
Brutalny atak w dzielnicy 
Stradom. Dwaj młodzi męż-
czyźni – idący ulicą Pia-
stowską – zostali zaatako-
wani przedmiotem przypo-
minającym siekierę lub ma-
czetę. Policjanci proszą o 
kontakt świadków, którzy 
wiedzieli zaistniałą sytuację.

Do zdarzenia doszło w po-
niedziałek (30.07.) późnym 
wieczorem. Dwaj młodzi męż-
czyźni zostali zaczepieni przez 
sprawców na chodniku. – Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 

doszło między nimi 
do sprzeczki, a póź-
niej szarpaniny. 
W pewnym momen-
cie jeden z męż-
czyzn wyciągnął 
przedmiot przypo-
minający siekierę 
lub maczetę – mówi  

podkom. Marta Ladowska, ofi-
cer prasowy częstochowskich 
policjantów. Jeden z pokrzyw-
dzonych został zraniony 
w dłoń, drugi   w przedramię. – 
Z naszych ustaleń wynika, że 
obrażenia te nie zagrażają ży-
ciu. Sprawcy   uciekli z miejsca 
zdarzenia. Śledczy prowadzą 
intensywne działania, które 
pomogą w ustaleniu ich tożsa-
mości oraz okoliczności zda-
rzenia – dodaje  podkom. Mar-
ta Ladowska. Wszystkie osoby, 
które były świadkami tej sytu-
acji bądź mogące pomóc w do-
tarciu do sprawców, proszone 
są o kontakt z Wydziałem Kry-
minalnym Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie lub do 
najbliższej jednostki policji. In-
formacje można przekazać 
również anonimowo pod nu-
merem 997 lub 112.
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Mogą zawierać bakterię Listeria monocytogenes 
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Atak na Stradomiu

Policja prosi 
o pomoc

Kłomnice

Najpierw okradł matkę, później 
próbował ograbić dziadków

Napadł na nastolatków, wła-
mał się do domu swojej matki, 
próbował okraść dziadków i zde-
wastował ich dom, znieważył 
policjantów - to lista przewi-
nień, których dopuścił się 21-la-
tek z Kłomnic. Wyrządzone 
przez zatrzymanego szkody, zo-
stały wstępnie oszacowane na 
kwotę nie mniejszą niż 50 tys. 
zł. Prokurator zastosował wobec 
podejrzanego środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru.

Kilka dni temu oficer dyżurny z 
komisariatu I w Częstochowie 
otrzymał zgłoszenie interwencji na 
dworcu autobusowym w centrum 
miasta. Jak ustalili policjanci, do 
dwóch nastolatków podszedł mło-
dy mężczyzna i grożąc im, wymusił 
od nich pieniądze. Sprawca nie 
cieszył się jednak zbyt długo wol-
nością. Bardzo szybko został na-

mierzony i zatrzymany przez mun-
durowych. W trakcie przeszukania 
okazało się, że mężczyzna ma przy 
sobie telefon komórkowy pocho-
dzący z włamania na terenie gmi-
ny Kłomnice, do którego doszło kil-
ka dni wcześniej. Wtedy też wyszło 
na jaw, że pokrzywdzoną w tym 
zdarzeniu jest matka 21-latka. 
Mężczyzna oprócz komórki, ukradł 
też matce rower i sprzęt elektro-
niczny. Rzeczy te zostały już odzy-
skane przez policjantów z Kłomnic 
w jednym z częstochowskich lom-
bardów.

21-latek był agresywny w trak-
cie zatrzymania. Nie stosował się 
do poleceń mundurowych, groził 
im i znieważał wulgaryzmami. Ba-
danie wykazało, że miał w organi-
zmie prawie 3 promile alkoholu. 
Po wytrzeźwieniu został doprowa-
dzony do Prokuratury Rejonowej 
Częstochowa-Północ, gdzie usły-

szał zarzuty rozboju, kradzieży z 
włamaniem i znieważenia oraz 
gróźb karalnych kierowanych wo-
bec policjantów. Prokurator zasto-
sował wobec podejrzanego dozór.

Następnego dnia oficer dyżurny 
z Kłomnic otrzymał zgłoszenie ko-
lejnej interwencji z udziałem 21-lat-
ka. Tym razem mężczyzna włamał 
się do domu swoich dziadków. Spa-
kował drogocenną biżuterię i zde-
molował wnętrze domu, powodując 
straty na sumę około 50 tys. zł. Po-
dejrzany nie zdążył jednak uciec, 
gdyż został przyłapany przez dziad-
ków na gorącym uczynku i przeka-
zany w ręce policji. I tym razem 
miał w organizmie ponad 3 promile 
alkoholu. Po wytrzeźwieniu usły-
szał zarzuty usiłowania kradzieży 
oraz zniszczenia mienia.

O dalszym losie podejrzanego 
zdecyduje prokurator i sąd.
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Listerioza stanowi zagroże-
nie głównie dla kobiet w  cią-
ży, noworodków i  osób z  ob-
niżoną odpornością. Jej czyn-
nikiem etiologicznym jest Li-
steria  monocytogenes. Bakte-
rie Listeria wydalane są z  ka-
łem zakażonych zwierząt. Są 
one szeroko rozpowszechnio-
ne w  środowisku, a  ogniska 
zatruć pokarmowych przez 
nie wywoływane są rejestro-
wane na całym świecie.

Jak dochodzi do zakażenia?
Do zakażenia człowieka do-

chodzi na skutek bezpośrednie-
go kontaktu z  wydalinami i  wy-
dzielinami zakażonego zwierzę-
cia (m.in. bydła, owiec, kóz, dro-
biu), bądź tez przez spożycie ska-
żonej żywności. Wrotami zakaże-
nia są przewód pokarmowy, 
uszkodzona skóra, błony śluzo-
we, łożysko.

Objawy
l U  kobiet w  ciąży, po okresie 

inkubacji trwającym około 3 
tygodni, pojawiają się objawy 
grypopodobne lub objawy wy-
nikające z  zapalenia dróg mo-
czowych. Na skutek zakażenia 
może dochodzić do obumarcia 
płodu i  poronień lub też wro-
dzonej listeriozy u  noworodka.

l U  osób dorosłych najczęściej 
nie występują żadne objawy 
zakażenia.

l U  osób starszych i  z  obniżo-
ną odpornością na skutek za-
każenia może dochodzić do za-

palenia opon mózgowych, mó-
zgu i  sepsy.

Zapobieganie zakażeniu
głównie polega na:

n zastosowaniu właściwych 

środków ochronnych na far-
mach zwierząt,

n przestrzeganiu zasad higieny 
na każdym etapie procesu 
przygotowywania żywności.

n należy pamiętać o  myciu rąk 

każdorazowo np. przed spoży-
waniem posiłków, po kontak-
cie ze zwierzętami, po wyjściu 
z  toalety.
W  leczeniu listeriozy stosuje 

się antybiotyki. kg
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Miasto dofinansuje

Bezpłatne 
badania 

przesiewowe
Nasze miasto dofinansowuje badania wy-

krywające zagrożenie spektrum zaburzeń au-
tystycznych u 2-letnich dzieci.   Magistrat za-
chęca rodziców do wypełnienia ankiety służą-
cej do oceny ryzyka tego typu zaburzeń.

Badania mają z jednej strony określić epidemio-
logię tego zjawiska na terenie naszej gminy - do-
tychczas bowiem nie prowadzono takiego rozpo-
znania - a z drugiej zdiagnozować grupę dzieci pod-
wyższonego ryzyka.

Badania przeprowadza Fundacja PRIMO DIA-
GNOSIS.

Program składa się z dwóch zasadniczych eta-
pów. Pierwszy, to wywiad kwestionariuszowy, a 
więc wypełnienie ankiety/narzędzia M-CHAT-R 
służącego do oceny ryzyka zaburzeń ze spektrum 
autyzmu. Należy to zrobić za pośrednictwem stro-
ny internetowej realizatora i przesłać ankietę na 
adres:  primodiagnosis@adres.pl

Można również po pobraniu ankiety, wydruko-
wać ją, wypełnić i złożyć w siedzibie Fundacji Pri-
mo Diagnosis przy ul. Śląskiej 23, lok. 29 w Czę-
stochowie.

Analiza wypełnionego przez rodzica narzędzia 
pozwoli zakwalifikować dziecko bądź nie do kolej-
nego etapu. W sytuacji stwierdzenia ryzyka auty-
zmu rodzic zostanie poinformowany o dalszym po-
stępowaniu.

II etap programu to konsultacje specjalistyczne 
(wstępna, podsumowująca) oraz badania diagno-
styczne/specjalistyczne.

Ankietę można pobrać ze strony http://primo-
diagnosis.pl/
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Woźniki

Martwe ptaki  
na parkingu

Na terenie parkingu leśnego 
przy trasie Woźniki – Śliwa znale-
ziono karton z kilkunastoma mar-
twymi gołębiami. Policjanci z Ko-
misariatu Policji w Woźnikach 
proszą o kontakt świadków i oso-
by posiadające informacje mogące 
pomóc w ustaleniu właściciela 
ptaków i okoliczności zdarzenia.

Z dyżurnym lublinieckiej komendy 
skontaktował się mężczyzna, który 
poinformował o kilkunastu mar-
twych gołębiach znajdujących się na 
parkingu przy drodze pomiędzy Woź-
nikami, a Śliwą. Skierowani na miej-
sce policjanci z komisariatu w Woźni-
kach znaleźli porzucony karton, a w 
nim 17 martwych ptaków. Przed 
przybyciem patrolu zgłaszający od-
dalił się jednak z miejsca zdarzenia. 

