Częstochowskie Centrum 
Wsparcia Rodziny;  
ul. Jasnogórska 34, 42-217 
Częstochowa; tel. 502 985 101
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Było blisko

Częstochowa na drugim miejscu
Zakończyła się piąta edy-

cja akcji Honorowy Dawca 
Energii Fortum. Biorący 
w niej udział częstochowia-
nie przebyli łącznie 262 
tys. kilometrów, dzięki cze-
mu zajęli drugie miejsce 
i wywalczyli 20 tys. zł dla 
Fundacji Chrześcijańskiej 
Adullam.

Tegoroczna edycja progra-
mu HDEF trwała od 22 kwiet-
nia do 30 września. W tym 
czasie wzięło w nim udział po-
nad 600 częstochowian, któ-
rzy łącznie przebyli 257 tysiące 
kilometrów. Pozwoliło to na 
wytworzenie ponad 12 milio-
nów watogodzin energii i dało 
drugie miejsce w klasyfikacji 
miast.  Spośród trzech dostęp-
nych dyscyplin, w Częstocho-
wie najchętniej wybierano jaz-
dę na rowerze. - Zaangażowa-
nie mieszkańców w akcję z ro-
ku na rok jest coraz większe. 
W tegorocznej edycji dla na-
szego miasta biegało, jeździło 
na rowerze i uprawiało nordic 
walking ponad 100 osób wię-
cej niż podczas poprzedniej – 
mówi prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. - Oprócz tego tego, 
że spalamy kalorie i dbamy 
o swoje zdrowie, to udaje nam 
się pomagać stowarzyszeniom 
z naszego terenu – podkreśla. 

W akcji Honorowy Dawca 
Energii Fortum, jak co roku 

startowały miasta, na terenie 
których działa Fortum. Osta-
teczną rywalizację wygrało Za-
brze, tuż za nim była Często-
chowa, dalej Bytom, Wrocław 
i Płock.

-  W akcji wzięło udział po-
nad 2200 osób, które przebyły 
łącznie ponad 812 tysięcy kilo-
metrów. Tym sposobem wy-
tworzonych zostało przeszło 
39 milionów watogodzin ener-
gii. Aplikacja programu zosta-
ła uruchomiona ponad 90 ty-
sięcy razy  – mówił Andrzej 
Starzyński, kierownik elektro-
ciepłowni Fortum w Często-
chowie.

Dzięki zdobyciu drugiego 
miejsca częstochowianie wy-
walczyli 20 tys. zł, które trafią 
do Fundacji Chrześcijańskiej 
„Adullam”, wspomagającej 
osoby znajdujące się w  kryzy-
sie życiowym. Działalność fun-
dacji opiera się m.in. na pro-
wadzeniu stołówki charyta-
tywnej, placówek dla bezdom-
nych mężczyzn, świetlicy dla 
dzieci i młodzieży, klubu dla 
osób starszych, punktu infor-
macyjno-konsultacyjnego, czy 
punktu wydawania odzieży. 
Jako podmiot ekonomii spo-
łecznej fundacja prowadzi 
również działania na rzecz ak-
tywizacji zawodowej i integra-
cji społecznej. - Podczas akcji 
poznaliśmy wielu wspaniałych 
ludzi, nie tylko z Częstochowy. 

Miastami, które aktywnie nas 
wspierały był również Kłobuck 
i Blachownia. Poza tym zacie-
śniliśmy współpracę z innymi 
organizacjami pozarządowymi 
– mówi  Elżbieta Ferenc,  pre-
zes Fundacji Chrześcijańskiej 
Adullam. - Bardzo nas cieszy, 
że w akcję włączyli się także 
nasi podopieczni – osoby 
z bezdomności, młodzież ze 
świetlicy, nawet seniorzy – za-
znacza.

Środki z wygranej zostaną 
przeznaczone głównie na do-
posażenie świetlicy. – Z racji 
tego, że fundacja działa na róż-
nych płaszczyznach mieliśmy 
burzę mózgów. Ostatecznie 
jednak wygrały dzieci i mło-
dzież - podsumowuje. 

W pięciu dotychczasowych 
edycjach HDEF Częstochowa 
zajmowała kolejno: dwa razy 
pierwsze, dwa razy trzecie i raz 
drugie miejsce. Każdorazowe 

uczestnictwo w akcji wiązało 
się z wywalczeniem środków 
finansowych, które trafiły do 
organizacji zajmujących po-
mocą potrzebującym. Otrzy-
mały je: Stowarzyszenie Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
w Częstochowie (2013), Sto-
warzyszenie Yava (2014), Fun-
dacja „Oczami Brata” (2015), 
Terenowy Komitetu Ochrony 
Praw Dziecka (2016), a w tym 
roku Fundacja Chrześcijań-
ska „Adullam”.

kg
TEGOROCZNY RANKING:

1. Zabrze - 291 tys. km,  14,3 
mln Wh

2. Częstochowa - 262 tys. km,  
 12,4 mln Wh

3. Bytom - 150 tys. km,  7,7 
mln Wh

4. Wrocław - 59 tys. km,  3,1 
mln Wh

5. Płock - 52 tys. km,  2,5 mln 
Wh
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Certyfikaty dla Olsztyna
Cztery certyfikaty 

Częstochowskiej Organi-
zacji Turystycznej otrzy-
mała Gmina Olsztyn 
podczas gali z okazji 
Światowego Dnia Tury-
styki.

W kategorii „Produkt tu-
rystyczny”, Gminie Olsz-
tyn przyznano certyfikaty 
za Festiwal Sztuki i Wina 
oraz za Chatę na zakolu 
,,Wójtówkę”. W kategorii 
„Potrawa regionalna” cer-
tyfikat uzyskał placek le-
śny oraz duszonka z grzy-
bów z Baru Leśnego.

Festiwal Sztuki i Wina  
w Olsztynie to jedyna tego typu impreza 
na Wyżynie Krakowsko-Częstochow-
skiej, skierowana na promocję kultury 
winobrania, sztuki i produktów regio-
nalnych. Gmina Olsztyn i Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie zorga-
nizowały dotychczas dwie edycje wyda-
rzenia. Festiwal na stałe wpisał się 
w kalendarium Gminy Olsztyn i jego 
kontynuację planuje się również w przy-
szłych latach. Impreza organizowana 
jest w przedostatni weekend lipca.

Chata na zakolu ,,Wójtówka”  to jeden 
z najstarszych drewnianych domów 
w Olsztynie, powstała na przełomie XIX 

i XX wieku. Para mieszkańców Olsztyna, 
Joanna Rysińska i lokalny artysta, Sta-
nisław Brzezina Kałkus odrestaurowała 
budynek należący niegdyś do dziadka 
pani Joanny.  

Placek leśny  to potrawa bazująca na 
tradycyjnym placku ziemniaczanym 
z sosem mięsno-grzybowym. Duszonka 
z grzybów  to danie w całości składające 
się z grzybów zbieranych w okolicznych 
lasach. Szef kuchni dodaje borowiki, 
podgrzybki, kurki i maślaki. Bar Leśny 
istnieje od 2012 r., został rozbudowany   
w 2015 r. Właściciel i zarazem szef kuch-
ni, Jacek Rakowski jest laureatem wielu 
konkursów kulinarnych.

Na szczycie Góry Wał 
w Mstowie znajduje się 
krzyż, w którego postu-
ment wmurowane są poci-
ski, pochodzące z okresu 
I Wojny Światowej. Dzięki 
wykonanym pracom reno-
wacyjnym udało się przy-
wrócić zabytek do dawnej 
świetności.

Front I Wojny Światowej  
na przełomie 1914 i 1915 ro-
ku przez kilka miesięcy za-
trzymał się na Jurze i prze-
biegał m.in. w okolicach 
Mstowa. Podczas krwawych 
walk uszkodzeniu przez po-
ciski artyleryjskie uległ m.in. Kościół 
i Klasztor Kanoników w Wancerzowie.

Krzyż na szczycie Góry Wał w Mstowie 
powstał jako wotum związane z zakoń-
czeniem światowego konfliktu. Wznieśli 
go mieszkańcy Mstowa.

Na zlecenie gminy Mstów w 2017r. 
przeprowadzono renowację tego cennego 
zabytku, związanego ze 100-leciem odzy-
skania Niepodległości Polski.

