
W sieci pojawiła się kolejna 
niebezpieczna gra. Narażeni 
są na nią młodzi ludzie, 
szczególnie o niskiej samo-
ocenie i zaburzonych rela-
cjach z rówieśnikami. Rozpo-
czyna ją znajomość z wirtual-

ną lalką. Następ-
stwem tego kontak-
tu jest uwikłanie w 
splot niebezpiecz-
nych dla zdrowia i 
życia wyzwań. Na-
rzucane przez kolej-
ne poziomy gry za-
dania charakteryzu-

je okrucieństwo. Niebezpie-
czeństwo polega na eskalacji 
brutalności i gróźb wobec 
młodych ludzi prowadzące do 
ich samookaleczeń, a nawet 
samobójstw.

Nowa  gra  internetowa adre-
sowana jest do ludzi młodych. 
Rozpowszechniana jest za po-
mocą komunikatorów i popu-
larnych stron internetowych. 
Jej mechanizm pozyskiwania 
nastoletnich ofiar przypomina 
ubiegłoroczną grę zakładającą 
realizację przez nastolatków 

tzw. wyzwań  (ang. challange). 
Destrukcyjne zadania przeka-
zywane są przez wirtualną lal-
kę. Pierwszy kontakt następuje 
po zaakceptowanie jej w grupie 
znajomych lub dodaniu jej do 
kontaktów. Początki znajomo-
ści z internetową postacią nie 
wzbudzają podejrzeń, rodzą ra-
czej ciekawość i chęć przeżycia 
przygody. Jednak jej przeraża-
jący wygląd powinien zaniepo-
koić i być jednocześnie zapo-
wiedzią drastycznych na-
stępstw nawiązanego kontaktu. 
Kolejne  etapy gry to coraz wyż-

szy poziom agresji i większa 
częstotliwość gróźb kierowa-
nych do młodej ofiary. Wirtual-
na lalka wysyła  graczom bru-
talne zdjęcia, drastyczne filmy i 
listę wyzwań. Zastraszania, 
szykanowanie i nakłanianie do 
drastycznych zachowań nastę-
pują, kiedy  gracz próbuje się 
wycofać. Głównym celem gry 
jest bowiem nakłanianie mło-
dych ludzi do samookaleczeń, a 
w końcowej fazie, nawet do po-
pełnienia przez nich samobój-
stwa. - To powoduje, że stanowi 
ona duże zagrożenie dla życia i 

zdrowia nastoletnich internau-
tów - twierdzą policjanci.

- Niewątpliwie,  gra  ta stano-
wi próbę manipulacji osobami 
w okresie tzw. buntu młodzień-
czego, nastolatkami o niskiej 
samoocenie, samotnymi, wyob-
cowanymi,  niestabilnych emo-
cjonalnie i o zaburzonych rela-
cjach z   rówieśnikami - podkre-
ślają. Gra  już zebrała na świe-
cie tragiczne żniwo. Liczne sa-
mookaleczenia, a nawet samo-
bójstwa, odnotowano na przy-
kład w Brazylii i Argentynie.

Katarzyna Gwara
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Niebezpieczna gra

Wirtualna lalka wydająca rozkazy

Umowa na budowę Prome-
nady Śródmiejskiej została 
podpisana. Powstanie ona na 
dawnych terenach składo-
wych   „Węglobloku”, obecnie 
nieużytkowanych. Inwestycja, 
której wartość oszacowano na 
blisko 6 milionów złotych, ma 
być gotowa najpóźniej w sierp-
niu 2020 roku.

- Chcemy poszerzać możliwo-
ści rekreacji i wypoczynku dla 
naszych mieszkanek i miesz-
kańców w mieście. Nie tylko po-
przez budowę boisk, placów re-
kreacji, dróg rowerowych, ale też 
poszerzając nasze tereny zielone 
w sąsiedztwie osiedli mieszka-
niowych – zaznacza prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. – Nieza-
gospodarowany obecnie teren 
ma szansę stać się lubianym 
miejscem dla spacerowiczów, 
miejscem spotkań i rekreacji 
w ścisłym centrum miasta.

