
W  ręce  częstochow-
skich policjantów wpadł 
34-latek  podejrzany 
zgwałcenie  60-latki. 
W chwili ataku kobieta 
zdążyła  jeszcze  wybrać 
numer  do  dzielnicowe-
go  i  poinformować,  że 
potrzebuje pomocy. Po-
licjant  natychmiast 
podjął  interwencję, 
dzięki  czemu  mężczy-
zna  został  zatrzymany 
tego samego dnia. W to-
ku  wykonywanych 
czynności  okazało  się 
również,  że  34-latek 
jest  podejrzany  o  znę-
canie  się  nad  swoją 
matką.

Kilka dni temu na te-
lefon służbowy dzielnico-
wego z komisariatu 

I w Częstocho-
wie zadzwoni-
ła zapłakana, 
wystraszona 
kobieta, która 
przedstawiła 
się i zdążyła 
tylko powie-
dzieć, że po-

trzebuje pomocy. Poli-
cjant próbował do niej 
oddzwonić, ale nikt już 
nie odbierał, dlatego na-
tychmiast przystąpił do 
działania. Przekazał tę 
informację swoim kole-
gom z wydziału krymi-
nalnego. Ci pojechali na 
miejsce i ustalili, że do 
mieszkania 60-latki 
przyszedł znany jej męż-
czyzna. – Był agresywny 
i groźbą oraz przemocą 
zmusił ją do obcowania 
płciowego, po czym ze-
rwał jej łańcuszek i kol-
czyki, zabrał telefon 
i uciekł – mówi podkom. 
mgr Marta Ladowska, 
oficer prasowy często-
chowskich policjantów. 
Śledczy ustalili rysopis 
podejrzanego i ruszyli 
w teren. Mężczyzna bar-
dzo szybko wpadł w ręce 
policjantów. Został za-
trzymany. Miał w organi-
zmie ponad 2 promile al-
koholu. Po wytrzeźwie-
niu został doprowadzony 
do Prokuratury Rejono-
wej Częstochowa-Pół-

noc, gdzie usłyszał za-
rzuty.

W toku wykonywanych 
czynności okazało się, że 
do podobnego zdarzenia 
z udziałem pokrzywdzo-
nej doszło też w sierpniu 
tego roku. Wtedy również 
kobieta miała zostać 
zmuszona przez tego sa-
mego mężczyznę do obco-
wania płciowego, jednak 
nie zgłosiła tego policji. 
Dodatkowo wyszło na 
jaw, że 34-latek jest po-
dejrzany o znęcanie się 
psychiczne i fizyczne nad 
swoją matką.

Zebrany w sprawie ma-
teriał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie mu za-
rzutów dwukrotnego 
zmuszania do obcowania 
płciowego, rozboju i znę-
cania się. Podejrzany to 
recydywista. Wcześniej 
odbywał już karę pozba-
wienia wolności za po-
dobne przestępstwa. Sąd 
zastosował wobec niego 
tymczasowe aresztowanie 
na okres 3 miesięcy.
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62-latek  zwrócił 
uwagę 22-latkowi, że-
by  nie załatwiał swo-
jej  potrzeby  fizjolo-
gicznej pod drzewem. 
Młody  mężczyzna 
wpadł w furię. Rzucił 
się  na  62-latka  i  go 
pobił.  Pokrzywdzony 
doznał  poważnych 
obrażeń,  w  tym  zła-
mania nogi.

Kilka dni temu oficer 
dyżurny z komisariatu I 
w Częstochowie otrzy-
mał zgłoszenie interwen-
cji na skwerku przy ulicy 
Focha. Jak ustalili śled-
czy, 62-latek został za-
atakowany, bo zwrócił 
młodemu mężczyźnie 
uwagę, aby nie załatwiał 
swojej potrzeby fizjolo-
gicznej pod drzewem. 
22-latek wpadł w furię. 
Bił i kopał pokrzywdzo-
nego po całym ciele. Na 
szczęście zareagowali 
przypadkowi świadko-
wie, którzy odciągnęli 
agresora i wezwali po-
moc. 62-latek został 
przewieziony do szpitala, a agresor do poli-
cyjnej celi. Zatrzymany miał w organizmie 
prawie 3 promile alkoholu.

Po wytrzeźwieniu został doprowadzony do 

Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Pół-
noc, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. 
Prokurator zastosował wobec niego środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru.
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Kiedrzyn

16-latek oskarżony o zabójstwo 75-letniej 
kobiety!
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Zwrócił uwagę

Został brutalnie pobity
Częstochowa

34-latek zgwałcił 
i okradł 60-latkę

Makabryczna zbrodnia w dzielni-
cy Kiedrzyn. 16-latek podejrzewa-
ny jest o to, że zabił swoją 75-let-
nią sąsiadkę. Kobieta miała obraże-
nia głowy oraz związane ręce i no-
gi. Sprawca zabrał z jej domu pie-
niądze, kosztowności i dokumenty, 
a  następnie  podpalił  kobietę.  Na 
wniosek prokuratora z Prokuratury 
Rejonowej  Częstochowa-Północ  i 
śledczych  sąd  zastosował  wobec 
zatrzymanego 3-miesięczny areszt.

Do zdarzenia doszło w piątek nad 
ranem w dzielnicy Kiedrzyn w Często-
chowie. Oficer dyżurny otrzymał zgło-
szenie pożaru domu. Kiedy strażacy 
weszli do środka okazało się, że w jed-
nym z pomieszczeń znajduje się ciało 
nadpalonej kobiety. 75-latka miał 
związane ręce i nogi oraz uraz głowy. 
Przybyły na miejsce lekarz stwierdził 
jej zgon. W domu widoczne były ślady 
plądrowania. - Z ustaleń funkcjona-

riuszy wynika, że sprawca uderzył ko-
bietę, skrępował, okradł, a następnie 
podpalił benzyną. Śledczy natych-
miast podjęli działania, które dopro-
wadziły ich do podejrzanego o udział 
w tej makabrycznej zbrodni - pod-
kom. mgr Marta Ladowska, oficer 
prasowy częstochowskich policjan-
tów. Okazało się, że to 16-latek miesz-
kający na sąsiedniej posesji. Chłopak 
został zatrzymany.

Zebrany w sprawie materiał dowo-
dowy pozwolił na przedstawienie mu 
w Prokuraturze Rejonowej Częstocho-
wa-Północ zarzutów zabójstwa ze 
szczególnym okrucieństwem, rozboju 
i kradzieży. Sąd zastosował wobec po-
dejrzanego środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowania 
na okres 3 miesięcy. Prokurator, 
wspólnie ze śledczymi z częstochow-
skiego wydziału kryminalnego ustala-
ją szczegóły sprawy.

kg

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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Gra antydyskryminacyjna

Na tropie uprzedzeń
Czy  łatwo  ulegamy  stereoty-

pom, kiedy stykamy się z drugim 
człowiekiem? Do czego to prowa-
dzi?  Czy  komukolwiek  to  służy 
czy raczej szkodzi? Na te i podob-
ne  pytania  poznamy  odpowiedzi 
grając  w  antydyskryminacyjną 
grę  opracowaną  przez  często-
chowski magistrat.

Gra, której koncepcję opracował 
zespół skupiony wokół pełnomoc-
niczki prezydenta Częstochowy ds. 
równych szans Agaty Wierny, jest 
kolejnym z działań częstochowskie-
go samorządu prowadzonych w ra-
mach edukacji antydyskryminacyj-
nej. Gra – korzystająca z bardzo 
prostych rekwizytów – wpisuje się w 
nurt tzw.  serious games, których 
celem jest nie tylko wspólna zaba-
wa, ale także namysł nad swoimi po-
stawami, poglądami, interakcjami z 
ludźmi, a także rozwiązywanie pro-
blemów, a przez to zdobywanie, roz-
wijanie i utrwalanie rozmaitych spo-
łecznych kompetencji.       

– Uczestniczki i uczestnicy gry zo-
stają podzieleni na mniejsze zespoły. 
Każdy zespół otrzymuje wizerunki 
osób, z którymi wiąże się pewna kry-
minalna zagadka do rozwiązania – 
mówi Marcin Breczko z biura praso-
wego magistratu. - Na początku gra-
jący bazują jedynie na wizerunkach, 
ale potem otrzymują od prowadzą-
cych grę nowe wskazówki – muszą 
je wspólnie trafnie zinterpretować, 

aby zagadkę rozwikłać. Gdy tylko 
gra się zaczyna, natychmiast okazu-
je się, że stereotypy, klisze, obiegowe 
opinie, wyobrażenia odgrywają 
ogromną rolę w ocenie osób i faktów. 
Uczestniczki i uczestnicy uświada-
miają sobie wszechobecność stereo-
typów i uprzedzeń, a otrzymując in-
formacje zwrotne o swoich błędach i 
postępach, przekonują się, że ste-
reotypowe myślenie prowadzi na 
manowce – uniemożliwia uzyskanie 
rzetelnego obrazu sytuacji i tworze-
nie skutecznych rozwiązań. Przy 
okazji grający dowiadują się, skąd 
biorą się stereotypy i jak można so-
bie z nimi radzić. Doświadczenia 
przyswojone podczas gry, w grupo-
wej interakcji i w konfrontacji z pro-
blemem, stają się źródłem wiedzy, z 
której można później korzystać w re-
alnych życiowych sytuacjach – z po-
żytkiem dla siebie i innych – opo-
wiada Marcin Breczko.     