Policjanci zabezpieczyli znalezisko i 
powiadomili właściwe służby wetery-
naryjne. Badania wykażą przyczynę 
śmierci gołębi. Stróże prawa nie wy-
kluczają, że zaistniała sytuacja może 
być skutkiem braku wyobraźni i nie-
właściwego sposobu przewożenia 
ptaków. Mundurowi proszą o kon-
takt osoby posiadające informacje 
mogące pomóc w ustaleniu właści-
ciela gołębi i okoliczności tego zdarze-
nia tel. 34/35 32 255.

Policjanci apelują o rozsądek i 
przypominają, że wysoka temperatu-
ra i brak wyobraźni może być przy-
czyną tragedii. Szczególnie wtedy, 
gdy w tej aurze pogodowej pozostaje 
ktoś w zamkniętym samochodzie na 
przykład dzieci czy zwierzęta. Grozi 
im   śmierć z powodu przegrzania.
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Blachownia

Tragiczny wypadek
67-letnia rowerzystka nie żyje 

– to tragiczny efekt wypadku, do 
którego doszło w Blachowni. Ko-
bieta została potrącona przez kie-
rowcę fiata.

Do zdarzenia doszło we wtorek 
(31.07.). Zgłoszenie policja otrzymała 
o 18.44. Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów z częstochowskiego wydziału 

ruchu drogowego wynika, że kierują-
cy fiatem sieną 23-latek, wyprzedzał 
rowerzystkę, która w tym samym 
czasie podjęła próbę skrętu w lewo. 
Mimo reanimacji, 67-latka poniosła 
śmierć na miejscu. Śledczy, wspólnie 
z prokuratorem, ustalają przyczyny 
i szczegółowe okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia.
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37. Piesza Pielgrzymka Góralska 

„...dyscyk leje, słonko piece, ale droga 
się nie wlece...”

37. Piesza Pielgrzymka Gó-
ralska przybyła w upalne wtor-
kowe południe na Jasną Górę. 
Tradycyjnie nie zabrakło rado-
snych śpiewów i dźwięków 
skrzypiec. Pątniczy szlak po-
konało ponad tysiąc osób.

Pielgrzymka góralska składała 
się z czterech grup - Bachledów-
ka, Nowy Targ, Rabka i Orawa. 
Wszyscy o godzinie 13.00 zgro-
madzili się pod szczytem. Wiele 
osób na uroczyste wejście założy-
ło barwne stroje reprezentujące 
poszczególne regiony Podhala.  
– Droga przebiegała wspaniale. 
Było bezpiecznie i spokojnie. Po-
konaliśmy prawie 300 kilometrów 
– mówił ksiądz Łukasz Czarnik 

z parafii świętej Katarzyny w No-
wym Targu. - Warto każdego dnia 
pokonywać swoje słabości. Na-
mawiamy wszystkich, którzy tyl-
ko mogą do spotkania się z nami 
na pielgrzymim szlaki. Dzięki te-
mu dowiemy się, czym jest świa-
dectwo wiary – zachęcał. O godz. 
15.00 w bazylice została odpra-
wiona dla pielgrzymów Msza św., 
której przewodniczył i homilię wy-
głosił  abp Marek Jędraszewski, 
metropolita krakowski. Słowa po-
witania w imieniu Jasnej Góry 
wypowiedział o. Mieczysław  Po-
lak, podprzeor sanktuarium. 
O godzinie 21.00 odbył się Apel 
Jasnogórski w Kaplicy Cudowne-
go Obrazu, który w tym roku po-
prowadzili górale. kg

A K T U A L N O Ś C I
Kłomnice

Włamali się 
do szkoły
Dwaj nastolatkowie z Kłomnic 

najwyraźniej już stęsknili się za 
szkołą. 16-latek i jego o 3 lata 
młodszy kolega postanowili wła-
mać się do placówki. Wyjęli szybę 
w drzwiach wejściowych, weszli do 
środka i chcieli najprawdopodob-
niej dostać się do gabinetu dyrek-
tora, jednak spłoszeni przez alarm, 
uciekli. Chłopcy zostali już prze-
słuchani. Ich sprawą zajmie się sąd 
rodzinny.

Kilka dni temu oficer dyżurny z ko-
misariatu w Kłomnicach otrzymał zgło-
szenie włamania do jednej ze szkół na 
terenie gminy. Jak ustalili policjanci, 
ktoś wyciągnął szybę w drzwiach wej-
ściowych do budynku, a następnie 
próbował staranować drzwi do gabine-
tu dyrektora. Zamierzenia te najpraw-
dopodobniej pokrzyżował dźwięk alar-
mu. Uciekając, sprawcy zabrali ze sobą 
wypchniętą wcześniej szybę.

Śledczy natychmiast podjęli działa-
nia, które jeszcze tego samego dnia do-
prowadziły ich do podejrzanych. Oka-
zało się, że są nimi 13-latek i 16-latek. 
Jak ustalili mundurowi, obaj chłopcy 
uczęszczali kiedyś do tej placówki. Na-
stolatkowie zostali zatrzymani i prze-
słuchani jako sprawcy czynów karal-
nych przez kryminalnych z Kłomnic. 
Zebrany w sprawie materiał dowodowy 
zostanie przekazany do sądu rodzinne-
go, który podejmie dalsze decyzje w tej 
sprawie.
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Przestanie kapać, będzie 
bardziej komfortowo

Trwają roboty budowlane przy re-
moncie pokrycia dachowego i  insta-
lacji wentylacji mechanicznej oraz  
c.o. sali gimnastycznej i  szatni w  bu-
dynku Szkoły Podstawowej w  Ko-
ścielcu. Po  ich zakończeniu ucznio-
wie i  pracownicy szkoły nie  będą już 
musieli obawiać się ulewnych desz-
czów.

Problem z  przeciekającym dachem 
nad  salą gimnastyczną i  szatnią był od  
dawna. Ale  w  ostatnich tygodniach 
2017  roku nasilił się szczególnie, więc  
władze gminy podjęły decyzję o  przezna-
czeniu z  budżetu pieniędzy na  remont.

– Zamiast biegać między pachołkami, 
dzieci muszą biegać między wiaderkami, 
zbierającymi wodę kapiącą z  góry. Re-
mont jest więc  sprawą pilną – podkreślił 
Paweł Militowski, wójt gminy Rędziny. – 
Prace zakładają wykonanie zadania z  
uwzględnieniem najnowszych norm, 
związanych z  termomodernizacją, a  co 
za  tym idzie z  ekologią – dodał.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w  Kościelcu Arkadiusz Ryszczuk 
przyznaje, że  wypowiedź wójta o  wiader-
kach i  pachołkach dobrze oddaje stan 
faktyczny.

– Woda stała na  podłodze w  kilku 
miejscach, dlatego wiaderka musiały być 
rozłożone na  dużej powierzchni sali. 
Ściana w  górnej części była zagrzybiona. 
Szatnia też pływała. Z  dachu lało się jed-
nak nie  w  czasie ulewnych deszczy, ale  
na  ogół następnego dnia – powiedział 
dyrektor, dodając, że  w  takich warun-
kach organizacja lekcji wychowania fi-

zycznego, nie  mówiąc o  międzyszkol-
nych zawodach sportowych, była mocno 
utrudniona.

W  nadchodzącym roku szkolnym tego 
problemu już być nie  powinno. Zwycięz-
ca ogłoszonego przez  urząd gminy prze-
targu   firma F.U.H. „Dziedzicki” z  Kono-
pisk, jest właśnie w  trakcie remontu, 
który  zakończy się w  sierpniu. Dzieci i  
młodzież będą mogły przebierać się i  ćwi-
czyć w  dużo bardziej komfortowych wa-
runkach i  nie  chodzi tylko  o  brak wo-
dy kapiącej na  głowę. Sala gimnastycz-
na będzie odświeżona (m.in.  malowanie, 
położenie boazerii na  ścianach pod  ko-
szami), przybędzie koszy do  gry w  ko-
szykówkę, pojawi się też elektroniczna 
tablica wyników i  oświetlenie ewaku-
acyjne. Zmodernizowana zostanie insta-
lacja grzewcza. Nie  będzie już wentylato-
rów na  dachu – nagrzewnice wentylato-
rowe są właśnie montowane w  ścianach. 
Inwestycja przyniesie również oszczęd-
ności w  dłużej perspektywie czasowej 
m.in.  dzięki montażowi paneli ledowych, 
zużywających dużo mniej prądu niż do-
tychczasowe oświetlenie.

Na terenach kompleksu sportowo re-
kreacyjnego „Pająk” w Konopiskach 
odbyła się IV Międzynarodowa Wysta-
wa Psów Rasowych - International Dog 
Show (CACIB) oraz Krajowa Wystawa 
Psów Myśliwskich. Do udziału w wyda-
rzeniu zgłoszonych zostało 2830 
psów. Ich właściciele pochodzą aż z 
22 krajów.

Czworonogi startowały w klasach tj. 
najpiękniejsze: młodsze szczenięta, szcze-
nięta, młodzież; kategoria: pośrednia, 
otwarta, użytkowa, champion, weteran 
oraz Najlepsza Grupa Hodowlana.

Nagrody za pierwsze cztery miejsca w 
kategorii finałowej „Best in Show” wręczał 
Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek.

