
Trzy promile alkoholu w 
organizmie miał 22-letni 
obywatel Ukrainy, który po-
trącił dwoje nastoletnich 
rowerzystów. Mężczyzna 
został zatrzymany i w try-
bie przyspieszonym dopro-
wadzony do sądu, gdzie 
usłyszał wyrok pozbawienia 
wolności.

W minioną sobotę, kilka 
minut po godzinie 17.00 w 

m i e j s c o w o ś c i 
Lutrowskie (Gmina 
Krzepice) doszło do 
bardzo groźnego 
zdarzenia drogowe-
go. Z ustaleń poli-
cjantów z kłobuc-
kiej drogówki wyni-
ka, że kierowca re-

nault kangoo po wyjechaniu z 
zakrętu, przejechał przez oś 
jezdni i uderzył w jadących z 
przeciwka nastoletnich rowe-
rzystów. 15-letnia dziewczyna 
i jej rówieśnik zostali zabrani 
do szpitala. Oboje mogą mó-
wić o wielkim szczęściu - po 
dokładnych badaniach oka-
zało się, że nie doznali poważ-
nych obrażeń ciała.

Samochodem kierował 
22-letni obywatel Ukrainy, 
który w chwili zdarzenia miał 
w organizmie 3 promile alko-
holu. Wraz z nim podróżował 
jego znajomy, również obywa-
tel Ukrainy, który na miejscu 
odmówił badania stanu trzeź-
wości. Obaj mężczyźni zostali 
zatrzymani i osadzeni w poli-
cyjnej celi. Samochód biorący 

udział w zdarzeniu został za-
bezpieczony i poddany do-
kładnym oględzinom. Ponad-
to policjanci zlecili pobranie 
krwi od zatrzymanych.

Po wykonaniu wszystkich 
koniecznych czynności poli-
cyjnych, ustaleniu przebiegu 
zdarzenia oraz dokładnym 
ustaleniu obrażeń pokrzyw-
dzonych, policyjne zarzuty 
jazdy po pijanemu i spowodo-
wania kolizji usłyszał 22-letni 
kierowca samochodu. Nieod-
powiedzialny cudzoziemiec w 
trybie przyspieszonym został 
doprowadzony do często-
chowskiego sądu, gdzie za-
trzymano jego paszport i ska-
zano na karę 5 miesięcy po-
zbawienia wolności.
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Dofinansuje Unia

Nowatorskie projekty w częstochowskich 
szkołach
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Krzepice

Pijany kierowca potrącił 
nastoletnich rowerzystów

Policja

Pomogli 9-latce 
wrócić do domu

Częstochowscy policjanci patro-
lując Aleję Najświętszej Maryi Pan-
ny zauważyli dziewczynkę, która 
sprawiała wrażenie zagubionej. 
Jak się okazało, dziecko straciło 
kontakt z matką w tłumie prze-
chodniów. Dzięki pomocy mundu-
rowych szybko udało się odnaleźć 
rodziców 9-latki, którzy odebrali 
swoją pociechę z komisariatu.

W piątek po południu sierż. szt. 
Zbigniew Bronkiewicz i st. sierż. Mi-
chał Okupny, patrolując częstochow-
skie aleje, zauważyli dziecko, które 
sprawiało wrażenie wyraźnie zanie-
pokojonego. Mundurowi podeszli do 
zapłakanej dziewczynki i wtedy oka-
zało się, że ta straciła kontakt z ma-
mą w tłumie przechodniów. Stróże 
prawa zaopiekowali się wystraszoną 

9-latką, zabrali ją do komisariatu 
i ustalili jej adres zamieszkania. Ni-
kogo tam jednak nie zastali, gdyż, jak 
się później okazało, przerażeni rodzi-
ce szukali już swojej pociechy w ale-
jach. Przy pomocy portalu społeczno-
ściowego funkcjonariusze odnaleźli 
kontakt do znajomych matki dziecka, 
ci z kolei skontaktowali się z kobietą 
i poinformowali, że jej córka jest bez-
pieczna i czeka na przyjazd rodziców 
w komisariacie.

Na szczęście tym razem skończyło 
się tylko na nerwach i strachu. Nale-
ży jednak pamiętać, że szczególnie 
małe dzieci nie są świadome istnieją-
cych zagrożeń, dlatego tak ważny jest 
stały nadzór nad nimi i opieka. W tłu-
mie należy trzymać dziecko mocno za 
rękę i nie spuszczać go z oczu.
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W częstochowskich szko-
łach będą realizowane dwa no-
we projekty edukacyjne, które 
będą dofinansowane ze środ-
ków europejskich. Beneficjen-
tami pierwszego będą ucznio-
wie szkół podstawowych, a 
drugiego uczniowie szkół śred-
nich. Miasto na ten cel otrzy-
ma   w sumie ponad 4,5 mln 
zł. Co ciekawe, po raz pierw-
szy unijny projekt przewiduje 
indywidualne wsparcie także 
dla najzdolniejszych uczniów.

Odkryj w sobie talent
Wartość projektu „Odkryj w 

sobie talent” wynosi blisko 4,7 
mln złotych, a dofinansowanie to 
4,2 mln złotych. Co ciekawe, je-
go beneficjentami będą szkoły 
podstawowe, które do tej pory 
nie były objęte możliwościami 
skorzystania z pieniędzy euro-
pejskich. Do udziału zgłosiło się 
35 placówek. - To nowatorski i 
największy tego typu projekt w 
województwie śląskim – mówi 
prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. - Projekt przewiduje dodat-
kowe zajęcia dla uczniów, którzy 
mają problemy z nauką, zajęcia 
indywidualizujące pracę z 
uczniami szczególnie uzdolnio-
nym oraz zajęcia specjalne dla 
uczniów niepełnosprawnych.  W 
ramach projektu będziemy też 
mieć możliwość odpowiednio do-

posażyć podstawówki – tak jak 
narzuca to reforma edukacji, 
która przecież miała nie wyma-
gać żadnych nakładów finanso-
wych. Staraliśmy się pozyskać 
środki z ministerstwa, jednak 
bezskutecznie – dodaje prezy-
dent. W ramach projektu zosta-
nie między innymi zakupiony 

sprzęt komputerowy, programy 
multimedialne, sprzęt biurowy, 
multimedialny i cyfrowy, a także 
pomoce dydaktyczne. Poza tym 
w 14 szkołach powstaną pra-
cownie przedmiotowe pod warsz-
taty prowadzone metodą ekspe-
rymentu. - Dyrektorzy szkół 
podstawowych borykają się z 

problemem doposażenia pra-
cownik chemicznych i fizycz-
nych. Rząd zostawił ich samych 
sobie. Dzięki temu projektowi 
będziemy mogli im pomóc – mó-
wi Piotr Grzybowski, naczelnik 
Wydziału Funduszy Europej-
skich i Rozwoju. - Poza tym w ra-
mach projektu będą mogły też 

być realizowane dodatkowe zaję-
cia takie, jak mechatronika, ro-
botyka, automatyka, kodowanie, 
programowanie, czyli to, co może 
zaowocować w przyszłości - do-
daje.

Stawiamy na rozwój
Beneficjentami drugiego pro-

jektu są uczniowie z pięciu czę-
stochowskich szkół średnich -

I LO im. Juliusza Słowackie-
go, III LO im. dr Wł. Biegańskie-
go, V LO im. A. Mickiewicza, VIII 
LO Samorządowe, XII LO w Ze-
spole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. S. Żerom-
skiego. Wartość projektu to po-
nad 361 tysięcy złotych, a dofi-
nansowanie wynosi 325. Przewi-
duje on zajęcia wyrównujące 
dysproporcje w nauczaniu kom-
petencji kluczowych oraz warsz-
taty oparte na metodzie ekspery-
mentu dla uczniów liceów ogól-
nokształcących. Są to m.in. zaję-
cia matematyczne, z języka an-
gielskiego, z biologii, chemii, geo-
grafii czy fizyki. Poza tym w pro-
jekcie zostanie doposażona baza 
dydaktyczna w 5 liceach ogólno-
kształcących. Pojawią się między 
innymi laptopy, projektory, ta-
blice multimedialne, podręczni-
ki, pomoce dydaktyczne.

Oba projekty będą realizowa-
ne do 31 lipca 2020 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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Od 1 września

Nowe kadencje 
„starych” dyrektorów

1 września prezydent Często-
chowy powołał na kolejne kaden-
cje dyrektorów Biblioteki Pu-
blicznej im. dr. Władysława Bie-
gańskiego i Teatru im. Adama 
Mickiewicza.

Powołania zostały nadane bez 
przeprowadzania konkursu, po 
uzyskaniu opinii właściwych pod-
miotów oraz opinii Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

Beata Grzanka pozostanie na 
stanowisku dyrektora biblioteki 
(zajmowanym od 2012 r.) przez 

okres trzech kolejnych lat, tj. od 1 
września 2018 r. do 31 sierpnia 
2021 r.

Na taki sam okres – obejmujący 
trzy kolejne sezony artystyczne – 
powołany został Robert Dorosław-
ski, zajmujący stanowisko dyrekto-
ra częstochowskiego teatru od 2006 
r. Jego powołanie prezydent zapo-
wiedział jeszcze w czerwcu podczas 
przedstawienia nowej dyrektor arty-
stycznej teatru Magdaleny Piekorz 
(która również rozpoczęła pracę 
wraz z początkiem września).
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Miasto wygospodarowało środki

Więcej pieniędzy by być „eko”
O kolejne 350 tys. zł mia-

sto powiększyło budżet miej-
skiego programu zakładają-
cego dofinansowania do wy-
miany pieców. W sumie na 
ten cel przeznaczono już po-
nad milion! W tym roku w 
ramach „Słonecznej Gmi-
ny” powstaną techniczne 
projekty instalacji OZE, któ-
re będą montowane po za-
kończeniu najbliższego se-
zonu grzewczego.