Gra stworzona w Urzędzie Miasta 
Częstochowy sprawdziła się już wie-
lokrotnie podczas warsztatów pro-
wadzonych z rozmaitymi grupami –   
przedsiębiorcami, kadrą pedagogicz-
ną i urzędniczą, a także z młodzieżą. 
- Za każdym razem spełnia swoje za-
danie – zwraca uwagę na istnienie 
uprzedzeń, związane z nimi pułapki 
i niebezpieczeństwa, a także szkody, 
jakie ponoszą osoby, które tak usil-
nie chcemy wtłoczyć w ciasne ramy 
stereotypów – podsumowuje.
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Gala Ekonomii Społecznej

Nagrody za działalność  w organizacjach pozarządowych

Prezydent miasta po raz kolejny 
przyznał nagrody za działalność w 
organizacjach  pozarządowych. 
Podczas uroczystej Gali Ekonomii 
Społecznej w Filharmonii Często-
chowskiej  odebrało  je  10  laure-
atów. Wręczono również dwa inne 
wyróżnienia.

Nagrody Prezydenta Miasta Często-
chowy za działalność w organizacjach 
pozarządowych są przyznawane oso-
bom fizycznym, organizacjom poza-
rządowym oraz podmiotom wymienio-
nym w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. W tym 
roku przyznano również dwa inne wy-

różnienia. Złotą Honorową Odznakę 
„Za Zasługi dla Województwa Śląskie-
go” otrzymała dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie Graży-
na Klamek. Po raz pierwszy w historii 
Gali Ekonomii Społecznej, w związku 
z ogłoszeniem roku 2018, Często-
chowskim Rokiem Praw Kobiet, przy-
znano Nagrodę Równości im. Mieczy-
sławy Biegańskiej. Otrzymała ją ad-
iunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwer-
sytetu Śląskiego  Edyta Widawska.

Wydarzeniu towarzyszył występ 
Częstochowskiego Teatru Tańca, któ-
ry zaprezentował spektakl pt. „Nigdy 
więcej”.
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AKTUALNOŚCI
Ogólnopolski konkurs

Częstochowa przyjazna 
rowerzystom

Częstochowa otrzymała 
certyfikat „Gmina Przyja-
zna  Rowerzystom”.  Pol-
skie  Towarzystwo  Tury-
styczno – Krajoznawcze, 
które  organizowało  kon-
kurs, doceniła nasze mia-
sto  za  „twórczy  wkład 
w  rozwój  turystyki  rowe-
rowej”  w  ostatnich  la-
tach.

Certyfikaty zostały wrę-
czone podczas uroczystej 
gali, zorganizowanej w trak-
cie Międzynarodowych Tar-
gów Rowerowych Kielce Bi-
ke – Expo. Oprócz Często-
chowy w kategorii miast od 
100 – 500 tys. mieszkań-
ców wyróżniono jeszcze 
Białystok, Bydgoszcz, Ka-
lisz i Koszalin.

- Decyzja o przyznaniu 
certyfikatu „Gmina Przyja-
zna Rowerzystom” jest efek-
tem aplikacji złożonej przez 
częstochowski Miejski Za-
rząd Dróg i Transportu, 
w której udokumentowane 
zostały inwestycje, działania 
i osiągnięcia miasta z zakre-
su rozwoju infrastruktury 
i turystyki rowerowej na 
przestrzeni ostatnich kilku-

nastu miesięcy – podkreśla 
biuro prasowe magistratu. 
Eksperci rowerowi, członko-
wie PTTK oraz przedstawi-
ciele Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, pod auspicjami 
którego przeprowadzono 
konkurs, docenili m.in.: cią-
głą rozbudowę infrastruktu-
ry rowerowej w Częstocho-
wie, aktywizację środowiska 
rowerowego poprzez organi-
zację licznych imprez, współ-
pracę z ościennymi gminami 
oraz skuteczne wdrożenie 
Systemu Roweru Miejskiego.

  -  Kilka lat temu otrzy-
maliśmy wyróżnienie w ra-
mach konkursu „Gmina 
przyjazna rowerzystom”, 
a teraz będziemy mogli 
szczycić się już mianem 
„miasta przyjaznego rowe-
rzystom”. Oprócz satysfak-
cji z pozytywnej oceny nie-
zależnych ekspertów, to po-
twierdzenie, że działania za-
planowane i realizowane 
w ramach programów „Lep-
sza Komunikacja w Często-
chowie” i „Kierunek – przy-
jazna Częstochowa” zmie-
rzają w dobrym kierunku  – 
podkreśla prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Przypomnijmy, że aktual-
na sieć dróg rowerowych 
w Częstochowie liczy już ok. 
76 kilometrów (44 km wię-
cej niż w końcu 2010 r.) 
i wciąż jest rozbudowywa-
na. Częstochowa zamierza 
m.in. docelowo połączyć się 
drogami rowerowymi 
z wszystkimi okolicznymi 
gminami. Dzięki zaplano-
wanym z myślą o rowerzy-
stach europejskim projek-
tom drogowym udało się ta-
kie połączenie w ostatnim 
czasie sfinalizować z Kono-
piskami, a wcześniej z Rę-
dzinami. Efektem porozu-
mienia ze Mstowem jest no-
wa turystyczna ścieżka ro-
werowa łącząca się na Prze-
prośnej Górce. Obecnie 
Częstochowa realizuje – 
obok inwestycji drogowej - 
ważny fragment drogi rowe-
rowej do Olsztyna, pomię-
dzy rondem Szwejkowskie-
go a skwerem Lotników.

Niedawno powstała nowa 
strona i aplikacja, prezen-
tująca i promująca trasy ro-
werowe w Częstochowie 
i okolicach:  www.brama-
jury.pl.
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NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH 
POZARZĄDOWYCH ZA ROK 2018

w kategorii osoba fizyczna:
Tomasz Boral  - instruktor sztuk walki, medalista Mistrzostw 
Polski w kick-Boxingu, prezes Stowarzyszenia Sztuk i Spor-
tów Walki „Backfist”, propagującego styl życia korzystny dla 
zdrowia psychicznego, zapobiegający izolacji społecznej. 
Prowadzi bezpłatne zajęcia dla osób znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej: bezrobotnych, doświadczonych życio-
wo, uzależnionych.
Stanisław Całus  - jeden z założycieli i wieloletni prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Częstochowy, społecznik, inicjator m.in. 
budowy gazociągów w wielu dzielnicach miasta, budowy do-
mu kultury i sali gimnastycznej w Mirowie.
Krzysztof Kubik  - przewodniczący częstochowskiego od-
działu Stowarzyszenia „Pokolenia”, mającego na celu wzrost 
aktywności osób starszych poprzez zorganizowanie spotkań 
i zajęć turystyczno-rekreacyjnych. Jeden z organizatorów 
spotkania z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, które odby-
ło się w Pająku k/Częstochowy. Działa na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej i zagro-
żonych wykluczeniem społecznym
Elżbieta Markowska  - prezeska Stowarzyszenia Częstochow-
skie Amazonki i liderka wolontariuszek. Od 2005 roku pracuje na 
rzecz kobiet po chorobie nowotworowej, jest organizatorką Mar-
szu Różowej Wstążki, Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po 
chorobie nowotworowej na Jasną Górę. Współpracuje z często-
chowskimi szpitalami, gdzie ochotniczki-wolontariuszki niosą ko-
bietom pomoc przed i po operacji. Aktywnie działa w miejskich 
radach na rzecz osób niepełnosprawnych i praw pacjenta.
Andrzej Wosik  - wieloletni prezes Polskiego Związku Dział-
kowców Okręg w Częstochowie. Inicjator 2 ogrodów działko-
wych w Częstochowie, aktywny uczestnik prac nad nową 
ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, finansowaniu 
ogrodowej infrastruktury. Zasłużony w rozwój ogrodnictwa 
działkowego w naszym mieście i budowę społeczeństwa oby-
watelskiego.
Paulina Ziembacz  - wiceprezeska Fundacji Oczami Brata. 
Asystentka osoby niepełnosprawnej, z wieloletnim doświad-
czeniem zdobytym jako wolontariuszka. Inicjatorka szeregu 
działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, trener aktyw-
ności społecznej. Wprowadziła m.in. w Częstochowie usługę 
przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych 
osób zależnych. Aktywnie działa w Fundacji Oczami Brata, 
mobilizując osoby z niepełnosprawnością do działania i pod-
jęcia walki ze swoimi ograniczeniami.

w kategorii osoba prawna
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w 
Częstochowie – na terenie Częstochowy zrzesza 962 osób 
z niepełnosprawnością związana ze wzrokiem. Główne dzia-
łania stowarzyszenia to rehabilitacja społeczna, zawodowa i 
środowiskowa podopiecznych. Prowadzi Bibliotekę Książki 
Mówionej, ośrodek wychowawczo-rewalidacyjny, realizuje 
szereg projektów, m.in. „Absolwent-Wspieranie niewidomych 
na rynku pracy”, „Sztuka przez dotyk” –warsztaty dla dzieci i 
młodzieży niewidomej i słabo widzącej”. Organizuje konkursy, 
warsztaty, wystawy, imprezy integracyjne i sportowe dla osób 
niewidomych i słabo widzących oraz ich opiekunów.
Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani Czę-
stochowa”, który zrzesza ponad 100 członków. Głównym 
celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, udział 
w imprezach sportowych, przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym. „Zabiegani” są organizatorem corocznego Biegu 
Częstochowskiego, Biegu Rodzinnego, Treningu od zmierz-
chu do świtu – dla uczczenia Święta 11 listopada. Najnowszą 
inicjatywą są Jesienne Piątki Zabieganych – cykl otwartych 
treningów biegowych adresowanych do mieszkańców, które 
odbywają się w kolejne piątki do końca listopada.
Stowarzyszenie „Senior Tur” – działa od 2013 roku, w tym 
czasie zorganizowało 32 zbiorowe wystawy fotograficzne 
członków. Jest organizatorem 29 spotkań z ciekawą fotogra-
fią i ciekawymi ludźmi, 74 wyjazdów plenerowych dla senio-
rów, których efektem były wystawy fotograficzne. Stowarzy-
szenie działa na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawno-
ścią , aktywizując ich do działania na rzecz środowiska lokal-
nego.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Często-
chowie – kieruje, inspiruje i wspiera prace 36 kół TPD na te-
renie miasta, skupia 164 członków i dziesiątki członków 
wspierających oraz wielu przyjaciół dzieci. Swoją działalno-
ścią Towarzystwo obejmuje szczególnie dzieci zaniedbane 
wychowawczo, chore oraz rodziny znajdujące się w trudnych 
sytuacjach życiowych (dożywianie, organizowanie wypoczyn-
ku, pomoc w zakupie odzieży, leków, rehabilitacji). Towarzy-
stwo jest organizatorem wielu kulturalnych imprez miejskich, 
m.in. przeglądu Małych Form Teatralnych- terapia przez sztu-
kę oraz realizatorem projektów dla dzieci, m.in. „Mój region-
-moja Ojczyzna”, „Odyseja młodych umysłów”, „Pomagamy 
innym”. W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi 
jubileusz 100-lecia istnienia.

http://www.bramajury.pl/
http://www.bramajury.pl/
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Jurajskie  pie-
czonki, wspólna za-
bawa przy ognisku, 
przejażdżki  konne, 
konkursy dla doro-
słych, gry i zabawy 
dla  dzieci  to  tylko 
wybrane  z  wielu 
atrakcji,  z  których 
chętnie  korzystali 
uczestnicy  „Dnia 
Pieczonego  Ziem-
niaka” w Poniku.