Best in Show - IV Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych:

1. nr kat 826 Airedale Terrier, MAGIC 
MOMENT Ramir wł. Karina Hawling-
-Wąsik  

2. nr kat 782 Sznaucer Miniaturowy 
Pieprz i Sól, YUPPIE Mengo Celebration 
wł. Ewa, Tomasz Sitkiewicz  

3. nr kat 2198 Lhasa Apso, Diamella King 
Of North Exotic wł. Jaana Karenmaa-
Nurminen, Małgorzata Moskała  

4. nr kat 1403 Beagle, Alotorius Old Glo-

ry (FCI) Faith Hope Love wł. Jakub 
Szwałek

Best in Show - Krajowa Wystawa Psów 
Ras Myśliwskich:

1. nr kat 10 Foksterier szorstkowłosy, 
Moon River van Foliny Home, wł. Dali-
bor Smekal

2. nr kat 339 Wilczarz irlandzki, Celian 
Celtic Alanda, wł. Karol Skowronek  

3. nr kat 180 Wyżeł weimarski, WHEELS 
ON FIRE by Atria Cordis, wł. Magdale-
na Hoffman  

4. nr kat 72 Basset Hound, SWEET SU-
PRISE Astarte Gold, wł. Maciej Sowiń-
ski, Piotr Ułamek
Na Wystawę Krajową Psów Ras Myśliw-

skich zostało natomiast zgłoszonych 345 
psów! – To niesamowity wynik, jeśli cho-
dzi o wystawy psów myśliwskich. Jeste-
śmy dumni, że dzięki dobrej współpracy z 
władzami Gminy Konopiska możemy two-
rzyć piękne wydarzenie na najwyższym, 
światowym poziomie – mówił Tomasz Sła-
wik, prezes Związku Kynologicznego oddz. 
w Częstochowie. Honorowy patronat nad 
imprezą objęli: Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela, Prezydent Miasta Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Wójt 
Gminy Konopiska Jerzy Żurek oraz Pre-
zes Związku Kynologicznego w Polsce An-
drzej Kazimierski.

Blisko trzy tysiące psich 
piękności w Konopiskach

BLACHOWNIA

W miniony weekend w upalnej Bla-
chowni odbyła się kolejna edycja popu-
larnego cyklu triathlonowego Elemen-
tal Tri Series. Decyzją organizatorów 
oraz sędziego głównego zamiast 
triathlonu miał miejsce duathlon. Im-
prezą towarzyszącą był bieg na dystan-
sie 10 km oraz biegi dla dzieci. Łącz-
nie w Blachowni wystartowało prawie 
600 zawodników! 

W niedzielę rano zawodnicy dowiedzieli 
się, że nie będzie im dane wystartować w 
triathlonie. Stan wody w jeziorze Bla-
chownia spowodował, że organizatorzy 
podjęli decyzję o przeprowadzeniu zawo-
dów w formule duathlonu. Zamiast etapu 
pływackiego odbył się bieg i tak zawodni-
cy startujący na dystansie supersprinter-
skim mieli do pokonania 2,5 biegu, 10 km 
jazdy na rowerze oraz ponownie 2,5 km 
biegu. Dystans sprinterski to 2,5 km bie-
gu, 20 km jazy na rowerze i 5 km biegu, a 
olimpijski 5 km biegu, 40 km jazdy na ro-
werze oraz 10 km biegu.

– Woda w jeziorze Blachownia była ba-
dana dwukrotnie: 6 lipca oraz 24 lipca. 
Wyniki badań są pozytywne, jednak w so-
botę w wodzie pojawił się zielony osad, 
który mógł wskazywać na sinice. W związ-
ku z tym nie chcieliśmy narażać zdrowia 
zawodników startujących w Elemental Tri 
Series Blachownia i odwołaliśmy etap pły-
wacki – powiedział Filip Szołowski, orga-
nizator zawodów z Labosport Polska.

Na starcie najbardziej prestiżowego dy-
stansu sprinterskiego można spotkać za-
wodników z elity, między innymi: Marię 
Cześnik, Kamila Damentkę, Tomasza 
Szalę, Piotra Ławickiego, Przemysława 
Szymanowskiego, Małgorzatę Wąsik, 
Martę Sikorę, Igora Siódmiaka. Rywaliza-
cja od samego początku była niezwykle 
zacięta. Po pierwszym etapie biegowym do 
strefy zmian wbiegła grupa kilku zawod-
ników, w której znaleźli się między innymi 
Piotr Ławicki, Przemysław Szymanowski, 
Igor Siódmiak, Kamil Damentka, Tomasz 
Szala, Miłosz Sowiński, Daniel Juszko-
wiec, Robert Czysz, którzy wspólnie ru-
szyli na etap kolarski.

Pierwszy na metę wbiegł Piotr Ławicki 
(MKS Polkowice CCC Sprandi Polkowice). 
Jego czas to 55:09. Drugie miejsce z cza-
sem 55:21 zajął Przemysław Szymanow-

ski (IDMAR Racing Team). Trzecie miejsce 
przypadło Igorowi Siódmiakowi (MKP 
Szczecinek) z czasem 55:38. 

– Zmiana z triathlonu na duathlon z 
pewnością wpłynęła dość pozytywnie na 
moje samopoczucie przed startem. Nie 
urywam, że pływanie jest moją najsłabszą 
dyscypliną i wiedziałem, że dzięki tej 
zmianie mogłem osiągnąć dużo lepszy re-
zultat i tak było od samego początku. Już 
po pierwszym biegu wyszedłem na prowa-
dzenie. Na rowerze jechała duża grupa, 
współpraca nie układała się zbyt dobrze, 
było szarpanie, skoki, ucieczki, ale w re-
zultacie cała grupa dojechała razem. Dru-
gi bieg był ciężki. Do końca nie miałem 
pewności czy wygram, ponieważ czułem 
nadchodzący kryzys, ale wytrzymałem to 
tempo i udało mi się wygrać. Pozytywnie 
otwieram drugą część sezonu – powie-
dział Piotr Ławicki, zwycięzca na dystan-
sie sprinterskim.

Dystans supersprinterski należał do 
Maksymiliana Kopiczko (ORKA Iława Po-
lamp Giżycko, czas: 36:12) oraz Julii Sa-
neckiej (Delf Gryfino, czas: 38:40). 

Na dystansie olimpijskim najszybszy 
był Filip Przymusiński (UAM Triathlon 
Poznań, czas: 2:00:33). Tuż za nim na 
metę, z czasem 2:00:49 wbiegł Jakub 
Kimmer (TTPSC). Trzecie miejsce zajął 
Benjamin Kuciński (TrenerBiegania.pl, 
czas: 2:06:45). Wśród kobiet na dystansie 
olimpijskim triumfowała Izabela Janusz 
(Triathlon Klub Wrocław, 02:18:50), dru-
gie miejsce zajęła Aleksandra Kieda (Iron-
Woman FIT, czas: 2:28:07). Trzecią za-
wodniczką była Wiktoria Gibiec (siostry_
Gibiec, czas: 2:29:24). 

Na „olimpijce” rywalizowały również 
sztafety, w których jedna osoba płynęła, 
druga jechała na rowerze, a trzecia biegła. 
Najlepszą sztafetą była drużyna Cyklo 
Częstochowa-Dobre Sklepy Rowerowe w 
składzie Kamil Jagusiak, Piotr Krogulec i 
Marcin Kolasa.

Triathlonowi w Blachowni towarzyszyły 
dwie imprezy biegowe. Elemental Kids dla 
najmłodszych, którzy ścigali się na dy-
stansach: 200, 500 i 1000 m oraz bieg na 
10 km dla dorosłych w ramach 10K Run 
Series, na trasie atestowanej przez PZLA, 
w którym wygrali Kacper Piech (ASICS 
FrontRunner Poland, 37:19) oraz Karoli-
na Kwapisz (KS Olkusz, 44:35).

Ostatnia impreza z cyklu Elemental Tri 
Series odbędzie się 19 sierpnia w Białym-
stoku. Cały czas można się jeszcze zapi-
sać na zawody finałowe. Wystarczy wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy, znajdujący 
się na oficjalnej stronie zawodów: 
triathlonseries.pl. 

Elemental Tri Series dla Piotra 
Ławickiego oraz Marii Cześnik!

BLACHOWNIA

oprac. kg
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Kolejne składowisko 
odpadów chemicznych

Zawierciańscy policjanci odkryli ko-
lejne składowisko odpadów chemicz-
nych. Były one przechowywane w jed-
nej z hal na obrzeżach miasta. Aktual-
nie nie ma zagrożenia dla środowiska. 
Podobny magazyn mundurowi znaleźli 
w marcu tego roku.

Zawierciańscy policjanci zwalczający 
przestępczość gospodarczą odnaleźli skła-
dowisko odpadów chemicznych. W jed-
nym z pomieszczeń po byłej przędzalni, 
na powierzchni prawie 1300 m², znajdo-
wało się ponad 3000 plastikowych zbior-
ników i metalowych beczek. Wspólnie ze 
strażakami i pracownikami Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Katowicach, sprawdzono ten magazyn. 
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, znaj-
dujące się w zamkniętych pojemnikach 
płyny i substancje stałe nie stwarzają bez-

pośredniego zagrożenia dla środowiska. 
Zgromadzone dotychczas materiały wska-
zują, że obiekt dzierżawiła prywatna fir-
ma. Hala została zabezpieczona przez 
pracownika syndyka masy upadłościo-
wej. Aktualnie śledczy ustalają osoby od-
powiedzialne za to nielegalne składowanie 
odpadów.