Miasto rozpoczyna kolejny 
etap realizacji projektu „Budo-
wa infrastruktury służącej do 
produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych na terenie gminy 
Miasto Częstochowa”. Po wyło-
nieniu firm, które zajmą się 
montażem fotowoltaiki i sola-
rów oraz podpisaniu umów z 
osobami zakwalifikowanymi do 
montażu OZE, wykonane zo-
staną projekty techniczne in-
stalacji, które – z uwagi na roz-
poczynający się wkrótce okres 
grzewczy - będą montowane w 
przyszłym roku. U mieszkań-
ców wkrótce mogą pojawić się 
więc pracownicy firm wyko-

nawczych z odpowiednim upo-
ważnieniem i identyfikatorem, 
którzy będą pracować nad pro-
jektami instalacji zgodnie z wy-
maganymi parametrami i zło-
żonymi wnioskami. Realizacja 
projektu w formule Słonecznej 
Gminy przyczyni się do  ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń 
do  powietrza, a mieszkańcom 
pozwoli na uzyskanie efektu 
ekologicznego i konkretnych 
oszczędności. Przypomnijmy, 
że beneficjentów projektu jest 
168, a oprócz fotowoltaiki (124 
instalacje) i solarów (34 insta-
lacje), wnioski dotyczyły także 
10 pomp ciepła (w ich przypad-
ku niezbędny jest ponowny 
przetarg wykonawczy, więc 
projektanci pojawią się w do-
mach nieco później).   Budżet 
projektu z dofinansowaniem 
unijnym to ok. 4,5 mln zł.

W tym roku władze miasta 
chcą osiągnąć znaczący efekt 
ekologiczny w ramach tego-
rocznego programu dotacji do 
wymiany systemów grzew-
czych i dlatego ponownie 
zwiększa pule środków prze-
znaczoną na dotacje.

- Nie doceniliśmy naszych 
mieszkańców, którzy złożyli 
już ok. 350 wniosków o dofi-
nansowanie do wymiany źró-
dła ciepła na bardziej ekolo-
giczne, dlatego po zwiększeniu 
rekordowej już puli 500 tys. zł 
o 210 tys. zł, teraz dokładamy 
kolejne 350 tys. zł, aby jak naj-
więcej wnioskodawców mogło 
z tej dotacji skorzystać  – mó-
wi prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.  - Cie-
szymy się ze wzrostu świado-
mości ekologicznej częstocho-
wian i dziękujemy za szeroką 
promocję programu dotacji.

Środki wygospodarowano po 
przesunięciach w „ekologicz-
nej” części budżetu Wydziału 
Ochrony Środowiska UM. W 
ramach programu dotacji do 
końca sierpnia 101 wniosko-
dawcom przyznano już dotację 
na kwotę 647  tys. zł. 80 umów 
podpisano, reszta jest w trak-
cie podpisywania. Około ¼ zło-
żonych wniosków odpada ze 
względów proceduralno-for-
malnych. Na załatwienie cze-
kają kolejne wnioski, które bę-
dą kolejno rozpatrywane, dzię-

ki zwiększeniu środków na do-
tacje do 1,06 mln zł.

Miasto podjęło też próbę 
uruchomienia programu, dzię-
ki któremu chciało zrefundo-
wać inwestycje w nowe piece 
tym, którzy zakupu dokonali 
wcześniej i liczyli na częściowy 
zwrot środków. Niestety Regio-
nalna Izba Obrachunkowa 
dwukrotnie negatywnie zaopi-
niowała uchwały Rady Miasta: 
pozwalającej najpierw na dota-
cje „do tyłu” (taka możliwość 
funkcjonowała w minionych 
latach), a później tworzącej 
osobny program refundacyjny 
dla osób, które wymieniły kotły 
przed złożeniem wniosku i 
podpisaniem umowy o dofi-
nansowanie.

Częstochowa chce jeszcze 
powalczyć o korzystne rozwią-
zania w tym zakresie w ra-
mach federacji   samorządo-
wych, ale ponieważ na razie 
zgody na uruchomienie pro-
gramu refundacji nie ma, 
zwiększa pulę na dotacje „do 
przodu”. W minionych latach 
ze środków miejskich udzielo-
no już w Częstochowie ponad 

1300 dotacji na bardziej ekolo-
giczne piece oraz 110 - na so-
lary.

Projekt jest realizowany w 
formule „SŁONECZNA GMINA” 
- Gmina Miasto Częstochowa 
wnioskowała o dofinansowanie 
w ramach RPO Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 4.1. Odnawialne źró-
dła energii, Podziałanie 4.1.3 
Odnawialne źródła energii. 
Otrzymane dofinansowanie 
przeznacza na zakup i montaż 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii, na rzecz mieszkańców 
Częstochowy.

Celem projektu jest zwięk-
szenie na obszarze Miasta Czę-
stochowy produkcji energii 
elektrycznej lub energii ciepl-
nej ze źródeł odnawialnych wy-
twarzanej z wykorzystaniem 
promieniowania słonecznego 
(przetwarzanego na ciepło lub 
energię elektryczną), oraz za-
sobów geotermalnych. Budo-
wa instalacji na nieruchomo-
ściach udostępnionych przez 
mieszkańców przyczyni się do 
zmniejszenia emisji gazów.
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AKTUALNOŚCI
Konkurs ekologiczny

Dzieci i młodzież dla 
środowiska

Urząd Miasta Częstochowy 
oraz Fundacja Instytut Rozwoju 
Osobistego Invest zapraszają do 
udziału w konkursie ekologicz-
nym, organizowanym w ramach 
Miejskich Dni Inteligentnej 
Energii. Prace można składać do 
17 września.

Celem konkursu jest m.in. pro-
pagowanie idei zrównoważonego 
rozwoju, a także kształtowanie 
u dzieci właściwych postaw w za-
kresie ochrony środowiska oraz 
efektywnego wykorzystywania za-
sobów. Ma także zwrócić uwagę 
na wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii i nowoczesnych 
technologii.

Konkurs „Dzieci i młodzież dla 
środowiska” będzie przeprowadzo-
ny w pięciu kategoriach wiekowych: 
przedszkola, klasy 1-3 szkół pod-
stawowych, klasy 4-6 szkół podsta-
wowych, klasy 7-8 szkół podstawo-
wych, gimnazja oraz szkoły ponad-
podstawowe.

Prace powinny być związane 
z jednym z trzech tematów - odna-
wialne źródła energii, przeciwdziała-
nie szkodliwemu oddziaływaniu na 
środowisko oraz dobre praktyki śro-
dowiskowe.

Zadaniem najmłodszych uczest-
ników jest stworzenie Eko-Pocztów-
ki, dzieci z klas 1-3 mają wykonać 
komiks, uczniowie z klas 4-6 - logo 
Miejskich Dni Inteligentnej Energii, 
z klas 7-8 i z gimnazjów - prezenta-
cję multimedialną, natomiast naj-
starsi - hasło Miejskich Dni Inteli-
gentnej Energii.

Prace można składać od 10 do 
17 września, w godz. 7.30-15.30 
w Urzędzie Miasta Częstochowy 
przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416 
(IV piętro).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
podczas festynu Miejskich Dni Inte-
ligentnej Energii, 28 września na 
placu Biegańskiego.

Nagrody rzeczowe dla laureatów 
konkursu przyznawane będą 
w każdej kategorii wiekowej. kg

W sobotę 8 września

Narodowe czytanie 
„Przedwiośnia”

Przed nami tegoroczna 
odsłona ,,Narodowego Czy-
tania”. Jako że trwa także 
Rok Kobiet, w Parku Staszi-
ca w sobotę (8 września) 
fragmenty najsłynniejszej 
powieści Stefana Żeromskie-
go przeczytają reprezen-
tantki częstochowskich in-
stytucji kultury.   

,,Narodowe Czytanie” to ak-
cja zainicjowana w 2012 roku 
przez Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego. Od 2015 
roku Honorowy Patronat nad 
nią obejmuje Para Prezydenc-
ka – Andrzej Duda i Agata 
Kornhauser-Duda.

W naszym mieście podczas 
,,Narodowego Czytania” już 
tradycyjnie spotkamy się w 
podjasnogórskim Parku im. 
Stanisława Staszica. „Sceną” 
dla czytających stanie się po-
most nad stawem z fontanną, 
a przestrzenią dla słuchaczy – 

teren wokół stawu i sąsiadują-
ce z nim alejki. O godz. 12.00 
Narodowe Czytanie ,,Przed-
wiośnia” oficjalnie otworzy 
prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk, a po-
tem przekaże głos osobom za-
proszonym do głośnej lektury. 
W związku z Rokiem Kobiet, 
fragmenty „Przedwiośnia” –   
ukazujące przede wszystkim 
kobiece wątki powieści – czy-
tać będą panie reprezentujące 
częstochowskie instytucje kul-
tury. W programie imprezy 
znajdzie się również prezenta-
cja przygotowana przez 
uczniów Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących 
im. Stefana Żeromskiego, a 
także koncert uczniów Zespo-
łu Szkół Muzycznych im. Mar-
cina Józefa Żebrowskiego. 
Wszystkie uczestniczki i 
uczestnicy akcji otrzymają 
specjalnie zaprojektowane, 
okolicznościowe pocztówki. 

Zakończenie całości planowa-
ne jest na godz. 15.00.