Na ogromnym 
ognisku przygotowa-
no kilkanaście garn-
ków pysznych juraj-
skich pieczonek. 
Dzieci oblegały dmuchany zamek, jeź-
dziły konno i bawiły się z animatorkami. 
Całe rodziny i grupy znajomych chętnie 
brały udział w konkursach, np. przecią-
ganie liny czy lepienie klusek ziemnia-
czanych na czas, które później podano z 

gulaszem. Były także wspólne tańce, 
śpiewy i degustacje lokalnych specjałów.

Głównymi organizatorami wydarzenia 
byli: Sołtys i Rada Sołecka Poniku oraz 
Radny Rady Gminy Janów Adam Ucie-
klak, a partnerami Gmina Janów i SO-
KiS w Janowie. 

Dzień pieczonego ziemniaka

Remiza w Radoszewnicy 
przekazana na cele 

społeczne
Burmistrz  Koniec-

pola,  Ryszard  Suliga 
w imieniu gminy pod-
pisał w Kancelarii No-
tarialnej,  w  Często-
chowie  umowę  uży-
czenia  remizy  w  Ra-
doszewnicy.

Dwukondygnacyjny 
budynek przy ulicy Ko-
niecpolskiej 46 został 
przekazany do bezpłat-
nego używania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w 
Radoszewnicy z możli-
wością dalszego użycze-
nia części nieruchomo-
ści na rzecz stowarzy-
szeń i organizacji poza-
rządowych prowadzą-
cych działalność inte-
gracyjno – kulturalną.

Ochotnicza Straż Po-
żarna reprezentowana 
była przez Roberta Pośpiecha – Prezesa 
OSP w Radoszewnicy i Skarbnika OSP – 
Józefa Wypart.

W tym ważnym wydarzeniu uczestni-
czyła równie Krystyna Dąbrowska – soł-
tys i Prezes Stowarzyszenia „Pod Wiatra-
kami”, które w tym obiekcie będzie pro-
wadziło działalność na rzecz integracji 
mieszkańców.

Jest to kolejne centrum aktywności lo-
kalnej, które przy wsparciu gminy Ko-
niecpol, powstaje na obszarach wiejskich 
i na bazie istniejących remiz.

– Realizujemy kolejno plan tworzenia 
małych ośrodków integracji lokalnej w 
małych miejscowościach, aby każdy 

mieszkaniec miał jak najbliżej do takiego 
miejsca – mówi burmistrz Ryszard Suli-
ga. - Naszym celem jest prowadzenie dzia-
łalności integracyjno-kulturalnej, a 
przede wszystkim wspieranie działań kul-
tywujących lokalne tradycje. Do tej pory 
takie mini-centra powstały w Kuźnicy 
Grodziskiej, Okołowicach, Rudnikach, 
Starym Koniecpolu. Czynimy starania 
formalno-prawne nad dokończeniem bu-
dowy remizy w miejscowości Teresów, 
gdzie działa Stowarzyszenie „Tereska”. 
Obiekt ten od wielu lat stoi w stanie suro-
wym. Podobna sytuacja dotyczy Około-
wic, które staraniem gminy już otrzymały 
dotację na dalszy remont remizy, a w 
szczególności na wymianę dachu - dodał.

Gmina  Olsztyn  otrzyma-
ła  defibrylator.  Urządzenie 
trafiło na ręce  wójta gminy 
Olsztyn  Tomasza  Kuchar-
skiego  w  ramach  projektu 
prowadzonego przez Grupę 
Jurajską GOPR „Serce Ju-
ry”.

Popularnie nazywany skró-
tem AED (z jęz. ang:   Automa-
ted External Defibrillator – Au-
tomatyczny Defibrylator ze-
wnętrzny), jest urządzeniem 
ratowniczym, którego użycie w 
sytuacji zatrzymania akcji ser-
ca, jest jednym z najbardziej 
skutecznych działań ratują-
cych życie. Defibrylator ten jest 
w pełni automatyczny, dzięki 
czemu obsłużyć go może każdy 
– wystarczy postępować zgod-
nie wydawanymi przez urzą-
dzenie komunikatami głosowy-
mi (wydawane są w języku pol-
skim).

Jak podkreślił naczelnik 
Grupy Jurajskiej GOPR Robert 
Pilarczyk, przekazanie defibry-
latora dla Olsztyna jest nie-
przypadkowe, ponieważ to jed-
no z najbardziej atrakcyjnych, a co za 
tym idzie uczęszczanych przez turystów 
miejsc na Jurze,   w związku z czym te-
go rodzaju działanie na rzecz bezpie-
czeństwa jest jak najbardziej uzasadnio-
ne.

– Chciałbym wyrazić słowa podzięko-
wania za sfinansowanie defibrylatora. 
Dotychczasowe współdziałanie Gminy 
Olsztyn i Grupy Jurajskiej GOPR zapro-
centowało kolejnym ważnym krokiem 

poprawiającym bezpieczeństwo miesz-
kańców Olsztyna i odwiedzających nasz 
teren turystów. Liczymy na dalszą dobrą 
współpracę – zaznaczał wójt Tomasz Ku-
charski.

Defibrylator znajduje się w specjalnej 
zielonej skrzynce, tuż przy wejściu do 
Urzędu Gminy. Idea jest taka, aby sprzęt 
mógł być użyty w każdej chwili przez do-
wolną osobę. Skrzynka nie jest zamknię-
ta. Została natomiast wyposażona w sys-
tem sygnalizacji jej otwarcia.

Defibrylator dla Olsztyna

KONIECPOL

Budowa ulicy Niwa w Okołowicach 
zmierza ku końcowi. Choć prace jesz-
cze się nie zakończyły, to mieszkań-
cy mogą już korzystać z nawierzchni. 
Wykonano bowiem warstwę z betonu 
asfaltowego  i pobocza. Ulica  zyskała 
zupełnie nowe oblicze.

Do tej pory nawierzchnia gruntowa uli-
cy Niwa była pełna ubytków i nierówno-
ści. Droga stanowi dojazd nie tylko do po-
sesji ale, to także szlak komunikacyjny 
prowadzący z Okołowic i sąsiednich miej-
scowości do miejscowości Załęże z konty-
nuacją drogi w kierunku Włoszczowy.

To kolejna z inwestycji drogowych, któ-
rą w bardzo krótkim czasie udało się zre-
alizować na terenie gminy. Drogi i chodni-
ki w gminie Koniecpol powoli zaczynają 
być funkcjonalne dla użytkowników i sieć 
drogowa zyskuje kolejne nawierzchnie as-
faltowe. Są one budowane lub przebudo-
wywane  zarówno na terenach miejskich, 
jak i wiejskich, celem zapewnienia zrów-

noważonego rozwoju wszystkich obsza-
rów gminy.

Ulica Niwa niemal gotowa

Na stadionie przy 
zalewie Pająk odby-
ły  się  Gminne  Za-
wody  Sportowo-Po-
żarnicze.  Strażacy 
walczy  o  puchar 
wójta gminy Kono-
piska. 

Turniej organizo-
wany jest na terenie 
gminy już od kilku-
dziesięciu lat. W tym 
roku uczestniczyło 
łącznie 8 drużyn, 
w tym 2 drużyny mło-
dzieżowe startujące według regulaminu 
CTIF. Zawody rozgrywane były w konku-
rencjach: sztafeta pożarnicza z przeszko-
dami i ćwiczenia bojowe. Sportowa rywa-
lizacja o zajęcie, jak najlepszego miejsca 
w turnieju powoduje, że drużyny solidnie 
przygotowują się do zawodów. Ćwicząc 
strażacy podnoszą sprawność fizyczną 
i bojową. 

W tegorocznej edycji Gminnych Zawo-
dów Sportowo – Pożarniczych o Puchar 
Wójta Gminy Konopiska w klasyfikacji 
generalnej w kategorii drużyn męskich 
zwyciężyli druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej   z Wąsosza Łaźca.  Drugie miej-
sce zajęli strażacy z OSP Jamki i na kolej-
nych miejscach uplasowali się zawodnicy 

z OSP Hutki – 3 miejsce, OSP Rększowice 
– 4 miejsce i OSP Konopiska – 5 miejsce. 
W tym roku nie startowała drużyna senio-
rów z OSP Aleksandria.

W klasyfikacji generalnej w kategorii 
drużyn męskich zwyciężyli druhowie  
I Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
z OSP Aleksandria.  Ponadto w rywaliza-
cji poza konkursem wystąpiła druga dru-
żyna MDP z OSP w Aleksandrii, która 
w sportowej rywalizacji pokazała swoje 
bardzo dobre przygotowanie. Zwycięzcy 
będą reprezentować gminę Konopiska 
w Powiatowych Zawodach Sportowo – Po-
żarniczych o Puchar Starosty Powiatu 
Częstochowskiego, które odbędą się 29 
września w Kościelcu.