Uciekał przed policyjnym 
pościgiem

Chciał umówić się z 14-latką

Zlikwidowali „hurtownię” 
narkotyków

Rybniccy kryminalni uzyskali infor-
mację o mężczyźnie, który próbował 
umówić się z 14-latką. W miejscu spo-
tkania, zamiast nastolatki, zastał jed-
nak policjantów. Został zatrzymany 
i usłyszał już zarzut.

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Z ryb-
nicką policją skontaktował się mężczy-
zna, który poinformował stróżów prawa 
o spotkaniu, do którego ma dojść na teren 
miasta. 32-latek miał umówić się z 14-lat-
ką. Wcześniej mieszkaniec powiatu wo-

dzisławskiego miał prowadzić korespon-
dencję internetową, podczas której naj-
prawdopodobniej składał propozycje sek-
sualne. Podejrzany został zatrzymany 
w umówionym miejscu spotkania. Śled-
czy przeszukali jego mieszkanie i zabez-
pieczyli materiał dowodowy. Zatrzymane-
mu został przedstawiony zarzut składa-
nia propozycji seksualnych osobie poniżej 
15 roku życia i dążenia do ich realizacji. 
Prokurator zastosował wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w postaci dozoru poli-
cyjnego.

Ponad 600 działek diler-
skich amfetaminy i prawie 
50 tabletek ekstazy przeję-
li stróże prawa w jednym 
z mieszkań na będzińskim 
osiedlu Syberka. W ręce 
śledczych wpadła także 
31-letnia kobieta, udziela-
jąca narkotyki swoim zna-
jomym. W dużej mierze 
swój sukces policjanci za-
wdzięczają Bonie - psu 
szkolonemu do poszukiwa-
nia zakazanych substancji, 
który wywęszył narkotyki. 
Za posiadanie i udzielanie 
innym osobom środków odurzających 
kobiecie grozi dziesięcioletni pobyt 
w więzieniu.

W ręce zwalczających przestępczość 
narkotykową stróżów prawa wpadła 
31-letnia dilerka narkotykowa. Będziń-
scy kryminalni zdobyli informację 
o mieszkance jednego z bloków na osie-
dlu Syberka, mogącej posiadać znaczną 
ilości narkotyków, która udziela je innym 
osobom. Początkowo kobieta, gdy została 
poinformowana o celu wizyty policjan-
tów, sama wydała im małe pudełko z za-
wartością niedużej ilości białego proszku. 

Jednocześnie 31-latka stwierdziła, że nie 
posiada już więcej narkotyków. Prawdzi-
wy sukces przyniosło przeszukanie miej-
sca zamieszkania będzinianki, gdy do ak-
cji wkroczyła Bona – pies służący na co 
dzień w Śląskim Oddziale Straży Granicz-
nej, szkolony w poszukiwaniu substancji 
psychotropowych. Będzińscy kryminalni 
odnaleźli całą „hurtownię” narkotyków, 
zabezpieczając łącznie amfetaminę, z któ-
rej można było przygotować ponad 600 
działek dilerskich, oraz 46 tabletek eksta-
zy. Zatrzymana 31-latka usłyszy wkrótce 
zarzuty, za które grozi jej nawet 10 lat 
więzienia. Dalszym losem kobiety zajmie 
się prokurator i sąd.

Odnaleźli ośmiolatkę

Zostawił pod sklepem 
saszetkę z pieniędzmi

Pierwszy Zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji w Bytomiu podinsp. 
Dariusz Dziurka odnalazł zaginioną 
8-latkę. W niedzielę matka dziewczyn-
ki powiadomiła bytomskich stróży pra-
wa o zaginięciu córki. Niespełna pół 
godziny od czasu włączenia się w po-
szukiwania, komendant Dziurka odna-
lazł dziewczynkę całą i zdrową na jed-
nym z placów zabaw w Szombierkach.

W niedzielę przed południem dyżurny 
komisariatu w Szombierkach został po-
wiadomiony o zaginięciu 8-letniej dziew-
czynki. Stróży prawa zawiadomiła matka 
dziecka. Do akcji wkroczyli bytomscy po-
licjanci. Pierwszy Zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji w Bytomiu podinspek-
tor Dariusz Dziurka usłyszał podany 
przez dyżurnego komisariatu w Szom-
bierkach drogą radiową komunikat o za-
ginięciu dziewczynki. Komendant wydał 
polecenia podległym stróżom prawa oraz 
sam pojechał w rejon Szombierek w po-
szukiwaniu 8-latki. Po około 30 minu-
tach poszukiwań komendant podjechał 
sprawdzić plac zabaw przy ulicy Orze-
gowskiej, gdzie znajduje się park linowy. 

Znajdowało się tam kilkanaście osób - 
dzieci i dorosłych. Jedna z dziewczynek w 
parku liniowym odpowiadała rysopisowi 
zaginionej 8-latki. Nikt z przebywających 
tam osób nie znał dziewczynki. Zastępca 
szefa bytomskich policjantów nawiązał 
kontakt z dyżurnym  i po chwili na plac 
zabaw przyjechał dzielnicowy wraz z mat-
ką zaginionej. Kobieta rozpoznała swoją 
córkę. Przestraszona i zapłakana dziew-
czynka trafiła pod opieką matki. Poszuki-
wania bytomskich stróży prawa dopro-
wadziły do szybkiego odnalezienia całej i 
zdrowej 8-latki.

Mieszkaniec Rybnika zostawił pod 
sklepem saszetkę, w której znajdowało 
się ponad 26 tysięcy złotych. Gdy 
przypomniał sobie o swojej zgubie, sa-
szetki już nie było. Z pomocą przyszli 
dzielnicowi Komisariatu Policji w Ryb-
niku-Boguszowicach, którzy ustalili 
amatora cudzych rzeczy i odzyskali 
pieniądze.

Do komisariatu w dzielnicy Boguszo-
wice Osiedle zgłosił się mężczyzna, który 
twierdził, że pozostawił saszetkę z pie-
niędzmi i dokumentami przy sklepie. 
Miało tam być ponad 26 tysięcy złotych. 

Gdy zorientował się, że zapomniał za-
brać saszetki i wrócił na miejsce, tej już 
nie było. Policjanci przejrzeli sklepowy 
monitoring. Było na nim widać mężczy-
znę, który zabiera saszetkę. Mimo kiep-
skiej jakości nagrania, dzielnicowi usta-
lili dane podejrzanego oraz jego adres za-
mieszkania, gdzie niezwłocznie się udali. 
Na miejscu zastali 56-letniego miesz-
kańca Rybnika. W mieszkaniu była 
ukryta saszetka i ponad 26 tysięcy zło-
tych. Właściciel odzyskał swoją zgubę, 
natomiast amator cudzej własności od-
powie za przywłaszczenie pieniędzy i do-
kumentów.

oprac. kg

Nawet do 5 lat za 
kratami grozi 21-let-
niemu kierowcy opla, 
który nie zatrzymał się 
do kontroli drogowej. 
Sprawca, uciekał przed 
policyjnym pościgiem 
stwarzając poważne za-
grożenie bezpieczeń-
stwa. Policjanci z dro-
gówki zatrzymali ucie-
kiniera kiedy... zderzył 
się z ogrodzeniem po-
sesji. Jak się szybko 
okazało, nie zatrzymał 
się do kontroli, bo nie 
nie miał prawa jazdy.

W miejscowości Szał-
sza tarnogórscy poli-
cjanci prowadzili kon-
trolę prędkości. W pewnej chwili poli-
cjant chciał zatrzymać do kontroli kie-
rowcę opla, który przekroczył dozwoloną 
prędkość w terenie zabudowanym. Pomi-
mo wydawanych przez policjantów sy-
gnałów do zatrzymania, kierowca opla 
przyspieszył i omijając kilka pojazdów 
zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim 
w pościg. Kierowca nie reagował na sy-
gnały świetlne i dźwiękowe zmuszające 
go do zatrzymania. W pewnym momen-
cie samochód zjechał z drogi i uderzył 
w ogrodzenie jednej z posesji. Policjanci 
zatrzymali 21-letniego kierującego. Na 

szczęście nic mu się nie stało. Mężczyzna 
był trzeźwy. Jak się okazało, zabrzanin 
uciekał, bo nie posiadał uprawnień do 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Wkrótce usłyszy zarzuty. Za niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej grozi mu 
do 5 lat za kratami. O jego dalszym losie 
zadecyduje wkrótce prokurator.

Przypominamy, że niezatrzymanie się 
do kontroli jest przestępstwem. Kierowca 
uciekający przed policją musi liczyć się z 
karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Na 
uciekinierów sąd będzie też nakładał bez-
względny zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów na okres od roku do 15 lat.

Śmiertelny wypadek na DTŚ
Chorzowscy policjanci wyjaśniają 

okoliczności wypadku, do którego 
doszło na chorzowskim odcinku Dro-
gowej Trasy Średnicowej. W wyniku 
uderzenia osobowego seata w ekrany 
dźwiękochłonne zmarł pasażer tego 
auta. 