Jak wynika ze starych zdjęć z okresu 
międzywojennego, teren wokół krzyża był 
popularnym miejscem spotkań i wykony-
wania pamiątkowych zdjęć. Z Góry Wał 
roztaczał się bowiem piękny i rozległy wi-
dok. Odbywały się też tam patriotyczne 
uroczystości, jak np. Święto Pieśni. W la-
tach sześćdziesiątych wzgórze zalesiono 
i z czasem piękne widoki na okolicę i sam 
krzyż przestały być widoczne. Doszło do 
tego, że wejście na wzgórze było bardzo 
trudne, gdyż trzeba było przedzierać się 
przez chaszcze i gęste zarośla, a sam krzyż 
zarósł dookoła drzewami.

Również z murowanego cokołu wyra-
stały drzewka i inne rośliny, rozsadzając 
kamienie - z których zbudowano wysoki 
cokół krzyża. Metalowy krzyż niszczyła 
zaś korozja.

Dzięki zleceniu w tym roku prac reno-
wacyjnych konserwatorowi zabytków, 
Błażejowi Zawadzkiemu, udało się przy-
wrócić zabytek do świetności.

Zakres prac (jeśli chodzi 
o postument kamienny) obejmował:

l oczyszczenie z mchów, glonów, poro-
stów,

l usunięcie roślinności typu samosiejki 
(metodami mechanicznymi przy udziale 
środków powierzchniowo czynnych 
i biobójczych),

l usunięcie i wymiana wszystkich spoin 
pomiędzy kamieniami,

l przemurowanie luźnych kamieni,
l uzupełnienie ubytków zaprawy pomię-

dzy kamieniami,
l impregnację przeciwko ponownemu 

atakowi mikroorganizmów (preparata-
mi   biobójczymi).
Prace przy metalowym krzyżu polegały 

na: usunięciu   korozji poprzez piaskowa-
nie, nałożenie kilku warstw farb specjali-
stycznych (warstwa stabilizująca, antyko-
rozyjna i wykończeniowa). W podobny 
sposób zabezpieczono wmurowane poci-
ski. Wokół krzyża teren wysypano grysem 
kamiennym. Dzięki wcześniej przeprowa-
dzonym projektom przyrodniczym, na 
Górę Wał można wejść po schodach tere-
nowych - przez wykonaną przecinkę. 
Krzyż jest obecnie jednym z trzech miejsc 
wartych odwiedzenia w tej części Msto-
wa  (zwanej „Budzyń”, na mstowskich 
błoniach) oprócz:
l odnowionych Źródeł Spod Góry Wał,
l ścieżki przyrodniczej pokazującej jedno 

z najciekawszych na Jurze stanowisk 
muraw kserotermicznych (łąk ciepło-
lubnych),

l pięknie kwitnących roślin, przyciągają-
cych liczne motyle.

Renowacja zabytkowego krzyża

OLSZTYN

Częstochowska Organizacja Tury-
styczna po raz trzynasty przyznała 
certyfikaty za: produkt turystyczny, 
potrawę regionalną i  pamiątkę tury-
styczną oraz  wyróżnienia „Za zasłu-
gi dla rozwoju turystyki regionu czę-
stochowskiego”. W  gronie laureatów 
po  raz kolejny znalazła się gmina Rę-
dziny.

W  ostatnich latach gmina zdobyła już 
kilka cennych wyróżnień na  różnych po-
lach m.in.  przyznanych przez  Regional-
ną Izbę Przemysłowo – Handlową w  
Częstochowie. Intensywne działania w  
zakresie turystyki i  rekreacji już w  2016 
roku dostrzegła Częstochowska Organi-
zacja Turystyczna,   nagradzając Rędzi-
ny w  kategorii „Produkt turystyczny” za  
organizację Rodzinnego Rajdu Rowero-
wego. CzOT nie  zapomniał o gminie tak-
że podczas tegorocznej, 13. już edycji 
konkursu i  znów wyróżnił ją w  tej samej 
kategorii. Tym razem uznanie organiza-
cji zdobyły zawody w  kolarstwie górskim 
„Erowery Rock Rędziny”, za  które certy-
fikat odebrał zastępca wójta Mariusz 
Spiechowicz. To  impreza organizowana 
w  Kamieniołomie Lipówka we  współ-
pracy z  firmą sportową erowery.pl. We  

wrześniu odbyła się już trzecia jej odsło-
na w  bieżącym roku. Będą następne.

– CzOT to  kolejna instytucja, która  
dostrzegła, że  nasza gmina stawia na  
sport i  turystykę oraz, że  poprzez orga-
nizację imprez rowerowych promuje tak-
że swoje walory – mówi wójt Paweł Mili-
towski. – Staramy się w  ten sposób za-
chęcać zarówno dzieci, młodzież, jak i  
dorosłych, do  aktywnego wypoczynku. 
Robimy to  za pomocą różnych metod i  
form. Nasze propozycje ewoluują, żeby  
przyciągnąć jak największą liczbę 
uczestników. Pod  kątem przyszłorocz-
nych zawodów rozważamy już np.  wpro-
wadzenie duathlonu – dodaje.

Do  gminy Rędziny coraz chętniej 
przyjeżdżają sympatycy rowerowej rywa-
lizacji, bo i  nie brakuje sposobności do  
uczestniczenia w  niej. Oprócz „Erowery 
Rock Rędziny”, w  kamieniołomie regu-
larnie odbywają się także zawody 
Pumptrack Battle. Do tego doliczyć trze-
ba jeszcze XC Eliminator Rajd Rowerowy 
(obydwa też zostały już docenione). A  ci, 
którzy  wolą zwyczajnie pojeździć trasa-
mi w  malowniczej scenerii, niekoniecz-
nie próbując wykręcić jak najlepsze cza-
sy, zawsze mogą wziąć udział w  Rodzin-
nym Rajdzie Rowerowym.

Wyróżnieni za erowery

Gmina Rędziny pozyskała unijne 
dofinansowanie na  realizację projek-
tu edukacyjnego pod  nazwą „Kom-
petencje przyszłości – rozwój szkół w  
gminie Rędziny”. Skorzystają na  
tym uczniowie szkół podstawowych i  
klas gimnazjalnych oraz  nauczyciele, 
ale  zyskają też placówki oświatowe.

Projekt dotyczy obu szkół podstawo-
wych w  Rędzinach oraz  tutejszych klas 
gimnazjalnych.

– Obejmuje organizację zajęć dodatko-
wych, zakup pomocy dydaktycznych i  
wyposażenia pracowni, a  także szkolenia 
dla nauczycieli i  wyjazdy uczniów np.  do 
Centrum Nauki Kopernik – informuje 
Agnieszka Olszewska, kierownik Referatu 
Zamówień Publicznych, Inwestycji, Fun-
duszy Zewnętrznych i  Oświaty w  Urzę-
dzie Gminy Rędziny.

Koszt w  90 proc. pokryje dofinansowa-
ne pozyskane właśnie przez  urząd, czyli 
682.518,19 zł. Projekt będzie realizowany 
przez  dwa lata. Każde zajęcia będą się od-
bywały przez  cztery semestry średnio po  
dwie godziny tygodniowo. W  przypadku 

szkół podstawowych zaplanowano m.in.  
laboratorium kreatywności, kółko gier 
planszowych, kółko informatyczne, mate-
matykę dla uzdolnionych, zajęcia pla-
styczne czy  teatralne. Zakres zajęć dla 
gimnazjalistów będzie bardzo zbliżony. W  
odróżnieniu od  swoich młodszych kole-
gów zyskają oni jednak szanse na  pod-
szkolenie się z  fotografii. Zarówno w  
przypadku szkół podstawowych, jak i  
gimnazjum część zajęć będzie realizowa-
na w  dwóch grupach, część w  jednej, a  
zajęcia z  języka angielskiego w  Szkole 
Podstawowej w  Rędzinach Osiedlu nawet 
w  trzech.

„Kompetencje przyszłości – rozwój 
szkół w  gminie Rędziny” to  kolejny pro-
jekt, który  dojdzie do  skutku dzięki sku-
tecznym staraniom gminnych urzędni-
ków o  środki unijne. Tylko  biorąc pod  
uwagę dofinansowania na  zadania zwią-
zane z  oświatą, Rędziny pozyskały w  
ostatnim czasie ponad 2,7 mln zł na: 
przebudowę sali gimnastycznej w  SP nr  
1, rozbudowę budynku tej  szkoły o  nowe 
przedszkole oraz  zakup książek do  bi-
bliotek szkolnych.

