
Rafał Z., który zgwałcił 
i zabił 58-letnią mieszkankę 
Blachowni, resztę życia spę-
dzi w więzieniu. Obrońca 
oskarżonego wniósł apelację, 
ale katowicki sąd się do niej 
nie przychylił i  utrzymał za-
skarżony wyrok w mocy.

Przypomnijmy, do zdarzenia 
doszło 1 październi-
ka  2016 roku w go-
dzinach porannych. 
Przypadkowy prze-
chodzień znalazł 
zwłoki kobiety, które 
znajdowały się za 
budynkiem Urzędu 
Stanu Cywilnego 

w Blachowni. W pobliżu biegał 
mały pies, który nie dopusz-
czał osób postronnych.

W wyniku podjętych działań 
śledczych ustalono, że zmarłą 
jest 58-letnia Barbara A., któ-
ra mieszkała na pobliskim 
osiedlu i poprzedniego dnia 
w godzinach 22.00-23.00 była 
widziana podczas spaceru. 
Wyszło na jaw również, że 
w pobliżu miejsca zdarzenia 
przebywał wielokrotnie karany 
za różne przestępstwa Rafał Z.

Na podstawie zeznań świad-
ków stwierdzono, że 30 wrze-
śnia około godz.23.30 Rafał Z. 
przebywał także w jednym z lo-
kali gastronomicznych w Bla-

chowni, gdzie wyrzucił do ko-
sza różaniec. Mężczyzna męż-
czyzna był pijany - na dodatek 
zachowywał się agresywnie, 
miał roztarganą koszulkę.

Rafał Z. został zatrzymany 1 
października 2016 roku 
o godz.18.30 w Blachowni, 
obok miejsca zamieszkania 
byłej partnerki. W toku śledz-
twa prokurator przedstawił 
mu zarzut zabójstwa Barbary 
A., popełnionego w związku ze 
zgwałceniem pokrzywdzonej. 
Mężczyzna nie przyznał się do 
zarzucanego mu czynu i od-
mówił złożenia wyjaśnień.

Sekcja zwłok wykazała, że 
przyczyną zgonu Barbary A. 

było gwałtowne uduszenie. Po-
nadto ujawniono obrażenia 
świadczące o stosowaniu wo-
bec pokrzywdzonej przemocy 
seksualnej.

Na podstawie opinii biegłego 
z zakresu badań DNA ustalo-
no, że na odzieży i bieliźnie, za-
bezpieczonej od Rafała Z., znaj-
dują się ślady biologiczne po-
chodzące od Barbary A. Ujaw-
niono je również na zabezpie-
czonym w śledztwie różańcu.

W wydanej opinii biegli leka-
rze psychiatrzy stwierdzili, że 
w chwili dokonania zarzucane-
go mu czynu Rafał Z. był po-
czytalny. Rafał Z. był w prze-
szłości wielokrotnie karany za 

kradzieże, rozboje i przestęp-
stwa narkotykowe. W zakła-
dach karnych spędził łącznie 9 
lat i 4 miesiące.

27 października 2017 roku 
Sąd Okręgowy w Częstochowie 
wydał wyrok w tej sprawie. 
Skazał oskarżonego na karę 
dożywotniego pozbawienia 
wolności oraz zasądził od niego 
na rzecz córki pokrzywdzonej 
kwotę 10.000 zł, tytułem czę-
ściowego zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę. Obrońca 
oskarżonego wniósł apelację, 
jednak Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach utrzymał zaskarżony 
wyrok w mocy.
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Zgwałcił i zabił

Resztę życia spędzi w więzieniu

Od pierwszego września 
zameldowani w Częstochowie 
uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych będą mogli bezpłat-
nie korzystać z środków ko-
munikacji miejskiej.

Przypomnijmy, z darmowych 
przejazdów korzystają już przed-
szkolaki oraz uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
- Efekt przerósł nasze oczekiwa-
nia. Wydanych zostało 8381 
kart, z czego 7500 to karty zu-
pełnie nowych użytkowników – 
cieszy się prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Wiele środowisk 
apelowało o rozszerzenie progra-
mu. Udało się zabezpieczyć środ-
ki i dzięki temu z ulg będą mogli 
skorzystać również uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych – wy-
jaśnia.

Od pierwszego września z dar-
mowych przejazdów będzie więc 
mogła korzystać młodzież ucząca 
się w Częstochowie w liceach, 
technikach czy zawodówkach. 
Warunek jest jeden – musi być 
zameldowana w naszym mieście. 
- Z ulgi będą mogły skorzystać 
osoby do 21. roku życia, które się 
uczą. Ci, którzy mają bilet elek-
troniczny, muszą przyjść z nim i 
ważną legitymacją do wybranych 
punktów MPK, aby zatwierdzić 
na karcie przysługującą ulgę. Z 
kolei osoby, które nie posiadają 
biletu elektronicznego i nie mają 
skończonego 18. roku życia, mu-
szą o niego wystąpić za pośred-
nictwem rodziców czy opiekunów 
prawnych. Pełnoletni natomiast 
mogą sami załatwić formalności 

– wyjaśnia prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. Miasto realizując 
program pilotażowy chce spraw-
dzić, jakie przyniesie on efekty i 
ewentualnie z jakimi problema-
mi i przeciwnościami będzie trze-
ba się borykać. - Oczekujemy, że 
dzięki programowi zmniejszy się 
natężenie ruchu w mieście, oczy-
wiście jeśli chodzi o samochody 
osobowe. To właśnie najmłodsi 
mogą wpłynąć na decyzję rodzi-
ców o zostawieniu pojazdu w do-
mu i przerzuceniu się na komu-

nikację miejską. Na dodatek w 
naszych autobusach i tramwa-
jach mamy tyle udogodnień dla 
młodzieży, że to z pewnością ku-
sząca propozycja – zaznacza Mi-
rosław Kucia-Piekarski, dyrektor 
MZDiT.

Przy tej okazji przypominamy, 
że od kilku lat zarząd MPK przy 
wsparciu władz Częstochowy re-
gularnie wprowadza kolejne 
udogodnienia dla pasażerów ko-
munikacji miejskiej. To m.in. 
bezpłatne przejazdy dla osób po-

wyżej 70 roku życia, a także 
roczny bilet kosztujący 100 zł, 
który przysługuje  wszystkim 
emerytkom powyżej 60. roku ży-
cia i wszystkim emerytom powy-
żej 65. roku, zniesienie opłat za 
przewożenie bagażu, wózka, czy 
domowego zwierzęcia, ale także 
większa liczba rodzajów biletów 
czy zrównanie cen komunikacji 
dziennej i nocnej. - Dzięki 
wszystkim tym działaniom ob-
serwujemy wyraźny wzrost licz-
by pasażerów. Na przełomie 

kwietnia i maja wprowadziliśmy 
roczny bilet dla seniorów. Do tej 
pory – mimo że program funk-
cjonuje zaledwie kilka miesięcy - 
wydaliśmy ich już ponad 7 tysię-
cy. Cały czas staramy się polep-
szać naszą ofertę i sprawiać by 
była jeszcze bardziej przyjazna 
dla mieszkańców podsumowuje 
Mariusz Sikora, dyrektor MPK w 
Częstochowie. Z pilotażowego 
programu będzie można korzy-
stać do końca roku.
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Nasi specjaliści z  dziedziny prawa, finansów, 
medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. 

Wystarczy wejść na stronę  
www.zycieczestochowy.pl  

i napisać do nas! 
Odpowiedzi publikować będziemy  
w  piątkowych wydaniach gazety  
Życie Częstochowy i Powiatu.

Masz problem?
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Oficjalna delegacja

Goście 
z Betlejem

Oficjalna delegacja z Betlejem odwiedzi-
ła Częstochowę. Goście spotkali się m.in. 
z prezydentem miasta, uczestniczyli w wy-
darzeniach odbywających się w ramach 
26. Dni Częstochowy, zapoznali się z funk-
cjonowaniem   specjalnych stref ekono-
micznych.

Częstochowa od 2004 roku ma podpisaną 
umowę o współpracy z   Betlejem. W jej ra-
mach organizowano m.in. warsztaty muzycz-
ne dla młodzieży z Akademii Muzycznej w Be-
tlejem i Zespołu Szkół Muzycznych w Często-
chowie, koncerty kwintetu ZSM oraz Aleksan-
dry Szwejkowskiej-Belicy i  Cezarego Sanec-
kiego w Jerozolimie, czy udział przedsiębior-
ców z Betlejem w Gwiazdkowej Alei w Często-
chowie.

Betlejem jest ważnym ośrodkiem Państwa 
Palestyńskiego, mocno związanym z wielokul-
turową i wielonarodową historią regionu. Mia-
sto pozostaje jednym z najważniejszych sym-
boli chrześcijaństwa, kojarzonym w Polsce 
głównie ze świętami Bożego Narodzenia.

Delegacja, w której składzie znaleźli się Kon-
sul Honorowy RP w PalestynieSalah Omar At-
talah, burmistrz Betlejem Anton Salman oraz 
radny Miasta BetlejemNader Rahil, spotkała 
się m.in. z prezydentem miasta Krzysztofem 
Matyjaszczykiem, podprzeorem Jasnej Góry 
O. Janem Poteralskim, zwiedziła Klasztor Ja-
snogórski, wystawę „Husaria – broń wschod-
nia” w Muzeum Częstochowskim, uczestni-
czyła w wydarzeniach przygotowanych z okazji 
26 Dni Częstochowy, w tym w koncercie Or-
kiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochow-
skiej. Goście obejrzeli z zainteresowaniem 
mecz Skry. W niedzielę odwiedzili tereny spe-
cjalnych stref ekonomicznych oraz podczęsto-
chowski Olsztyn.