Do  wypadku  drogowego doszło w 
rejonie jednego z dyskontów spożyw-
czych. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że 50-letni kierujący osobowym se-
atem, który jechał w kierunku Katowic, 
z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stracił 
panowanie nad autem i uderzył w ekrany 
dźwiękochłonne. Na miejsce zostały skie-
rowane policyjne patrole, karetki pogoto-
wia i straż pożarna. Kierujący seatem zo-
stał przewieziony do szpitala, niestety pa-
sażer tego samochodu w wyniku odnie-

sionych obrażeń zmarł. Na miejscu pod 
nadzorem prokuratora pracowali poli-
cjanci z chorzowskiej drogówki, strażacy 
oraz technik kryminalistyki. Na czas 
trwania policyjnych czynności ruch odby-
wał się jedynie skrajnym lewym pasem. 
Policjanci wytyczyli objazdy. Czynności w 
sprawie trwają.

Z  P O L I C YJ N E G O  N O TAT N I K A
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NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

— RÓŻNE —
n Zaopiekuję się drugą osobą w zamian za 

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

Tel: 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM domek w Kuźnicy Lechowej o 
pow. mieszkalnej 40 m2, użytkowej 76 m2 . 
Działka 1100 m2 uzbrojona: woda, prąd, gaz. 
Oaza spokoju i wypoczynku. CQ ena 168 
tys. km – do negocjacji. Tel. 796 307 890

n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 
wykończenia. Przybynów, ul. Ostrowska. 
Tel. 692 414 626

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną 1600 m2. 

Kolonia Borek. Tel. 506 787 261 
n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna. 
Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140 
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 

m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron 
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. 
Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ domek na wakacje w Kołobrzegu 

(5 – 6-osobowy). Tel. 513 906 564

n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121. 
Tel. 34 362 94 27

n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie 
lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 

głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam. 
Tel. 888 784 479

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon NOKIA + ładowarka. 

Cena 40 zł. Magnetowid ORION – 60 zł. 
Tel. 530 485 377

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM maszynę dziewiarską BUSCH 
– nową. Tel. 34 362 94 27 
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125, 900 W 

z uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

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

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

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

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

n SPRZEDAM materac podwójny do namiotu 

– 50 zł. Stoli po komputer + krzesło – 100 zł. 
Cztery krzesła składane mahoń – 120 zł. 
Szlafrok męski – 50 zł. Tel. 530 485 377

n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki 
Philipiak. Tel. 504 230 153

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

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

RÓŻNE

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

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

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

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI
POGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

OPIEKA

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z 

dzianiny. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. 
Umowa o pracę. Tel. 34 365 72 12

n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

— SZUKAM PRACY —

n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 
Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

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

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

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

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

Tel. kontaktowy: 604 064 480

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu!

Wybrane samochody na dzień 26 lipca 2018 r.

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

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

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

  22.800 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., serwisowana, na 
gwarancji fabrycznej 
producenta 

38.900 zł  

RENAULT CAPTUR 
1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis,  
F. VAT

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

59.900 zł

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

 35.900 zł  
VW PASSAT 
1.9 D – 2.0 D, 
rok prod. 2006 - 2009
5 szt.
 16.900 - 19.900 zł

n BMW III 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2015,  

automat, kraj., I – wł., F. VAT 109.900 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł

n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł

n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł

n HYUNDAI i20 1.25 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., F. VAT 25.900 zł

n HYUNDAI i30 1.6 CRDI, rok prod. 2012,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

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

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

n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł.  25.900 zł

n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 
krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł

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

n OPEL INSIGNIA 1.8 E, rok prod. 2012 35.000 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E, rok prod. 2012-2015,  

kraj., I – wł., f-ra VAT 29.900 - 37.900 zł

n PEUGEOT 508 2.0 HDI, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis., F. VAT 44.900 zł

n RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2006 10.900 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 33.800 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  32.900 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.  39.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł
n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2008 17.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2014, 

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 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. 19.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł  
n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy 19.800 zł
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06:05 Elif; s.II; odc. 291; 
serial; Turcja (2014)

07:00 Wspaniałe stulecie: 
Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV, odc. 154; serial; 
Turcja (2016)

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 ALARM!; magazyn
08:35 Natura w 

Jedynce – 24 godziny 
nieujarzmionego Nilu; cz. 
2; USA (2015)

09:00 Ranczo; s.I; odc. 12; 
serial obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 77; serial TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI, odc. 
18/22; serial obyczajowy; 
USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Diabelne szczęście; 

film dokumentalny
13:50 Elif; s.II; odc. 292; 

serial; Turcja (2014)
14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 10
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II 
- Murat IV, odc. 155; 
serial kostiumowy; Turcja 
(2016)

16:50 Fundusze Europejskie 
– jak to działa? - flesz; 
odc. 6; felieton

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

odc. 3601; teleturniej 
muzyczny

17:55 Korona królów; odc. 
45; telenowela histor. TVP

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

18:50 Jeden z dziesięciu; 
4/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:29 Tour de Pologne - 

kronika; felieton
20:35 Warszawiacy 

śpiewają (nie)zakazane 
piosenki - koncert z okazji 
74. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego

21:50 Korzenie; ep. 3/8; 
serial

22:55 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 15; serial; USA 
(2017)

23:50 Tacy jak My; film 
dokumentalny; reż.:Piotr 
Mularuk, Maria Siniarska

00:50 Film fabularny
03:00 Film fabularny
04:40 Notacje – Teresa 

Bojarska. Początek 
Powstania; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; teleturniej
06:00 Na dobre i na złe; odc. 

684 Wstydliwe tajemnice; 
serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Makłowicz w podróży; 
magazyn kulinarny

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (124)
11:25 Rodzinka.pl; s.X; 

odc. 198 „Śpiwór dla 
czworga” sezon 10; serial 
komediowy TVP

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

12:30 Koło fortuny; teleturniej
13:05 Cena miłości; odc. 6; 

serial; Turcja (2011)
13:50 Zmiennicy; odc. 8/15 - 

Fartowny dzień; serial TVP
14:55 Bake off – Ale ciacho!; 

widowisko
16:00 Koło fortuny; teleturniej
16:35 Familiada
17:10 Czarna Perła; odc. 

50/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

odc. 128 „Używki są 
dla mądrych”; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 13; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1882; serial obyczajowy 
TVP

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

20:45 Kino relaks – 
Dziewczyna z Jersey; 
film obyczajowy; USA 
(2004); reż.:Kevin Smith; 
wyk.:Jennifer Lopez, Ben 
Affleck, Raquel Castro, 
Liv Tyler

22:35 Czerwony świt; 
film akcji; USA (2012); 
reż.:Dan Bradley; 
wyk.:Chris Hemsworth, 
Josh Peck, Josh 
Hutcherson, Adrianne 
Palicki, Isabel Lucas

00:20 Zemsta o jasnych 
oczach; odc. 1/4; Francja 
(2016); reż.:David Morley; 
wyk.:Latitia Milot, Claire 
Borotra, Bernard Yerls, 
Gautry Lannick

02:15 Glina; odc. 18/25; 
serial kryminalny TVP

03:10 Glina; odc. 19/25; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (560); 
serial paradokumentalny

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

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (90); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (703); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (214); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (611); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (37); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (666); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:35 Gliniarze (156); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (38); 

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

Kiepskich (73); serial 
komediowy. Kiepski 
jest bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
‚interesy’ sąsiadów.

20:05 Świat według 
Kiepskich (524); 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 Agentka; komedia, 
USA 2015. Pracownica 
biura amerykańskiego 
wywiadu chce pomścić 
przyjaciela. Rusza tropem 
handlarzy bronią.

23:10 Klub Dzikich Kotek; 
komedia, USA 2007

1:15 Podróż przedślubna; 
komedia romantyczna, 
USA 1999. Ben jedzie na 
swój ślub razem z nowo 
poznaną Sarah. Zakochuje 
się w niej.

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

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

Śledczy: To jeszcze dzieci 
(1092); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Obciach 
(1093); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Karczma Sielska 
Zagroda, Nowy Dwór 
Gdański (4); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (334); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (592); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji (2); 
serial paradokumentalny

12:30 19+ (242); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (243); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Śmierć jubilera 
(1095); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Masakra rodziny 
Biernackich (1097); serial 
fabularno-dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Panorama, Nowogród 
(3); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (335); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji (3); 
serial paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (593); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku; 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2723); 

serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (97); 

teleturniej
21:30 Tango i Cash; film 

sensacyjny, USA 1989
23:45 Noc oczyszczenia: 

Anarchia; horror, Francja/
USA 2014. Rządem 
USA kieruje organizacja 
Nowych Założycieli 
Ameryki. Pozwala ona, 
aby raz w roku przez 12 
godzin działalność służb 
bezpieczeństwa została...