Środki unijne na kształcenie

oprac. kg

RĘDZINY

MSTÓW



4. ŚRODA-CZWARTEK, 11-12 PAŹDZIERNIKA 2017 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Napadli na Czecha
Na wniosek rudzkich śled-

czych sąd tymczasowo 
aresztował dwóch męż-
czyzn, którzy grożąc bronią 
palną, usiłowali dokonać 
rozboju na 40-letnim Cze-
chu. Mieszkańcy Podkarpa-
cia chcieli przejąć samo-
chód, który oferował do 
sprzedaży Czech. Podejrzani 
odpowiadać będą za usiłowa-
nie rozboju i nielegalne po-
siadanie broni, za co grozi 
12 lat więzienia.

Śledczy z rudzkiej komendy 
doprowadzili do sądu dwóch 
mężczyzn, mieszkańców Podkarpacia, 
którzy w ubiegłym tygodniu zostali zatrzy-
mani przez policjantów z autostradówki w 
Rudzie Śląskiej. Sprawcy grożąc pistoleta-
mi, usiłowali wymóc na 40-letnim Czechu 
podpisanie umowy sprzedaży jego samo-
chodu i potwierdzenia przyjęcia gotówki. 
Ich misterny plan został pokrzyżowany 
przez partol z gliwickiego Komisariatu Au-
tostradowego Policji. Mundurowi patrolu-
jący autostradę A4, na wysokości Rudy 
Śląskiej zauważyli bmw na czeskich nu-
merach, którego kierowca popełnił wykro-
czenie. Na węźle wireckim zatrzymali go 
do kontroli, w trakcie której z miejsca pa-
sażera wybiegł mężczyzna, informując po-
licjantów o tym, że kierowca i siedzący z 
tyłu mężczyzna grozili mu pistoletami. 
Mundurowi obezwładnili siedzących w 

samochodzie mężczyzn, a pod siedzenia-
mi znaleźli dwie jednostki broni – palną i 
gazową. 33-latek i jego 18-letni kolega, zo-
stali zatrzymani w policyjnym areszcie, a 
broń zabezpieczona. Według zeznań wła-
ściciela pojazdu, przyjechał on do Kato-
wic, gdzie był umówiony z potencjalnym 
kupcem, zainteresowanym jego bmw. W 
trakcie jazdy próbnej, mężczyźni grożąc 
mu bronią, usiłowali zmusić go, aby pod-
pisał umowę sprzedaży samochodu i po-
twierdził otrzymanie prawie 50 tys. zło-
tych gotówką. Materiał dowodowy, który 
zebrali śledczy i prokurator, pozwolił na 
przedstawienie sprawcom zarzutów nie 
tylko rozboju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia, ale i także posiadania nielegal-
nej broni. Na wniosek śledczych i proku-
ratora, sąd tymczasowo aresztował 18 i 
33-latka na okres trzech miesięcy.

Pomogli uratować starszą 
kobietę

Śmiertelnie ranił żonę

3000 dilerskich działek 
amfetaminy

Policjanci z Tychów zatrzymali 
69-latka, który w czasie domowej 
awantury ugodził nożem swoją żonę. 
W wyniku odniesionych obrażeń kobie-
ta zmarła. Decyzją sądu mężczyzna zo-
stał tymczasowo aresztowany na trzy 
miesiące. Za popełnione przestępstwo 
zatrzymanemu grozi dożywocie.

Do zdarzenia doszło w jednym z ty-
skich mieszkań. Kiedy na miejsce przy-
jechali mundurowi, załoga pogotowia 
udzielała pomocy rannej kobiecie. Z 
ustaleń policjantów wynika, że 69-latek 
ugodził nożem w nogę  swoją żonę  pod-

czas awantury. Zadana w okolicę tętnicy 
udowej rana okazała się śmiertelna i 
50-letnia kobieta zmarła w szpitalu. Po-
licjanci zbadali mężczyznę na zawartość 
alkoholu w organizmie, które potwierdzi-
ło, że 69-latek był trzeźwy. Sprawca tra-
fił do policyjnego aresztu. Sąd przychyli 
się do wniosku śledczych oraz prokura-
tora i tymczasowo  aresztował go na  3 
miesiące. Podejrzany o zabójstwo usły-
szał już zarzut, do którego się przyznał. 
Resztę swojego życia mężczyzna może 
spędzić w więzieniu. W sprawie prowa-
dzone jest śledztwo pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej w Tychach.

Bytomscy  policjanci  przejęli  pra-
wie 3000 działek dilerskich amfeta-
miny. Stróże prawa znaleźli narkoty-
ki w mieszkaniu przy ulicy Nałkow-
skiej. W sprawie zatrzymano 28-let-
niego mężczyznę. Mieszkaniec Ra-
dzionkowa usłyszał już zarzuty. De-
cyzją prokuratora został objęty poli-
cyjnym dozorem. Grozi mu do 10 lat 
więzienia.

Prawie 3000 działek dilerskich amfeta-

miny nie trafi na bytomskie ulice. Krymi-
nalni z komendy prowadzili działania 
przeciwko przestępczości narkotykowej. 
Wynikiem ich pracy było zatrzymanie 
28-letniego mieszkańca Radzionkowa. 
Mężczyzna przechowywał środki odurza-
jące w swoim mieszkaniu przy ul. Nał-
kowskiej. Stróże prawa zabezpieczyli am-
fetaminę, którą sprawca ukrył w lodówce. 
Decyzją prokuratora został objęty policyj-
nym dozorem. Grozi mu teraz do 10 lat 
więzienia.

Pomógł uratować dziecko

Uderzył w samochód i zaczął 
uciekać

Dyżurny bieruńskiej policji pomógł 
uratować trzyletnie dziecko, które 
przestało oddychać. Policjant prowa-
dząc przez telefon alarmowy rozmowę 
z matką malucha, instruował rodzinę, 
jak przeprowadzić reanimację. Dzięki 
profesjonalnej postawie dyżurnego, 
dziecko odzyskało oddech przed przy-
jazdem karetki pogotowia.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w 
Bieruniu  aspirant sztabowy  Tomasz Jar-
czyk pomógł uratować trzyletnie dziecko. 
Podczas swojej sobotniej służby, około go-
dziny 12.30 odebrał telefon alarmowy, na 
który zadzwoniła zrozpaczona matka. Ko-
bieta przez pomyłkę zamiast na pogotowie 

wybrała numer na policję. Z jej relacji wy-
nikało, że dziecko nie oddycha. Dyżurny 
bez chwili zastanowienia zaczął krok po 
kroku instruować przerażoną matkę trzy-
latka, jak udzielić pomocy. Rodzina dziec-
ka, wykonując wskazówki policjanta, roz-
poczęła reanimację. Po pewnym czasie 
dyżurny w słuchawce telefonu usłyszał 
płacz dziecka. Matka potwierdziła, że to 
trzylatek odzyskał oddech. Na wskazany 
przez zgłaszającą adres została skierowa-
na karetka pogotowia ratunkowego. Wie-
dza, doświadczenie, a przede wszystkim 
opanowanie  aspiranta sztabowego  To-
masza Jarczyka pozwoliły na szczęśliwy 
finał tego nieprzyjemnego dla rodziny 
trzylatka zdarzenia.

Gdyby nie szybka decyzja interwe-
niujących na średnicówce policjantów, 
mogło dojść do tragedii. W czasie po-
rannego szczytu komunikacyjnego na 
granicy Gliwic i Zabrza kierowca luk-
susowego audi rozpoczął wyprzedza-
nie, po czym uderzył w jadący prawi-
dłowo pojazd. Nie zatrzymując się, po-
jechał dalej, powodując kolejne kolizje.

Gdy ok. 6.30 na miejsce zdarzenia pod-
jechali policjanci z gliwickiej drogówki, zo-
baczyli stojący przy krawędzi jezdni samo-
chód marki Audi A8 z „wyjącym” na peł-
nych obrotach silnikiem. W pobliżu zatrzy-
mał się wóz strażacki oraz dwa samocho-
dy, w które wcześniej uderzyło audi. We-
wnątrz poobijanego luksusowego pojazdu 
siedział mężczyzna, który nie reagował na 
polecenia otwarcia drzwi. Gdy stróże pra-
wa zobaczyli, że próbuje włączyć bieg, na-

tychmiast wybili szybę i wyłączyli silnik.
Kontakt z kierującym był bardzo ogra-

niczony. Policjanci nie wyczuli wprawdzie 
od niego alkoholu i nie stwierdzili też ob-
jawów zapaści cukrzycowej, ale ewident-
nie nie był on świadomy tego, co przed 
chwilą zaszło. Mundurowi znaleźli w jego 
telefonie kontakt do syna i wykonali połą-
czenie. Okazało się, że mężczyzna nie miał 
prawa prowadzić auta z uwagi na stan 
swojego zdrowia.