Strażacka rywalizacja

KONIECPOL

OLSZTYN

KONOPISKA

oprac. kg

JANÓW

WIEŚCI Z GMIN
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Zamiast grzybów znalazł bomby
10  niewybuchów  zna-

lazł  mężczyzna,  który 
wybrał się na grzyby do 
lasu w rejonie Łabęd. Na-
tychmiast  zadzwonił 
pod  nr  112  i  o  znale-
zisku  poinformował 
służby.  Miejsce  zostało 
zabezpieczone przez po-
licję i straż pożarną. 

Niebezpieczne znalezi-
sko znajduje się w odległo-
ści ok. 20 m od ul. Toszec-
kiej, w lesie pomiędzy Ła-
będami, a Czechowicami. 
Są to prawdopodobnie 
bomby lotnicze z okresu II 
wojny światowej. Znalazł 
je pan Michał z Gliwic. 
Przy tej okazji policja przy-
pomina i ostrzega - tego rodzaju znalezi-
ska, pomimo upływu lat, są w dalszym 
ciągu bardzo niebezpieczne. Zabronione 
jest ich odkopywanie, przenoszenie czy 

rozbrajanie. Takie nieodpowiedzialne za-
chowanie może grozić śmiercią lub kalec-
twem. W przypadku odnalezienia niewy-
buchu należy jak najszybciej skontakto-
wać się z jednostką policji.

Zapomniał, jak zachować się 
na rondzie

Zabójca zatrzymany 
bezpośrednio po ataku

Poszukiwany sam zgłosił się 
na policję

Sosnowieccy  policjanci  zatrzymali 
51-letniego  mieszkańca  Sosnowca, 
który na ulicy kilkakrotnie pchnął no-
żem 62-letnią kobietę. Mężczyzna zo-
stał osadzony w areszcie. Jeśli zosta-
nie  mu  przedstawiony  zarzut  zabój-
stwa, może mu grozić dożywotnie po-
zbawienie wolności.

Sosnowieccy policjanci otrzymali zgło-
szenie, że  przed jednym z bloków miesz-
kalnych  w dzielnicy Niwka, doszło do 
pchnięcia nożem. Przybyli na miejsce 

mundurowi dokonali błyskawicznych 
ustaleń, które pozwoliły na zatrzymanie 
już chwilę później sprawcy przestępstwa. 
Okazał się nim być 51-letni mieszkaniec 
Sosnowca. Niestety, rany kilkakrotnie 
pchniętej nożem kobiety okazały się zbyt 
poważne. Pomimo natychmiastowo udzie-
lonej pomocy lekarskiej, po przewiezieniu 
do szpitala pokrzywdzona zmarła. Spraw-
ca, u którego badanie trzeźwości wykaza-
ło 0,3 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu, został osadzony w areszcie. O 
jego dalszym losie zadecyduje prokurator. 

Zabrzańscy policjanci zatrzy-
mali  mężczyznę  poszukiwane-
go europejskim nakazem aresz-
towania. Mężczyzna, który sam 
zgłosił  się  na  komisariat,  po-
szukiwany był przez polski wy-
miar  sprawiedliwości  za  zabój-
stwo.  Ukrywał  się  w  Holandii. 
Zatrzymany została już osadzo-
ny w zakładzie karnym.

Do komisariatu III w Zabrzu 
zgłosił się mężczyzna, który po-
szukiwany był przez polski wy-
miar. Mężczyzna, który został 
skazany na karę 25 lat pozbawie-
nia wolności za zabójstwo swojej 
dziewczyny „odsiedział” już 22 la-
ta. Będąc na przepustce z więzie-
nia wyjechał z Polski i ukrywał się 
w Holandii. 43-latek chcąc 
w końcu rozpocząć nowe życie, 
zrozumiał, że musi odbyć karę 
więzienia do końca. Pozostało mu 
do „odsiadki” niecałe 3 lata. Za-
trzymany została już osadzony 
w zakładzie karnym.

Ukradł naklejki z Biedronki

Strzelał do sąsiadki i twierdził, 
że „wybije” całą jej rodzinę

Wśród rozwiązywanych przez policję 
spraw poważnych są i takie, które mo-
gą wywoływać uśmiech na twarzy. Zda-
rzają  się  chociażby  kradzieże wirtual-
nej  zbroi,  czy  też  innych  akcesoriów 
bohaterów  gier  komputerowych.  In-
nym przykładem może być rozwiązana 
ostatnio  sprawa  kradzieży  naklejek, 
upoważniających do odbioru maskotek 
w sklepie jednej z ogólnopolskich sieci.

30 sierpnia, w jednym z gliwickich mar-
ketów ktoś, wykorzystując chwilową nie-
uwagę sprzedawcy, skradł prawie 1800 
naklejek uprawniających do odbioru plu-

szaków. Kradzież naklejek zdaje się błahą 
rzeczą, jednak ktoś przecież musi się 
z nich rozliczyć, inaczej zostanie obciążo-
ny. Ich wartość jest zaś niebagatelna, 
gdyż to kwota prawie 1800 zł.

Sprawą zajęli się policjanci. Po kilku 
dniach przyszli do mieszkania pewnego 
38-latka. Mężczyzna nie krył zdziwienia 
widokiem stróżów prawa. Znaleziono 
u niego skradzione przedmioty oraz jed-
nego pluszaka, którego otrzymał w skle-
pie za część naklejek. Prawie 40-letni 
mężczyzna nigdy wcześniej nie był karany 
i nie potrafił wytłumaczyć swojego nieod-
powiedzialnego zachowania.

Najpierw  wyzywał 
i groził, że ją zabije, a po-
tem chwycił w dłoń wia-
trówkę  i zaczął  strzelać. 
53-latek  z  Żor  dwukrot-
nie  zaatakował  swą  są-
siadkę i zapowiedział, że 
„powybija”  całą  jej  ro-
dzinę.  Policjanci  zatrzy-
mali mężczyznę i zabez-
pieczyli broń. W miniony 
weekend  przedstawili 
mu zarzuty, a prokurator 
objął  policyjnym  dozo-
rem.

W miniony weekend po-
licjanci zatrzymali 53-let-
niego mieszkańca Żor, który z wiatrówki 
strzelał do swojej sąsiadki. Kiedy kobieta 
zgłosiła się do komendy i zrelacjonowała, 
co wydarzyło się przed jej domem, stróże 
prawa natychmiast pojechali na miejsce 
i zatrzymali agresora. Zabezpieczyli też 
broń, którą dwukrotnie w ciągu tygodnia 
mierzył do pokrzywdzonej.

Jak się okazało, sąsiad najpierw wyzy-
wał i groził, że zabije 38-latkę, dwa razy 
też celował w nią i oddawał strzały. Na 
szczęście jednak kobieta zdążyła schować 
się za budynkiem i nie odniosła żadnych 

obrażeń. Kiedy sąsiad skierował groźby 
także wobec najbliższych pokrzywdzonej 
i zaczął wymachiwać kosiarką spalinową 
przy jej ogrodzeniu ta natychmiast zgłosi-
ła się do komendy.

W piątek śledczy przedstawili mężczyź-
nie łącznie trzy zarzuty tj. dwukrotnego 
narażenia na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu i kierowania gróźb karal-
nych pod adresem pokrzywdzonej. Proku-
rator objął go policyjnym dozorem i wkrót-
ce skieruje akt oskarżenia do sądu. 53-lat-
kowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

oprac. kg

Policjanci z drogówki zatrzy-
mali 21-latka, który zapomniał 
o  zasadach  obowiązujących  w 
ruchu  okrężnym  i  z  impetem 
wjechał  na  rondo  uderzając  w 
wysepkę i niszcząc rosnącą tam 
zieleń. Jak się okazało, kierow-
ca  hondy  miał  w  organizmie 
dwa  promile  alkoholu,  jechał 
bez dokumentów i miał już za-
trzymane prawo jazdy za jazdę 
w stanie nietrzeźwości. Piratowi 
drogowemu grozi do  trzech  lat 
więzienia.

W nocy z soboty na niedzielę, 
około 5.45 mundurowi pojechali 
na skrzyżowanie o ruchu okrężnym przy 
ulicy Rybnickiej, gdzie doszło do kolizji 
drogowej. Na miejscu patrol drogówki za-
stał hondę, która stała na wysepce ronda 
oraz kierującego pojazdem. Jak ustalono, 
mężczyzna jadąc od Rybnika w kierunku 
centrum Wodzisławia nie dostosował 
prędkości do panujących warunków dro-
gowych i z impetem wjechał na środek 
ronda „europejskiego” zatrzymując się na 
wysepce. 21-latek poddany badaniu na al-
komacie wydmuchał dwa promile. Ponad-
to po sprawdzeniu w policyjnych bazach 
danych wyszło na jaw, że ma zatrzymane 
„prawko” za jazdę w stanie nietrzeźwości. 
Podczas kontroli nie miał żadnych doku-
mentów z samochodu. Piratowi drogowe-
mu grozi teraz do trzech lat więzienia.

Policjanci przypominają jak 
poprawnie jeździć po rondzie:

Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że 
na skrzyżowaniu ruch odbywa się dokoła 
wyspy lub placu w  kierunku wskazanym 
na znaku. Oznacza to, że skoro nasze prze-
pisy nie przewidują szczególnych uregulo-
wań w  przypadku rond, to obowiązują na 
nich ogólne zasady ruchu drogowego.