Wizyta odbywała się w dniach 24-26 sierp-
nia. Pierwszego dnia delegacji towarzyszył am-
basador Państwa Palestyńskiego Mahmoud 
Khalifa.
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Częstochowa

Pijany 
kierowca 

spowodował 
efekt domina

Ponad 2,5 promila alkoholu miał 
28-latek, który doprowadził do ko-
lizji czterech samochodów.  Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kie-
rujący fordem mondeo najechał na 
tył BMW i spowodował efekt domi-
na. Sprawca zdarzenia na dodatek 
nie miał też przy sobie prawa jazdy 
i dokumentów od pojazdu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 
(26.08.) około 13.50 na ulicy Bugaj-
skiej w Częstochowie. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów z wydziału ruchu 
drogowego wynika, że kierujący for-
dem mondeo 28-latek nie zachował 
bezpiecznej odległości od poprzedzają-
cego go BMW, które hamowało przed 
przejazdem kolejowym, uderzył w jego 
tył i spowodował efekt domina. Łącz-
nie w zdarzeniu brały udział cztery sa-
mochody. Do szpitala zabranych zo-
stało kilka osób. Ich obrażenia na 
szczęście nie były zbyt groźne. Zdarze-
nie zostało zakwalifikowane jako koli-
zja. Badanie kierującego fordem wy-
kazało natomiast, że był nietrzeźwy. 
Mężczyzna miał w organizmie ponad 
2,5 promila alkoholu. Nie posiadał też 
przy sobie prawa jazdy, ani dokumen-
tów od pojazdu. 28-latek został zatrzy-
many.

Po wytrzeźwieniu w policyjnej celi 
musi liczyć się z odpowiedzialnością 
za swój czyn. Śledczy ustalają, czy 
obywatel Ukrainy w ogóle posiada 
uprawnienia do kierowania pojazda-
mi. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia wy-
dział kryminalny komisariatu VI w 
Częstochowie.
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Prace interwencyjne
Dofinansowanie dla pracodawców
Trwa nabór pracodawców zaintere-

sowanych zorganizowaniem prac in-
terwencyjnych dla przeszkolonych 
bezrobotnych. Chętni mogą liczyć na 
zwrot części kosztów związanych z 
wypłatą wynagrodzeń.

O organizację prac interwencyjnych mo-
że ubiegać się pracodawca z każdej branży, 
jeśli firma nie jest w stanie likwidacji i nie 
zalega z podatkami. Okres zatrudnienia 
subsydiowanego wynosi 4 miesiące, po któ-
rym pracownik jest u pracodawcy jeszcze 
przez minimum 3 miesiące w ramach okre-
su trwałości miejsca pracy.

Pracodawca, który zatrudnia osobę w 
ramach prac interwencyjnych skierowa-
nych przez Powiatowy Urząd Pracy, 
otrzymuje zwrot części kosztów, ponie-

sionych na wynagrodzenia i składki 
ubezpieczeń społecznych (ok. 980 zł 
brutto brutto/miesiąc).

Pracodawcy zainteresowani udziałem 
w projekcie ,,Z nową pracą w lepszą przy-
szłość” proszeni są o kontakt z biurem 
projektu:

Fundacja Dla Rozwoju
aleja Kościuszki 13

42-202 Częstochowa
znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.

com
tel. 663 750 534

Projekt z ,,Z nową pracą w lepszą przy-
szłość” współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.
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Nagrody

...za działania na rzecz kultury...
Sześć osób zostało nagro-

dzonych za promowanie kul-
tury w naszym mieście. Wy-
różnienia otrzymali Czesław 
Dukat, Michał   Kula, Krzysz-
tof Ledwoń, Danuta Moraw-
ska, Barbara Pabian oraz Mał-
gorzata Sętowska. Tytuł ,,Me-
cenasa Kultury” przypadł Ga-
lerii Jurajskiej.

Okazją do wyróżnienia osób, 
których działalność w istotny 
sposób wzbogaca kulturalny po-
tencjał miasta i przyczynia się do 
kreowania jego pozytywnego wi-
zerunku, były tradycyjnie Dni 
Częstochowy.

Tytułem ,,Mecenasa Kultury 
2018” uhonorowano Galerię 
Jurajską. Wyróżnienie przyznano 
za duże zaangażowanie organiza-
cyjne i finansowe, systematyczną 
współpracę z organizatorami wy-
darzeń kulturalnych oraz wysoką 
wartość artystyczną dotowanych 
projektów i wydarzeń, a jednocze-
śnie bezinteresowność i życzli-
wość. Podczas uroczystości na 
Promenadzie Niemena 26 sierpnia 
Galerię Jurajską reprezentowała 
marketing manager Violetta Dziu-
bin-Łuszczyk. Do wyróżnienia no-
minowano także Press Glass S.A., 
Kar-Bud Sp. z o.o. oraz Agencję 
Wydawniczą Technopol.

Nagrody wręczyli Prezydent 
Częstochowy Krzysztof Maty-

jaszczyk, jego zastępca Jarosław 
Marszałek oraz przewodniczący 
Rady Miasta Zdzisław Wolski.

A oto sylwetki laureatek i lau-
reatów Nagrody Miasta Często-
chowy w dziedzinie kultury w 
poszczególnych kategoriach:

„Literatura i historia” – 
Barbara   Pabian

Barbara Pabian jest dr litera-
turoznawstwa oraz dr hab. kul-
turoznawstwa, profesorem Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach. W dorobku ma 65 prac 
naukowych, w tym 2 książki na 
temat dziedzictwa kulturowego 
regionu częstochowskiego. Jest 
autorką monografii „Dziedzictwo 
kulturowe Częstochowskiego. 
Wierzenia, zwyczaje i obrzędy ro-
dzinne”, podręcznika „Wprowa-
dzenie do wiedzy o kulturze” oraz 
rozprawy „Kulturowe konteksty 
pielgrzymowania i rozwoju tury-
styki religijnej. Przykład regionu 
częstochowskiego”. Brała udział 
w licznych konferencjach, z refe-
ratami o kulturze regionu często-
chowskiego. Współpracowała ze 
Śląskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie. Pro-
wadzi badania terenowe w Czę-
stochowskiem, opisując i popu-
laryzując zjawiska kulturowe, 
które świadczą o niepowtarzal-
ności i specyfice regionalnej oraz 
poczuciu tożsamości kulturowej 
mieszkańców.

„Teatr i film” – Michał   
Kula

Michał Kula jest absolwentem 
PWST w Warszawie. W często-
chowskim Teatrze im. A. Mickie-
wicza występuje na stałe od 
1994 r. (współpracę rozpoczął 
już w latach 80.) Współpracował 
z krakowskim Teatrem STU i 
Grupą Rafała Kmity. Obecnie   
można go zobaczyć w spek-
taklach: ,,Kometa nad Doliną 
Muminków”, ,,Sprzedawcy gu-
mek”, ,,Hamlet”, ,,Ostra jazda”, 
,,Przyjazne dusze” czy ,,May-
day”.   Jego ważniejsze role fil-
mowe i telewizyjne to ,,Bez znie-
czulenia” reż. Andrzej Wajda, 
,,Darmozjad polski” reż. Łukasz 
Wylężałek, ,,Pitbull” reż. Patrick 
Vega. Laureat   Złotej Maski za 
rolę Szmuela Sprola w spektaklu 
,,Sprzedawcy gumek” oraz za ro-
lę Grabarza w ,,Hamlecie”.

„Sztuki plastyczne” – 
Czesław   Dukat

Czesław   Dukat   jest artystą 
rzeźbiarzem i pedagogiem. Brał 
udział w 60 wystawach zbioro-
wych. Przez 40 lat był nauczycie-
lem rzeźby w częstochowskim 
Zespole Szkół Plastycznych. Jego 
uczniami byli m.in. Jerzy Kędzio-
ra i Szymon Wypych. Jego twór-
czość nawiązuje do sztuki ludo-
wej. Tworzy prace płaskorzeźb-
ne. Ma w dorobku m.in. płytę pa-
miątkową na budynku Komendy 

Miejskiej Policji w Częstochowie. 
Rekonstruował elementy rzeź-
biarskie częstochowskiej archi-
katedry. Jego prace znajdują się 
w Centralnym Instytucie Wzor-
nictwa w Łodzi, Muzeum Górno-
śląskim w Bytomiu oraz Mu-
zeum Częstochowskim.