Organizatorami akcji w na-
szym mieście są Miasto Czę-
stochowa oraz Biblioteka Pu-
bliczna im. dr. Władysława 
Biegańskiego.
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Podrobili dokumenty

Wyłudzali telefony komórkowe
Czterech mieszkańców 

województwa pomorskiego 
zostało zatrzymanych 
w Częstochowie, gdy próbo-
wali odebrać od kuriera wy-
łudzone telefony komórko-
we. Jak ustalili śledczy, 
mężczyźni przy zawieraniu 
umów z jedną z sieci telefo-
nii komórkowej, posługiwali 
się przy tym fałszywymi da-
nymi.

Kilka dni temu policjanci 
z wydziału kryminalnego z ko-
misariatu I w Częstochowie 
wpadli na trop grupy, która 

miała próbować wyłudzić tele-
fony komórkowe od jednego 
z operatorów. Z ustaleń śled-
czych wynikało, że oszuści za-
wierali umowy z siecią telefonii 
posługując się podrobionymi 
dokumentami, a telefony od-
bierali przesłane kurierem we 
wskazany adres. Tym razem 
przesyłka miała być przekaza-
na w okolicy sądu na ulicy Dą-
browskiego. Przypuszczenia 
kryminalnych okazały się 
słuszne. Stróże prawa zatrzy-
mali 32-latka, który właśnie 
odbierał paczkę z 3 telefonami 
komórkowymi. Ich wartość to 

przeszło 6 tys. zł. W ręce kry-
minalnych wpadło też 3 pozo-
stałych mężczyzn, podejrza-
nych o współdziałanie z zatrzy-
manym. Wszyscy to mieszkań-
cy województwa pomorskiego. 
Mają od 26 do 47 lat. Zostali 
doprowadzeni do Prokuratury 
Rejonowej Częstochowa-Pół-
noc. Zebrany w sprawie mate-
riał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie im zarzutów 
usiłowania oszustwa. Prokura-
tor zastosował wobec nich 
środki zapobiegawcze w posta-
ci dozorów i poręczeń majątko-
wych. kg

Program:
12.00 – oficjalna inaugura-

cja Narodowego Czytania 
„Przedwiośnia”

12.05-13.00 – I blok czyta-
nia

13.00-13.15 – prezentacja 
przygotowana przez Ze-
spół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących im. 
Stefana Żeromskiego

13.15-14.15 – II blok czyta-
nia

14.15-15.00 – koncert w 
wykonaniu uczniów Ze-
społu Szkół Muzycznych 
im. Marcina Józefa Że-
browskiego
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Drugie miejsce w  LGD Razem 
na  Wyżyny

Łącznie w  tej  ka-
dencji na  inwestycje 
realizowane w  gmi-
nie Rędziny, za  po-
średnictwem Lokal-
nej Grupy Działania 
Razem na  Wyżyny, 
udało się już pozy-
skać blisko 1,4  mln 
zł środków unijnych. 
Lokuje to  gminę Rę-
dziny na  drugim 
miejscu w  grupie sa-
morządów, których  
teren obejmuje dzia-
łaniem wspomniana 
LGD.

Nie  zawsze było tak  dobrze. Jeszcze 
kilka lat temu gmina była pod  tym wzglę-
dem na  końcu stawki. Na  szczęście sytu-
acja uległa znaczącej poprawie. Obecnie 
współpraca urzędu gminy ze  stowarzy-
szeniami jest na  tyle owocna, że  pula po-
zyskanych środków z  „Razem na  Wyży-
ny” wywindowała Rędziny na  drugą po-
zycję. Jak niedawno informowaliśmy, 
wiosną pozytywnie zostały przez  LGD 
rozpatrzone trzy wnioski dotyczące zadań 
z  terenu naszej gminy: modernizacja i  
rozbudowa placu zabaw przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Rędzinach, budowa 
ogólnodostępnej strefy aktywności rucho-
wej, czyli siłowni zewnętrznej w  Kościelcu 
oraz  budowa boiska wielofunkcyjnego do  
siatkówki plażowej, piłki ręcznej plażowej 
i  piłki nożnej plażowej w  Rudnikach. Ra-
zem z  nimi licząc, pula pozyskanych 
środków z  „Razem na  Wyżyny” osiągnę-
ła w  gminie Rędziny kwotę  1  mln 361  
tys. 137  zł.

Zadania te przygotowano do  realizacji 
na  podobnej zasadzie jak poprzednie, do-
finansowane z  tego samego źródła.

– Gmina ma fundusz pożyczkowy dla 
stowarzyszeń. Stowarzyszenie może spo-
kojnie realizować projekty unijne na  za-
sadzie refundacji tzn. jeżeli aplikowało i  
pozyskało finanse, ale  najpierw musi zre-
alizować projekt, a  później dopiero nastę-
puję płatność – wyjaśnia Jolanta Brzo-
zowska – Ciura, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Rędzinach i  prezes 

LGD Razem na  Wyżyny. – Dlatego by  
zrealizować projekt musi mieć zabezpie-
czone środki. I  ma je dzięki umowie po-
życzki pomiędzy stowarzyszeniem i  gmi-
ną. Po  realizacji i  rozliczeniu, kiedy na-
stępuje płatność przez  instytucję wdraża-
jącą, środki w  100  procentach zostają 
oddane gminie – tłumaczy.
Wysokość dofinansowań unijnych 
pozyskanych w  tej  kadencji za  
pośrednictwem LGD Razem na  

Wyżyny we  współpracy ze  
stowarzyszeniami

Stowarzyszenie na  Rzecz Rozwoju 
ZSP w  Rudnikach
l Budowa Centrum Reakreacyjno – 

Sportowego Pumptrack, Street workout 
w  Rudnikach –  219  555  zł

l Budowa boiska wielofunkcyjnego do  
siatkówki plażowej, piłki ręcznej plażo-
wej, piłki nożnej plażowej –  25  000  zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwojo-
wych przy GOK w  Rędzinach
l Modernizacja placu zabaw za  GOK-iem 

–  80  000  zł
l „Codziennie pewna siebie” – cykl zajęć 

integracyjnych dla kobiet z  obszaru 
LGD –  14  812  zł

Klub Sportowy Lotnik Kościelec
l Budowa siłowni zewnętrznej w  Kościel-

cu –  25  000  zł
Ponadto w  ramach środków z  LGD:
l Rozwój przedsiębiorstw na  terenie LGD 

– Gmina Rędziny –  897  000  zł
l Założenie firmy przez  LGD –  100  000  

zł

Rozstrzygnięty 
został przetarg na 
budowę świateł na 
Drodze Krajowej nr 
91. Sygnalizacje 
mają być gotowe za  
ok. dwa miesiące. I  
to  nie  tylko  w  
czterech miejscach 
na  terenie Rędzin, 
ale  i  pod  Castello 
w  Rudnikach.

Inwestycja, na  re-
alizację której  w  
ubiegłym roku zapla-
nowało środki Mini-
sterstwo Infrastruk-
tury, ma na  celu 
przede wszystkim po-
prawę bezpieczeń-
stwa pieszych. W  
kwietniu informowa-
liśmy, że  zarządca 
DK 91 – katowicki oddział Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i  Autostrad, za-
mierza w  maju ogłosić przetarg na  robo-
ty budowlane, z  terminem zakończenia 
na  przełomie października i  listopada.

– Dochowanie tego terminu uzależnio-
ne jest od  przebiegu postępowania prze-
targowego oraz  warunków realizacji in-
westycji – zwróciła uwagę GDDKiA.

Niestety mijały kolejne tygodnie, a  pra-
ce nie  tylko  się nie  rozpoczynały, ale  nie  
było nawet postępowania przetargowego. 
Ogłoszono je dopiero w  lipcu i  ostatnio 
wyłoniono wykonawcę. Chociaż nastąpiło 
to  później niż zapowiadano, termin odda-
nia sygnalizacji do  użytku pozostał ten 
sam – przełom października i  listopada.

W  zakresie prac na  DK 91  w  Rędzi-
nach jest budowa sygnalizacji świetlnych 
wzbudzanych na  przejściach dla pie-
szych z  ich doświetleniem w  rejonie 
skrzyżowań z  ulicami: Szkolną, Kościusz-
ki i  Nową oraz  budowa sygnalizacji 
świetlnej ostrzegawczej wraz z  doświetle-
niem przejścia w  rejonie skrzyżowania z  
ul.  Okupnicką. Ale  to  nie  koniec do-
brych wieści.

Mieszkańcy, władze gminy z  Pawłem 

Militowskim na  czele oraz  społeczność 
szkoły w  Rudnikach wielokrotnie zwraca-
li uwagę na  potrzebę poprawy bezpie-
czeństwa na  głównym skrzyżowaniu pod  
restauracją Castello, czyli u  zbiegu DK 91  
oraz  dwóch dróg powiatowych – ul.  
Mstowskiej i  Dworcowej. W  tym roku 
urząd gminy otrzymał z  GDDKiA pismo, 
w  którym  poinformowała ona o  plano-
wanej na  ten rok inwestycji sygnalizacyj-
nej także na  tej  niebezpiecznej krzyżów-
ce. Wcześniej dyrekcja nie  zdradzała jed-
nak szczegółów czy  chodzi o  sfinalizowa-
nie budowy w  2018  roku, czy  np.  tylko  
o  zakończenie fazy projektowej. Teraz 
mamy już potwierdzenie – w  ramach te-
go samego zlecenia co światła w  Rędzi-
nach, wybudowana zostanie też sygnali-
zacja świetlna w  Rudnikach.