Jeśli przed rondem umieszczono znaki 
„ruch okrężny” i  „ustąp pierwszeństwa”, 
to pojazdy znajdujące się już na skrzyżo-
waniu mają pierwszeństwo przed tymi, 
które na skrzyżowanie chcą wjechać; ta 
zasada dotyczy również tramwajów – 
wjeżdżając na rondo, przepuszczają po-
jazdy znajdujące się na nim, natomiast 
przy zjeździe ze skrzyżowania nabywają 
pierwszeństwa. Uwaga! Jeżeli przed ron-
dem umieszczono wyłącznie znak C-12 

„ruch okrężny” (bez znaku „ustąp pierw-
szeństwa”), to obowiązuje zasada „prawej 
ręki”, czyli wjeżdżający na rondo mają 
pierwszeństwo przed tymi, którzy już po 
nim jadą. Tak oznakowane skrzyżowania 
zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Jeżeli na rondzie funkcjonuje sygnali-
zacja świetlna, to ona decyduje o pierw-
szeństwie przejazdu (dotyczy także tram-
wajów); jeśli sygnalizatory jednocześnie 
zezwalają na ruch tramwajów i  samocho-
dów, to tramwaj ma pierwszeństwo przed 
samochodem. Ważne: na skrzyżowaniu 
oznaczonym znakami C-12 tramwaj ma 
pierwszeństwo także wtedy, gdy skręca, a  
auto jedzie na wprost!

Zajmując pas ruchu przed wjazdem na 
rondo, należy robić to zgodnie z ogólnymi 
zasadami. Jeśli jedziemy prosto lub skrę-
camy w  prawo, najwygodniej i  najbez-
pieczniej zająć prawy pas; podczas opusz-
czania ronda z pasa innego niż prawy 
przecinamy inne pasy ruchu. W  takiej sy-
tuacji mamy obowiązek ustąpić pierw-
szeństwa pojazdom znajdującym się na 
tych pasach (np. jadącym na wprost).

Przy zmianie pasa na rondzie obowią-
zują takie same zasady, jak na prostej 
drodze, a  to oznacza, że zgodnie z  kodek-
sem drogowym kierujący pojazdem, zmie-
niając zajmowany pas ruchu, jest obowią-
zany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi ja-
dącemu po pasie ruchu, na który zamie-
rza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżające-
mu na ten pas z  prawej strony. Zmienia-
jąc pas, ustępujemy temu, kto już po nim 
jedzie, a  w  sytuacji, kiedy wykonujemy 
manewr zmiany pasa równocześnie z  in-
nym autem, pierwszeństwo ma ten, kto 
jest po prawej stronie.

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

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom z placem 2200 m2. 

Częstochowa, ul. św. Rocha (wjazd z dwóch 
stron). Idealny na działalność gospodarczą 
(dzielnica biznesowa). Tel. 660 987 982
— 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 

NAUKA

— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 

przygotowanie do matury. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka 
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum. 
www.matura.czest.pl  Tel. 796 635 001

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 
— 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. 

USŁUGI

n ZESPÓŁ MUZYCZNY na zabawy, 
dansingi, wesela, uroczystości taneczne. 
Tel. 502 500 228 

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

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 

PRACA

— DAM PRACĘ —

Zatrudnię pracowników 
budowlanych i/lub podwykonawców 

– prace murarskie, wykończeniowe, 
płytki, itp. Umowa o pracę. Praca na 

terenie Wrocławia i województwa 
dolnośląskiego.  

Możliwość darmowego zakwaterowania.  
Tylko poważne oferty.
tel. 697 12 12 71

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

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 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 WOLNY, lat 51, 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

WAGI
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PROGRAM TV – ŚRODA 19 WRZEŚNIA 2018 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 325; 

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

17; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3877; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IV; odc. 46; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.IX; 

odc. 111; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

12/107; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

94; telenowela histor. TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce – 

Najbardziej utalentowani 
wśród zwierząt. Sprytne i 
sprytniejsze; cykl dokum.; 
Niemcy (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 326; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 54; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc. 

18; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3878; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3335; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
95; telenowela histor. TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
13/107; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 33
20:55 Liga Mistrzów - 1 

kolejka (1 kolejka); Wielka 
Brytania (2018

22:55 Liga Mistrzów - skróty 
(skróty); Wielka Brytania 
(2018)

00:20 Bez tożsamości; odc. 
7 ; cz. .2; serial; Hiszpania 
(2016)

01:00 Kompania X; s.I; odc. 
2; serial; Kanada (2015)

01:50 wojsko – polskie.pl; 
odc. 28; reportaż

02:20 Generał MacArthur; 
dramat wojenny; USA 
(1977); reż.:Joseph 
Sergent; wyk.:Greagory 
Peck, Marj Dusay, Ed 
Flanders

04:30 Notacje – Maria Drue. 
Krakowska baletnica w 
sowieckim Lwowie; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 211 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1382; serial TVP

07:00 Pamięci Żydów z 
Włodawy; reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 116 
„Szlachetna zemsta”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (166)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

5 - Dziewczyna Tomka; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1900; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 212 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 40; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 149; teleturniej

15:05 M jak miłość; odc. 
1382; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 276 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2428; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 15; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 162 „Powrót Magdy” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

19:00 Wszystko przed nami; 
odc. 47; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1900; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1901; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy serialu „Na 
dobre i na złe”; / „Na 
sygnale”

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
712 T jak tato; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 198 
„Złota karetka”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks - Wielki 
podryw; komedia; USA 
(2001); reż.:David Mirkin; 
wyk.:Sigourney Weaver, 
Jennifer Love Hewitt, Ray 
Liotta, Gene Hackman

00:40 O mnie się nie martw; 
s.IXodc. 1/13; serial 
komediowy TVP

01:40 Świat bez tajemnic – 
Niebieski film; film 
dokumentalny

02:15 Doktor „Dobre 
Samopoczucie” – 
Michael Jackson i dr 
Murray; Wielka Brytania 
(2015)

03:10 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 5; serial komediowy 
TVP

03:40 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 6; serial komediowy 
TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (124); serial 
paradokumentalny. 
Historie opowiedziane 
w serialu wydarzyły się 
naprawdę. Zdrady, intrygi 
lub konflikty z prawem 
wywróciły do góry nogami 
życie bohaterów.

11:00 Dlaczego ja? (737); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (18); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (804); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2721); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (850); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (253); 
serial paradokumentalny. 
Losy ofiar wypadków 
zależą od wiedzy 
i doświadczenia osób 
dyżurujących pod 
numerem 112. 
Dyspozytorzy nie tylko 
wysyłają karetkę, lecz 
także...

17:00 Gliniarze (243); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2722); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn
19:25 Pogoda; magazyn 

informacyjny
19:30 Świat według 

Kiepskich (35); serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (531); serial 
komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (3); 
program muzyczny. 
Zadanie biorących udział 
w programie wokalistów 
to zaśpiewać tak, by 
poderwać z krzeseł jak 
największą liczbę jurorów, 
a jest ich...

22:05 Gliniarz z Beverly 
Hills; komedia sensacyjna, 
USA 1984

0:20 Plan lotu; thriller, USA 
2005

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5437) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(10/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2290) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (934) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (823) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (586) - 
program

14:00 19 + (287) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

6 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Tymbark, niewielka wioska 
położona w centralnej 
części Beskidu 
Wyspowego, słynna dzięki 
sokom i nektarom, tu 
produkowanym. Mało kto 
wie, że obok zakładów 
przetwórstwa owocowego 
znajduje się restauracja 
„Zajazd pod Jodłową 
Górą”…

15:30 Szkoła (587) - 
program

16:30 19 + (288) - program
17:00 Szpital (824) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (935) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7567) - 

informacje
19:35 Sport (7550) - 

informacje
19:45 Pogoda (7547) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5438) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(11/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2748) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (182) - 
program

21:30 Ameryka Express 
(3/13) - program

23:05 Zmierzch - horror, 
USA 2008. 17-letnia 
Isabella Swan (Kristen 
Stewart) przeprowadza 
się do małego, 
ponurego miasteczka 
w stanie Washington, 
w którym mieszka 
jej ojciec. Tutaj Bella 
poznaje tajemniczego, 
przystojnego Edwarda 
Cullena (Robert 
Pattinson). Chłopak ma 
nadludzkie zdolności - nie 
można mu się oprzeć, ale 
i nie można go rozgryźć…

01:25 Mroczne zagadki Los 
Angeles (17/19) - serial, 
USA

02:30 Uwaga! (5438) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(255/300) - program

6:00 Kontrakt na miłość 2 
(28); telenowela

7:00 Dziesięć przykazań 
(147); serial kostiumowy

8:00 Zbuntowany anioł (51); 
telenowela

9:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (108); serial 
obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 3: 
Moje serce należy do taty 
(24); serial kryminalny

11:00 Nash Bridges 2: 
Fałszerze (23); serial 
sensacyjny

12:00 Kobra – oddział 
specjalny: Duchy 
przeszłości (11); serial 
sensacyjny

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles 8: Stary numer 
(16/24); serial sensacyjny

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles 8: Prowodyrka 
(17/24); serial sensacyjny

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 2 (62); serial 
obyczajowy

15:55 Kobra – oddział 
specjalny (1); serial 
sensacyjny

17:00 Kobra – oddział 
specjalny (2); serial 
sensacyjny

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (108); serial 
obyczajowy

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (109); serial 
obyczajowy

20:00 S.W.A.T. Jednostka 
specjalna; film 
sensacyjny, USA 2003

22:15 Maczeta; film 
sensacyjny, USA 2010

0:20 Wikingowie 4 (10/20); 
serial historyczny. Dalsze 
losy króla Ragnara 
Lodbroka (Travis Fimmel). 
Dzielny wojownik doznał 
poważnych obrażeń 
podczas oblężenia Paryża. 
We Francji pozostał Rollo, 
któremu...

1:15 Spartakus: Zemsta: 
Większe dobro (3); serial 
historyczny. W Rzymie 
wciąż trwa bunt 
gladiatorów. Gajusz 
Klaudiusz Glaber udaje z 
armią do Kapui. Liczy na 
spacyfikowanie 
zdesperowanych 
niewolników.