„Muzyka i taniec” –   
Danuta   Morawska

Danuta   Morawska kieruje 
Zespołem Pieśni i Tańca „Czę-
stochowa” od 30 lat. Obecnie ze-
spół liczy prawie 100 osób w 
wieku od 7 do 23 lat. Jest pro-
motorką polskiego folkloru, 
chętnie dzieli się doświadczenia-
mi, pomagając w tworzeniu no-
wych zespołów. Pod jej kierow-
nictwem zespół ciągle się rozwi-
ja, występuje w kraju i za grani-
cą, zdobywa coraz więcej nagród 
i wyróżnień. Dzięki niej został 
zrealizowany projekt opracowa-
nia tańców i przyśpiewek z oko-
lic Częstochowy oraz nowych 
kostiumów, przy współpracy z 
Muzeum Częstochowskim i 
Klasztorem na Jasnej Górze. 
Współpracuje z instytucjami 
propagującymi polską kulturę 
ludową; jest wieloletnią członki-
nią Polskiej Sekcji Międzynaro-
dowej Organizacji Sztuki Ludo-
wej (IOV), pełniąc od dwóch lat 
funkcję wiceprzewodniczącej ds. 
zespołów folklorystycznych i fe-
stiwali.

„Promocja i ochrona 
kultury” – Małgorzata 

Sętowska
Małgorzata Sętowska jest pla-

stykiem, pedagogiem, animato-
rem kultury. Wydała kilka tomi-
ków wierszy dla dzieci. Zajmuje 
się upowszechnianiem kultury 
plastycznej wśród dzieci i mło-
dzieży. Jest współzałożycielką 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży ,,Szansa”. Organizuje 
akcje plastyczne oraz warsztaty i 
plenery dla dzieci. Jest członki-
nią Częstochowskiego Stowarzy-
szenia Plastyków im. Jerzego 
Dudy-Gracza oraz Polskiego Sto-
warzyszenia Edukacji Plastycz-
nej, w ramach którego prowadzi 
pracownię autorską dzieląc się 
wiedzą z młodymi. Brała udział 
w wielu wystawach indywidual-
nych i zbiorowych. Wydała także 
4 książki z bajkami dla dzieci.

Krzysztof Ledwoń
Krzysztof   Ledwoń jest kolek-

cjonerem broni i dzieł sztuki, au-
torem i organizatorem wystaw 
,,Lance 1813 – 1913” w Muzeum 
Bitwy pod Mokrą, wystawy w 70. 
rocznicę bitwy pod Mokrą czy wy-
stawy na II Pikniku Wojsk Napole-
ońskich. Swoje eksponaty wypo-
życzał Muzeum Częstochowskie-
mu. Jest pomysłodawca unikato-
wej wystawy ,,Husaria – broń 
wschodnia”, na którą złożyły się 
eksponaty z jego kolekcji. kg

AKTUALNOŚCI

Lubliniec

Małe dzieci ofiarami łamania 
przepisów i bezmyślności

Prawdopodobnie nadmierna pręd-
kość, ignorancja podstawowych zasad 
bezpieczeństwa i bezmyślność, to 
przyczyny zdarzeń drogowych, do 
których doszło na terenie powiatu lu-
blinieckiego. Na skutek niewłaści-
wych zachowań na drodze ucierpiała 
trójka małych dzieci.

Policjanci z lublinieckiej drogówki w 
niedzielę (26.08.) dwukrotnie kierowani 
byli   do zdarzeń drogowych, w których - 
na skutek łamania przepisów i nie prze-
strzegania prostych zasad bezpieczeń-
stwa - ucierpiały małe dzieci.

Do pierwszego zdarzenia doszło na dro-
dze nr 905 w Olszynie. Kierująca vol-
kswagenem polo 31-latka na łuku drogi 
straciła panowanie nad pojazdem, zje-
chała na przeciwległy pas ruchu i zderzy-
ła się z nadjeżdżającym seatem. W wy-
padku ucierpiała dwójka dzieci w wieku 5 

i 6 lat podróżująca seatem. Załoga pogo-
towia ratunkowego przetransportowała 
maluchy do szpitala. Kierująca volkswa-
genem oraz 28-latka kierująca seatem 
były trzeźwe. Szczegółowe okoliczności 
wypadku ustalają policjanci.

Informację o kolejnym tego dnia zda-
rzeniu z udziałem małego dziecka dyżur-
ny przyjął po południu. W Lublińcu na 
ulicy sportowej młody chłopak przewożąc 
na kierownicy swoją koleżankę, nie za-
uważył stojących rodziców z dzieckiem i 
uderzył w wózek spacerowy. Uderzenie 
było na tyle silne, że spacerówka wywró-
ciła się i półtoraroczny chłopczyk wypadł 
na jezdnię doznając urazu głowy. Na 
miejsce wezwano karetkę pogotowia i 
maluch trafił do szpitala. Nastoletni ro-
werzysta natomiast uciekł z miejsca zda-
rzenia. Policjanci ustalili jego dane i nie-
bawem za swoje zachowanie odpowie 
przed sądem. kg
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Nowe większe przedszkole 
już gotowe

Przegląd abstynencki

Trzy słoneczno-deszczowe dni 
wypełnione poezją i muzyką. Każdy 
dzień inny, ale cel wspólny-żyć, 
pracować, bawić się, dawać radość 
innym, ale na trzeźwo.

W dniach 24-26 sierpnia w ogrodach 
plebańskich w Olsztynie spotkali się ci, 
którzy wybrali taką życiową drogę. Im-
preza została dofinansowana z budże-

tu województwa śląskiego przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej Wo-
jewództwa Śląskiego w Katowicach, 
przez gminy i miasta z terenu całej Pol-
ski oraz sponsorów i darczyńców.  

Organizatorami wydarzenia byli: 
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Turystyczne w Katowicach 
i Gminny Ośrodek Kultury w Olszty-
nie.

Rozbudowa budynku Szkoły Pod-
stawowej nr  1  im.  Gustawa Morcin-
ka w  Rędzinach jest   prawie zakoń-
czona. Trwa przeprowadzka przed-
szkola, które od  września zamiast 
przy ul.  Wolności, będzie funkcjono-
wało właśnie przy ul.  Szkolnej. Dzie-
ci będą miały znacznie bardziej kom-
fortowe warunki i  zamiast trzech od-
działów przedszkolnych, będą cztery.

Prace budowlane w  zasadzie dobiegły 
już końca. W  ostatnim czasie kontroli 
dokonali już także przedstawiciele Kura-
torium Oświaty, Sanepidu i  strażacy, 
którzy  wydali pozytywne opinie.

– Zapraszamy wszystkie dzieci już od  
3  września – mówi zadowolona Agniesz-
ka Rydecka, dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr  1  w  Rędzinach.

Jak już wcześniej informowaliśmy, in-
westycja miała na  celu m.in.  właśnie 
przeniesienie na  ul.  Szkolną 7  przed-
szkola z  ul.  Wolności 126. Objęła jed-
nak nie  tylko  utworzenie całkiem no-
wych pomieszczeń, ale  również remont 
części istniejących oraz  zakup wyposa-
żenia. Prace budowlane, poprzedzone fa-
zą projektową, trwały od  listopada i  
kosztowały ok. 3,3  mln zł (projekt + bu-
dowa). Wykonawcą zostało konsorcjum 
firm: F.U.H. Dziedzicki (lider) z  Kono-
pisk i  Agbud z  Częstochowy (partner). 
W  czerwcu natomiast urząd gminy roz-
strzygnął przetarg na  zakup i  dostawę 
wyposażenia, które kosztem ok. 110  tys. 
zł zostało już dostarczone.

Inwestycja objęła: rozbudowę, przebu-
dowę i  zmianę sposobu użytkowania 

budynku SP w  Rędzinach, budowę pla-
cu zabaw wraz z  przebudową istnieją-
cych sieci i  instalacji. W  jego zakres we-
szła przebudowa zarówno parteru, pię-
tra, jak i  piwnic, a  także całego zaplecza 
kuchennego. Powstało nowe wejście i  
klatka schodowa od  strony północnej, 
wymienione zostały posadzki, część sto-
larki i  docieplenia. Wybudowano po-
mieszczenie hydroforni, a  na  zewnątrz 
parking, pochylnię i  dojazd.   Ponadto 
dzieci zyskały nową bibliotekę i  czytel-
nię, które wykonano w  ramach prac do-
datkowych. Teraz będą mogły kształcić 
się w  zdecydowanie bardziej komforto-
wych warunkach. Będzie też więcej 
miejsc w  przedszkolu – cztery oddziały 
zamiast trzech funkcjonujących dotych-
czas przy ul.  Wolności.

– Już od  2015  roku czyniliśmy stara-
nia, żeby  poprawić bezpieczeństwo i  
warunki edukacji najmłodszych. Naj-
pierw przygotowaliśmy koncepcję, na-
stępnie program funkcjonalno – użytko-
wy i  złożyliśmy wniosek o  dofinansowa-
nie unijne. Efektem tych wszystkich 
działań jest wybudowanie nowego przed-
szkola – mówi wójt Paweł Militowski, 
który  zwraca uwagę, że  część osób po-
wątpiewała w  powodzenie tej  inwesty-
cji. – Większy i  nowocześniejszy obiekt 
przyciągnął już dzieci i  rodziców, którzy  
nawet poprzenosili swoje pociechy z  in-
nych przedszkoli – dodaje wójt.

Realizacja inwestycji nie  byłaby moż-
liwa, gdyby  nie  ok. 2,5  mln zł unijnej 
dotacji, pozyskanej w  ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na  lata 2014 – 2020.

OLSZTYN

Gmina Poczesna zgłosiła się do 
udziału w akcji „Symboliczne nasadze-
nie drzew w gminach i powiatach Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów ce-
lem uhonorowania setnej rocznicy Od-
zyskania przez Polskę Niepodległo-
ści”.