Zadanie, którego  realizacja powinna 
się lada moment rozpocząć, obejmuje 
również trzecią część: budowę dwóch sy-
gnalizacji ostrzegawczych w  postaci zna-
ku D-6  na  wysięgniku z  żółtym światłem 
pulsacyjnym wraz z  podświetleniem 
przejść dla pieszych w  rejonie skrzyżowa-
nia z  ul.  Księżą i  ul.  Bartkowicką (przy 
szkole) oraz  przy skrzyżowaniu z  ul.  
Ogrodową (przy kościele) w  Kłomnicach.

Światła w Rędzinach 
i Rudnikach

Za  nami kolejna edycja jednej z  
dwóch największych imprez plenero-
wych w gminie Rędziny. Publiczność 
do zabawy porwał zespół Kombi oraz 
Papa D. 

III Festiwali Ciżemki, którego  nazwa i  
pomysł na  organizację wziął się od  licznie 
występujących na  terenie gminy firm pro-
dukujących buty i  elementy obuwia, miał 
też stronę sportową. Już od  rana toczyła 
się rywalizacja piłkarska w  ramach Ci-
żemka Cup, podczas której  strzelono 52  
bramki. Wzięły w  niej udział cztery druży-
ny, spośród których  najlepsza okazała się 
miejscowa ekipa Kasbut. Nagrody i  pu-
chary – także m.in.  dla najlepszego strzel-
ca, bramkarza i  autora najładniejszej 
bramki – wójt Paweł Militowski wręczył 
zawodnikom wieczorem już podczas czę-
ści artystycznej, w   asyście dyrektor GOK 
w  Rędzinach Jolanty Brzozowskiej – Ciu-
ry.

Część artystyczna rozpoczęła się po  
godz.  16.00  występem Gminnej Orkie-
stry Dętej OSP Rędziny, w  wykonaniu 
której  można było usłyszeć nawet rocko-
wo – metalowe szlagiery np.  „Crazy Tra-
in” Ozzy’ego Osbourne’a czy  „Smoke on 
the Water” Deep Purple. Po  demonstracji 
umiejętności ze  strony rędzińskich muzy-
ków głównie młodego pokolenia, przyszedł 
czas na  popisy naszych lokalnych woka-
listów młodego pokolenia, szlifujących 
swoje talenty w  Studiu Piosenki działają-

cym przy GOK w  Rędzinach. W  repertu-
arze zarówno polskim, jak i  zagranicz-
nym zaprezentowało się 13  wykonawców, 
ale  Jolanta Brzozowska – Ciura podkre-
śliła, że  Studio Piosenki tworzy ponad 20  
osób. Zaprosiła też chętnych do  uczest-
nictwa w  zajęciach organizowanych przez  
ośrodek, na  które zapisy właśnie trwają.

– Ci młodzi artyści wykazali się nie  tyl-
ko  wielkim sercem i  talentem, ale  rów-
nież odwagą. Myślę, że  będą godnie repre-
zentowali naszą gminę, nawet za  granicą 
– powiedział wójt Paweł Militowski.

Po  dawce artystycznych uniesień za-
serwowanych przez  młodych, przyszedł 
czas na  występy starszych, uznanych i  
popularnych grup. Chwilę po  godz.  18.00  
na  scenę wkroczył zespół Papa D, czyli 
spadkobiercy Papa Dance. Wybrzmiały 
największe przeboje z  lat 80-tych, a  tak-
że nowsze piosenki. Paweł Stasiak i  jego 
kompani od  samego początku złapali 
świetny kontakt z  publicznością, której  
przybywało pod  sceną z  każdą niemal 
minutą. Pod  koniec koncertu popisy mu-
zyków Papa D oklaskiwał już prawdziwy 

tłum. W  przerwie między występami 
gwiazd – podobnie jak w  poprzednich 
edycjach festiwalu – można było zobaczyć 
modelki w  kolekcji ubrań przygotowanej 
przez  młodą projektantkę Magdalenę 
Bernaś. Modelki zaprezentowały też buty 
firmy   Roberto Vitali by  Kasbut.

Było już ciemno, kiedy na  scenie po-
nownie pojawił się wójt Paweł Militowski 
zapowiadając koncert Kombi. Formacja 
dowodzona przez  Grzegorza Skawińskie-
go zagrała największe hity z  pierwszego 
wcielenia zespołu, kiedy działał on pod  
nazwą Kombi. Ale  ponieważ grupa uda-
nie wróciła na  salony kilkanaście lat te-
mu, zaserwowała też sporo nowszych, 
niemniej popularnych utworów. A  Grze-
gorz Skawiński czarował świdrującymi 
solówkami gitarowymi. Koniec występu 
Kombi nie  oznaczał końca III Festiwalu 
Ciżemki. Po  godz.  22.00  rozpoczęła się 
koło hali sportowej dyskoteka, którą po-
prowadził DJ Helou.

Impreza – jak co roku – miała wiele 
atrakcji towarzyszących m.in.  wesołe 
miasteczko dla dzieci, punkty gastrono-
miczne, kino sferyczne, namiot, w  którym  
zajęcia prowadziły instruktorki GOK, czy  
obszerne stoisko z  butami i  torbami.

Organizatorem III Festiwalu Ciżemki 
był Urząd Gminy Rędziny i  Gminny Ośro-
dek Kultury w  Rędzinach, przy wsparciu 
lokalnych firm: Urmik, Fama Bis, Ranal, 
Cemex, Fama, Agmar, Roberto Vitali by  
Kasbut i  Hula Kula.

Setki mieszkańców na  III Festiwalu Ciżemki

oprac. kg

RĘDZINY

WIEŚCI Z GMIN



Kryminalni z tarnogór-
skiej komendy zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy 
okradali swojego praco-
dawcę. 

Policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy 
z hali produkcyjnej w Tar-
nowskich Górach systema-
tycznie kradli m.in. elemen-
ty wykonane z aluminium 
i narzędzia. Śledczy zainte-
resowali się sprawą po tym, 
jak właściciel firmy zorien-
tował się, że z hali znikają 
różnego rodzaju przedmioty. 
Jak ustalili policjanci, pracownicy okra-
dali pracodawcę systematycznie od 2016 
roku. Skradzione przedmioty sprzedawali 
w pobliskich skupach złomu. W ten spo-
sób złodzieje wynieśli z zakładu pracy 
przedmioty, warte kilkadziesiąt tysięcy 
złotych Znaczną część skradzionego łupu 
policjanci odzyskali. Śledczy w mieszka-

nia zatrzymanych oraz wynajmowanym 
garażu znaleźli i zabezpieczyli kilkadzie-
siąt różnych rzeczy pochodzących z kra-
dzieży. Wstępnie właściciel firmy wycenił 
straty na 40 tysięcy złotych. Zatrzymani, 
to 32-letni tarnogórzanin i 39-letni miesz-
kaniec powiatu tarnogórskiego. Sprawcy 
usłyszeli zarzuty. Każdemu z nich grozi 
kara 5 lat więzienia.
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Okradali pracodawców Zapobiegli tragedii

Naruszył nietykalność 
ratowników

Tymczasowy areszt 
za wymuszenie zwrotu 

wierzytelności
Policjanci zostali wezwani na 

pomoc załodze karetki pogoto-
wia. Okazało się, że podczas 
udzielania pomocy, pijany 
19-latek zaatakował ratowni-
ków medycznych. Młody męż-
czyzna, zapewne za sprawą pro-
mili w organizmie, był bardzo 
agresywny i wulgarny wobec 
osób niosących mu pomoc. 
Spotkanie ze stróżami prawa 
zakończyło się dla niego izola-
cją w izbie wytrzeźwień. Stam-
tąd trafił prosto do śledczych, 
którzy przedstawili mu zarzut 
za popełnione przestępstwo.

Ratownicy medyczni, którzy zostali we-
zwani przez 19-latka nie spodziewali się, 
że będą musieli korzystać ze wsparcia po-
licjantów. Nastolatek miał ranę ciętą ręki. 
Ratownicy, którzy chcieli pomóc okale-
czonemu, spotkali się z jego strony z agre-
sją i przemocą. Był także wobec nich wul-
garny. Mundurowi zbadali stan trzeźwo-
ści 19-latka. Wynik badania wskazywał 
na ponad promil alkoholu. Prawdopodob-
nie to właśnie nadmierna ilość alkoholu 
spowodowała, że młody mężczyzna zacho-
wywał się w taki sposób. Ratownicy me-
dyczni, po udzieleniu pomocy, złożyli za-
wiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
Nastolatek, gdy wytrzeźwiał, usłyszał za-

rzut naruszenia nietykalności cielesnej 
ratowników medycznych. Grożą mu za to 
nawet 3 lata więzienia.

Ratownik medyczny, podczas wykony-
wania czynności, korzysta z ochrony 
prawnej takiej samej, jak funkcjonariusz 
publiczny. A zatem każdy, kto naruszy 
nietykalność cielesną, znieważy, będzie 
wpływał przemocą lub groźbą bezprawną 
na wykonywane czynności, bądź dopuści 
się czynnej napaści na ratownika medycz-
nego, musi liczyć się z odpowiedzialnością 
karną. Czyny te są przestępstwami i w za-
leżności od danego artykułu w kodeksie 
karnym ,grozi za nie kara więzienia od 3 
do 10 lat. Warto podkreślić, że ochronie 
podlegają również osoby przybrane do po-
mocy.

Jastrzębscy policjanci 
zatrzymali 28-latka, który 
chcąc wymusić zwrot dłu-
gu, napadł na swojego 
znajomego. Mężczyzna 
wtargnął do mieszkania 
61-latka i dotkliwie go po-
bił, powodując złamanie 
nosa i nogi oraz liczne 
stłuczenia. Na wniosek 
policjantów i prokuratora, 
sąd tymczasowo areszto-
wał jastrzębianina na 
okres trzech miesięcy. Za 
popełnione przestępstwo 
grozi mu do 5 lat więzie-
nia.