2:15 Spartakus: Zemsta: Z 
pustymi rękoma (4); 
serial historyczny

3:50 Zobacz to!: Na 
jedwabnym szlaku: Park z 
niespodziankami (10-
ost.); serial dokumentalny

4:25 Taki jest świat 3 (76); 
program informacyjny. 
Katarzyna Niedźwiedź-
Szałajko prezentuje 
rozmaite zakątki 
fascynującego świata

5:05 Niewolnica Victoria 
(34/62); serial obyczajowy

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 45; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 107 
„Dziwna wanna”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 108 
„Być jak Banach”; serial 
fabularyzowany TVP

07:10 Kolumbowie; odc. 2/5 
- Żegnaj Baśka; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
887; serial TVP

09:15 O mnie się nie martw; 
s.IX; s. IX odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.VIII; 
odc. 171 „Manipulować 
ale z uwagą” sezon 8; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.VIII; 
odc. 172 „Chłopaki kontra 
dziewczyny” sezon 8; 
serial komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.II; odc. 20 - 
Diabelskie porachunki; 
serial obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.II; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 33 - Najpiękniejsza; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
128 - Pierwsza miłość

16:10 Na sygnale; odc. 108 
„Być jak Banach”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.II; odc. 22 - 
Diler pierogów; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.II; odc. 23 - 
Do dobrego lepiej 
przymusić; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 46; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 35 - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 63; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.II; odc. 24 - 
Siła władzy; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.II; odc. 25 - 
Plan awaryjny; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

00:15 Rodzinka.pl; odc. 240 
„Może by tak żetem?” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:50 Na sygnale; odc. 197 
„Próba sił”; serial 
fabularyzowany TVP

01:25 Pitbull; odc. 27; serial 
policyjny TVP

02:25 Pitbull; odc. 28; serial 
policyjny TVP

03:25 Kolumbowie; odc. 2/5 
- Żegnaj Baśka; serial TVP

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

06:25 Familiada; odc. 2436; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Mazurskie pasztety; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(41)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/73/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 181 
ed. 4; teleturniej

09:45 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /38/ - „Batumi” 
- Filipinki

10:55 Familiada; odc. 2436; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 10 
- lecie kabaretu 
Paranienormalni; /1/

12:40 Życie to Kabaret – 10 
- lecie kabaretu 
Paranienormalni; /2/

13:45 Śpiewające fortepiany 
(42)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013. All Inclusive; 
program rozrywkowy

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013. Miss turnusu; 
program rozrywkowy

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wczasy z 
Kabaretem - Szczecin 
2013. Na letnisko czy do 
wód;

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– W czarnej kuchni; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (56) - 
Kastom; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 9 Islandia 
„Rejkiavik” (38)

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/73/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(43)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (63) - Hydraulicy

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (19) - 
Gospodyni domowa

23:10 Koło fortuny; odc. 180 
ed. 4; teleturniej

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Pro Kontra

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Poprawiny 
czyli II - ga Gala Piosenki 
Biesiadnej; koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Poprawiny 
czyli II - ga Gala Piosenki 
Biesiadnej; koncert

02:45 Kierunek Kabaret; /57/ 
- Magia i zabobony

03:45 Rozrywka Retro – 
Sceniczny Parawan 
Artura I - Obrazy dla Evory

05:15 Ukryta prawda 
(Ciemna strona 
męża) (336) - program 
obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
(TAJEMNICZE 
PORWANIE) (122) - 
program sądowy

07:10 Szpital (403) - 
program obyczajowy

08:10 Dr House VI (15/22) - 
serial obyczajowy, USA

09:10 Kryminalni 
(Kolekcjonerzy) (12/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

(Ojcowska duma) (678) - 
program obyczajowy

12:55 Sąd rodzinny 
(MAŁŻEŃSKA 
FIKCJA) (123) - program 
sądowy

13:55 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska 
(ŁYŻWA) (577) - program 
sądowy

14:55 Szpital (404) - 
program obyczajowy

15:55 Zagubieni (14/25) - 
serial, USA

16:50 Kryminalni 
(Reporterzy) (13) - serial 
kryminalny. Podczas 
pokazu drogocennej 
biżuterii dochodzi do 
zuchwałej kradzieży 
eksponatów…

17:55 Dr House VI (16/22) 
- serial obyczajowy, 
USA. Zespół zajmuje 
się przypadkiem 
uczennicy liceum, która 
z niewytłumaczalnych 
powodów traci 
przytomność w trakcie 
szkolnej wycieczki…

19:00 Ukryta prawda (Próba 
sił) (679) - program 
obyczajowy

20:00 Opór - film wojenny, 
USA 2008. Rok 1941 
– Żydzi w Europie 
Wschodniej padają 
ofiarami masowych 
mordów. Trzem braciom 
Bielskim udaje się 
schronić wraz z grupką 
uciekinierów w gęstym 
lesie, który znają od 
dziecięcych lat. Na 
początku starają się po 
prostu przetrwać…

23:00 Z archiwum X (4/6) 
- serial, Kanada. Mulder 
i Scully zostają wezwani, 
by zbadać sprawę 
morderstwa, które jak 
się wydaje, nie mogło 
zostać popełnione przez 
człowieka…

00:00 Kick-Ass II - film 
sensacyjny, USA 2013

02:20 Moc Magii (TVN7 noc) 
(255/270) - program

04:30 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

05:35 Gwiazdy od kuchni 
(3/8) - program lifestylowy

06:05 Nowa Maja 
w ogrodzie 2 (29/39) - 
magazyn ogrodniczy

06:40 Zrzuć nadwagę na 
dobre!

07:20 Afera fryzjera 6 (3/12) 
- program rozrywkowy

08:05 Apetyt na miłość (1/8) 
- program rozrywkowy

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (4/8) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (9/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
6 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

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

14:05 Mistrzowskie cięcie 
2 (3/8) - program 
rozrywkowy

15:05 Eksperci domowego 
budżetu 4

16:25 Magia Y (2/7) - 
program rozrywkowy

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (1/10) 
- program

17:55 Kuchenne rewolucje 
15 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (5/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 
(11/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 
2 (3/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Kulisy sławy EXTRA 2
21:55 Dziewczyny 

z wypiekami (3/8) - 
program

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

w Australii (8) - program 
rozrywkowy

01:00 Rozbierana randka 
(3/20) - program 
rozrywkowy

01:30 W roli głównej – 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show

02:00 Najsztub słucha – 
Maja Ostaszewska (4/6) 
- talk show

02:30 W roli głównej – Anna 
Mucha (6) - talk show

03:00 W roli głównej – 
Agnieszka Chylińska 
(3/17) - talk show

03:30 Wiem, co jem 5 (4/10) 
- magazyn

04:00 Wiem, co jem 3 (8/16) 
- magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 (9/16) 
- magazyn

06:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Hiroszima - FINAŁ

08:00 Jeździectwo - MŚ 
WKKW - USA - cross

09:20 Jeździectwo - MŚ 
WKKW - USA - skoki

10:30 Pełnoprawni
11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Guangzhou - 2 
runda

12:55 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 2 
runda

14:55 Jeździectwo - MŚ, 
Tryon, USA - skoki - 
eliminacje

16:15 Jeździectwo - MŚ, 
Tryon, USA - skoki - 
eliminacje

17:35 Jeździectwo - MŚ, 
Tryon, USA - skoki - 
eliminacje

19:05 Liga Mistrzów - 1 
kolejka (1 kolejka); Wielka 
Brytania (2018), Na żywo

22:55 Liga Mistrzów - skróty 
(skróty); Wielka Brytania 
(2018)

00:20 Jeździectwo - MŚ, 
Tryon, USA - skoki - 
eliminacje

02:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 2 r.

03:35 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 2 r.

05:00 Zgoda na Futbol
05:15 Sportowy Wieczór

06:00 Listy do PRL - u - 
Dziewczyny z PGR - u

06:05 Pożyteczni.pl; magazyn
06:30 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 81 Niemodlin; magazyn
07:00 Pieniądz w centrum uwagi
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
08:05 Spotkania w świecie ciszy
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Wypad w plener 2018 - 

Gmina Niedźwiedź; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje; magazyn
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Pojazdy powstańczej 

Warszawy cz. 2; film dokum.
12:15 Turystyczna Jazda
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Sekrety mnichów – Wady 

i grzechy; 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 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 81 Niemodlin; magazyn
15:35 Ukryte skarby; cykl report.
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
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby; cykl report.
20:30 Ktokolwiek widział, 

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

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

odc. 81 Niemodlin; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 ALARM!; magazyn
23:00 Kryminalna Siódemka
23:20 Telekurier
23:50 Pojazdy powstańczej 

Warszawy cz. 2; film dokum.
00:35 Sekrety mnichów – Wady 

i grzechy; rozmowa
00:55 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:35 Głos Regionów
02:35 Wypad w plener 2018 - 

Gmina Niedźwiedź; magazyn
02:45 Turystyczna Jazda
03:00 Rączka gotuje
03:25 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 – 19 
września; felieton

07:00 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 26; serial TVP

08:05 Audycja logiczna; cykl 
dokumentalny

08:15 Archiwum zimnej 
wojny – Twórczość na 
wygnaniu; magazyn

08:45 Jak było?; program 
publicystyczny

09:30 Historia Polski – Trzy 
dni w przedsionku piekła; 
film dokumentalny

10:15 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 50; felieton

10:45 Sensacje XX wieku – 
Beria – historia 
bezprawia; cz. 3; cykl 
dokumentalny

11:15 Sensacje XX wieku – 
LUKA; cykl dokumentalny

11:45 Polska góra była ich 
redutą – Kostiuchnówka 
1916; film dokumentalny

12:40 Dorastanie; odc. 2/7 - 
1972 - 1973; serial TVP

13:45 Wszystkie kolory 
świata – RPA – 
afrykańska tęcza; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:40 A zaczęło się wszystko 
na Kresach...; film 
dokumentalny