Bierze w niej udział pięć szkół - Szkoła 
Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej 
- Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 2, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Słowiku przy. ul. 
Podlaskiej 4, Szkoła Podstawowa im. M. 
Kopernika we Wrzosowej przy ul. Szkolnej 
4, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza 
Wielkiego w Hucie Starej B przy ul. Mic-
kiewicza 12, Szkoła Podstawowa w Niera-
dzie - Michałów, ul. Laurowa 54.

Uroczystości związane z nasadzeniem 3 
szt. lip, 4 szt. klonów i 3 szt. wiązów

(po 2 szt. drzew dla szkoły) odbędą się 

16 października od godz. 1000  do 1500.
Śląski Związek Gmin i Powiatów za-

pewnia Gminie Poczesna na potrzeby ak-
cji sadzonki drzew liściastych w liczbie 10 
szt., 5 szt. tabliczek informacyjnych o wy-
darzeniu oraz możliwość wykorzystania 
logotypu programu NIEPODLEGŁA.

Więcej informacji można uzyskać pod 
adresem  https://niepodlegla.gov.pl/.

Dla Gminy Poczesna jest to kolejne wy-
darzenie celem uhonorowania setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści.

Przypominamy, że rozpoczęła ona uro-
czystości związane z jubileuszem już w 
2017 roku konkursem plastycznym 
wśród dzieci młodzieży z terenu Gminy 
Poczesna, który sfinalizowany został ka-
lendarzem gminnym na 2018r. z wyróż-
nioną pracą plastyczną.

Sadzą drzewa by 
uhonorować rocznicę

Została podpisana umowa na roz-
budowę ul. Polnej w Kotowicach. Sy-
gnowali ją Magdalena Piątek-Sosnec-
ka w imieniu P.H.U.B. MARMADEX 
z Myszkowa   oraz burmistrz Żarek 
Klemens Podlejski. Zadanie zostanie 
wykonane w tym roku/ Jego wartość 
to 589 350,39 zł.

- W przetargu wyłoniono P.H.U.B. MAR-
MADEX z Myszkowa. Wystartowało 
w nim 5 firm – informuje burmistrz  Mia-

sta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
W ramach inwestycji powstanie  droga 

gminna o szerokości 4,5 m  ograniczona 
obustronnie krawężnikiem betonowym,  
nawierzchnie jezdni z kostki betonowej,  
na wlocie do DW 792 na długości 20 m 
od skrzyżowania  jezdnia asfaltowa,   
zjazdy na drogi gminne, odwodnienie.  
Zadanie do realizacji w tym roku. Zada-
nie będzie zrealizowane w tym roku, jest 
w całości finansowe z budżetu Gminy 
Żarki.

Rozbudują ulicę Polną

POCZESNA

ŻARKI

oprac. kg

RĘDZINY

WIEŚCI Z GMIN

https://niepodlegla.gov.pl/
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Uciekli z miejsca kolizji 
i pobili świadka,  

który za nimi jechał

Rybniccy kryminalni zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzanych o po-
bicie. Sprawcy uciekli  samochodem 
z miejsca kolizji, w której brali udział. 
Ruszył za nimi świadek zdarzenia 
drogowego. Niestety po pewnym cza-
sie mężczyźni zatrzymali się, wyszli z 
auta i dotkliwie pobili jadącego za ni-
mi mężczyznę. Uszkodzili również 
drzwi jego samochodu, po czym ucie-
kli. Obaj zatrzymani to recydywiści. 
Usłyszeli zarzuty pobicia i zniszcze-
nia mienia. Grozi im 8 lat więzienia. 
Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące 
spędzą w areszcie.

Dyżurny policji otrzymał informację o 
bandytyzmie drogowym na jednej z ryb-
nickich ulic. Jak ustalono, 33-letni kieru-

jący zauważył kolizję dwóch pojazdów. Je-
den samochód ruszył do ucieczki. Świa-
dek pojechał za nim. Po pewnym czasie 
auto zatrzymało się i wysiedli z niego dwaj 
mężczyźni. Byli bardzo agresywni. Pode-
szli do świadka i zaczęli go bić po całym 
ciele. Uszkodzono również drzwi jego po-
jazdu. Następnie napastnicy wrócili do 
swojego auta i uciekli. Zaatakowany świa-
dek trafił do szpitala. Kryminalni z rybnic-
kiej komendy ustalili, kto mógł jechać sa-
mochodem i zatrzymali dwóch podejrza-
nych. Okazało się, że są to mężczyźni z 
kryminalną przeszłością. 36 i 24-latek od-
bywali już wcześniej kary pozbawienia 
wolności w więzieniu. Za pobicie i uszko-
dzenie mienia grozi im 8 lat odsiadki. 
Rybnicki sąd na wniosek prokuratury za-
stosował wobec nich 2-miesięczny areszt.

Po pijanemu jechał z 7-letnią 
córką

Zlikwidowali uprawę konopi 
i zabezpieczyli tabletki 

ekstazy

Próbował uśpić i okraść

Ponad 15 krzaków konopi, gotowy 
suszu marihuany pozwalający na przy-
gotowanie ponad 730 dilerskich porcji 
narkotyku, a także tabletki ekstazy za-
bezpieczyli policjanci z Gliwic. Rośliny 
uprawiano na otwartej przestrzeni jed-
nej z działek w powiecie gliwickim. Za-
trzymano właściciela nielegalnej upra-
wy. 40-letni mężczyzna po usłyszeniu 
zarzutów trafił na 3 miesiące do aresz-
tu. Grożą mu 3 lata więzienia.

Policjanci ustalili, że w jednej z miej-
scowości powiatu gliwickiego, zlokalizo-
wana jest hodowla konopi. Na miejscu, 
na otwartej działce, śledczy znaleźli do-
brze zorganizowaną plantację. Rosło na 

niej około 15 krzaków konopi, w więk-
szości w końcowej fazie wzrostu. W cza-
sie przeszukania policjanci znaleźli tak-
że 730 g żywicy konopi i prawie 5 grama 
gotowego suszu marihuany, przygoto-
wanego do rozprowadzenia oraz blisko 
200 tabletek MDMA, w strukturze che-
micznej zbliżonych do metamfetaminy. 
Policjanci zabezpieczyli też sprzęt służą-
cy do prowadzenia hodowli. W wyniku 
dobrze zorganizowanej akcji funkcjona-
riusze zatrzymali właściciela tej hodowli, 
który niczego się nie spodziewał. Jest 
nim 40-letni mężczyzna, mieszkaniem 
powiatu gliwickiego. Sprawca usłyszał 
zarzut nielegalnej uprawy konopi i trafił 
do aresztu na 3 miesiące.

Dzięki zgłoszeniu świadka oraz szyb-
kiej reakcji policjantów z katowickie-
go oddziału prewencji, już chwilę po 
zdarzeniu zatrzymano 34-latka, który 
przed południem napadł na młodą ko-
bietę. Mundurowi znaleźli przy nim 
bandaż, którym podejrzany prawdopo-
dobnie chciał otumanić idącą ulicą 
28-latkę. Mężczyzna usłyszał już za-
rzut usiłowania rozboju. Grozi mu za 
to do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w piątek przed 
10.00 na skwerze przy ul. Kozielskiej 
w Katowicach. Spacerującą z psami mło-
dą kobietę napadł idący za nią mężczy-
zna. O zdarzeniu policjantów powiadomił 
świadek, który w tym czasie przechodził 
w pobliżu miejsca zdarzenia. Jak wynika 
z ustaleń śledczych, mieszkaniec Tychów 
najpierw przewrócił 28-latkę na ziemię, po 
czym przyłożył jej do twarzy nasączony 

czymś kawałek materiału, próbując naj-
prawdopodobniej ją otumanić. Gdy tylko 
kobieta zaczęła głośno krzyczeć, mężczy-
zna uciekł. Chwilę po zdarzeniu na trop 
34-latka wpadli policjanci z katowickiego 
oddziału prewencji, którzy informację 
o napadzie otrzymali drogą radiową. Męż-
czyzna został zatrzymany i przewieziony 
do komendy. 

W trakcie przeszukania plecaka podej-
rzanego, stróże prawa znaleźli bandaż, 
którym mężczyzna prawdopodobnie pró-
bował uśpić 28-latkę. Z wyjaśnień zatrzy-
manego wynika, że zaatakował, aby 
skraść telefon komórkowy. W sobotę, po 
nocy spędzonej w policyjnym areszcie, 
mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania 
rozboju. Prokurator zastosował wobec 
agresora środek zapobiegawczy w postaci 
policyjnego dozoru. Teraz o jego dalszym 
losie zdecyduje sąd. Grozi mu do 12 lat 
więzienia.

Dwóch pseudokibiców 
zatrzymanych za pobicie

Wypłacili ponad 60 tysięcy 
z cudzego konta

W ręce kryminalnych z wodzisław-
skiej komendy wpadło dwóch męż-
czyzn, którzy w minionym tygodniu 
pobili 26-latka. Sprawcami okazały się 
osoby związane ze środowiskiem 
pseudokibiców. Zamaskowani męż-
czyźni podjechali autami na parking 
w Radlinie i bez powodu zaatakowali 
chłopaka siedzącego na ławce. Chuli-
gani usłyszeli już zarzuty i decyzją 
prokuratury zostali objęci policyjnym 
dozorem. Grozi im do 3 lat więzienia.