W sobotę około godziny 
21.30 policjanci z referatu 
patrolowo-interwencyjnego jastrzębskiej 
komendy interweniowali w jednym 
z mieszkań na Osiedlu Tysiąclecia. 28-let-
ni mieszkaniec Jastrzębia, wspólnie 
z 61-latkiem oraz innymi znajomymi, pili 
alkohol. Podczas suto zakrapianej impre-
zy zabrakło „napoi wyskokowych”. Dlate-
go też 28-latek dał starszemu koledze pie-
niądze na wódkę. Okazało się, że starszy 
kompan już nie wrócił na imprezę. Wów-

czas jastrzębianin zdenerwował się i za-
pukał do mieszkania sąsiada. Tam kopiąc 
go i uderzając pięściami po głowie, próbo-
wał siłą wymusić zwrot gotówki. Poszko-
dowany mężczyzna trafił do szpitala ze 
złamaną nogą i nosem oraz ogólnymi 
stłuczeniami. 28-latkowi przedstawiono 
już zarzut. Na wniosek policjantów i pro-
kuratora, Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-
-Zdroju tymczasowo aresztował jastrzę-
bianina na okres trzech miesięcy.

Ugodził nożem ojczyma Zaatakował maczetą krewnego
Najbliższe miesiące spę-

dzi w areszcie 32-letni biel-
szczanin, który w czasie do-
mowej awantury ugodził 
nożem swojego ojczyma. 
53-letni mężczyzna w cięż-
kim stanie trafił do szpita-
la. Sprawca został zatrzy-
many przez policjantów 
z komisariatu I w Bielsku-
-Białej. Za usiłowanie zabój-
stwa grozi mu dożywotni 
pobyt w więzieniu.

Do zdarzenia doszło w mi-
nioną środę w jednym z domów 
w Bielsku-Białej przy ul. Gór-
skiej. Mężczyźni wspólnie pili 
alkohol. W pewnym momencie 
doszło pomiędzy nimi do kłótni na tle roz-
liczeń finansowych. W czasie awantury 
32-latek zaatakował ojczyma nożem, za-
dając mu cios w plecy. Pokrzywdzony w 
ciężkim stanie trafił do szpitala.

Interweniujący policjanci obezwładnili 
napastnika. Badanie alkomatem wykaza-
ło, że zatrzymany miał w organizmie bli-
sko 3 promile alkoholu. Sprawca trzeź-

wiał w policyjnym areszcie. Usłyszał już 
zarzuty i został doprowadzony do proku-
ratury, a następnie sądu. Na wniosek 
śledczych, sędzia podjął decyzję o jego 
tymczasowym aresztowaniu.

W przeszłości zatrzymany mężczyzna 
był już notowany za przestępstwa prze-
ciwko życiu i zdrowiu. Za usiłowanie za-
bójstwa grozi mu dożywotni pobyt w wię-
zieniu.

Policjanci z Kobiernic za-
trzymali 53-letniego mężczy-
znę, który zaatakował ma-
czetą swojego szwagra. Po-
krzywdzony doznał urazu rę-
ki i trafił do szpitala. Za spo-
wodowanie obrażeń, które 
zagrażały życiu 61-latka, za-
trzymany może trafić do wię-
zienia na najbliższe 10 lat. 
Sprawca odpowie też za znę-
canie się nad bliskimi i groź-
by karalne.

Do zdarzenia doszło wczoraj 
w jednym z prywatnych domów 
w powiecie bielskim. 53-latek 
bez powodu zaatakował macze-
tą swojego szwagra. Mężczyzna 
zdołał się zasłonić przed ciosem 
w głowę. Doznał jednak poważ-
nego urazu ręki i trafił do szpitala. Po tym, 
jak gdyby nic się nie stało, sprawca po-
szedł do pracy. Powiadomieni o zdarzeniu 
policjanci zatrzymali napastnika.

Mundurowi ustalili, że zatrzymany od 
dłuższego czasu znęca się fizycznie i psy-

chicznie nad swoją 59-letnią siostrą oraz 
61-letnim szwagrem. Wszczyna awantu-
ry, w trakcie których zwraca się do po-
krzywdzonych wulgarnymi słowami, bije 
ich i grozi im śmiercią.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresz-
tu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

oprac. kg

Opanowanie i determinacja policjan-
tów prewencji zapobiegły tragedii 
w dzielnicy Wielka Skotnica. 37-letni 
mysłowiczanin zamknął się w miesz-
kaniu, zażył dużą ilość leków, które 
popił alkoholem, odkręcił gaz i zamie-
rzał popełnić samobójstwo przez po-
wieszenie. Na szczęście policjanci 
przekonali mężczyznę do otworzenia 
drzwi. Udzielili mu pomocy i zażegnali 
niebezpieczeństwo wybuchu gazu.

Policjanci zostali wezwani na interwen-
cję do jednego z mieszkań w dzielnicy 
Wielka Skotnica. Przed drzwiami do 
mieszkania stróże prawa zastali zgłasza-
jącą, która oświadczyła, że nie może do-
stać się do środka. Kobieta twierdziła, że 
w mieszkaniu na pewno znajduję się jej 
mąż ponieważ drzwi zamknięte były na 
zasuwkę, którą można zamknąć tylko od 
środka. Policjanci wypytali zgłaszającą 
o stan zdrowia mężczyzny oraz o jego 
ewentualne problemy. Wtedy okazało się, 
że 37-latek w przeszłości leczył się psy-

chiatrycznie, a tego dnia wysłał żonie 
sms-a o treści „kupiłem już sznur”. Roz-
mawiając z kobietą policjanci wyczuli 
charakterystyczny zapach gazu, wydoby-
wający się z mieszkania. Mundurowi wy-
łączyli dopływ energii elektrycznej i podję-
li próbę nawiązania kontaktu z mężczy-
zną, jednocześnie wzywając na miejsce 
straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. 
Na szczęście, po krótkich negocjacjach, 
mężczyzna otworzył drzwi. Policjanci na-
tychmiast weszli do środka. Jeden z mun-
durowych wyrwał mężczyźnie z ręki za-
palniczkę, a drugi zakręcił zawory z ku-
chenki gazowej i otworzył wszystkie okna 
w pomieszczeniach. Pomoc dla desperata 
przyszła w ostatniej chwili. Mysłowiczanin 
napisał już list pożegnalny, a w salonie 
wisiał sznur przewieszony przez wkręcony 
do sufitu hak. Mężczyzna przyznał rów-
nież mundurowym, że zażył dużą ilość le-
ków i popił wszystko alkoholem. Załoga 
pogotowia ratunkowego, w asyście poli-
cjantów, przewiozła mężczyznę do szpita-
la, gdzie udzielono mu pomocy.

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 pracowników do prac 
wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

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 30 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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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 315; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

8; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.III; odc. 36 

- Miedź brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.VIII; 
odc. 101 - Przypadkowy 
strzał; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
2/107; teleturniej

11:30 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Struś – życie w biegu; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2015); reż.:Mike 
Birkhead

14:00 Elif; s.II; odc. 316; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 30
16:05 Wieczna miłość; odc. 

9; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3325; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
3/107; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 31
21:00 Wielki test
22:25 Film dokumentalny
23:30 Bez tożsamości; odc. 

6 cz.2; serial; Hiszpania 
(2016)

00:20 Kompania X; s.I; odc. 
1; serial; Kanada (2015); 
reż.:David Frazee

01:10 Weterani. 
Wyrwani śmierci; cykl 
dokumentalny

01:40 wojsko – polskie.pl
02:10 Patton; dramat 

wojenny; USA (1970); 
reż.:Franklin J. Schaffner; 
wyk.:George C. Scott, Karl 
Malden, Stephen Young, 
Michael Strong, Carey 
Loftin, Karl Michael Vogler

05:25 Koło fortuny; odc. 189 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1379; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale; odc. 106 

„Świadek”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (154)
11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 234 „Słona zupa” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1891; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 190 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 30 
(Ask ve Ceza); serial; 
Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1379; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 262 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2463; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; serial 
obyczajowy

18:00 Panorama, Na żywo
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

152 „O miłości i zimniej 
wodzie” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 37; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1891; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1892; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu „Na 
dobre i na złe”; / „Na 
sygnale”

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

21:55 Na sygnale; odc. 196 
„Samotni”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks - 
Pracownik miesiąca 
(Employee of the Month); 
komedia; USA (2006)

00:30 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

01:30 Świat bez tajemnic – 
Odzyskać siebie. Życie 
po sekcie. (Britain’s 
Secret Sect); film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

02:25 Film dokumentalny
03:20 Codzienna 2 m. 3; 

odc. 1/71; serial 
komediowy TVP

03:50 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 2; serial komediowy 
TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (114); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (727); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (8); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (794); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2711); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (840); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (243); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (233); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2712); serial obyczajowy. 
Losy mieszkańców 
Wrocławia i wsi Wadlewo. 
Akcja skupia się na 
perypetiach Marysi (Aneta 
Zając) i jej przyjaciół.

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

Kiepskich (50); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:00 Świat według 
Kiepskich (529); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (1); 
program muzyczny

22:05 Nie zadzieraj z 
fryzjerem; komedia, USA 
2008

0:40 Joy; komediodramat, 
USA 2015. Joy Mangano 
pracuje na trzech etatach, 
by utrzymać rodzinę. 
Mieszka z dziećmi, 
rodzicami i byłym mężem. 
Zapracowana wymyśla 
mopa, który...

3:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5423) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

9 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(2/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2280) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (924) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (813) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (576) - 
program

14:00 19 + (277) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

5 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (577) - 
program

16:30 19 + (278) - program
17:00 Szpital (814) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (925) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7553) - 

informacje
19:35 Sport (7536) - 

informacje
19:45 Pogoda (7533) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5424) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(3/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2740) - serial 
obyczajowy; W VIP-
plotku ukazuje się duży 
artykuł obnażający 
aferę gruntową. Pismo 
Smolnego podaje 
nazwiska wysoko 
postawionych osób, 
które są zamieszane 
w ten proceder. Nagle do 
redakcji wpada właściciel 
pisma, Gwiazda - każe 
Smolnemu natychmiast 
wszystko odwołać! Inaczej 
go zwolni…

20:55 Milionerzy (174) - 
program

21:30 Ameryka Express 
(1/13) - program

23:05 Wyspa tajemnic - film 
sensacyjny, USA 2009. 
Rok 1954. Dwaj detektywi 
(Leonardo DiCaprio i Mark 
Ruffalo) przyjeżdżają do 
odizolowanego szpitala 
psychiatrycznego dla 
kryminalistów na małej 
wyspie. Prowadzą 
dochodzenie w sprawie 
tajemniczego zniknięcia 
jednej z pacjentek 
zakładu…

01:55 Mroczne zagadki Los 
Angeles (15/19) - serial, 
USA. Policjanci z jednostki 
poszukują złodzieja, 
który w stroju Świętego 
Mikołaja napadł na bank…

02:55 Uwaga! (5424) - 
program

03:25 Moc Magii(TVN noc) 
(241/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 18

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 137

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 23

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 98

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 14

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 52

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 43. Pablo 
maluje akt Milagros.

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 44

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 98

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 99

20:00 Czasy ostateczne: 
Pozostawieni; akcja, USA 
2014. Ziemię ogarnia 
apokalipsa. Dookoła 
wszystko pogrąża się w 
chaosie i zniszczeniu. 
Ludzie, którzy przeżyli 
na własne oczy widzą 
spełniającą się biblijną 
apokalipsę.

22:15 Ghost Rider; akcja, 
Australia, USA 2007. 
Dawno temu gwiazdor 
motocyklowy, Johnny 
Blaze, zawiera pakt z 
diabłem, aby chronić 
swoją najbliższą rodzinę. 
Diabeł szybko jednak 
wraca po zapłatę…

00:25 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 8. Po pokonaniu 
rzeki, Ragnar odmawia 
wycofania się, co zmusza 
go do zmiany metod ataku 
na Paryż…

01:25 Spartakus: Bogowie 
areny; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 18

02:30 Spartakus: Bogowie 
areny; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 19

04:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

05:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014, odc. 25

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 35; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 
97 „Polowanie”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 
98 „Ucieczka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Anna German; odc. 
2/10; serial biograficzny; 
Rosja (2012)

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

09:15 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 161 „Zależności” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 162 „Powrót Magdy” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

11:15 Ranczo; s.I; odc. 
10 - Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; s.I; odc. 11 
- Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 23 - Poza grą; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 24 - Islamska żona; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; 
odc. 118 - Sądny dzień; 
serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 
98 „Ucieczka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.I; odc. 
12 - Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.I; odc. 13 
- Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 36; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 25 - Waga ciężka; 
serial kryminalny TVP

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

21:20 Ranczo; s.II; odc. 
14 - Sztuka i władza; 
serial obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Cezary Żak, Paweł 
Królikowski, Grzegorz 
Wons, Jacek Kawalec, 
Artur Barciś

22:25 Ranczo; s.II; odc. 15; 
serial obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 26; serial TVP

00:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 27; serial TVP

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

02:25 Pitbull; odc. 26; serial 
policyjny TVP

03:25 Anna German; odc. 
2/10; serial biograficzny; 
Rosja (2012)

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

06:20 Familiada; odc. 2426; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Orzechy i wiklina; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(29)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/63/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 167 
ed. 4; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (11); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /34/ - „Chłopcy 
radarowcy” - Andrzej 
Rosiewicz

10:55 Familiada; odc. 2426; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

11:40 Życie to Kabaret 
– Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Pogoda na suma (1); 
widowisko

12:40 Życie to Kabaret 
– Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Pogoda na suma (2); 
widowisko

13:40 Śpiewające fortepiany 
(30)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie ryby w polskim 
winie; magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Nowa 
Gwinea, 1969 cz 1 (46); 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 7 Izrael - 
Śladami Biblii (28)

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/63/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(31)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (59) - Studenci

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (17) - 
Bezrobotny; program

23:15 Koło fortuny; odc. 166 
ed. 4; teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Bajm

00:25 Niezapomniane 
Koncerty –  Biesiada 
włoska (1-2); koncert

02:50 Kierunek Kabaret 
– Nie zapominajmy 
o piosenkach 
kabaretowych!; /2/

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju: Sonata 
metafizyczno - 
rozrywkowa

05:15 Ukryta prawda 
(Słup) (324) - program 
obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
(PAWEŁ) (112) - program 
sądowy

07:10 Szpital (393) - 
program obyczajowy

08:10 Dr House VI (5/22) - 
serial obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni 
(WSPÓLNICY) (2/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

(Podrzutek) (668) - 
program obyczajowy

12:55 Sąd rodzinny (DZIECI 
NA KREDYT) (113) - 
program sądowy

13:55 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 
(ODZYSKANY 
WZROK) (567) - program 
sądowy

14:55 Szpital (394) - 
program obyczajowy

15:55 Zagubieni (4/25) - 
serial, USA

16:50 Kryminalni (KLUB) 
(3/13) - serial kryminalny

17:55 Dr House VI (6/22) - 
serial obyczajowy, USA

19:00 Ukryta prawda 
(Zniszczę ci życie) (669) 
- program obyczajowy. 
21-letnia Daria jest 
studentką, wynajmuje 
mieszkanie ze 
współlokatorką…

20:00 Krwawy diament - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2006. Zmuszony 
do niewolniczej pracy 
w kopalni diamentów, 
Solomon (Hounsou), 
znajduje bardzo cenny 
diament i ukrywa go. 
Potem ucieka z kopalni 
i zwraca się o pomoc do 
dziennikarki (Connelly) 
oraz byłego najemnika, 
Archera (DiCaprio)…

23:00 Z archiwum X (2/6) 
- serial, Kanada. Gdy 
naukowiec nieoczekiwanie 
popełnia samobójstwo, 
Mulder i Scully 
rozpoczynają dochodzenie, 
by sprawdzić co 
naprawdę kryje się za jego 
śmiercią…

00:00 Był sobie chłopiec 
- komedia, Wielka 
Brytania/USA/Francja/
Niemcy 2001. Dobiegający 
czterdziestki Will 
(Hugh Grant) prowadzi 
beztroskie życie kawalera. 
Dzięki pieniądzom jakie 
zostawił mu ojciec nie 
musi martwić się o pracę. 
Podrywa dziewczyny, 
ale z żadną nie chce się 
związać na stałe…

02:20 Moc Magii (TVN7 noc) 
(241/270) - program

05:30 Wiem, co kupuję 
(1/12) - program

06:00 Wiem, co kupuję 
(2/12) - program

06:30 Gwiazdy od kuchni 
(1/8) - program lifestylowy

07:00 Nowa Maja 
w ogrodzie 2 (27/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:30 Afera fryzjera 6 (1/12) 
- program rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 5 
(3/12) - program

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (3/10) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (4/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (11/12) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
12 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (1/8) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! (8/10) - 
program rozrywkowy

14:05 Mistrzowskie cięcie 
2 (1/8) - program 
rozrywkowy

15:05 Eksperci domowego 
budżetu 4

16:25 Magia Y - program 
rozrywkowy

17:10 Warsztat urody (7/8) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
15 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (10/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy (3/12) 
- reality show

20:40 Misja ratunkowa 
2 (1/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Kulisy sławy EXTRA 
(4/9) - program lifestylowy

21:55 Dziewczyny 
z wypiekami (2/8) - 
program

22:25 Pani Gadżet 16
22:55 Zanim Cię zobaczę
23:55 Randkowicze 

w Australii (6/8) - 
program rozrywkowy

01:00 Rozbierana randka 
(1/20) - program 
rozrywkowy

01:35 W roli głównej 
– Sebastian Karpiel-
Bułecka (5/6) - talk show

02:05 Najsztub słucha – 
Tatiana Okupnik (4/6) 
- talk show

02:35 W roli głównej – Filip 
Chajzer (5/6) - talk show

03:05 W roli głównej – 
Marek Kondrat (5/16) 
- talk show

03:35 Wiem, co jem 4 (5/15) 
- magazyn

04:05 Wiem, co jem (6/16) - 
magazyn

04:35 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

06:05 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

08:15 LA - Zagrzeb
10:15 Wioślarstwo - 

Glasgow
12:10 reportaż
12:45 Strongman - Liga 

Mistrzów
13:45 Piłka nozna - Mundial 

2018 - Hity Mundialu
15:50 Boks - Megafights
16:50 Pełnoprawni
17:25 Kolarstwo MTB - MŚ; 

Na żywo
19:00 PN - Mundial 2018- 

Hiszpania - Rosja
22:00 Sportowy Wieczór; 

Na żywo
22:45 Kolarstwo MTB MŚ
23:45 Piłka nozna - Mundial 

2018 - Hity Mundialu - 
Urugwaj - Portugalia

02:00 Kolarstwo TdP
05:05 Sportowy Wieczór; 

Na żywo

06:00 TELEZAKUPY
06:30 I KOCHAM TO MIASTO; 

felieton
07:00 Za miastem - program 

rolniczy; magazyn
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
08:05 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Wypad w plener 2018
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Teraz ryby/ Antenowe 

remanenty
11:25 Droga wodna 

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

Sztuka pracy nad sobą; 
rozmowa

13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 I KOCHAM TO MIASTO
15:35 Ukryte skarby; cykl rep.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Niepokonani; reportaż
19:26 Dokument w obiektywie; 

magazyn
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby; cykl rep.
20:30 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 I KOCHAM TO MIASTO
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 ALARM!; magazyn
23:00 Kryminalna Siódemka
23:20 Telekurier
23:50 Droga wodna 

niestrzeżona; film dokum.
00:55 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:35 Głos Regionów
02:35 Wypad w plener 2018
02:45 Antenowe remanenty
03:00 Rączka gotuje
03:25 Teraz ryby/ Antenowe 

remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby; cykl 

report.