Jak wstępnie ustalono, 52-letni miesz-
kaniec Rudy Śląskiej, jeszcze na terenie 
Zabrza, uderzył w wyprzedzanego przez 
siebie opla, a następnie w bariery energo-
chłonne i, jadąc dalej, najechał na tył fia-
ta. Na szczęście w samochodzie napędza-
nym 4-litrowym silnikiem „wyskoczył” 
bieg automatycznej skrzyni, dzięki czemu 
audi zjechało na pobocze i zatrzymało się, 
pomimo wciśniętego pedału gazu.

oprac. kg

Sosnowieccy dzielnicowi, opiekują-
cy się dzielnicą Pogoń, w trakcie spo-
tkania z mieszkańcami uzyskali in-
formację, że w jednym z mieszkań 
przebywa starsza kobieta, która może 
potrzebować pomocy. Kiedy dzielni-
cowi dotarli do jej mieszkania, okaza-
ło się, że 89-latka jest tak wycieńczo-
na, że natychmiast musi trafić pod 
opiekę lekarza.

Dzielnicowi- st. asp. Michał Lewicki 
i asp. Sławomir Krawczyk dowiedzieli się 
podczas spotkania z mieszkańcami, że 
w jednym z mieszkań dzielnicy Pogoń 
przebywa staruszka, która może wymagać 
pomocy. Policjanci natychmiast udali się 

pod wskazany adres. W mieszkaniu zasta-
li osłabioną 89-latkę, ubraną w nieświeżą 
odzież. Kobieta nie do końca była świado-
ma tego, gdzie się znajduje, a w jej kuchni 
i lodówce nie było żadnych, nadających się 
do spożycia produktów. Okazało się, że 
syn, który na co dzień opiekuję się matką, 
około tygodnia wcześniej trafił do szpitala 
i od tego czasu kobieta pozostawała bez 
opieki. Dzielnicowi wezwali na miejsce po-
gotowie, a po badaniu lekarskim zapadła 
decyzja o umieszczeniu jej w szpitalu. Po-
licjanci, jak zwykle w takich przypadkach 
powiadomili Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sosnowcu, skąd uzyskali infor-
mację, że staruszka po opuszczeniu szpi-
tala uzyska pomoc i właściwą opiekę.

Zarzuty za nielegalne 
posiadanie amunicji

Policjanci z Gilowic zatrzymali 
27-letniego mieszkańca powiatu ży-
wieckiego. Mężczyzna posiadał ponad 
30 sztuk nielegalnej amunicji. To nie-
stety nie jedyne przestępstwo, którego 
się dopuścił. Na wniosek śledczych 
prokurator objął go policyjnym dozo-
rem. Za popełnione przestępstwa w 
więzieniu może spędzić 8 lat.

Kilka dni temu policjanci z Gilowic 
otrzymali informację, że w Kocierzu 
Rychwałdzkim ktoś uszkodził samo-
chód. Śledczy szybko ustalili, że prze-
stępstwa dopuścił się 27-letni mieszka-

niec powiatu żywieckiego. W trakcie dal-
szych czynności policjanci zabezpieczyli 
ponad 30 sztuk amunicji, którą 27-latek 
posiadał nielegalnie. Mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty. W 
sobotę, 27-latek ponownie uszkodził 
tym, razem dwa samochody. Straty, ja-
kie wyrządził to kwota ponad 2 tys. zł. To 
nie wszystko. Dodatkowo groził właści-
cielowi jednego z pojazdów. Po nocy spę-
dzonej w policyjnym areszcie, usłyszał 
kolejne zarzuty. Na wniosek śledczych 
prokurator objął go policyjnym dozorem. 
Za popełnione przestępstwa w więzieniu 
może spędzić 8 lat.  
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 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 Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45
l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA WAGI

POGRZEBY



6. ŚRODA-CZWARTEK, 11-12 PAŹDZIERNIKA 2017 OGŁOSZENIA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  Podlesie 
koło Lelowa. Tel. 606 365 813

n SPRZEDAM BANER (mały). 
Tel. 517 805 795

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł; 
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło 
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516

n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm 
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210 
zł. Tel. 725 205 960

n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę 
RTV + komodę. Wszystko w kolorze 
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia. 
Tel. 510 578 459

n SPRZEDAM nowe siedzisko dla kotka lub 
psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla tychże 
zwierzątek, np. szeleczki dla kotka itp. Cena 
do negocjacji. Tel. 50 45 63 612

n SPRZEDAM meble starego typu z lat 
70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 911 389

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

n SPRZEDAM stół pokojowy (podkręcany) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00

USŁUGI

EST LOREK
Ekspresowo – Solidnie – Tanio

Najtańsze przewozy autokarowe
Polska – Niemcy – Holandia

Codzienne wyjazdy z Częstochowy o 
godz. 17.10, a w niedzielę o 9.40

Nowe połączenia do: Hannover, Bielefeld, 
Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Yostedt, 

Bremen, Oldenburg, Leer, Amsterdam  
Infolinia całodobowa 947 192 030

www.estgdansk.pl

MECHANIKA POJAZDOWA 
– ELEKTROMECHANIKA

ul. Mirowska 364
Tel. 604 141 355

n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI  
– wróżby. Tel.  34 317 31 89, 
kom. 883 118 012 

n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. 
Tel. 888 402 656 

n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i 
samochodowej. Dojazd do klienta gratis! 
Tel. 603 350 752

n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne 
okazje. TANIO! Tel. 603 350 752

n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50 
mm, prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400

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

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

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

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, 
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny 
i obróbki. Tel. 505 736 977

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com

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

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

MONTAŻ INSTALACJI 
ANTENOWYCH, 
DOMOFONÓW 

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835

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

n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą 
starszą. Doświadczenie. Referencje. 
Tel. 508 860 723

PRACA

— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników 
na produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— 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

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 

Tel. 797 287 543
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat 

podejmie pracę. Znajomość języka 
niemieckiego. Najchętniej dorywczo. 
Tel. 537 735 654

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka 
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam 
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym 
wymiarze godzin lub dorywczą, także na 
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

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 KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel matrymonialny. 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

NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 

w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z 
garażem. Tel. 660 872 932
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte 
piętro w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, balkon. Kuchnia z meblami na 

wymiar i sprzętem AGD. Duży salon 
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na 
balkon. Łazienka w glazurze z wanną 
oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 

czyste i zadbane. Na podłogach panele 
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe 
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie, 

sklepy, szkoła, komunikacja miejska.  
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM M3, 48 m2. Tysiąclecie – do 
zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura: 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4 
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł. 
Tel. 605 579 961

n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
n SPRZEDAM pokój z kuchnią 32 m2 do 

remontu. TANIO!!! Częstochowa 
Tel. 536 638 168 

n SPRZEDAM KAWALERKĘ w centrum 
Krzepic, I piętro, 38 m2. „OKAZJA” Cena 65 
tys. zł Tel. 781 506 875 

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 

w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z 
garażem. Tel. 660 872 932

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy 

Lechowej 14 km od Częstochowy. Działka 
uzbrojona, ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk. 
78 m2, w tym: pokój, sypialnia, kuchenka, 
łazienka, piwnica, garaż. Cena 168 tys. zł. 
Tel. 796 307 890 

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 

handlowym STARA MLECZARNIA w 
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią, 

po remoncie. I piętro, Trzech Wieszczów, ul. 
Dunikowskiego. Cena 500 zł/m-c – do 
negocjacji. Tel. 603 24 80 24

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

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

Kontakt tel. 668 983 067

DO WYNAJĘCIA!
sala w Częstochowie, ul. Żyzna

Sala na 70 osób, zaplecze kuchenne, parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Tel. 510 170 554

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 

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

MOTORYZACJA

— SPRZEDAM —
n SPRZEDAM Volkswagen Golf 6, 2011 rok, 

1.6 TDI. Cena 32000, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki. Możliwa 
zamiana.  Tel.603384682

n SPRZEDAM Honda CRV, 2007 rok, 4x4 
napęd, 2.2 diesel, pełne wyposażenie. 
Cena 42000 zł, możliwa zamiana. 
Tel.603384682

n KOMIS SAMOCHODOWY AUTO-
PRADŁA. Oferta samochodów z drugiej 
ręki z pisemną, 12-miesięczną gwarancją 
bez limitu kilometrów. Tel. 530 103 105

NAUKA

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła 
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do 
matury, poziom podstawowy i rozszerzony, 
materiały.   www.matura.czest.pl   Centrum 
Tel. 796 635 001