1:55 Ugotowani (8); reality 
show

2:55 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

04:40 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2015; 
odc. 12

07:05 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 112

08:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 21

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 1

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 24

13:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2016; odc. 1

14:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 28

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

20:00 Król Skorpion 
4: Utracony tron; 
przygodowy, USA 
2014. Król Norvanii 
zostaje zamordowany. 
Oskarżony o tę zbrodnię 
Mathayus (Victor 
Webster), legendarny 
władca Skorpionów, musi 
zmierzyć się z całym 
Królestwem Żołnierzy…

22:10 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 7

23:10 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 8

00:15 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 3

01:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:15 Przypadki Cezarego 
P.; serial fabularny, Polska 
2015; odc. 5. Cezary P. 
otrzymuje kolejną szansę 
powrotu na szczyt. Tym 
razem staje przed nim 
nieoczekiwana szansa 
- ma zostać twarzą 
kampanii pewnego leku…

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 11; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 
72 „Roszada”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 73 
„Babski team”; serial 
fabularyzowany TVP

07:35 Czterdziestolatek; 
odc. 11/21 - Cudze 
nieszczęście, czyli świadek 
obrony; serial TVP

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

09:30 O mnie się nie martw; 
s.VII; odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
136 „Życie jest ciężkie”; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.VI; 
odc. 137 „Płoną góry, 
płoną lasy” sezon 6; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.IX; odc. 115 
- Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.IX; odc. 116 
- Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 249 - Mróz; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 250 - Nikotyna; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
94 - Nieoczekiwana wizyta

16:20 Na sygnale; odc. 73 
„Babski team”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.IX; odc. 
117 - Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 
118 - Kto tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 12; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 251 - Jaki ojciec...; 
serial kryminalny TVP

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

21:20 Ranczo; s.X; odc. 119 
- Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.X; odc. 
120 - Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 1 - Obcy; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s.VII; odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

01:10 Pitbull; odc. 20; serial 
policyjny TVP

02:05 Pitbull; odc. 21; serial 
policyjny TVP

02:55 Czterdziestolatek; 
odc. 11/21 - Cudze 
nieszczęście, czyli świadek 
obrony; serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
136; serial TVP

06:35 Okrasa łamie 
przepisy – Ryby z Zalewu 
Wiślanego

07:10 Śpiewające fortepiany 
(1)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (51) - Zakupy

09:10 Koło fortuny; odc. 234 
ed. 4; teleturniej

09:50 Big Music Quiz (6); 
teleturniej muzyczny

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /24/ - „Boskie 
Buenos” - Maanam

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /3/; 
Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret 
– Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Jakoś to będzie”

12:40 Życie to Kabaret 
– Kabaret Moralnego 
Niepokoju Przedstawia... 
„Jaka piękna tragedia”

13:45 Śpiewające fortepiany 
(2)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki  
(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z suszonych 
owoców; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech 
Cejrowski – boso przez 
świat - Portugalskie 
przyjemności; odc. 26; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 1. Trentino - 
Alto Adige. Alpejska kraina 
Ladynów (3); magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/38/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(4)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (48) - z NEO 
- NÓWKĄ; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 9) - Rodzinne 
związki; widowisko

23:10 Koło fortuny; odc. 233 
ed. 4; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /8/ - Vox

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Przeżyjmy to 
jeszcze raz - Opole 2013 
- Gala jubileuszowa; /1/; 
koncert

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Przeżyjmy to 
jeszcze raz - Opole 2013 
- Gala jubileuszowa; /2/; 
koncert

02:20 Kierunek Kabaret; /53/ 
- Starożytność

03:25 Rozrywka Retro 
– Kabaret Dudek - 
Spotkamy się na Nowym 
Świecie

5:10 Ukryta prawda (294); 
serial paradokumentalny

6:10 Szpital (369); serial 
paradokumentalny

7:05 Sąd rodzinny: Bójka 
przy basenie (88); serial 
fabularno-dokumentalny

8:05 Brzydula (1/55); serial 
komediowy

8:40 Brzydula (2); serial 
komediowy

9:15 Magda M. (7); serial 
obyczajowy

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (644); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Jaskinia jędzy (89); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (543); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (370); serial 
paradokumentalny

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

16:50 Dr House 3 (23); serial 
obyczajowy

17:50 Brzydula (3); serial 
komediowy

18:25 Brzydula (4); serial 
komediowy

19:00 Ukryta prawda (645); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Ramię za 
milion dolarów; dramat 
obyczajowy, USA 2014. 
Menedżer sportowy JB 
(Jon Hamm) wyrusza 
wraz ze swoim partnerem 
Ashem (Aasif Mandyi) do 
Indii. Chce znaleźć tam 
nowe talenty...

22:35 Olimp (11); serial 
fantasy. Wychowywany 
przez matkę Heros (Tom 
York) chce dowiedzieć 
się więcej o swoim ojcu. 
Musi odszukać i uwolnić 
wyrocznię Gai. Liczne...

23:35 Ogłaszam was 
Chuckiem i Larrym; 
komedia, USA 2007. 
Samotny ojciec chce 
zapewnić dzieciom 
finansową stabilizację. W 
tym celu prosi swojego 
przyjaciela, by udawał... 
jego partnera.

2:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:10 Druga strona medalu: 
Maja Włoszczowska 
(2); talk-show. Mistrzyni 
świata i wicemistrzyni 
olimpijska w kolarstwie 
górskim.

5:30 Swatka milionerów 
(10-ost.); reality show

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(22/39); magazyn

7:00 Ostre cięcie (2/12); 
program rozrywkowy

7:45 Gwiazdy od kuchni 2 
(5/8); program

8:15 Apetyt na miłość (6/10); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (7/10); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (5/13); program

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (9/13); program

11:50 Kuchenne rewolucje 
(11/13); program

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

13:35 W dobrym stylu (4/12); 
magazyn poradnikowy

14:20 Misja Pies (9/12); 
program rozrywkowy

14:55 W roli głównej: 
Zygmunt Chajzer (1/8); 
talk-show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (1/4); program

16:50 Apetyt na miłość 
(8/12); program

17:50 Kuchenne rewolucje 
(10/15); program

18:50 Sablewskiej sposób 
na modę (11/13); 
program rozrywkowy

19:35 Pani gadżet (1/14); 
magazyn poradnikowy

20:05 Pani gadżet (2/14); 
magazyn poradnikowy

20:35 Wojny salonów 
piękności (9/20); reality 
show

21:40 Misja ratunkowa 
(5/10); program

22:25 Pani gadżet (13/22); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów 3 (5/6); 
program rozrywkowy

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (5/6); program

23:55 Oddział dla 
grubasów (6/10); serial 
dokumentalny

0:25 Nastolatki w ciąży (4/6); 
serial dokumentalny

1:10 Project Runway: 
Nastolatki (6/10); 
program rozrywkowy

2:05 W roli głównej: Ewa 
Ewart (5/7); talk-show

2:35 W roli głównej: Tomasz 
Raczek (13/17); talk-show

3:05 Wiem, co jem (11/15); 
magazyn poradnikowy

3:35 Wiem, co jem 3 (4/16); 
magazyn poradnikowy

4:05 Wiem, co jem (5/15); 
magazyn poradnikowy

4:35 Wiem, co jem (13/15); 
magazyn poradnikowy

06:05 piłka nożna - ICC: 
Tottenham Ac Milan

08:05 piłka nożna - ICC: MU 
- Real Madryt

10:05 piłka nożna - ICC: PSG 
- Atletico Madryt

12:05 piłka nożna - ICC: FC 
Barcelona - AS Roma

14:05 piłka nożna - 
ICC:Tottenham - Ac Milan

16:05 Pełnosprawni; 
odc. 260; magazyn dla 
niepełnosprawnych

16:35 piłka nożna - 
Eliminacje LM: Legia 
Warszawa - Cork City

18:45 piłka nożna - 
Eliminacje Ligi Mistrzów 
- studio

20:35 Piłka nożna - 
Eliminacje LM

23:20 Sportowy Wieczór
24:00 piłka nożna - 

Eliminacje LM
02:00 piłka nożna - ICC: 

Arsenal Londyn - Chelsa 
Londyn

04:00 piłka nożna - ICC: 
Benfica Lizbona - 
Olympigue Lyon

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Listy do PRL - u - 

niepolecony zegarek; felieton
07:00 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:15 Kopalnia reportaży; 

reportaż
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Fascynujące Śląskie
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Teraz Ryby; odc. 19
11:25 Ucieczka z piekła. 

Śladami Witolda Pileckiego
12:15 Spacerek staromiejski; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Sekrety mnichów – Ideał 

matki; rozmowa
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:40 Bilans zdrowia; magazyn
15:05 I kocham to miasto; 

felieton
15:20 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby; cykl report.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rok w ogrodzie
17:20 Antenowe remanenty
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
19:10 Kronika regionu
19:30 Dokument w obiektywie
19:45 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
19:58 Pogoda
20:00 Ukryte skarby; cykl report.
20:30 Rok w ogrodzie
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 I kocham to miasto; 

felieton
21:50 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Ucieczka z piekła. 

Śladami Witolda Pileckiego
00:20 Spacerek staromiejski; 

film dokum.
00:40 I kocham to miasto; 

felieton
01:00 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Teraz Ryby; odc. 19; 

magazyn
03:25 Sekrety mnichów – Ideał 

matki; rozmowa
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:30 Ukryte skarby; cykl 

reportaży

06:50 Był taki dzień – 1 
sierpnia; felieton

07:00 Historia Polski 
– Człowiek, który 
rozpoczął Powstanie; film 
dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat (59) 
- Kokosy z kokosów; cykl 
reportaży

08:30 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 2 
Muzeum Powstania 
Warszawskiego; magazyn

09:05 Kolumbowie; odc. 1/5; 
serial TVP

10:15 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

11:10 Spór o historię – 
Wypędzeni – ofiary 
wojny; debata

11:50 Dawne światy; odc. 
8/8 Peru – najstarsza 
z cywilizacji; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na skraju 
lotniska - finał

13:30 Sensacje XX wieku 
– Strażnicy skarbów; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

14:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Sojusznicy; 
cykl dokumentalny

14:55 Odnaleziony walc; film 
dokumentalny; reż.:Julita 
Wołoszańska - Matysek

16:00 Historia Polski – 
Rachunek sumienia 
- Godzina Zero; 
cykl dokumentalny; 
reż.:Bolesław Sulik

17:00 Godzina W - sygnał
17:01 Powstanie 

Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 1; felieton

17:10 Pałacyk Michla, 
Żytnia, Wola; reportaż

17:45 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 10 „Szyfr 
Inżyniera”; serial TVP

18:45 Sensacje XX wieku 
– Siła ognia; cykl 
dokumentalny

19:15 Sensacje XX wieku 
– Śmierć Stalina; cykl 
dokumentalny

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

20:30 Warszawa. 
Zmartwychwstałe Miasto; 
Wielka Brytania (2015)

21:30 Kolumbowie; odc. 2/5 
- Żegnaj Baśka; serial TVP

22:35 Testament 
Żurowskiego; film dokum.