15:40 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:40 Komunikaty Wojenne; 
odc. 22; felieton

16:50 Historia Polski – 
Tarcza Rzeczypospolitej; 
film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Nad drutami 
błękitne niebo

18:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 – 
Łódź. Konspiracyjne 
Wojsko Polskie; reportaż

18:45 Crimen; odc. 1/6; 
serial historyczno-
przygodowy TVP

20:00 Wyjęci spod prawa; 
odc. 4/4. Kenniffowie; 
serial dokumentalny; 
Austria (2017)

21:00 Genialne wynalazki; 
odc. 4/4; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

22:00 Fotograf partyzantów; 
film dokumentalny

22:45 Virtuti; dramat 
wojenny

00:45 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 1-2; cykl 
dokumentalny

01:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie; cz. 1

02:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Nad drutami 
błękitne niebo

03:00 Z życia regionu – 
Bronisław Chudzyński: 
Ostatnia misja; reportaż

6:00 Badminton; Turniej BWF 
World Tour w Changzhou; 
mecze eliminacyjne

16:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Świata w 
Bułgarii i we Włoszech; 
mecz fazy grupowej: 
Bułgaria - Polska. W 
spotkaniu kończącym 
rywalizację w grupie D 
Biało- Czerwoni zmierzą 
się ze współgospodarzami 
MŚ. Polska w tym roku 
już rywalizowała...

19:30 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Hunt vs. 
Olejnik; walki: Mark Hunt - 
Aleksiej Olejnik, Jan 
Błachowicz - Nikita Kryłow

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Świata w 
Bułgarii i we Włoszech; 
mecz fazy grupowej

1:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 326; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

18; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:20 Jaka to melodia?; 
odc. 3878; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IV; odc. 47 - 

W samo południe; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.IX; 
odc. 112 - Podwójna 
śmierć; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
13/107; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
95; telenowela histor. TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Najbardziej utalentowani 
wśród zwierząt. Sztuka 
uwodzenia; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 327; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 33
16:05 Wieczna miłość; odc. 

19; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 

Powstania 
Warszawskiego; felieton

17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3879; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3336; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

96; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

14/107; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 254; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /82/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

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

7 ; cz. .2; serial; Hiszpania 
(2016)

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

Gargas; /82/; magazyn
03:20 Historia o proroku 

Eliaszu z Wierszalina; 
film TVP; Polska (1997)

04:25 Notacje – Jerzy 
Krusenstern. Byłem 
obrońcą Grodna; cykl 
dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 213 
ed. 4; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
712 T jak tato; serial TVP

06:50 Cykl medyczny - 
Operacja zdrowie

07:20 Na sygnale; odc. 117 
„Będzie dobrze”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (167)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

6 - Co jest do jedzenia?; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1901; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 214 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 41; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 150; teleturniej

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
712 T jak tato; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 277 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2429; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 16; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 163 „Wspomnień 
czar” sezon 7; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 48; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1901; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1902; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Bake Off Junior
21:45 Kumple na zabój; film 

fabularny; USA, Irlandia, 
Niemcy (2005); 
reż.:Richard Shepard; 
wyk.:Pierce Brosnan, Greg 
Kinnear, Hope Davis, 
Philip Baker Hall

23:30 Na sygnale; odc. 198 
„Złota karetka”; serial 
fabularyzowany TVP

24:00 The Social Network; 
film obyczajowy; USA 
(2010); reż.:David Fincher; 
wyk.:Jesse Eisenberg, 
Andrew Garfield, Justin 
Timberlake, Armie 
Hammer, Max Minghella, 
Josh Pence

02:10 Jak wyrwać ząb 
wielorybowi; komedia; 
Czechosłowacja (1977)

03:40 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 3/10; 
serial; Japonia (2017)

04:30 Art Noc – Mocny skład 
- Europejski Stadion 
Kultury Rzeszów 2017 (cz. 
2); koncert

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (125); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (738); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (19); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (805); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2722); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (851); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (254); 
serial paradokumentalny. 
Losy ofiar wypadków 
zależą od wiedzy i 
doświadczenia osób 
dyżurujących pod 
numerem 112. 
Dyspozytorzy nie tylko 
wysyłają karetkę, lecz 
także...

17:00 Gliniarze (244); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2723); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn
19:25 Pogoda; magazyn 

informacyjny
19:30 Świat według 

Kiepskich (271); 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 (121); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (137); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:10 Plan lotu; thriller, USA 
2005

0:15 Chirurdzy (107); serial 
obyczajowy. Losy 
zaprzyjaźnionych 
chirurgów pracujących w 
dużym szpitalu w Seattle. 
Niestety, nie dla 
wszystkich los będzie 
łaskawy...

1:15 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5438) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

10 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(11/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2291) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (935) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (824) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (587) - 
program

14:00 19 + (288) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

6 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
W Goczałkowicach Zdroju 
znajduje się restauracja 
„Matalmara”. Pod tą 
nazwą kryje się tajemniczy 
lokal wystrojem 
nawiązujący do czasów 
Ludwika XVI. Niestety 
te królewskie ambicje 
zamiast przyciągać gości, 
wręcz ich odstraszają…

15:30 Szkoła (588) - 
program

16:30 19 + (289) - program
17:00 Szpital (825) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (936) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7568) - 

informacje
19:35 Sport (7551) - 

informacje
19:45 Pogoda (7548) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5439) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(12/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2749) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (183) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Saga Zmierzch: 
Księżyc w nowiu - horror, 
USA 2009. 17-letnia 
uczennica Bella Swan 
i Edward Cullen tworzą 
bardzo szczęśliwą, 
choć niecodzienną 
parę. Ich romans trwa 
do dnia feralnych 
osiemnastych urodzin 
dziewczyny. Po tym 
wydarzeniu Cullenowie 
wyjeżdżają z miasta, 
zaś Edward porzuca 
ukochaną. Głęboko 
zraniona dziewczyna na 
długie miesiące popada 
w przygnębienie…

01:15 Pułapka (2/6) - serial
02:15 Kuba Wojewódzki 13 

(3/13) - talk show
03:20 Uwaga! (5439) - 

program
03:45 Moc Magii(TVN noc) 

(256/300) - program

6:00 Kontrakt na miłość 2 
(29); telenowela

7:00 Dziesięć przykazań 
(148); serial kostiumowy

8:00 Zbuntowany anioł (52); 
telenowela

9:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (109); serial 
obyczajowy

10:00 Gliniarz i prokurator 3 
(25); serial kryminalny

11:00 Nash Bridges 2: Sieć 
(24); serial sensacyjny

12:00 Kobra – oddział 
specjalny (1); serial 
sensacyjny

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles 8: Prowodyrka 
(17/24); serial sensacyjny

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles 8: Odskocznia 
(18/24); serial sensacyjny

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 2 (63); serial 
obyczajowy

15:55 Kobra – oddział 
specjalny (2); serial 
sensacyjny

17:00 Kobra – oddział 
specjalny: Cena przyjaźni 
(3); serial sensacyjny

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (109); serial 
obyczajowy

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 3 (110); serial 
obyczajowy

20:00 Agenci bardzo 
specjalni; komedia 
kryminalna, USA 2004

22:10 Złe mamuśki; 
komedia, USA 2016

0:15 Uciec, ale dokąd?; film 
sensacyjny, USA 1993

2:10 Zobacz to!: Biesiada na 
cztery pory roku: Biesiada 
wędkarska - karp zatorski 
(2/10); serial 
dokumentalny

2:50 Taki jest świat 3 (76); 
program informacyjny. 
Katarzyna Niedźwiedź-
Szałajko prezentuje 
rozmaite zakątki 
fascynującego świata. 
Każdy materiał filmowy 
informuje, inspiruje, uczy i 
bawi, a prowadząca 
opowiada o wszystkim...

3:40 Menu na miarę (9); 
program kulinarny. Olga 
Głębicka tym razem gości 
u Kateriny Przybylskiej w 
Grodzisku Mazowieckim. 
Pochodząca z Białorusi 
bohaterka odcinka 
przygotowuje kolację dla 
dawno...

4:15 Niesamowite!: Skuter 
(14/25); serial 
dokumentalny

4:40 Niesamowite!: Firma 
na sprzedaż (15/25); 
serial dokumentalny

5:05 Niewolnica Victoria 
(35/62); serial obyczajowy

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 46; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 108 
„Być jak Banach”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 109 
„Bohater”; serial 
fabularyzowany TVP

07:10 Kolumbowie; odc. 3/5 
- A jeśli będzie wiosna...; 
serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
888; serial TVP

09:20 Rodzinka.pl; odc. 240 
„Może by tak żetem?” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:50 Na sygnale; odc. 197 
„Próba sił”; serial 
fabularyzowany TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.VIII; 
odc. 172 „Chłopaki kontra 
dziewczyny” sezon 8; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.VIII; 
odc. 173 „Czysto, czyściej, 
czyściuteńko” sezon 8; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.II; odc. 21 - 
Jesienna burza; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.II; odc. 22 - 
Diler pierogów; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 34 - Skandal; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 35 - Zakładnik; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
129 - Kawalerski wyskok

16:25 Na sygnale; odc. 109 
„Bohater”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.II; odc. 23 - 
Do dobrego lepiej 
przymusić; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.II; odc. 24 - 
Siła władzy; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 47; serial TVP

19:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 36 - Świadek; serial 
kryminalny TVP

20:30 Cesarzowa Ki; odc. 64; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:30 Ranczo; s.II; odc. 25 - 
Plan awaryjny; serial 
obyczajowy TVP