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

TŁUMACZENIA

n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta 
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r., 
faktury. admiral.piett@wp.pl 
Tel. 508 569 307

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

ODDAM

n ODDAM za darmo garaż blaszany do 
zabrania. Częstochowa. Tel.  787 711 706

ODDAM 
w dobre ręce z powodu śmierci 

opiekunki ok. 10-letnią suczkę 
wilczurowatą.  Suczka mieszkała 

w domu z ogródkiem. 
Pies jest łagodny i bardzo 

przyjazny. 
Tel.  504 750 629 

KUPIĘ

n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne. 
Tel. 514 621 383

SPRZEDAM

— ART. SPORTOWE —

n SPRZEDAM rower MTB 15’’. Cena 450 zł. 
Tel. 507 161 899

n PILNIE SPRZEDAM rower stacjonarny, 
rehabilitacyjny, z wyświetlaczem. Stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 696 054 686

— BUDOWNICTWO —

n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe, 
nieużywane. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600

n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe, 
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do 
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733

n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy 
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami, 
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł. 
Tel. 603 664 249

— INSTRUMENTY MUZ.—

n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.  
Tel.  506 722 324

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną 
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082 

n SPRZEDAM nową maszynę do szycia 
Łucznik. Tel.  605 914 965

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 
szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— MEDIA —

n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd. 
Gotówka. 508-245-450

n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i 
starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe. 
Tel. 667 455 545

— ODZIEŻ —

n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa 
Michel, model Liga, w kolorze ecru. materiał 
mikado. Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, 
dekolt karo. Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —

KUPON
na   bezp ła tne   og łoszen ie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... Nr tel. .............................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

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
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Wykaz samochodów na dzień 4 października 2017 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

119.000 zł

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

109.500 zł netto  

FORD FIESTA 1.3 E, 
rok prod. 2007,  
krajowy, I – wł. 
 
 
 9.900 zł

FORD FIESTA 1.5 
TDCI, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT, 
klimatyzacja, ABS, el. 
szyby i lusterka 
 27.900 zł

FORD MONDEO 2.0 
TDCI, rok prod. 2012-13, 
krajowy, F. VAT, 2 szt.

 38.900 - 44.900 zł

HYUNDAI i20 1.1 CRDi,  
rok prod. 2013 – zakup, 
krajowy, I – wł., 
gwarancja produc. 
 17.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 – zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

38.900 zł

MERCEDES CLK 2.0 
CDi, rok prod. 2001 

 
 12.900 zł

MERCEDES E220 rok 
prod. 2015r. Krajowy,  
I – wł., F. VAT

 
 129.900 zł

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

63.800 zł

MITSUBISHI 
OUTLANDER 2.0 E, 
zakup 2005, krajowy, 
I – wł., alufelgi, klima, 
100% bezwypadkowy
 18.900 zł

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

49.900 zł

OPEL ASTRA 1.6 E, 
essentia, rok prod. 2014, 
krajowy, I – wł., serwis, 
F. VAT

 36.900 zł

OPEL INSIGNIA  
2.0 CDTi, rok prod. 
2015, tempomat 

 73.900 zł

 OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2013, krajowy, 
I wł., serwisowany, F.VAT 

 49.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 E, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F. VAT
 41.900 zł  

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 6.700 zł

RENAULT CLIO III   
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 21.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy

 
17.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 36.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł. 
 
 

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.4 D, 
rok prod. 2005

 8.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012-13, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 27.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
29.900 zł

n AUDI A3 1.9 TDI, rok prod. 2007 24.700 zł
n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 

quattro  118.000 zł
n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   55.900 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2007,  

krajowy   8.900 zł
n CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013,  

automat, I –wł.   37.900 zł
n FIAT PUNTO 1.2 E,  

rok prod. 2001 2.500 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2009 16.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E,  

rok prod. 2005, krajowy 13.900 zł
n FORD RANGER 2.2 TDCI,  

rok prod. 2013 59.900 zł
n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 37.900 zł

n HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007, 
automat   25.700 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E,  
rok prod. 2015 39.900 zł

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

n OPEL CORSA 1.2 E,  
rok prod. 1997, krajowy 2.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  
rok prod. 2009 29.700 zł

n OPEL VECTRA 1.9 D,  
rok prod. 2007 16.900 zł

n PEUGEOT 208 1.0 E,  
rok prod. 2016 33.900 zł

n PEUGEOT 508 1.6 D,  
rok prod. 2011 39.800 zł

n RENAULT CLIO 0.9 E,  
rok prod. 2014 30.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D,  
rok prod. 2008, krajowy 11.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 D,  
rok prod. 2006 8.800 zł

n SEAT LEON 1.9 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n SKODA FABIA 1.4 E,  
rok prod. 2003, krajowy 4.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004, krajowy 10.800 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF 1.9 D, rok prod. 2008/09,  
krajowy, I właściciel 20.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł

n VW PASSAT 1.8 E, rok prod. 1996 3.800 zł
n VW PASSAT 1.6 TDi, rok prod. 2014,  

krajowy, I – wł., serwis., F. VAT 53.900 zł
n VW T4 2.5 TDI, rok prod. 2001, 

7-osobowy 7.900 zł  



19.11.2017 r., godz. 18.00 Filharmonia Częstochowska
Częstochowa, ul. Wilsona 16

Bilety: kasa Filharmonii, salony EMPIK
Online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl

Zamówienia – Informacje: tel. 737 567 014
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10. ŚRODA-CZWARTEK, 11-12 PAŹDZIERNIKA 2017 SPORT

Blue Blazer
5A 1160

Fabryka 
Twoich kolorów 



PROGRAM TV – ŚRODA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3629; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!; 

magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Sonda 2
09:35 Jak to działa; magazyn
10:15 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 7/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 5/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Polagra Food 2017
12:55 Natura w Jedynce – 

Wielka piątka Azji. Słoń; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2015)

14:00 Elif; odc. 110; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc. /157; 
cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3630; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3179; 

telenowela TVP

18:30 Rodzina wie lepiej; 
39; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:35 Miasto Gniewu
23:15 Wewnątrz DMZ; film 

dokumentalny; Francja 
(2017)

00:20 Świat bez końca; odc. 
2/4; serial; Kanada, 
Niemcy, Wielka Brytania 
(2010)

02:10 Naszaarmia.pl; 
magazyn

02:35 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 41; serial; 
Hiszpania (2014)

03:35 Notacje – Wincenty 
Galica. Byłem kurierem 
tatrzańskim; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 155 
„Człowiek maszyna” sezon 
6; serial komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 
140; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1716; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
467 - Celny strzał; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 1; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 54 
„Superbohater”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 Nasz dziwaczny świat; 
odc. 6; esej dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

15:30 M jak miłość; odc. 
1320; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 26 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 29; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

12/101; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1716; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1717; serial TVP

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

21:50 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – 
Niewysłany list; film 
obyczajowy; USA (2015)

00:05 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Świat bez tajemnic – 
Uwiedzione przez dżihad; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Fatima Salaria

02:00 Prokurator; odc. 7/10; 
serial kryminalny TVP

02:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 53 - 
Homar też człowiek; serial 
obyczajowy TVP

03:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 54 - I 
tam jest pies pogrzebany; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (491); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (38); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (330); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (258); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (739); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2543); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (785); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (149); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (137); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2544); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (385); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

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 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE (6); program 
rozrywkowy

22:10 P.S. Kocham Cię; 
melodramat, USA 2007

0:35 30 nocy paranormalnej 
aktywności z opętaną 
przez diabła dziewczyną z 
tatuażem; komedia, USA 
2013. Dana wraz z mężem 
Aaronem wprowadza się 
do domu swojego 
dzieciństwa. Kobieta musi 
zmierzyć się z wieloma 
złymi mocami, które...