23:40 Pomiędzy wilki; 
dramat

01:25 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat (59) 
- Kokosy z kokosów; cykl 
reportaży

02:05 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 10 „Szyfr 
Inżyniera”; serial TVP

6:00 Tenis: Turniej ATP w 
Waszyngtonie; mecz gry 
pojedynczej

8:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy

10:00 Tenis: Turniej ATP w 
Waszyngtonie; mecz gry 
pojedynczej

12:10 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: ŁKS Łódź - 
GKS Katowice

14:20 KOTV Weekly; 
magazyn bokserski

15:00 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: Warta 
Poznań - Garbarnia 
Kraków

17:10 Sporty walki: Z 
archiwum UFC

18:10 Z archiwum 
boksu19:10 Sporty walki: 
Z archiwum UFC

20:10 Z archiwum boksu: 
Gala w San Francisco z 
1955 roku; waga średnia: 
Sugar Ray Robinson - 
Rocky Castellani

21:00 Sporty walki: Z 
archiwum UFC

22:00 Z archiwum boksu
23:00 Sporty walki: Wieczór 

legend KSW
0:00 Sporty walki: Wieczór 

legend KSW
1:00 Sporty walki: Wieczór 

legend KSW
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05:30 TELEZAKUPY
06:05 Elif; s.II; odc. 292; 

serial; Turcja (2014)
07:00 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV, odc. 155; serial; 
Turcja (2016)

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 ALARM!; magazyn
08:35 Natura w Jedynce 

– 24 godziny na Alasce – 
Raj niedźwiedzia grizli; 
cz. 1; Nowa Zelandia 
(2015)

09:05 Ranczo; s.I; odc. 13; 
serial obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 78; serial TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI, odc. 
19/22; serial obyczajowy; 
USA (1997)

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

– Odwieczne wędrówki 
słoni; odc. 1; serial 
dokum.; Francja (2015)

13:50 Elif; s.II; odc. 293; 
serial; Turcja (2014)

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

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV, odc. 156; serial; 
Turcja (2016)

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

3602; teleturniej muz.
17:55 Korona królów; odc. 

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

48; telenowela histor. TVP
18:50 Jeden z dziesięciu; 

5/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:29 Tour de Pologne - 

kronika; felieton
20:30 Leśniczówka; odc. 11
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które 

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

odc. 203; serial TVP
23:25 Ocaleni; reality show
00:20 wojsko – polskie.pl; 

odc. 21; reportaż
00:50 Anno Domini – Biblii 

ciąg dalszy; odc. 9/12; 
serial; USA (2015)

01:45 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 10/12; 
serial; USA (2015)

02:35 Sprawa dla reportera
03:35 Korzenie; ep. 3/8; 

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

Micuta. II Wojna 
Światowa i Powstanie 
Warszawskie; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc. 

685 Drobne dolegliwości; 
serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 21 Tarcza 
ukryta w górach; cykl 
dokumentalny

07:20 Makłowicz w podróży; 
magazyn kulinarny

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (125)
11:25 Rodzinka.pl; s.X; 

odc. 199 „Albo ona, 
albo ja” sezon 10; serial 
komediowy TVP

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

12:30 Koło fortuny; teleturniej
13:05 Cena miłości; odc. 7; 

serial; Turcja (2011)
13:45 Zmiennicy; odc. 9/15 

- Podróż sentymentalna; 
serial TVP

14:55 Postaw na milion; 
teleturniej

16:00 Koło fortuny; teleturniej
16:35 Familiada
17:10 Czarna Perła; odc. 

51/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

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

odc. 129 „Wigilia”; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 14; telenowela TVP

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

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

20:45 Kino relaks - Film 
fabularny

22:35 Kontakt; odc. 5/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016)

23:40 Dziewczyna z Jersey; 
film obyczajowy; USA 
(2004); reż.:Kevin Smith; 
wyk.:Jennifer Lopez, Ben 
Affleck, Raquel Castro, 
Liv Tyler

01:30 Film fabularny
03:10 Art Noc

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (561); 
serial paradokumentalny

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

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (91); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (704); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (215); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (612); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (38); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (667); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:35 Gliniarze (157); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (39); 

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

Kiepskich (35); serial 
komediowy

20:00 Podróż przedślubna; 
komedia romantyczna

22:10 To Twoja wina (9); 
serial paradokumentalny

23:10 Emsi na tropie (5); 
talk-show. Małgorzata 
Cecherz rozmawia w 
studiu z ludźmi, którzy 
mają za sobą ciężkie 
przeżycia. Prowadząca 
prezentuje specjalnie 
zebrane materiały i 
dokumenty...

0:15 Magik z Nowego 
Jorku; komediodramat, 
USA 2014. Szewc Max 
przypadkowo odkrywa 
niezwykłą tajemnicę 
swojej firmy. Jej magia 
pozwala mu zajrzeć do 
życia klientów. Dzięki temu 
mężczyzna może...

2:25 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy dla 
fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i 
Neo-Nówki.

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

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

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

Śledczy: Śmierć jubilera 
(1095); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Masakra rodziny 
Biernackich (1097); serial 
fabularno-dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Relax, 
Chełm (5); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (335); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (593); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji (3); 
serial paradokumentalny

12:30 19+ (244); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (245); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Bizneswoman 
(1100); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Kamila 
(1103); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Penelopa, 
Inowrocław (4); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (336); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w akcji (4); 
serial paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (594); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
20:10 Doradca smaku; 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2724); 

serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (98); 

teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje: 

Ostróda, Fang Youn 
(14-ost.); program 
rozrywkowy. Właścicielka 
restauracji, Fang, jest 
rodowitą Chinką. Do 
Polski przyjechała w 1997 
roku jako trener tenisa 
stołowego. Dwa lata temu 
otworzyła...

22:30 Gruby i chudszy 
2: Rodzina Klumpów; 
komedia, USA 2000

0:40 Tango i Cash; film 
sensacyjny, USA 1989

2:50 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:15 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

04:55 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2015; 
odc. 13

07:05 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 113

08:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

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

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2016; odc. 1

13:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2016; odc. 2

14:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 29

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2016

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 10

20:00 Fujary na tropie; 
komedia, USA 2010. 
Jimmy Monroe (Bruce 
Willis) i Paul Hodges 
(Tracy Morgan) - 
amerykańscy gliniarze, 
zostali zawieszeni przez 
przełożonych za nieudaną 
akcję. Jimmy, którego 
córka ma wyjść za mąż, 
ukrywa tę informację 
przed rodziną…

22:10 Bohater ostatniej 
akcji; akcja, USA 1993. 
Danny Madigan to 
nastoletni miłośnik 
kina akcji. Chłopiec jest 
zafascynowany postacią 
superpolicjanta Slatera. Za 
sprawą magicznego biletu 
przenosi się do świata 
swojego idola…

00:55 Trefny wóz; akcja, USA 
2013. Michael Woods 
(Paul Walker) opuszcza 
więzienie – wychodzi na 
zwolnienie warunkowe. 
Postanawia udać się do 
RPA, żeby spotkać się z 
byłą żoną Angie (Leyla 
Haidarian) i spróbować ją 
odzyskać…

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 12; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 73 
„Babski team”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 
74 „Być kobietą”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Czterdziestolatek; odc. 
12/21 - Nowy zastępca, 
czyli meteor; serial TVP

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

09:35 O mnie się nie martw; 
s.VII; odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.VI; 
odc. 137 „Płoną góry, 
płoną lasy” sezon 6; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.VI; 
odc. 138 „Nowocześni 
dziadkowie” sezon 6; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.IX; odc. 116 
- Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.IX; odc. 
117 - Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 250 - Nikotyna; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 251 - Jaki ojciec...; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
95 - Napad

16:20 Na sygnale; odc. 
74 „Być kobietą”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.X; odc. 
118 - Kto tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.X; odc. 119 
- Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 13; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 1; serial kryminalny 
TVP

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

21:20 Ranczo; s.X; odc. 120; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.X; odc. 121; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 2; serial TVP

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

01:15 Miasto skarbów; 
odc. 1 Cezanne serial 
kryminalny TVP

02:05 Miasto skarbów; odc. 
2 Twarz Marylin Monroe; 
serial kryminalny TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 
12/21 - Nowy zastępca, 
czyli meteor; serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.VI; 
odc. 137 „Płoną góry, 
płoną lasy” sezon 6; serial 
komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z suszonych 
owoców

07:10 Śpiewające fortepiany 
(2)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (48) - z NEO - 
NÓWKĄ

09:10 Koło fortuny; odc. 235 
ed. 4; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /110/ - 
„Zwierzenia kontestatora” 
- TSA

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /25/ - „Polska” 
- Kult

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /4/; 
Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret 
– Kabaretowa Scena 
Dwójki - Łowcy. B (1); 
program satyryczny

12:40 Życie to Kabaret 
– Kabaretowa Scena 
Dwójki - Łowcy. B (2)

13:35 Śpiewające fortepiany 
(4)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach  
(1-3); widowisko

17:35 KabareTOP Story - 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Lekkie i szybkie dania

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Gdzieś 
w Afryce; odc. 27; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 1. Trentino - 
Alto Adige. Trydent (4)

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/39/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(5)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (49) - Fachowcy

22:20 Kierunek Kabaret; /54/ 
- Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (40); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 234 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /2/; widowisko 
rozrywkowe; .