Do pobicia doszło w środę przy ulicy 
Wieczorka w Radlinie. Po godzinie 21.00 
na pobliski parking podjechały trzy samo-
chody, z których wysiedli mężczyźni ubra-
ni w kominiarki. Zamaskowani chuligani 
zaczęli biec w stronę ławki, na której sie-
działo kilka osób. Zaczęły one uciekać 
w stronę budynków mieszkalnych. Na-

pastnicy dogonili jednego z uciekających 
w klatce schodowej. Tam bez powodu za-
częli okładać mężczyznę pięściami po gło-
wie i tułowiu. Po wszystkim, sprawcy wró-
cili do swoich pojazdów i odjechali. 26-la-
tek został zaopatrzony w szpitalu. W wy-
niku pobicia doznał rozcięcia łuku brwio-
wego i ogólnych potłuczeń ciała. Krymi-
nalni od razu wiedzieli, że zdarzenie mia-
ło charakter chuligański, a sprawcami 
były osoby związane ze środowiskiem 
pseudokibiców. Jeszcze tego samego dnia 
ustalili dwóch z nich. Mężczyźni zostali 
zatrzymani. 19 i 25-latek z Wodzisławia 
usłyszeli już zarzut pobicia. W sobotę pro-
kurator podjął decyzję o oddaniu chuliga-
nów pod dozór policji. Sprawcy mają tak-
że zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. 
Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości pseudokibiców planują 
kolejne zatrzymania.

W trakcie wspólnych działań tarno-
górscy kryminalni i policjanci z Wy-
działu do Walki z Cyberprzestępczo-
ścią KWP w Katowicach zatrzymali 4 
osoby, które przywłaszczoną kartą 
bankomatową wypłaciły z cudzego 
konta ponad 66 tys. zł. Na poczet przy-
szłych kar i grzywien kryminalni za-
bezpieczyli u podejrzanych samochód 
oraz inne wartościowe rzeczy. Proku-
rator objął sprawców policyjnym dozo-
rem. Grozi im do 10 lat więzienia.

Tarnogórscy policjanci otrzymali zgło-
szenie, dotyczące przywłaszczenia karty 
bankomatowej i wypłacenia z konta po-
krzywdzonych ponad 66 tys. zł. Sprawą 
zajęli się tarnogórscy kryminalni wspólnie 
z policjantami z Wydziału do Walki z Cy-
berprzestępczością Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach. Zaledwie dwa 
dni po zgłoszeniu, stróże prawa wpadli na 
trop sprawców i wytypowali potencjal-

nych złodziei. Policjanci zatrzymali do tej 
sprawy 4 osoby: 18-letnią mieszkankę po-
wiatu lublinieckiego oraz 3 mężczyzn w 
wieku od 19 do 27 lat – mieszkańców po-
wiatu rybnickiego. Zatrzymani trafili do 
policyjnego aresztu. 

Mundurowi ustalili, że sprawcy w cią-
gu 8 dni kilka razy dziennie wypłacali 
pieniądze z konta pokrzywdzonych, do-
prowadzając w ten sposób do wypłaty 
środków w kwocie ponad 66 tys. zł. Wy-
płat dokonywali w różnych miastach 
m.in. w Tarnowskich Górach, Krakowie, 
Zakopanem, a nawet w Holandii. Za 
skradzione w ten sposób pieniądze, zło-
dzieje kupili sobie m.in. samochód oso-
bowy, zegarki oraz sprzęt elektroniczny. 
Wszystkie te rzeczy zostały zabezpieczo-
ne przez policjantów na poczet przy-
szłych kar i grzywien. Po przedstawieniu 
zarzutów, prokurator wobec wszystkich 
zatrzymanych zastosował policyjne dozo-
ry. Grozi im do 10 lat więzienia.
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Policjanci z bielskiej drogówki za-
trzymali 38-letniego kierowcę forda, 
który wiózł samochodem 7-letnią cór-
kę. Sprawca utracił panowanie nad po-
jazdem i wjechał w zaparkowanego re-
naulta. Uszkodził też ogrodzenie pose-
sji. Badanie alkomatem wykazało, że 
mężczyzna miał w organizmie 2 pro-
mile alkoholu. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał.

Do zdarzenia doszło dzisiaj około 12.30 
w Szczyrku na ul. Wrzosowej. 38-letni 
kierowca forda, na łuku drogi utracił pa-
nowanie nad pojazdem. Zjechał na pobo-

cze i uderzył w zaparkowanego tam re-
naulta twingo. Uszkodził też ogrodzenie 
przydrożnej posesji. Policjanci zatrzymali 
kompletnie pijanego kierowcę. Badanie 
alkomatem wykazało, że miał on w orga-
nizmie 2 promile alkoholu. Na miejsce 
wezwano pogotowie ratunkowe. Na szczę-
ście żaden z uczestników tego zdarzenia 
nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała.

Policjanci zatrzymali kierującemu pra-
wo jazdy. Za kierowanie samochodem 
w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat 
za kratami. Z własnej kieszeni będzie też 
musiał pokryć szkody, które spowodował 
w wyniku kolizji.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK 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. 602 307 570 

— 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. 602 307 570

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 POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249 

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

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 POGRZEBY

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

OPIEKA

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z 
dzianiny. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. 
Umowa o pracę. Tel. 34 365 72 12

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

— SZUKAM PRACY —

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576, 
667 499 164

n PODEJMĘ opiekę nad osobą starszą. 
Tel. 663 626 576, 667 499 164 

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 23 sierpnia 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
KIA SPORTAGE  
1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon

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

36.900 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  
OPEL CORSA 1.4 E, 
rok prod. 2011, kraj.,  
I – wł.

 18.900 zł

n BMW 3 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 99.900 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

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

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, zakup 2005   6.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.800 zł
n HONDA HRV 1.6 E, rok prod. 2003  11.800 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 II 1.6 E + LPG, rok prod. 1998 2.900 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 34.900-36.900 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 RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  32.900 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 YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW GOLF 1.4 E, rok prod. 2012, kraj., I – wł. 29.900 zł  
n VW GOLF IV 1.6 E, rok prod. 2000. 5.900 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 19.900 zł  
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,  

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 16.900 - 19.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł  
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Elif; s.II; odc. 310; 

serial; Turcja (2014)
06:55 Wieczna miłość; odc. 

3; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:45 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.III; odc. 31 - 

Radio interaktywne; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 96 - Tajemnica 
lekarska; serial kryminalny 
TVP

11:00 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 15; serial; Hiszpania 
(2014)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

– Krainy niezwykłych 
przeobrażeń. Svalbard; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Paul 
Bradshaw

13:50 Elif; s.II; odc. 311; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 25
16:05 Wieczna miłość; odc. 

4; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3616; teleturniej 
muzyczny

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

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

18:50 Jeden z dziesięciu; 
20/104; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 26
21:00 Korzenie; ep. 7/8; 

serial; USA (2016)
21:55 Korzenie; ep. 8/8; 

serial; USA (2016)
22:55 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 22; serial; USA 
(2017)

23:50 Uratowane z Potopu; 
film dokumentalny

01:20 Moja Angelika; dramat
03:00 Ucieczka z kina 

„Wolność”; film 
obyczajowy

04:35 Notacje – Antoni 
Tomiczek. Loty nad 
Warszawę; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 173 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (148)
11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 229 „Denna 
rybka” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1886; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 174 
ed. 4; teleturniej

13:05 Cena miłości; odc. 25; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Msza św. Kościoła 
Starokatolickiego 
Mariawitów

15:00 M jak miłość; odc. 
1377; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 175 
ed. 4; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2457; 
teleturniej

17:10 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

147 „Milcząca większość” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 32; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1886; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1887; serial obyczajowy 
TVP

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
709 Dziękuję; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 195 
„Winni niewinni”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Za 
jakie grzechy; komedia; 
Kanada, USA (2008); 
reż.:Jonas Elmer; 
wyk.:Renee Zellweger, 
Harry Jr. Connick

00:20 Zemsta o jasnych 
oczach; odc. 4/4; serial 
obyczajowy; Francja 
(2016)

02:20 Glina; odc. 24/25; 
serial kryminalny TVP

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

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (759); 
serial paradokumentalny

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

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (109); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (722); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (3); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (630); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (57); 
serial paradokumentalny

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:35 Gliniarze (175); serial 
paradokumentalny

17:40 Sekrety rodziny (58); 
serial paradokumentalny

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

Kiepskich (256); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:05 Świat według 
Kiepskich (528); 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 Galimatias, czyli 
kogel-mogel 2; komedia 
obyczajowa, Polska 1989

22:50 Kto pierwszy, ten 
lepszy; komedia, Niemcy/
USA 2002

0:55 Kochaj!; komedia 
romantyczna, Polska 
2016. Sawa wkrótce ma 
wyjść za mąż za Jurka. 
Sprawa komplikuje się, 
gdy spotyka aktora 
Krzysztofa. Tymczasem 
przyjaciółki organizują jej 
wieczór...

2:50 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: Dyrektorka 
(1023); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Bardzo długi nóż 
(1024); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Zajazd pod Zamkiem, 
Kętrzyn (9); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (353); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (611); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji 
(21); serial 
paradokumentalny. 
Policjanci dostają 
wezwanie od kobiety, 
która usłyszała wołanie o 
pomoc dochodzące z 
bagażnika auta. 
Zgłaszająca podejrzewa, że 
doszło do uprowadzenia,...