06:50 Był taki dzień – 5 
września; felieton

07:00 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 17; serial TVP

07:55 Audycja logiczna; cykl 
dokumentalny

08:20 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

08:50 Jak było?; progr. publ.
09:35 Historia Polski – 

Tajemnica Westerplatte; 
film dokumentalny

10:05 Polska i świat z 
historią w tle – 
Westerplatte – jeszcze 
jedna historia; cykl rep.

10:35 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3; cykl dokumentalny

11:05 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
4; cykl dokumentalny

11:35 11 listopada w PRL – 
u; film dokumentalny

12:30 Jan Serce; odc. 2/10 - 
Lusia; serial TVP

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Namibia. 
Ponadczasowa Afryka; 
serial dokum.; Francja 
(2008)

14:35 Wieluń. 13 cegieł; 
film dokumentalny

15:35 Jak wygrać wojnę; 
odc. 3/3 Wyścig zbrojeń; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:35 Komunikaty Wojenne; 
odc. 12; felieton

16:45 Historia Polski – 
Bydgoszcz – 3 września 
1939 roku; reportaż

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W puszce po 
landrynkach

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

18:55 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 18; serial TVP

19:55 Wyjęci spod prawa; 
odc. 2/4. Kapitan 
Moonlite; serial dokum.; 
Austria (2017)

20:55 Genialne wynalazki; 
odc. 2/4; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

22:00 Reportaż – Powstanie 
Sejneńskie 1919

22:20 Polska z bocznej drogi 
– Pożegnanie; reportaż

22:35 Wyrok na Franciszka 
Kłosa; dramat wojenny

00:20 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941, odc. 1-2; cykl 
dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Inwazja, 
której nie było cz. 1; cykl 
dokumentalny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W puszce po 
landrynkach

02:30 Zaczęło się w 
Gdańsku – Honor 
Żołnierza; relacja

02:55 Koło historii – 
Spalone wsie; cykl report.

6:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Odra Opole - 
Chrobry Głogów

8:00 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

9:50 Piłka nożna; Liga 
holenderska

12:00 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: ŁKS Łódź - 
Bytovia Bytów

14:10 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 
dla fanów sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

15:20 Siatkówka mężczyzn; 
mecz towarzyski: Polska - 
Belgia

17:30 Piłka nożna kobiet; 
Eliminacje Mistrzostw 
Świata; mecz: Polska - 
Szwajcaria

19:45 Siatkówka mężczyzn; 
mecz towarzyski: Polska - 
Belgia

22:30 Siatkówka plażowa; 
Mistrzostwa Polski w 
Krakowie; mecz finałowy 
mężczyzn

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

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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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 316; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

9; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.III; odc. 37 

- Zrozumieć kobietę; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; 
s.VIII; odc. 102 - Feralna 
impreza; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
3/107; teleturniej

11:30 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce – 

Kalkalpen. Starodrzew 
i wapienne skały; 
film dokumentalny; 
Austria (2015); reż.:Rita 
Schlamberger, Michael 
Schlamberger

14:00 Elif; s.II; odc. 317; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:40 Leśniczówka; odc. 31
16:05 Wieczna miłość; odc. 

10; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3326; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
4/107; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Ojciec Mateusz; serial 

kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Bez tożsamości; odc. 

6  cz. 2; serial; Hiszpania 
(2016)

01:45 Sprawa dla reportera
02:45 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
03:15 Przejście podziemne; 

film TVP
03:50 Film dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 191 
ed. 4; teleturniej

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

06:50 Podróże z historią; 
s.III; odc. 26 Na ratunek w 
górach; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 107 
„Dziwna wanna”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (155)
11:25 Program rozrywkowy - 

mini audycja (VOICE)
11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1892; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 192 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 31 
(Ask ve Ceza); serial; 
Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
teleturniej

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
710; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 263 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2464; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; serial 
obyczajowy

18:00 Panorama, Na żywo
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:34 Kronika Verva Street 

Racing
18:35 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 

153 „Edukacja seksualna” 
sezon 6; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 38; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1892; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1893; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Bake Off Junior (1)
21:45 Zgadnij, kim jestem? 

(WHO AM I?); komedia; 
Wielka Brytania (1998)

23:40 Na sygnale; odc. 196 
„Samotni”; serial 
fabularyzowany TVP

00:10 Pracownik miesiąca 
(Employee of the Month); 
komedia; USA (2006)

02:10 Grupa specjalna 
„Kryzys” - Odc. 1/10 
(CRISIS - Special Security 
Squad); serial; Japonia 
(2017)

03:10 Art Noc

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (115); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (728); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (9); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (795); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2712); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (841); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (244); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (234); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2713); serial obyczajowy

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

Kiepskich (261); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:05 Nasz nowy dom (119); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (135); 
serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: Anki 
(Magdalena Stużyńska-
Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita 
Sokołowska) i Patrycji 
(Joanna Liszowska).

22:10 Joyl komediodramat, 
USA 2015. Joy Mangano 
pracuje na trzech etatach, 
by utrzymać rodzinę. 
Mieszka z dziećmi, 
rodzicami i byłym mężem. 
Zapracowana wymyśla 
mopa, który...

0:55 Chirurdzy (103); serial 
obyczajowy o życiu 
zawodowym i prywatnym 
grupy młodych lekarzy, 
pracujących na oddziale 
chirurgii w jednym ze 
szpitali w Seattle.

1:50 Chirurdzy (104); serial 
obyczajowy

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
studia

05:10 Uwaga! (5424) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja „Gościniec 
myśliwski” mimo swojego 
ładnego położenia 
w zielonej części Gdańska 
nigdy nie cieszyła się 
powodzeniem klientów…

07:50 Doradca smaku 9 
(3/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2281) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (925) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (814) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (577) - 
program

14:00 19 + (278) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

5 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Fregata 
w Koszalinie w czasach 
PRL-u była znana przede 
wszystkim z najlepszych 
dancingów z wódeczką 
i śledzikiem…

15:30 Szkoła (578) - 
program

16:30 19 + (279) - program
17:00 Szpital (815) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (926) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7554) - 

informacje
19:35 Sport (7537) - 

informacje
19:45 Pogoda (7534) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5425) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(4/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2741) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (175) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Chłopaki nie płaczą 
- komedia; 1999. Kuba 
Brenner (Maciej Stuhr) 
jest młodym, dobrze 
zapowiadającym się 
skrzypkiem, który 
w wyniku splotu 
wyjątkowo niekorzystnych 
okoliczności zostaje 
wplątany w gangsterskie 
porachunki. Wszystko 
zaczyna się, kiedy Kuba 
zgadza się pomóc 
swojemu nieśmiałemu 
i zakompleksionemu 
przyjacielowi…

00:40 Złodzieje 2 (4/8) - 
program poradnikowy

01:25 Kuba Wojewódzki 13 
(1/13) - talk show

02:30 Uwaga! (5425) - 
program

02:55 Moc Magii(TVN noc) 
(242/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016; 
odc. 19

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 138

08:00 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 24

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw;  Polska; odc. 99

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 15

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 53

14:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 45

15:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 46

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 99

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 100

20:00 Taxi 2; akcja, Francja 
2000. Japoński minister 
obrony kraju odwiedza 
Francję. Celem wizyty jest 
zdobycie informacji na 
temat francuskich metod 
walki z terrorystami. 
Minister ma zamiar 
podpisać z rządem 
francuskim kontrakt warty 
kilka miliardów dolarów…

21:45 Zemsta frajerów; 
komedia, USA 1984. Louis 
i Gilbert to nowi studenci 
Adams College. Niestety, 
wbrew ich oczekiwaniom, 
przyjaciele nie mają 
powodzenia u dziewczyn, 
nie są wystarczająco 
wysportowani i wciąż 
muszą znosić obelgi 
ze strony drużyny 
footballowej…

23:40 Kryjówka; komedia, 
Francja 2011

01:30 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2009; odc. 14

01:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

03:55 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

04:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 36; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 
98 „Ucieczka”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 
99 „Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Anna German; odc. 
3/10; serial biograficzny; 
Rosja (2012)

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

09:10 Na sygnale; odc. 194 
„Martwi nie mają głosu”; 
serial fabularyzowany TVP

09:40 Na sygnale; odc. 195 
„Winni niewinni”; serial 
fabularyzowany TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 162 „Powrót Magdy” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.VII; 
odc. 163 „Wspomnień 
czar” sezon 7; serial 
komediowy TVP

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

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

13:25 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 24 - Islamska żona; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 25 - Waga ciężka; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
119 - Kłusownik

16:15 Na sygnale; odc. 
99 „Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.I; odc. 13 
- Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.II; odc. 14 
- Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 37; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 26 - Łzy Ewy; serial 
kryminalny TVP