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5096) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(22/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2099) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (808) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (460) - 
program

13:00 19 + (161) - program
13:30 Szpital (697) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(1/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (461) - 
program

16:30 19 + (162) - program
17:00 Ukryta prawda (809) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (698) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7224) - 

informacje 
19:30 Człowiek z magicznym 

pudełkiem – relacja z 
premiery (1/2) - program

19:35 Sport (7207) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7204) - 
informacje 

19:50 Człowiek z magicznym 
pudełkiem – relacja z 
premiery (2) - program

19:55 Uwaga! (5097) - 
program

20:10 Doradca smaku 
(23/40) - program

20:15 Na Wspólnej 15 
(2562) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (80/118) - 
program

21:30 Azja Express 2 (6/13) - 
program

23:00 Red II - film 
sensacyjny, USA/Kanada/
Francja 2013, reżyseria: 
Dean Parisot, obsada: 
Bruce Willis, John 
Malkovich, Mary-Louise 
Parker, Helen Mirren, 
Anthony Hopkins, 
Catherine Zeta-Jones, 
David Thewlis

01:25 Superwizjer (1104) - 
magazyn reporterów

02:00 Wybrani (21/23) - 
serial, USA

03:00 Uwaga! (5097) - 
program

03:25 Moc Magii (278/355) - 
program

04:45 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 5. Zespół 
poszukuje dowodów i 
wskazówek w sprawie 
śmierci operatora, który 
zostaje znaleziony martwy 
na dachu wieżowca…

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 219

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 220

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 27

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 28

17:15 Ale numer!;Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 27

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 28

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 W imie króla; akcja, 
kanada, Niemcy, USA 
2007

22:20 Godzina zemsty; akcja, 
USA 1999. Porter (Mel 
Gibson) i Val (Gregg 
Henry) planują wielki skok, 
w którym łupem do 
podziału ma być 140 
tysięcy dolarów. Val 
jednak planuje wykiwać 
kolegę, uwodzi jego żonę, 
zabiera pieniądze i 
zostawia kumpla na 
pewną śmierć…

00:20 Pociąg do Hollywood; 
komedia, Polska 1987. 
Merlin Wafelek (Katarzyna 
Figura) pragnie zostać 
gwiazdą filmową…

02:20 Z Nation; fabularny, 
USA 2015; tytuł odcinka: 
Day One

03:15 Ale numer!; Polska
03:20 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:40 Wszystko przed nami; 
odc. 83; telenowela TVP

06:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 4/7; serial 
TVP

07:15 Na sygnale; odc. 50 
„Sopel lodu”; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
649; serial TVP

09:20 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 17 - Koncert; serial 
obyczajowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 134 
„Miłosne manewry” sezon 
6; serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 135 
„Zawsze z rodziną”; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
39 - Strach na scenie; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
40 - Wybory; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
591 - Jeszcze nie czas; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 136 
„Życie jest ciężkie”; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
41 - Zbrodnia w bibliotece; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 168; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
42 - Więzienna przeszłość; 
serial kryminalny TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
122; serial TVP

01:15 Miasto skarbów; odc. 
3; serial kryminalny TVP

02:05 Miasto skarbów; odc. 
4; serial kryminalny TVP

03:00 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 4/7; serial 
TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
649; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 134; 
sezon 6; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2361; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Czekolada i owoce nie 
do deseru

06:30 Fabryka śmiechu; 
(odc. 2)

07:30 Jeden z dziesięciu; 
8/97; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (40) - Moda

09:05 Koło fortuny; odc. 22 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy; (11)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 56 - „Cicha 
woda” - Zbigniew Kurtycz

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 101 - „Ucieczka 
z tropiku” - Marek Biliński

11:20 Kabaretożercy; (6); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (50 lecie kabaretu 
PARANIENORMALNI - 
1-2)

14:10 Familiada; odc. 2361
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami (1-2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński 2013 
(2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gęsina na Świętego 
Marcina

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 19 
- dżungla; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 2 - Ekwador. 
Kraj pełen skarbów (9)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Kapitan 
Ochłap (244); serial TVP

20:05 Bardzo ostry dyżur – 
Elektroniczny listonosz; 
program rozrywkowy

20:25 Kabaretożercy; (7); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (37) - Czechy

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (6) - 
Dziennikarz i prezenter cz. 
2; program rozrywkowy

23:15 Koło fortuny; odc. 21 
ed. 3; teleturniej

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

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Andrzej 
Korzyński - muzyka 
filmowa (1); koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Co nam w 
duszy gra - Duety miłosne 
cz.1; widowisko

02:35 Kierunek Kabaret; 37/
03:40 Rozrywka Retro – Tort 

Studia Gama

05:20 Ukryta prawda (41/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (167) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (100) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (1/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (101/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (102/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (442) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (101) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (341) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (168) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (2/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(8/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (103/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (104/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (443) - 
program obyczajowy 

20:00 42: Prawdziwa 
historia amerykańskiej 
legendy (42) - film 
obyczajowy, USA 2013. 

22:35 The Following III 
(10/15) - serial, USA

23:45 Marsjanie atakują - 
film S-F, USA 1996. Z 
Marsa kierują się w stronę 
Ziemi eskadry latających 
talerzy. Ich załoga to 
zielone stwory, których 
ulubioną rozrywką jest 
niszczenie wszystkiego, co 
żyje. Jak na wizytę 
niespodziewanych gości 
zareagują Ziemianie?

01:55 Moc Magii (278/355) - 
program 

04:05 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show 

04:35 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (1/12) - 
program lifestylowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (2/12) - 
program lifestylowy

07:00 Wszystko o jedzeniu 2
07:30 Wyglądać jak gwiazda
08:00 Beauty ekspert 2 

(3/12) - magazyn
08:30 Niezwykłe przypadki 

medyczne 3 (5/6) - 
program lifestylowy

09:00 Niezwykłe przypadki 
medyczne 3 (6) - program

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę (3/12) - program

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (6/12) - program

12:00 Kuchenne rewolucje 
13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

13:45 Pojedynek na modę
14:30 W roli głównej (6) - 

talk show
15:00 W dobrym stylu 3 

(1/8) - program 
lifestylowy

15:45 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (6/8) - program 
rozrywkowy

17:10 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program 
rozrywkowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (7/12) - program 
rozrywkowy

19:55 Afera fryzjera 3 (6/12) 
- program rozrywkowy

20:40 Żony Hollywood 3 
(5/12) - program

21:40 Dorota was urządzi 6 
(12) - program

22:25 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn 
lifestylowy

22:55 Życie bez wstydu 5 
(6/12) - reality show

23:55 Poród na pustkowiu 
(dozwolone od lat 18)

00:55 Prawda z DNA (2/8) - 
program obyczajowy

01:25 Chirurdzy z Atlanty 
(6/8) - reality show

02:20 W roli głównej - 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show

02:45 W roli głównej - Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Dawid Woliński (4/8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

04:00 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

08:00 Judo - Grand Prix 
Uzbekistanu (1)

09:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin: Finał

10:45 Magazyn tenisowy
11:20 boks - megafights
13:05 Wioślarstwo - 

Mistrzostwa Świata: 
Sarasota - podsumowanie

14:05 Lekkoatletyka - 
Mistrzostwa Świata - 
Londyn 2017 - Polacy

15:15 Boks - Gala w 
Białymstoku - walka 
wieczoru

16:15 snooker
17:15 snooker
18:20 Piłka nożna - 

Eliminacje Ligi Mistrzów 
kobiet (2): Olympique 
Lyon - Medyk Konin

19:30 Piłka nożna - 
Eliminacje Ligi Mistrzów 
kobiet (2): Olympique 
Lyon - Medyk Konin

20:30 Piłka nożna Bayern
21:25 Piłka nozna Bayern
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Piłka nożna - 

Eliminacje Ligi Mistrzów 
kobiet (2): Olympique 
Lyon - Medyk Konin

24:00 Piłka nożna - 
Eliminacje Ligi Mistrzów 
kobiet (2): Olympique 
Lyon - Medyk Konin

07:00 Ekosonda; magazyn
08:05 Kościuszko: człowiek, 

który wyprzedził swoje 
czasy; film dokum.; USA 
(2014)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 968
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:05 Listy do PRL-u; felieton
12:15 Smaki polskie; magazyn
12:25 Polska z Miodkiem - 

(30) Gdańsk; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
14:15 Kościuszko: człowiek, 

który wyprzedził swoje 
czasy; film dokum.; USA 
(2014)

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium - (6) - 

„Aktywność słoneczna”; 
magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Śląskie poza miastem
17:55 Telenotatnik – Żagle, 

moje życie; felieton
18:09 Kartki z kalendarza
18:15 Kopalnia reportaży
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Zaproszenie – W Kozim 

grodzie cz.2
20:01 Dokument w obiektywie
20:40 Świadkowie czasu
20:55 POGODA
21:00 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:15 Kopalnia reportaży
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Kościuszko: człowiek, 

który wyprzedził swoje 
czasy; film dokum.; USA 
(2014)