12:30 Ugotowani (12-ost.); 
program kulinarno-
rozrywkowy. Do 
rywalizacji stają 
wrocławianie. Swoje 
popisowe dania przyrządzą 
m.in. stomatolog Agata 
Dulian i barman Krzysztof 
Iwach. Jedną z atrakcji 
odcinka...

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Ostatni skok 
(1026); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Sieć (1027); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Samui, 
Kraków (8); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (354); serial 
paradokumentalny

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

18:00 Ukryta prawda (612); 
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 (2736); 

serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (110); 

teleturniej
21:30 Kolekcjoner; thriller, 

USA 1997
23:50 Dla niej wszystko; 

dramat kryminalny, 
Francja/USA 2010

2:30 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 13

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 132

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 18

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; 
odc. 93

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 33

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 34

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 93

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 94

20:00 Bękarty wojny; akcja, 
USA 2009. W okupowanej 
przez nazistów Francji 
oddział złożony z 
Amerykanów żydowskiego 
pochodzenia planuje 
zamach na... Hitlera.

23:25 Operacja Samum; 
akcja, Polska 1999. Syn 
byłego asa polskiego 
wywiadu - Józefa Mayera, 
zostaje pojmany i 
zamknięty w więzieniu w 
Iraku. Mayer samodzielnie 
rozpoczyna działania 
ratunkowe…

01:05 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 7

02:05 Spartakus: Bogowie 
areny; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 16

03:10 Spartakus: Bogowie 
areny; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 17

04:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:10 Niesamowite!; 
factual, Polska 2014; odc. 
17. Pan Romuald jest 
bardzo biedny i samotnie 
wychowuje trójkę dzieci, 
nie mają żadnej dalszej ani 
bliższej rodziny. Niestety, 
mężczyzna dowiaduje 
się, że ma raka i niedługo 
umrze…

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 
92 „Potwór”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 
93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 10/13 
- Wszyscy za jednego; 
serial TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
872; serial TVP

09:15 Mała wielka 
miłość; odc. 2/4; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 
156 „Dżambalaja” sezon 
6; serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 157 „Jajo i kura” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

11:15 Ranczo; s.I; odc. 
5 - Wieść gminna; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.I; odc. 
6 - Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 18 - Jabłka; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 19 - Osaczony; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; 
odc. 113 - Ostatnie słowo; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 
93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 
8 - Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 20 - Ukąszenie węża; 
serial kryminalny TVP

20:30 Cesarzowa Ki; odc. 
50; serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:25 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.I; odc. 
10 - Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 21 - Koncert; serial 
kryminalny TVP

00:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 22 - Mag; serial 
kryminalny TVP

01:25 Pitbull; odc. 24; serial 
policyjny TVP

02:25 Pitbull; odc. 25; serial 
policyjny TVP

03:25 Janosik; odc. 10/13 
- Wszyscy za jednego; 
serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
872; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wiślańsko 
cieszyńska; magazyn 
kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(24)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (60) - Fitness; 
widowisko rozrywkowe

09:15 Koło fortuny; odc. 160 
ed. 4; teleturniej

09:50 Big Music Quiz (10); 
teleturniej muzyczny

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /32/ - „C’est la 
vie - Paryż z pocztówki” - 
Andrzej Zaucha

11:10 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/22/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret 
– Humor Wiesława 
Michnikowskiego; 
program satyryczny

12:45 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Ani Mru Mru (1); program 
kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(25)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /2/; widowisko 
rozrywkowe; .

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 2014. 
Czego boją się Polacy? 
(1); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 2014. 
Jak oni straszą? (2); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Czulent i ciulim

18:35 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat; odc. 
42 - Życie codzienne w 
Amazonii; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 6 Friuli - 
Wenecja Julijska. Via Julia 
- Augusta (23)

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/58/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(26)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (56) - Magia radia

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 1) - Dziadek

23:20 Koło fortuny; odc. 159 
ed. 4; teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /2/ - Krzysztof 
Krawczyk

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Biesiada pod 
żaglami (1-2); koncert

02:45 Kierunek Kabaret – 
Zapowiedź jest ważna!; 
/1/

03:45 Rozrywka Retro 
– Kabaret „Szpak”. 
Wieczór 2, jesienny; 
program rozrywkowy

5:20 Ukryta prawda (318); 
serial paradokumentalny

6:20 Sąd rodzinny: Zamknij 
oczy i do przodu (107); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:15 Szpital (388); serial 
paradokumentalny

8:15 Dr House 5 (18); serial 
obyczajowy

9:15 Dr House 5 (19); serial 
obyczajowy

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (663); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Syndrom F92 (108); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (562); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (389); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 5 
(21); serial fantasy. 
Melinda porozumiewa się 
z duchami zmarłych. 
Pomaga im załatwić 
niedokończone sprawy, 
które dotąd nie pozwalały 
im opuścić ziemię.

16:55 Dr House 5 (22); serial 
obyczajowy. Perypetie 
zespołu diagnostycznego z 
kliniki w New Jersey. 
Wybitny specjalista, dr 
Gregory House, ma opinię 
człowieka o trudnym 
charakterze.

18:00 Dr House 5 (23); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (664); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Płonąca 
pułapka; dramat 
sensacyjny, USA 2004. 
Uwięziony w płonącym 
budynku strażak 
wspomina swoje życie.

22:25 Z archiwum X 10 
(1/6); serial SF

23:30 Zatoka delfinów; film 
dokumentalny, USA 2009. 
Japończycy zabijają 
rocznie ponad 20 tysięcy 
delfinów. Ekipa filmowa 
ukazuje przebieg łowów, 
które w zatoce Taiji 
przybierają postać rzezi.

1:25 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

3:35 Druga strona medalu: 
Aleksander Gawronik (3); 
talk-show. Biznesmen i 
były senator Aleksander 
Gawronik. W 2004 roku 
sąd skazał go na karę 
ośmiu lat...

4:10 Druga strona medalu: 
Otylia Jędrzejczak (4); 
talk-show. Pływaczka 
Otylia Jędrzejczak. 
Wystąpiła w ‚Tańcu z 
gwiazdami’, ale nie udało 
jej się wejść do finału....

5:30 Luksusowi projektanci 
2 (5/8); serial 
dokumentalny

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(26/39); magazyn 
poradnikowy

7:00 Ostre cięcie (6/12); 
program rozrywkowy

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

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

9:15 Afera fryzjera (5/12); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (12/13); 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna pani 
domu 2 (6/12); program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
(5/15); program 
rozrywkowy

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

13:35 Zaskocz mnie! (8/10); 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (8); 
program rozrywkowy

14:55 W roli głównej: 
Magda Gessler (3/7); talk-
show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (1/5); program 
rozrywkowy

16:50 Apetyt na miłość (12); 
program rozrywkowy

17:50 Kuchenne rewolucje 
(2/14); program 
rozrywkowy

18:50 Sablewskiej sposób 
na modę (5/13); program 
rozrywkowy

19:35 Pani gadżet (9/13); 
magazyn poradnikowy

20:05 Pani gadżet (10/13); 
magazyn poradnikowy

20:35 Wojny salonów 
piękności (13/20); reality 
show

21:40 Misja ratunkowa (10); 
program rozrywkowy

22:25 Pani gadżet (21/22); 
magazyn poradnikowy

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

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

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

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

1:25 W roli głównej: Natalia 
Kukulska (6/8); talk-show

1:55 W roli głównej: Marcin 
Tyszka (1/6); talk-show

2:25 W roli głównej: Marcin 
Daniec (6/8); talk-show

2:55 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

3:25 Wiem, co jem (2/15); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (12/16); 
magazyn poradnikowy

06:00 Mundial 2018: - 
Polska - Kolumbia

08:05 Lekkoatletyka - Puchar 
Świata: Londyn - dz 1

11:20 Piłka nożna - 
Pożegnanie Bastiana 
Schweinsteigera: Bayern 
Monachium - Chicago Fire

13:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Montreal: Finał

15:25 Pełnosprawni; 
odc. 264; magazyn dla 
niepełnosprawnych

15:55 Boks Megafight - 
Floyd Mayweather vs. 
Victor Ortiz

18:15 Piłka nożna - 
Pożegnanie Bastiana 
Schweinsteigera: Bayern 
Monachium - Chicago Fire

20:20 Lekkoatletyka 
- Mistrzostwa Europy - 
podsumowanie

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Mundial 2018: - 1/2F: 

Chorwacja - Anglia
02:05 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 12; relacja; 
Wielka Brytania (2017)

03:00 Piłka nożna - 
Mistrzostwa Świata Kobiet 
do lat 20: Finał

05:05 Sportowy Wieczór

06:00 Ukryte skarby – Atom, 
zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

06:20 Kamień, nożyce, papier – 
Pamiątki z wojny; cykl report.

06:30 Pożyteczni.pl; magazyn
07:00 Kalejdoskop dobrych 

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

reportaży
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Na walizkach; reportaż
10:15 Kamień, nożyce, papier – 

Pamiątki z wojny; cykl report.
10:30 Co niesie dzień
10:40 Pogoda
10:45 Kolekcjoner; reportaż
11:15 Teraz Ryby; odc. 21
11:25 Testament; film dokum.
12:15 Małopolska na rowery; 

odc. 12
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Sekrety mnichów – 

Sposób na wychowanie
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; odc. 