22:35 Ranczo; s.II; odc. 26 - 
Zgoda po polsku; serial 
obyczajowy TVP

23:35 Ojciec Mateusz; s.III; 
odc. 37 - Zlecenie; serial 
kryminalny TVP

00:30 07 zgłoś się; odc. 3/21 
- Dziwny wypadek; serial 
TVP

01:30 Miasto skarbów; odc. 
8; serial kryminalny TVP

02:25 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

03:20 Kolumbowie; odc. 3/5; 
serial TVP

04:35 M jak miłość; s.I; odc. 
888; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2437; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– W czarnej kuchni; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(42)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/74/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 182 
ed. 4; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (18) - Żołnierz i 
fachowiec; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /39/ - „Pierwszy 
siwy włos” - Marta Mirska

10:55 Familiada; odc. 2437; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Formacja Chatelet - 
„Gołoleć”; program 
kabaretowy

12:40 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - nówka i 
przyjaciele; program 
rozrywkowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(43)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVIII Mazurska 
Noc Kabaretowa 
Mrągowo 2016 - Moda na 
swetry; widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVIII Mazurska 
Noc Kabaretowa 
Mrągowo 2016 - Moda na 
swetry; widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVIII Mazurska 
Noc Kabaretowa 
Mrągowo 2016 - Moda na 
swetry; widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Królik lekki i smaczny; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (57) - 
Tabu; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 9 Islandia 
„Wyspa gejzerów” (39); 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/74/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(44)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (65) - Niemcy; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /58/ 
- Smuteczki

23:20 La La Poland; odc.; 
program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 181 
ed. 4; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2004. 
Marian i Hela - powtórka 
z wesela

03:55 Rozrywka Retro – Czar 
par; program rozrywkowy

05:15 Ukryta prawda 
(Szkolny romans) (337) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny 
(MAŁŻEŃSKA 
FIKCJA) (123) - program 
sądowy

07:10 Szpital (404) - 
program obyczajowy. 
16-latni pacjent dr Anny 
jeździł na dachu windy 
i uderzył się w głowę. 
Chłopak zakochał się 
w siostrze osiedlowego 
chuligana…

08:10 Dr House VI (16/22) 
- serial obyczajowy, 
USA. Zespół zajmuje 
się przypadkiem 
uczennicy liceum, która 
z niewytłumaczalnych 
powodów traci 
przytomność w trakcie 
szkolnej wycieczki…

09:10 Kryminalni 
(Reporterzy) (13) - serial 
kryminalny. Podczas 
pokazu drogocennej 
biżuterii dochodzi do 
zuchwałej kradzieży 
eksponatów. Rabunek 
został drobiazgowo 
zaplanowany, co nie 
ułatwia komisarzom 
śledztwa…

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (Próba 

sił) (679) - program 
obyczajowy

12:55 Sąd rodzinny 
(KUKUŁCZE JAJO) (124) - 
program sądowy

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (DLA 
NIEJ) (578) - program 
sądowy

14:55 Szpital (405) - 
program obyczajowy. 

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

16:50 Kryminalni 2 (Balkon 
z widokiem) (1/13) - serial 
kryminalny

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

19:00 Ukryta prawda (Siła 
nałogu) (680) - program 
obyczajowy

20:00 Czas na miłość - 
komedia, Wielka Brytania. 
2013. 

22:30 Lucyfer (11/13) - 
serial, USA

23:30 Strzelec (2/8) - serial, 
USA

00:30 Drużyna potępionych 
- film sensacyjny, 
USA 2010.  
Elitarna jednostka 
Sił Specjalnych 
zostaje wysłana do 
boliwijskiej dżungli 
z misją namierzenia 
i wyeliminowania celu…

02:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(256/270) - program

04:40 Druga strona 
medalu (8) - talk show – 
Alicja Tysiąc

05:45 Pojedynek na 
modę (3/10) - program 
rozrywkowy

06:30 Gwiazdy prywatnie 
(3/8) - program lifestylowy

07:00 Magia Y (2/7) - 
program rozrywkowy

07:45 #Sława 3 (3/4) - 
program rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość (2/8) 
- program rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (2/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (10/13) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
6 (6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

14:15 Misja ratunkowa 
2 (3/10) - program 
rozrywkowy

15:00 Dziewczyny 
z wypiekami (3/8) - 
program

15:30 Zrzuć nadwagę na 
dobre!

16:10 Życie bez wstydu 6 
(2/10) - reality show

17:10 Co nas truje 2 (3/12) - 
program lifestylowy

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

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (6/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy (12) - 
reality show

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

21:10 W czym do ślubu 4 
(3/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

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

stylu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

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

00:40 Project Runway: 
Nastolatki 2 (3/10) - 
program rozrywkowy

01:35 W roli głównej – Filip 
Chajzer (5/6) - talk show

02:05 Najsztub słucha – 
Patrycia Kazadi (5/6) 
- talk show

02:35 W roli głównej – Edyta 
Górniak (1/7) - talk show

03:05 W roli głównej – 
Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (4/17) - talk 
show

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

04:05 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

06:00 Mistrzostwa 
Europejskie 2018 - Berlin 
- Polskie medale; cz. 1

08:00 Zgoda na Futbol
08:15 Jeździectwo - MŚ, 

Tryon, USA - skoki - 
eliminacje

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 1/4F

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 1/4F

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 1/4F

16:05 Jeździectwo - MŚ, 
Tryon, USA - skoki - 
eliminacje

17:30 Jeździectwo - MŚ, 
Tryon, USA - skoki - 
eliminacje

19:00 Liga Mistrzów - 1 
kolejka (1 kolejka); Wielka 
Brytania (2018)

21:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 1/4F

23:00 Sportowy Wieczór, Na 
żywo

23:45 Arena E-sport
00:20 Jeździectwo - MŚ, 

Tryon, USA - skoki - 
eliminacje

02:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 1/4F

03:35 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Guangzhou - 1/4F

05:05 Sportowy Wieczór, Na 
żywo

06:00 Polska z Miodkiem (106) 
Zgierz; felieton

06:00 Rączka gotuje; magazyn
06:30 Spotkania w świecie ciszy
07:01 Szukamy skarbów
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Kronika Miasta
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:05 Polska z Miodkiem (106) 

Zgierz; felieton
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

713; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Zrób to ze smakiem
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Mustang. Himalajska 

podróż; film dokum.; Francja 
(2016)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Reportaż
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kronika regionu
15:05 Spotkania w świecie ciszy
15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

28; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Informator KZK GOP
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. 

28; reportaż
20:30 Astronarium; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Spotkania w świecie ciszy
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda-3
22:45 ALARM!; magazyn
23:00 Kryminalna Siódemka
23:20 Telekurier OPP
23:50 Mustang. Himalajska 

podróż; film dokum.; Francja 
(2016)

00:45 Polska z Miodkiem (106) 
Zgierz; felieton

00:55 Astronarium; magazyn
01:35 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:30 Listy do PRL - u - 

Dziewczyny z PGR - u
02:40 Jedź bezpiecznie; odc. 

713; magazyn
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. 

28; reportaż

06:50 Był taki dzień – 20 
września; felieton

06:55 Crimen; odc. 1/6; 
serial TVP

08:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 – 
Łódź. Konspiracyjne 
Wojsko Polskie; reportaż

09:00 Powstanie 
Warszawskie dzień po 
dniu; odc. 51; felieton

09:20 Historia Polski – 
Tarcza Rzeczypospolitej; 
film dokumentalny

10:10 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 1; dokum.

10:45 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni odc. 2; cykl 
dokumentalny

11:25 Ostatnia bitwa 
Wikingów; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

12:35 Dorastanie; odc. 3/7 - 
1973 - 1975; serial TVP

13:50 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 7/8 
Damaszek. Wieczne 
miasto; serial dokum.; 
Francja (2005)

14:50 Amerykańska broń; 
odc. 4 Broń która podbiła 
Dziki Zachód; serial 
dokum.; Kanada (2013)

15:50 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
2/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

16:50 Komunikaty Wojenne; 
odc. 20; felieton

17:00 Historia Polski – Jak 
orły; film dokumentalny

18:05 Taśmy bezpieki - 
Rolnicza Solidarność

19:00 Crimen; odc. 2/6; 
serial TVP

20:10 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 3/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:05 Wojna generałów; 
odc. 3/6 The Battle of El 
Alamein; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

22:00 Spór o historię – 
Pełniący obowiązki 
Polaka, czyli sowieci w 
wojsku polskim; debata

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
wychowawcy z więzienia 
w Białej Cerkwi pod 
Kijowem

23:20 Wyjęci spod prawa; 
odc. 4/4. Kenniffowie; 
serial dokumentalny; 
Austria (2017)

00:20 Design po sowiecku. 
Od szklanki do Biełaza; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2016)

00:50 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni; cz. 3

01:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie; cz. 2; dokum.

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Przebudzona 
pamięć

02:30 A zaczęło się wszystko 
na Kresach...; film 
dokum.

6:00 Badminton; Turniej BWF 
World Tour w Changzhou; 
mecze eliminacyjne

8:30 Badminton; Turniej BWF 
World Tour w Changzhou; 
mecze eliminacyjne

11:00 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Changzhou; mecze 
eliminacyjne

13:30 Badminton; Turniej 
BWF World Tour w 
Changzhou; mecze 
eliminacyjne

16:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz finałowy 
fazy play-off

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Świata w 
Bułgarii i we Włoszech; 
mecz fazy grupowej

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Świata w 
Bułgarii i we Włoszech; 
mecz fazy grupowej: 
Bułgaria - Polska. W 
spotkaniu kończącym 
rywalizację w grupie D 
Biało- Czerwoni zmierzą 
się ze współgospodarzami 
MŚ. Polska w tym roku 
już rywalizowała...

22:00 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Świata w 
Bułgarii i we Włoszech; 
mecz fazy grupowej

0:00 Siatkówka mężczyzn; 
Mistrzostwa Świata w 
Bułgarii i we Włoszech; 
mecz fazy grupowej

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

POLSAT SPORT