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 2014. 
Czego boją się Polacy? 
(1); widowisko

02:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 2014. 
Jak oni straszą? (2); 
widowisko

03:50 Rozrywka Retro – 
Studio Gama

5:10 Ukryta prawda (295); 
serial paradokumentalny

6:10 Szpital (370); serial 
paradokumentalny

7:05 Sąd rodzinny: Jaskinia 
jędzy (89); serial 
fabularno-dokumentalny

8:05 Brzydula (3); serial 
komediowy

8:40 Brzydula (4); serial 
komediowy

9:15 Magda M. (8); serial 
obyczajowy

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (645); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Udawana ciąża (90); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (544); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (371); serial 
paradokumentalny

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

16:50 Dr House 3 (24-ost.); 
serial obyczajowy

17:50 Brzydula (5); serial 
komediowy

18:25 Brzydula (6); serial 
komediowy

19:00 Ukryta prawda (646); 
serial paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Przypadkowy mąż; 
komedia romantyczna, 
Irlandia/USA 2008. 
Schematyczna, ale 
urokliwa opowiastka o 
miłości. Jej największym 
atutem jest aktorstwo 
Umy Thurman i Colina 
Firtha.

21:55 Lucyfer (4); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

22:50 Rush (5); serial 
obyczajowy. Rush 
odczuwa niepokój z 
powodu namiętnej 
nocy, jaką spędził z 
Corrine. Tymczasem 
przedstawiciele pewnej 
firmy chcą zatrudnić 
Williama jako lekarza...

23:50 Wieczór strachu: 
Zaklęte piętro; horror, 
USA 2009

1:35 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

3:45 Druga strona medalu: 
Krzysztof Krauze (3); 
talk-show

4:20 Druga strona medalu: 
Karol Bielecki (4); talk-
show. Jolanta Pieńkowska 
rozmawia z Karolem 
Bieleckim, jednym z 
najlepszych polskich 
piłkarzy ręcznych. Nie 
poddał się mimo utraty 
oka.

5:35 Wiem, co jem na 
diecie (1/12); magazyn 
poradnikowy

6:05 Wiem, co jem na 
diecie (2/12); magazyn 
poradnikowy

6:35 Mój gruby trener (5/10); 
program rozrywkowy

7:35 W dobrym stylu (4/12); 
magazyn poradnikowy

8:20 Apetyt na miłość (7/10); 
program rozrywkowy

9:20 Afera fryzjera (8/10); 
program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę (6/13); program 
rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna pani 
domu (10/13); program 
rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 
(12/13); program 
rozrywkowy

12:55 Afera fryzjera (2/12); 
program rozrywkowy

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

14:25 Cała prawda o Iron 
Majdan (10-ost.); serial 
dokumentalny

14:55 Ostre cięcie (3/12); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(6/12); reality show

16:40 Wszystko o 
jedzeniu (3/5); program 
rozrywkowy

17:10 Co nas truje (9/12); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(11/15); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (12/13); 
program rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (3/14); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (4/14); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Zygmunt Chajzer (1/8); 
talk-show

21:10 W czym do ślubu? 
(8/12); program

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

22:25 Pani gadżet (14/22); 
magazyn poradnikowy

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

23:40 Pomysłowe wesela 
(9/10); program

0:10 Potwór, nie ojciec; film 
dokumentalny

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

2:10 W roli głównej: Ewa 
Kasprzyk (14/17); talk-
show

2:40 W roli głównej: Szymon 
Bobrowski (6); talk-show

3:10 Wiem, co jem (12/15); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem 3 (5/16); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (6/15); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (14/15); 
magazyn poradnikowy

06:20 piłka nożna - 
Eliminacje LM: Legia 
Warszawa -

08:30 Studio Sport
10:25 wioślarstwo - ME
15:00 Studio Sport
17:00 wioślarstwo ME 

-repasaże
17:40 Studio Sport
20:00 kolarstwo torowe - ME
21:25 Studio Sport
22:00 Sportowy Wieczór
22:35 Turniej WTA
24:00 tenis - Turniej WTA 

San Jose
02:00 Wioślarstwo - ME 

Glasgow
03:00 kolarstwo torowe - ME 

Glasgow
04:00 tenis - Turniej WTA 

San Jose

06:30 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 72 Białystok; magazyn

06:50 Polska z Miodkiem (86) 
Łódź, Lask; felieton

07:01 A życie toczy się dalej...
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 Bilans zdrowia; magazyn
08:16 Kalejdoskop dobrych 

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

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

706; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Włączeni i Aktywni
11:25 Wszystkie kolory świata – 

Prowansja; serial dokum.; 
Francja (2008)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Czas na czyste powietrze 

– Czy powietrze może 
szkodzić? Dzieci i osoby 
starsze; magazyn

13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:40 Szukamy skarbów
15:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 72 Białystok; magazyn
15:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

21; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (29) - 

„Planetaria”; magazyn
17:31 Pogoda
17:35 Skarby architektury 

drewnianej UNESCO; odc. 2
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Siostry; reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dzieje się!
19:58 Pogoda
20:00 wojsko – polskie.pl; odc. 

21; reportaż
20:30 Astronarium (29) - 

„Planetaria”; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 Pogoda
21:35 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 72 Białystok; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Wszystkie kolory świata - 

Prowansja; serial dokum.; 
Francja (2008)

00:40 Zakochaj sięw Polsce; 
odc. 72 Białystok; magazyn

01:20 Piosenka dla Ciebie
02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 

706; magazyn
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Włączeni i Aktywni
03:25 Czas na czyste powietrze 

– Czy powietrze może 
szkodzić? Dzieci i osoby 
starsze; magazyn

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

21; reportaż

06:50 Był taki dzień – 2 
sierpnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Rachunek sumienia 
- Godzina Zero; cykl 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat (60) 
- Południowy Tyrol; cykl 
reportaży

08:35 Tańczący z naturą; 
s.II - Arterie życia; cykl 
dokumentalny

09:15 Kolumbowie; odc. 2/5 
- Żegnaj Baśka; serial TVP

10:10 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 2; felieton

10:20 Podróże z historią; s.I; 
odc. 8 Zamek czy lepianka 
- dylematy średniowiecza; 
cykl dokumentalny

10:55 Flesz historii; odc. 
401; cykl reportaży

11:15 Życie po radziecku; 
odc. 1/8 Piękno po 
radziecku; Białoruś (2009)

11:50 Testament 
Żurowskiego; film 
dokumentalny

12:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarb

13:25 Sensacje XX wieku – 
Siła ognia; cykl dokum.

13:55 Sensacje XX wieku – 
Śmierć Stalina; cykl dok.

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga przez 
piekło; cz. 1; cykl dok.

15:20 Warszawa. 
Zmartwychwstałe Miasto; 
Wielka Brytania (2015)

16:20 Historia Polski – 
Powstanie zwykłych ludzi; 
film dokumentalny

17:20 Taśmy bezpieki – 
Wywiad wobec Watykanu 
i Jana Pawła II

17:50 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 11; serial 
TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Polska swemu 
obrońcy

20:30 Opowieść o Indiach 
– Potęga idei; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

21:35 Kolumbowie; odc. 3/5; 
serial TVP

22:50 Spór o historię – 
Kłopot z Polską; debata

23:35 Historie prawdziwe; 
odc. 1/13; cykl dokum.

00:10 Historie prawdziwe; 
odc. 2/13; cykl dokum.

00:45 Wiedźmin; odc. 12/13 
Falwick; serial

01:50 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat (60) 
- Południowy Tyrol; cykl 
reportaży

02:25 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 11; serial 
TVP

6:00 Tenis: Turniej ATP w 
Waszyngtonie; mecz gry 
pojedynczej

8:30 Tenis: Turniej ATP w 
Waszyngtonie; mecz gry 
pojedynczej

10:40 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: ŁKS Łódź - 
GKS Katowice

12:50 Żużel: Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Orzeł 
Łódź - Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk

15:00 Piłka nożna: Fortuna 
1. liga; mecz: Warta 
Poznań - Garbarnia 
Kraków

17:10 Sporty walki: Wieczór 
legend KSW

19:20. Z archiwum boksu
20:00 Piłka nożna: 

Eliminacje Ligi Europy; 
studio

20:40 Piłka nożna: 
Eliminacje Ligi Europy; 
mecz 2. rundy

22:40 Piłka nożna: 
Eliminacje Ligi Europy; 
studio

23:00 Sporty walki: Z 
archiwum UFC

23:30 Z archiwum boksu
0:30 Sporty walki: Wieczór 

legend KSW
2:00 Piłka nożna: Eliminacje 

Ligi Europy; mecz 
2. rundy: Jagiellonia 
Białystok - Rio Ave

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

POLSAT SPORT