10; felieton
15:35 Ukryte skarby – Atom, 

zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rok w ogrodzie
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Sierpień gniewnych ludzi 

cz. 1; reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie
19:45 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – Atom, 

zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

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; odc. 

10; felieton
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Testament; film dokum.
00:40 I kocham to miasto; odc. 

10; felieton
01:20 Głos Regionów
02:25 Kamień, nożyce, papier – 

Pamiątki z wojny; cykl report.
02:45 Kolekcjoner; reportaż
03:10 Teraz Ryby; odc. 21; mag.
03:25 Sekrety mnichów – 

Sposób na wychowanie; 
rozmowa

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:30 Ukryte skarby – Atom, 

zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

06:50 Był taki dzień – 29 
sierpnia; felieton

07:00 Dzwony wojny; 
odc. 2/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

07:55 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

08:50 Jak było?; odc. 14; 
program publicystyczny

09:35 Historia Polski – 
Strajk - Punkty 3 i 4 ; /2/; 
reportaż

10:40 „Sensacje XX wieku” 
– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

11:35 Orzeł i chryzantema; 
film dokumentalny; 
reż.:Jacek Wan

12:45 Droga; odc. 3/6 - 
Ostatnich gryzą psy; serial 
obyczajowy TVP

13:50 Wszystkie kolory 
świata – Liban. 
Ulubieniec Bliskiego 
Wschodu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008); reż.:Eric Bacos

14:45 Film dokumentalny
15:45 Jak wygrać wojnę; 

odc. 2/3 Marsz po 
zwycięstwo; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:45 Historia Polski – 
Strajk – Koniec strajku; / 
5/; reportaż

17:20 Bez komentarza 
– Sierpień 1988; cykl 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Merkurego 
młodość druga

18:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

19:00 Dzwony wojny; 
odc. 3/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

19:55 Wyjęci spod prawa; 
odc. 1/4. Ned Kelly; serial 
dokumentalny; Austria 
(2017)

21:00 Genialne 
wynalazki; odc. 1/4; 
film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013); 
reż.:Victoria Bell, Louise 
Bourner

22:00 Koło historii - 
Sokrates; cykl reportaży

22:35 Solidarność, 
Solidarność...; film TVP; 
reż.:Juliusz Machulski

00:45 Sensacje XX wieku 
– Największa tajemnica 
księcia Windsoru; dokum.

01:10 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; cykl dokument.

01:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna cz 1; cykl dokum.

02:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Merkurego 
młodość druga

02:55 Ostatni z wachlarza

6:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
GKS Tychy

8:10 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 

9:10 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

10:50 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS 1962 Jastrzębie

13:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Francja

15:10 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

16:50 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Rosja

19:00 Atleci; magazyn 
sportowy 

19:30 Sporty walki; Z 
archiwum UFC

21:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji 
WBO w Glendale; waga 
lekka: Raymundo Beltran - 
Jose Pedraza

23:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Orzeł Łódź 
- Speed Car Motor Lublin

2:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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

POLSAT SPORT
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05:25 TELEZAKUPY
06:00 Elif; s.II; odc. 311; 

serial; Turcja (2014)
06:55 Wieczna miłość; odc. 

4; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:45 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.III; odc. 32 

- Wielkie odkrycie; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 97 - Sława za wszelką 
cenę; serial kryminalny 
TVP

11:05 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 16; serial; Hiszpania 
(2014)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce 

– Krainy niezwykłych 
przeobrażeń. Okawango; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Paul 
Bradshaw

13:50 Elif; s.II; odc. 312; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 26
16:05 Wieczna miłość; odc. 

5; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3617; teleturniej 
muzyczny

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

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

18:50 Jeden z dziesięciu; 
21/104 - Wielki finał; 
teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 27
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które 

zmieniły życie; /12/
22:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 207 - Dębowa Górka; 
serial kryminalny TVP

23:25 Ocaleni; reality show
00:25 wojsko – polskie.pl; 

odc. 25; reportaż
00:50 Ostatnia akcja; 

komedia sensacyjna; 
reż.:Michał Rogalski

02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Korzenie; ep. 7/8; 

serial; USA (2016)
04:30 Korzenie; ep. 8/8; 

serial; USA (2016)

05:15 Koło fortuny; odc. 176 
ed. 4; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
709 Dziękuję; serial TVP

06:50 Podróże z 
historią; s.III; odc. 25 
Bursztynowym szlakiem; 
cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 
102 „Nadzieja”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (149)
11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1887; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 177 
ed. 4; teleturniej

13:05 Cena miłości; odc. 26; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Lubię to – kabaret 
Hrabi (1); widowisko

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
709 Dziękuję; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 178 
ed. 4; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2458; 
teleturniej

17:10 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

148 „Święty spokój nie 
istnieje” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 33; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1887; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1888; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Artystyczna 
Niepodległa

22:10 Wasza Wysokość; 
komedia; USA (2011); 
reż.:David Gordon Green; 
wyk.:James Franco, 
Natalie Portman, Danny 
McBride, Zoey Deschanel, 
Justin Theroux

23:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 „Giżycko w 
nowej szacie” sezon 12; 
serial komediowy TVP

00:30 Na sygnale; odc. 195 
„Winni niewinni”; serial 
fabularyzowany TVP

01:05 Film fabularny
02:50 Hypnotic Brass 

Ensemble – Warsaw 
Summer Jazz Days 2014; 
koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (760); 
serial paradokumentalny

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

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

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (110); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (723); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (4); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (631); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (58); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (806); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:35 Gliniarze (176); serial 
paradokumentalny

17:40 Sekrety rodziny (59); 
serial paradokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (257); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:10 Kochaj!; komedia 
romantyczna, Polska 
2016. Sawa wkrótce ma 
wyjść za mąż za Jurka. 
Sprawa komplikuje się, 
gdy spotyka aktora 
Krzysztofa. Tymczasem 
przyjaciółki organizują jej 
wieczór...

22:00 Galerianki; dramat 
obyczajowy, Polska 2009. 
Nastolatki pokazują nowej 
koleżance, na czym 
według nich polega dobre 
życie.

23:50 Beat the World. 
Taniec to moc!; film 
muzyczny, Kanada 2011. 
Trzy drużyny stają 
w szranki w odbywającym 
się w Detroit turnieju ‚Beat 
the World’. Każda grupa 
musi zaprezentować 
własne układy...

1:50 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: Ostatni skok 
(1026); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Sieć (1027); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku; 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Bochnia, Pizzeria 
OdNowa (10); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (354); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (612); 
serial paradokumentalny

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

12:30 Ugotowani (1/13); 
program kulinarno-
rozrywkowy

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Jesteś dla mnie 
najważniejsza (1028); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Włamywacz 
(1029); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Niebieski Parasol, 
Chojnów (9); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (355); serial 
paradokumentalny

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

18:00 Ukryta prawda (613); 
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 (2737); 

serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (111); 

teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje: 

Tarnów, 1.2.3. (4); 
program rozrywkowy. 
Magda i Krzysiek 
wprowadzili aż 3 karty - 
śniadania, lunch i serwis 
wieczorny. Niestety, do 
restauracji rzadko 
zaglądają klienci. Przed...

22:30 Smoking; komedia 
sensacyjna, USA 2002

0:40 Ninja 2: Cień łzy; film 
sensacyjny, USA/Tajlandia 
2013. Casey, mistrz 
ninjutsu, jest szczęśliwym 
mężem. Małżonkowie 
oczekują dziecka…

2:35 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy.

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 14

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 133

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 19

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 94

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 35

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 36

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2006

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 94

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 95

20:00 Moja wielka grecka 
wycieczka; komedia,  
2009

22:00 Dwa miliony dolarów 
napiwku; komedia, USA 
1994. Charlie Lang jest 
policjantem w Nowym 
Jorku. Pewnego dnia, 
kiedy okazuje się, że 
brakuje mu pieniędzy 
na napiwek dla kelnerki, 
obiecuje oddać jej połowę 
wygranej na loterii…

00:00 Conan Niszczyciel; 
akcja, USA 1984. Potężna 
królowa Taramis (Sarah 
Douglas) obiecuje 
Conanowi (Arnold 
Schwarzenegger) zwrócić 
jego utraconą miłość. 
Stawia jednak jeden 
warunek…

02:00 Dyżur; factual, 
Polska 2009; odc. 11. 
W dzisiejszym odcinku 
pogotowie przywozi 
tajemniczego pacjenta. 
Twierdzi on, że się 
przewrócił, jednak jego 
obrażenia wskazują na 
ciężkie pobicie…

02:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 
93 „Piekło”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 
94 „Walka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 11/13 
- Trudno - miłość!; serial 
TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
873; serial TVP

09:15 Mała wielka 
miłość; odc. 3/4; serial 
obyczajowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 157 „Jajo i kura” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 158 „Nowe życie” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

11:20 Ranczo; s.I; odc. 
6 - Racja gminy; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.I; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 19 - Osaczony; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 20 - Ukąszenie węża; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
114 - Taneczny układ; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 
94 „Walka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 
8 - Kozy ofiarne; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.I; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 21 - Koncert; serial 
kryminalny TVP