00:40 Astronarium - (6); 
magazyn

01:20 Głos Regionów
02:15 Listy do PRL-u; felieton
02:20 Smaki polskie; magazyn
02:40 Kościuszko: człowiek, 

który wyprzedził swoje 
czasy; film dokum.; USA 
(2014)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania - odc. 968
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium - (6); 

magazyn

06:50 Był taki dzień – 11 
października; felieton

07:00 Historia Polski – 
Człowiek, który zginął 
pod Ankoną

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

08:35 Wszystko po 
krakowsku – Królowa 
nocy – Janusz Radek w 
muzycznym show; koncert

09:05 W labiryncie; odc. 92 
Przesłuchanie; serial TVP

09:40 Film dokumentalny
10:45 Niepodległa
11:45 Spór o historię – 

Mniejszość polska w 
Niemczech; debata

12:25 Zdobywcy Karpat – 
Walery Eljasz 
Radzikowski; film 
dokumentalny

12:50 Zdobywcy Karpat - 
Mariusz Zaruski; film 
dokumentalny

13:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Za progiem 
puszczy

13:50 Sensacje XX wieku – 
Syndykat zabójców

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kwatery 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

15:25 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 3/4; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:35 Historia Polski – 
Goralenvolk; film 
dokumentalny

17:45 Czas honoru; odc. 13 
Władek; serial TVP

18:40 Śladami zbrodni
19:20 Sensacje XX wieku – 

Pojedynek w Venlo
20:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Projekt Vickers

20:45 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 5/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:50 Popielec; odc. 3 - 
Dziczyzna; serial TVP

22:55 Lolo Jones
24:00 Cichy Don; cz. I; 

dramat; ZSRR (1957)
01:55 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

02:35 Popielec; odc. 3 - 
Dziczyzna; serial TVP

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecze 2. 
rundy gry pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecze 2. 
rundy gry pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecze 2. 
rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecze 2. 
rundy gry pojedynczej

15:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Polska - Czarnogóra

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: BBTS 
Bielsko-Biała - Cuprum 
Lubin

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Jastrzębski Węgiel

23:00 Boks: Gala w 
Manchesterze; waga 
superlekka: Anthony Crolla 
- Ricky Burns

0:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; mecz: 
Armenia - Polska. 
Spotkanie może się 
okazać kluczowe dla Biało-
Czerwonych
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04:50 TELEZAKUPY
05:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3630; teleturniej muz.
06:00 Dzień dobry Polsko!; 

magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Mam prawo; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
10:15 Północ – Południe, 

Księga I; odc. 8/12; serial 
kostiumowy; USA (1985)

11:10 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 6/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Smaki polskie – 

Schab z niespodzianką; 
magazyn kulinarny

12:55 Natura w Jedynce – 
Wielka piątka Azji. 
Waran z Komodo; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

14:00 Elif; odc. 111; serial; 
Turcja (2014)

15:10 Obserwator; odc. 158; 
cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3631; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3180; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

40; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

232; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:25 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 Fatima; film 

dokumentalny; Francja 
(2016)

01:00 Riviera; odc. 7; serial; 
Wielka Brytania (2017)

01:55 American Crime Story 
– Sprawa O. J. 
Simpsona; odc. 7; serial; 
USA (2017)

02:50 Sprawa dla reportera
03:45 Notacje – Jerzy Kulej. 

Nigdy nie leżałem na 
deskach; cykl 
dokumentalny

06:10 Rodzinka.pl; odc. 156 
„Dżambalaja” sezon 6; 
serial komediowy TVP

06:40 Sztuka codzienności – 
Hip hop; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

07:05 M jak miłość; odc. 141
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1717; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
468 - Błędny rycerz; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 2; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 2/12; 
Wielka Brytania (2016)

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
681; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 27 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 30; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

13/101; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1717; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1718; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Pierwsza randka; (7)
21:40 Miasto skarbów; odc. 

5; serial kryminalny TVP
22:40 Program 

publicystyczny
23:35 Klaun; horror; USA 

(2014); reż.:Jon Watts; 
wyk.:Andy Powers, Eli 
Roth, Peter Stormare, 
Laura Allen; Dozwolone 
od lat 18

01:20 Niewysłany list; film 
obyczajowy; USA (2015); 
reż.:W. D. Hogan; 
wyk.:Haley Webb, Calard 
Harris, Eva Larue

03:00 Program 
publicystyczny

03:50 Art Noc: ENTER Enea 
Festival 2017 - Leszek 
Możdżer i Gloria 
Campaner; program 
muzyczny

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (532); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (39); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (331); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (259); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (740); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2544); serial obyczajowy

14:50 Dlaczego ja? (786); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (150); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (138); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2545); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (386); serial 
komediowy. Dalszy ciąg 
perypetii rodziny Kiepskich 
i ich sąsiadów z bloku 
przy ulicy Ćwiartki 3/4. Po 
latach bezrobocia 
Ferdynand znajduje 
pracę...

20:05 Nasz nowy dom (100); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (116); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:15 Zdrady (117); serial 
paradokumentalny; 
Bohaterów serialu łączy 
jeden problem - 
podejrzewają swoich 
partnerów o zdradę. 
Odkryć prawdę pomaga 
im prywatny detektyw 
Damian Petrow (Damian...

23:20 Brudny szmal; film 
kryminalny, USA 2014. 
Barman Bob pracuje u 
kuzyna, który był liczącym 
się gangsterem. Kiedy 
władze przejęli Czeczeni, 
jego lokal stał się punktem 
przepływu...

1:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5097) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 
(23/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2100) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (809) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (461) - 
program

13:00 19 + (162) - program
13:30 Szpital (698) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 3 

(2/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (462) - 
program

16:30 19 + (163) - program
17:00 Ukryta prawda (810) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (699) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7225) - 

informacje 
19:35 Sport (7208) - 

informacje 
19:45 Pogoda (7205) - 

informacje 
19:50 Uwaga! (5098) - 

program
20:10 Doradca smaku 

(24/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15 

(2563) - serial 
obyczajowy, Polska

20:55 Milionerzy (81/118) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Kiler - komedia, Polska 
1997, reżyseria: Juliusz 
Machulski, obsada: Cezary 
Pazura, Janusz Rewiński, 
Jerzy Stuhr, Katarzyna 
Figura, Małgorzata 
Kożuchowska, Jan Englert

00:50 Wiecznie żywy - film 
horror, USA 2013

02:55 Uwaga! (5098) - 
program

03:20 Moc Magii (279/355) - 
program

04:40 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny, 
USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; fabularny

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

10:00 Napisała: Morderstwo; 
fabularny, USA 1992

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; fabularny, 
Niemcy 2015

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny, USA 
2016; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; fabularny; odc. 
6. Po uratowaniu życia 
komandora przez 
konserwatora, zespół 
odkrywa tajemniczą 
przeszłość mężczyzny. 
Okazuje się, że teraz na 
niebezpieczeństwo 
narażona jest niewinna 
nastolatka…

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 221

14:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, odc. 222

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 28

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 29

17:15 Ale numer!; Polska 
2017

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 28

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 29

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2015

20:00 Polowanie na 
drużbów; komedia,  2015. 
Doug Harris to uroczy, ale 
towarzysko 
nieprzystosowany pan 
młody. Stąd właśnie jego 
poważny problem: do 
ślubu już niewiele czasu, a 
on wciąż nie ma drużby…

22:05 Diukowie Hazzardu; 
komedia, USA 2005. 
Kuzynostwo Bo, Luck and 
Daisy prowadzą barwne 
życie w Hazzard Country. 
Pewnego dnia spokój w 
miasteczku zostaje 
zakłócony…

00:15 Godzina zemsty; akcja, 
USA 1999

02:20 Ale numer!; Polska
03:00 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:50 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; fabularny, 

Polska 2015
05:35 Menu na miarę; 

fabularny, Polska 2011

05:35 Wszystko przed nami; 
odc. 84; telenowela TVP

06:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

07:10 Na sygnale; odc. 51 
Ślubuję Ci miłość, 
wierność; serial 
fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
650; serial TVP

09:15 Komisarz Alex; odc. 
122; serial kryminalny 
TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 135 
„Zawsze z rodziną”; serial 
komediowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; odc. 136 
„Życie jest ciężkie”; serial 
komediowy TVP

11:10 Rodzinka.pl; odc. 137 
„Płoną góry, płoną lasy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

11:40 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; odc. 
40 - Wybory; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; odc. 
41 - Zbrodnia w bibliotece; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
592 - Opiekunki; serial 
TVP

16:25 Na sygnale; odc. 52 
„Wielka kumulacja”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

17:55 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Rodzinka.pl; odc. 137 
„Płoną góry, płoną lasy” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
42 - Więzienna przeszłość; 
serial kryminalny TVP