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

21:25 Ranczo; s.II; odc. 15; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.II; odc. 16; 
serial obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.II; 
odc. 27; serial TVP

00:30 07 zgłoś się; odc. 
1/21; serial TVP

01:35 Miasto skarbów; odc. 
6; serial kryminalny TVP

02:30 Miasto skarbów; odc. 
7; serial kryminalny TVP

03:25 Anna German; odc. 
3/10; serial biograficzny; 
Rosja (2012)

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
878; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2427; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie ryby w polskim 
winie; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(30)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/64/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 168 
ed. 4; teleturniej

09:45 Taka to robota 
czyli kabaretowy 
przegląd zawodów (16) 
- Piosenkarz i artysta; 
program rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /35/ - 
„Dmuchawce, latawce, 
wiatr” - Urszula

10:55 Familiada; odc. 2427; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret 
– Humor Wiesława 
Michnikowskiego; 
program satyryczny

12:40 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Ani Mru Mru (1); program 
kabaretowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(31)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1); 
widowisko rozrywkowe

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wspomnienie lata; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Nowa 
Gwinea, 1969 cz 2 (47); 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 7 Izrael - Magia 
Lewantu (29); magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/64/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(34)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (60) - Fitness

22:20 Kierunek Kabaret – 
Widzów też widać; /3/

23:25 La La Poland; odc. (1); 
program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 167 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wakacje z 
Kabaretem - Szczecin 
2014. (1-2) Wakacje Jasia 
Kowalskiego

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2016 na 
bis - Waldemar Malicki i 
Filharmonia Dowcipu

03:55 Rozrywka Retro 
– Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /2/ - Boney M

05:15 Ukryta prawda 
(Ukochana 
teściowa) (325) - program 
obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (DZIECI 
NA KREDYT) (113) - 
program sądowy

07:10 Szpital (394) - 
program obyczajowy

08:10 Dr House VI (6/22) - 
serial obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni (KLUB) 
(3/13) - serial kryminalny

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

(Zniszczę ci życie) (669) - 
program obyczajowy

12:55 Sąd rodzinny (MIŁOŚĆ 
OFIARY) (114) - program 
sądowy

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (KREW 
NA PIERWSZEJ 
STRONIE) (568) - 
program sądowy

14:55 Szpital (395) - 
program obyczajowy

15:55 Zagubieni (5/25) - 
serial, USA

16:50 Kryminalni (JUBILER) 
(4/13) - serial kryminalny

17:55 Dr House VI (7/22) 
- serial obyczajowy, 
USA. Po szalonej nocy 
do szpitala Princeton 
Plainsboro trafia 
nastoletnia dziewczyna 
z ciężkim obrzękiem 
kończyn. Zespół stara się 
zdiagnozować pacjentkę, 
która nie mówi prawdy 
o tym, co miało miejsce 
feralnej nocy…

19:00 Ukryta prawda (Być 
albo nie być ojcem) (670) 
- program obyczajowy

20:00 Niania - film rodzinny, 
Wielka Brytania/USA/
Francja 2005.  
Pan Brown (Colin Firth) 
jest wdowcem, którego 
wielką pociechą, ale 
i niezmiernym utrapieniem 
jest siódemka niesfornych 
dzieci. Próbuje zatrudnić 
kogoś, kto upilnowałby 
jego potomstwo…

22:05 Lucyfer (9/13) - serial, 
USA

23:05 Rush (10) - serial, USA
00:05 Paranoja - film 

sensacyjny, USA/Indie/
Francja 2013.  
Dwóch potężnych 
miliarderów, potentatów 
branży technologicznej, 
którzy nie cofną się przed 
niczym, by zniszczyć 
rywala - a między nimi 
młody, idealistycznie 
usposobiony chłopak, 
wschodząca gwiazda 
świata biznesu, który 
może im porządnie 
zaszkodzić…

02:25 Moc Magii (TVN7 noc) 
(242/270) - program

04:35 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

05:45 Pojedynek na modę 
(1/10) - program

06:30 Gwiazdy prywatnie 
(1/8) - program lifestylowy

07:00 Magia Y - program
07:45 #Sława 3 (1/4) - 

program rozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość 5 

(4/12) - program
09:15 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (4/10) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (5/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (12) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
12 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Afera fryzjera 6 (7/12) 
- program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (1/12) - program 
rozrywkowy

14:15 Misja ratunkowa 
2 (1/10) - program 
rozrywkowy

15:00 Dziewczyny 
z wypiekami (2/8) - 
program

15:35 Zaskocz mnie! (6/10) - 
program rozrywkowy

16:10 Życie bez wstydu 5 
(11/12) - reality show

17:10 Co nas truje 2 (1/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
15 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (11/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy (4/12) 
- reality show

20:40 Zaskocz mnie! (8/10) - 
program rozrywkowy

21:10 W czym do ślubu 4 
(1/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (1/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16
22:55 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (1/12) - program 
rozrywkowy

23:40 Projekt Lady 3 (1/12) 
- program

00:40 Project Runway: 
Nastolatki 2 (1/10) - 
program rozrywkowy

01:35 W roli głównej – 
Dorota Szelągowska (6) 
- talk show

02:05 Najsztub słucha – 
Małgosia Rozenek (5/6) 
- talk show

02:35 W roli głównej – Ewa 
Chodakowska (6) - talk 
show

03:05 W roli głównej – 
Paweł Małaszyński (6/16) 
- talk show

03:35 Wiem, co jem 4 (6/15) 
- magazyn

04:05 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

04:35 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

06:05 Piłka nożna - Hity 
Mundialu

08:15 Kolarstwo MTB
09:15 Kolarstwo TdP
10:15 Kolarstwo torowe
12:10 Boks - Megafights
13:10 PN - Liga narodów 

zapowiedź
13:45 Piłka nożna - Hity 

Mundialu; Na żywo
15:50 PN - Mundial 2018
18:00 PN - Przed startem Ligi 

Narodów; Na żywo
19:00 PN - Mundial 2018 

-- Hity Mundialu
22:00 Sportowy Wieczór; 

Na żywo
22:35 Arena E-sport
23:15 PN - Mundial 2018 - 

Hity Mundialu
01:15 Boks - Gala w Nowym 

Jorku
03:15 Boks - Gala w Toronto
05:05 Sportowy Wieczór; 

Na żywo

06:00 TELEZAKUPY
06:30 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
07:01 Szukamy skarbów
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Za miastem
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Zrób to ze smakiem
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Wiedeńskie bobry; film 

dokum.; Austria (2015)
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Reportaż
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Sola Scriptura; reportaż
15:05 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
15:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

26; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda-2
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (32) - 

„Ciemna materia”; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Odkryj Małopolskę... na 

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

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; odc. 

26; reportaż
20:30 Astronarium (32) - 

„Ciemna materia”; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Spotkania w świecie 

ciszy; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 ALARM!; magazyn
23:00 Kryminalna Siódemka
23:20 Telekurier OPP
23:50 Wiedeńskie bobry; film 

dokum.; Austria (2015)
00:55 Astronarium (32) - 

„Ciemna materia”; magazyn
01:35 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:40 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
03:00 Zrób to ze smakiem
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

26; reportaż

06:50 Był taki dzień – 6 
września; felieton

06:55 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 18; serial TVP

07:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

08:30 Polskie 100 lat
09:05 Historia Polski – 

Bydgoszcz 1939; reportaż
09:40 Krew na bruku. 

Obrona Grodna 1939; film 
dokum.

10:05 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941, odc. 1-2; cykl 
dokumentalny

11:10 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

12:15 Jan Serce; odc. 3/10 - 
Mgiełka; serial TVP

13:35 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 5/8 
Greckie święte miasta; 
serial dokumentalny; 
Francja (2005)

14:40 Amerykańska broń; 
odc. 2; serial dokum.; 
Kanada (2013)

15:45 Zaginiona flota 
Kolumba; film dokum.; 
USA (2010)

16:40 Komunikaty Wojenne; 
odc. 13; felieton

16:50 Historia Polski – 
Polacy w Bitwie o Anglię; 
film dokumentalny

17:50 Było, nie minęło - 
kronika zwiadowców 
historii. - Wyzwanie 
rzucone ptakom

18:20 Taśmy bezpieki
18:55 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 19 (seria II odc. 
6); serial TVP

20:00 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 1/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:00 Wojna generałów; 
odc. 1/6 The Battle of 
Singapore; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

22:00 Spór o historię – 
Francuska kolaboracja; 
debata

22:35 Szerokie tory - Jeden 
dzień z życia dyrektora 
fundacji „Droga do domu”

23:15 Wyjęci spod prawa; 
odc. 2/4. Kapitan Moonlite 
(odc. 2); serial dokum.; 
Austria (2017)

00:15 Życie po radziecku; 
odc. 7/8 Pożyczka po 
radziecku; Białoruś (2012)

00:45 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941, odc. 3; cykl 
dokumentalny

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Inwazja, 
której nie było cz. 2; cykl 
dokumentalny

01:50 Było, nie minęło - 
kronika zwiadowców 
historii. - Wyzwanie 
rzucone ptakom

02:20 Najważniejsze 
miejsce na świecie...; 
film dokumentalny

6:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

7:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 
dla fanów sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

8:10 Magazyn kolarski; 
magazyn sportowy

8:40 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: Odra Opole - 
Chrobry Głogów

10:50 Atleci; magazyn 
11:20 Piłka nożna kobiet: 

Eliminacje Mistrzostw 
Świata; mecz: Polska - 
Szwajcaria

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
mecz towarzyski: Polska - 
Belgia

15:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: 
Kazachstan - Gruzja

18:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Niemcy - 
Francja

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

0:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Słowenia 
- Bułgaria
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