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

21:20 Ranczo; s.I; odc. 
10 - Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 11 
- Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 22 - Mag; serial 
kryminalny TVP

00:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 23 - Poza grą; serial 
kryminalny TVP

01:20 Miasto skarbów; odc. 
5 Złoto Hunów; serial 
kryminalny TVP

02:15 Miasto skarbów; odc. 
6 La Bella Principessa; 
serial kryminalny TVP

03:15 Janosik; odc. 11/13; 
serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 157; serial TVP

06:40 Okrasa łamie przepisy 
– Czulent i ciulim

07:15 Śpiewające fortepiany 
(25)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (56) - Magia radia

09:15 Koło fortuny; odc. 161 
ed. 4; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (15) - 
Sprzedawca

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /33/ - „Wars 
wita was” - Wały 
Jagiellońskie

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/23/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Artur 
Andrus (5)

12:35 Życie to Kabaret – 
Zagrajmy w kabaret 
- Pojedynek gigantów 
czyli Ani Mru Mru kontra 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju (cz.2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(26)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013 (1-3)

17:55 Okrasa łamie 
przepisy – Kozie sery w 
Ogrodzieńcu; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski 
– boso przez świat 
(43) - Obrzęd żaby; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 6 Friuli - 
Wenecja Julijska. Od 
podszewki (24); magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/59/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(27)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (57) - Kabaret 
Limo

22:20 Kierunek Kabaret 
– Nie zapominajmy 
o piosenkach 
kabaretowych!; /2/

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (4); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 160 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1); 
widowisko rozrywkowe

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (2)

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (3)

03:55 Rozrywka Retro 
– Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /1/ - Demis 
Roussos

5:20 Ukryta prawda (319); 
serial paradokumentalny

6:20 Sąd rodzinny: Syndrom 
F92 (108); serial 
fabularno-dokumentalny

7:15 Szpital (389); serial 
paradokumentalny

8:15 Dr House 5 (20); serial 
obyczajowy

9:15 Dr House 5 (21); serial 
obyczajowy

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (664); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Być jak 

modelka (109); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (563); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (390); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 5 
(22-ost.); serial fantasy. 
Melinda porozumiewa się 
z duchami zmarłych. 
Pomaga im załatwić 
niedokończone sprawy, 
które dotąd nie pozwalały 
im opuścić ziemię.

16:55 Dr House 5 (24-ost.); 
serial obyczajowy

18:00 Dr House 6 (1/22); 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (665); 
serial paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Operacja „Dunaj”; 
komedia, Czechy/Polska 
2009. Czterej pancerni, 
zamiast wziąć udział w 
inwazji, bratają się z 
mieszkańcami czeskiej 
prowincji.

22:15 Lucyfer (8); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

23:15 Rush (9); serial 
obyczajowy. Rush 
pomaga uratować 
noworodka, którego 
matką jest nastoletnia 
uciekinierka. Dziewczyna 
chce się zajmować swoim 
dzieckiem, ale jej ojciec, 
sędzia, nalega...

0:15 Wieczór strachu: 28 dni 
później; horror, Francja/
Wielka Brytania/USA 
2002. Młody mężczyzna 
przypadkiem unika 
zarażenia zabójczym 
wirusem.

2:40 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy. Nocny 
program interaktywny, w 
którym wróżki 
odpowiadają na pytania 
widzów dotyczące ich 
przyszłości

5:35 Wiem, co jem na 
diecie (9/12); magazyn 
poradnikowy

6:05 Wiem, co jem na 
diecie (10/12); magazyn 
poradnikowy

6:35 Mój gruby trener (9/10); 
program rozrywkowy

7:35 Warsztat urody (8); 
program rozrywkowy

8:20 Apetyt na miłość (1/12); 
program rozrywkowy

9:25 Afera fryzjera (6/12); 
program rozrywkowy

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

10:55 Perfekcyjna pani 
domu 2 (7/12); program 
rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 
(6/15); program 
rozrywkowy

12:55 Afera fryzjera (6/12); 
program rozrywkowy

13:40 SOS - Sablewska od 
stylu (10-ost.); program 
rozrywkowy

14:25 Misja Pies (1/12); 
program rozrywkowy

14:55 Ostre cięcie (7/12); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(10/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu 
(12/13); program 
rozrywkowy

17:10 Co nas truje; program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(3/14); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (6/13); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (11/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Magda Gessler (3/7); talk-
show

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

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

22:25 Pani gadżet (22); 
magazyn poradnikowy

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu (10-ost.); program 
rozrywkowy

23:40 Pomysłowe wesela 
(3/10); program

0:10 Leczenie przez 
internet?; film dokum.

0:45 Detektywi od zdrad 
(15/22); reality show

1:45 W roli głównej: Cezary 
Pazura (2/6); talk-show

2:15 W roli głównej: Daniel 
Olbrychski (7/8); talk-
show

2:45 Wiem, co jem (15/16); 
magazyn poradnikowy

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

3:45 Wiem, co jem (9/16); 
magazyn poradnikowy

4:15 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

06:05 Mundial 2018: - 
Japonia - Polska

08:10 Lekkoatletyka - Puchar 
Świata: Londyn - dz 2

11:20 Mundial 2018: - 1/2F: 
Francja - Belgia

13:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Cincinnati: Finał

15:45 Mundial 2018: - 
Mundial w pigułce - Gole 
faza play - off

18:00 Mundial 2018: - 3 
miejsce: Belgia - Anglia

20:10 Mundial 2018: 
- FINAŁ: Francja - 
Chorwacja

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Piłka nożna - 

Mistrzostwa Świata Kobiet 
do lat 20: Finał

01:15 Boks Megafight - 
Jermain Taylor vs Kelly 
Pawlik

03:00 piłka nożna - 
International Champions 
Cup

05:05 Sportowy Wieczór

06:30 Zakochaj się w Polsce; 
odc. 76 Chojnice; magazyn

07:01 A życie toczy się dalej... – 
Jolanta Knas

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. 

710; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Wymarły świat; reportaż
11:00 Kamień, nożyce, papier – 

Iluzjonista; cykl reportaży
11:15 Kreatywni
11:25 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Rycerze uśpionego 

miasta; reportaż
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. 76 Chojnice; magazyn
15:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

25; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (31); mag.
17:31 POGODA
17:35 Za miastem
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sierpień gniewnych ludzi 

cz. 2; reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Tour de Pologne
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; odc. 

25; reportaż
20:30 Astronarium (31); mag.
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

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

odc. 76 Chojnice; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Wieluń. 13 cegieł; film 

dokum.
00:40 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 76 Chojnice; magazyn
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 

710; magazyn
02:45 Wymarły świat; reportaż
02:55 Człowiek renesansu; 

reportaż
03:10 Kreatywni
03:25 Rycerze uśpionego 

miasta; reportaż
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

25; reportaż

06:50 Był taki dzień – 30 
sierpnia; felieton

06:55 Dzwony wojny; 
odc. 3/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

08:05 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:40 Polskie 100 lat
09:15 Historia Polski – 

Strajk - Koniec strajku; / 
5/; reportaż

09:45 Bez komentarza – 
Sierpień 1988; dokum.

10:20 Sensacje XX wieku 
– Największa tajemnica 
księcia Windsoru; dokum.

10:50 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; dokum.

11:25 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokum.; Wielka Brytania

12:30 Droga; odc. 4/6; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 4/8; serial 
dokum.; Francja (2005)

14:40 Amerykańska broń; 
odc. 1; serial dokum.; 
Kanada (2013)

15:45 Hitler i wiedza 
tajemna; film dokum.; 
Wielka Brytania (1999)

16:45 Historia Polski – 
Sierpień; film dokum.

17:30 To nie ten sierpień
17:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Różanystok w 
aurze tajemnic

18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Dzwony wojny; 

odc. 4/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

19:55 Opowieść o Indiach 
– Niepodległość; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

21:05 Lusitania 18 Minutes 
that Changed the World; 
film dokum.; Wielka 
Brytania (2015)

22:00 Spór o historię – 
Powstanie Warszawskie 
– klęska bohaterów?; 
debata

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia degustatorki 
wina w Mołdawii; 
reportaż

23:20 Wyjęci spod prawa; 
odc. 1/4. Ned Kelly; serial 
dokum.; Austria (2017)

00:20 Życie po radziecku; 
odc. 5/8 Kuchnia po 
radziecku; Białoruś (2010)

00:55 Sensacje XX wieku 
– Księga szpiegów 
– Powers cz. 1; cykl 
dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna cz 2; cykl 
dokumentalny

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Różanystok w 
aurze tajemnic

02:25 Gdzie jest 
Porozumienie Gdańskie?; 
film dokumentalny

6:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Orzeł Łódź 
- Speed Car Motor Lublin

8:10 Magazyn 
lekkoatletyczny dla fanów 
królowej sportu. Aktualne 
informacje ze sportowych 
aren, wywiady z 
zawodnikami i 
lekkoatletyczne 
ciekawostki.

8:50 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS 1962 Jastrzębie

11:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

12:00 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Kanada

14:10 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski

15:20 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
GKS Tychy

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Memoriał Huberta 
Wagnera; mecz: Polska - 
Francja

20:00 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga w 
Zurychu

22:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji 
WBO w Glendale; waga 
lekka: Raymundo Beltran - 
Jose Pedraza

2:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

3:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki...
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