20:30 Wspaniałe stulecie; 
odc. 169; serial; Turcja

21:30 Ranczo; odc. 66; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
43; serial kryminalny TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
681; serial TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 
6/16; serial TVP

02:15 Londyńczycy II; odc. 
7/16; serial TVP

03:10 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 5/7; serial 
TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
650; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 135; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2362
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Gęsina na Świętego 
Marcina

06:35 Fabryka śmiechu; 
(odc. 2)

07:40 Jeden z dziesięciu; 
9/97; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (37) - Czechy

09:15 Koło fortuny; odc. 23 
ed. 3; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (6) - Dziennikarz 
i prezenter cz. 2

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; 53 - „Jeszcze 
będzie przepięknie” - Tilt

11:05 KabareTOP Story - 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

11:25 Kabaretożercy; (7); 
teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (1)

13:20 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju (2)

14:15 Familiada; odc. 2362
14:50 Kabaretowa Mapa 

Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1-2)

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

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Niezywkłe ryby 
słodkowodne; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 20 
- zupa z małpy; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 2 - Ekwador. 
Ekwador po polsku (10); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna - Piraci 
(245); serial komediowy 
TVP

20:05 KabareTOP Story - 
„Song porzuconej” - 
kabaret Hrabi

20:30 Kabaretożercy; (8); 
teleturniej

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (38) - Cyganie

22:25 Kierunek Kabaret; 38/
23:30 Olga Lipińska 

zaprasza; (7); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 22 

ed. 3; teleturniej
00:40 Sonda 2; (62); 

program 
popularnonaukowy

01:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2012

03:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

04:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (12); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (42/72) 
- program obyczajowy 

06:20 Szpital (168) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (101) - 
program sądowy 

08:15 Chirurdzy IV (2/17) - 
serial, USA 

09:10 Brzydula (103/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

09:45 Brzydula (104/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (443) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (102) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (342) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (169) - 
program obyczajowy 

15:55 Chirurdzy IV (3/17) - 
serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 
(9/22) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (105/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

18:30 Brzydula (106/180) - 
serial obyczajowy, Polska 

19:00 Ukryta prawda (444) - 
program obyczajowy 

20:00 Marsjanie atakują - 
film S-F, USA 1996Z 
Marsa kierują się w stronę 
Ziemi eskadry latających 
talerzy. Ich załoga to 
zielone stwory, których 
ulubioną rozrywką jest 
niszczenie wszystkiego, co 
żyje. Jak na wizytę 
niespodziewanych gości 
zareagują Ziemianie?

22:15 Nie z tego świata 
(5/22) - serial, USA 

23:10 Piątek trzynastego - 
horror, USA 2009. Na 
kemping Crystal Lake 
przyjeżdża grupa 
nastolatków. O miejscu 
tym krążą ponure legendy 
ze względu na serię 
morderstw, które 
popełniono w okolicy 
przed trzema dekadami. 
Wkrótce młodzi ludzie 
znikają w tajemniczych 
okolicznościach… 
(dozwolone od lat 18)

01:15 Mroczne zagadki Los 
Angeles (19) - serial, USA 

02:20 Moc Magii (279/355) - 
program 

04:30 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show 

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (3/12) - 
program lifestylowy

06:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (4/12) - 
program lifestylowy

06:55 Ostre cięcie 4 (4/12) - 
program

07:40 W dobrym stylu 3 
(1/8) - program

08:25 Sekrety chirurgii 
(1/12) - reality show

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę (4/12) - program

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (7/12) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 
13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(5/8) - program 
rozrywkowy

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

14:40 Wyglądać jak gwiazda
15:10 Ostre cięcie 4 (4/12) - 

program
15:55 36,6 2 (4/13) - 

program
16:55 Wszystko o jedzeniu 2
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy

18:10 Kuchenne rewolucje 6 
(7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę (8/12) - program 
rozrywkowy

19:55 Idealna niania 9
20:40 W czym do ślubu? 2 

(6/10) - reality show
21:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

21:55 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

22:25 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

22:55 Dorota was urządzi 6 
(12) - program

23:40 Bajeczne życie 
milionerów 2

00:10 Prawda z DNA (3/8) - 
program obyczajowy

00:40 Nastolatki w ciąży 2 
(6/8) - serial 
dokumentalny, Wielka 
Brytania

01:25 Internetowi oprawcy 2 
(4/8) - program 
obyczajowy

02:30 W roli głównej - 
Danuta Stenka (5/8) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

08:00 Judo - Grand Prix 
Uzbekistanu (2)

09:00 (set 1, gem 1-3) Tenis 
ziemny - Turniej WTA - 
Hongkong: 2 runda (1) 

11:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA Hongkong

13:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA Hongkong

15:00 PN - Bayern Tv
16:00 PN - Bayern TV
17:00 PN - Bayern Tv
18:00 snooker
19:00 snooker
20:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: 2 runda 
(1) 

21:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Hongkong: 2 runda 
(2) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Hongkong: 2 runda 
(3)

07:00 Śląskie poza miastem
07:21 Twarze TV Katowice; 

felieton
08:05 Kampinoski Park 

Narodowy - Z łosiem w 
herbie; film dokum.

08:55 Podkarpacki szlak 
kulinarny; felieton

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier 
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 969
10:50 Reportaż
11:15 Polska zza siódmej 

miedzy; odc. 6; cykl dokum.
11:55 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:25 W ZOO dookoła świata; 

magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Wiatr od morza - odc. 

90; magazyn
14:15 Kampinoski Park 

Narodowy - Z łosiem w 
herbie; film dokum.

15:05 Antenowe remanenty
15:15 Jedź bezpiecznie - odc. 

665; magazyn
15:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Przebudzona 
pamięć

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Śląskie poza miastem
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP 
23:35 Kampinoski Park 

Narodowy - Z łosiem w 
herbie; film dokum.

00:25 Antenowe remanenty
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Przebudzona 
pamięć

01:20 Polska zza siódmej 
miedzy odc. 6; cykl dokum.

01:55 Antenowe remanenty
02:20 Smaki polskie; magazyn
02:40 Kampinoski Park 

Narodowy; film dokum.
03:30 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Wiatr od morza - odc. 

90; magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier OPP 
06:00 Plebania - odc. 969
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. 

06:50 Był taki dzień – 12 
października; felieton

06:55 Historia Polski – 
Goralenvolk; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Islam 
afrykański; odc. 13; cykl 
reportaży

08:35 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu Tey 
czyli RetroTEYada; odc. 3

09:15 W labiryncie; odc. 93 
Powrót do domu

09:50 Lolo Jones
10:50 Flavors – Polynesia; 

odc. 4/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:15 Kryptonim muzeum
12:35 Nowe Ateny; odc. 57; 

program publicystyczny
13:30 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Projekt Vickers

14:05 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek w Venlo

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Brytania 
dwóch premierów; cykl 
dokumentalny

15:30 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 5/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:35 Historia Polski – Ułani 
Andersa; film 
dokumentalny

17:35 Czas honoru; odc. 14 
„Krzyż Walecznych” s. II; 
serial TVP

18:35 Taśmy bezpieki; odc. 
20 Stosunki polsko-
arabskie cz. 1

19:15 Sensacje XX wieku – 
Roman Czerniawski. 
Tajna gra; cykl 
dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śladami 
podków

20:40 Najdziwniejsza broń 
na świecie; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:35 Popielec; odc. 4 - 
Dymy; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Lenino między Sybirem a 
zdradą; debata

23:25 Ośmiornica; s. 5; odc. 
4/10; serial; Włochy 
(1984)

00:40 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 2 - Napad na 
Jasnej; cykl dokumentalny

01:05 Wielkie napady 
PRL-u; odc. 6 - Janosik z 
Podlasia; cykl 
dokumentalny

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Islam 
afrykański; odc. 13; cykl 
reportaży

02:20 Popielec; odc. 4 - 
Dymy; serial TVP

7:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 3. rundy 

gry pojedynczej

16:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz: BBTS 

Bielsko-Biała - Cuprum 

Lubin

18:30 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata; mecz: 

Polska - Czarnogóra

20:40 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga; mecz: ZAKSA 

Kędzierzyn-Koźle - 

Jastrzębski Węgiel

23:00 Boks: Gala w 

Manchesterze; waga 

superlekka: Anthony Crolla 

- Ricky Burns

0:30 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 

rozmawia przy kawie ze 

swoimi gośćmi na tematy 

związane z piłką nożną.
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