Promenada powstanie na daw-
nych terenach składowych „Wę-
globloku”, obecnie nieużytkowa-
nych. Przed rozpoczęciem właści-
wych prac konieczna będzie m.in. 
rozbiórka dwóch budynków go-
spodarczych. Zdemontowane zo-
staną też schody terenowe, nie-
czynny maszt oświetleniowy oraz 
odcinek nieczynnego kanału sa-
nitarnego. Trzeba będzie też usu-
nąć istniejące nawierzchnie wraz 
z umieszczonymi w nich elemen-
tami infrastruktury.

Głównym elementem kompo-
zycyjnym będzie aleja dla pie-

szych, biegnąca w kierunku 
wschód-zachód przez cały teren. 
Połączony ona plac wejściowy 
z placem centralnym – wie-
lofunkcyjnym placem sporto-
wym z urządzeniami do ćwiczeń 
sprawnościowych typu street 
workout. Plac wejściowy i cen-
tralny okolą murki oporowe; po-
wstanie też brama wejściowa 
w formie pergoli. W południowej 
części placu centralnego znaj-
dzie się - zachęcająca do spo-
tkań w plenerze - przestrzeń 
z miejscami do siedzenia w for-
mie amfiteatru. Cały plac otoczy 
rodzaj „zielonego pierścienia” – 
skarpy, która ograniczy uciążli-
wość odgłosów z pobliskiej arte-
rii komunikacyjnej.

Plac wejściowy pokryją beto-

nowe płyty, a aleję spacerową – 
płyty uzupełnione kostką ka-
mienną. Na placu centralnym 
z bezpieczną nawierzchnią żwi-
rową, oprócz urządzeń do ćwi-
czeń, zainstalowane będą ele-
menty małej architektury – sto-
jaki na rowery, ławki, kosze na 
odpady, latarnie oraz monitoring 
wizyjny. Od strony północno-za-
chodniej i południowo-wschod-
niej przewidziane jest wykonanie 
ogrodzeń gabionowych w grani-
cy z sąsiednimi działkami.

Obecne ukształtowanie tere-
nu znacznie się zmieni, nawią-
zując do istniejących poziomów 
otoczenia i rozwiązań nowej tra-
sy alei Bohaterów Monte Cassi-
no. Zakres inwestycji obejmie też 
budowę instalacji elektrycznej 

oraz oświetlenia i elementów 
miejskiego monitoringu (wraz 
z kanalizacją teletechniczną), 
a także kanalizacji deszczowej. 
Wody opadowe prowadzone bę-
dą powierzchniowo w kierunku 
terenów zielonych.

Na obszarze inwestycji wystę-
pują grunty nasypowe oraz wy-
soki poziom wód gruntowych. 
Dlatego w środkowej części pla-
cu centralnego – tam, gdzie znaj-
dą się urządzenia do ćwiczeń – 
grunt będzie wymieniony i od-
wodniony. Wycięte zostaną jedy-
nie drzewa kolidujące z plano-
wanym zagospodarowaniem te-
renu. Trzeba zaznaczyć, że obec-
nie istniejąca tam zieleń jest ty-
powa dla nieużytków, pojawiła 
się samoistnie i nie wykazuje 

większej wartości przyrodniczo-
-krajobrazowej – w związku 
z dużym zagęszczeniem drzew 
ich korony nie wykształciły się 
prawidłowo. Projektowane nowe 
nasadzenia wprowadzą tam ład 
kompozycyjny, którego obecnie 
brakuje.

Planowany termin zakończe-
nia inwestycji wartej blisko sześć 
milionów złotych to sierpień 
2020 roku. Realizacją prac zaj-
mie się lokalna firma Tel-Bruk. - 
Chcemy rozpocząć prace, jak 
najwcześniej. Na placu budowy 
pojawimy się w ciągu najbliż-
szych dwóch tygodni – mówi Ra-
dosław Telenga, właściciel firmy 
Tel-Bruk. - Postęp inwestycji jest 
uwarunkowany od tego, czy 
w trakcie prac związanych 
z uzbrojeniem terenu, nie będą 
na nas czekać żadne niespo-
dzianki. Będziemy chcieli, jak 
najszybciej wszystko zakończyć. 
Być może uda się to już w roku 
2019 – dodaje.

Teren pod przyszłą Promena-
dę ma bezpośredni dostęp do 
dróg publicznych, a obsługa ko-
munikacyjna może się odbywać 
istniejącym zjazdem z alei Wol-
ności – i właśnie z tego zjazdu 
będą korzystać pojazdy serwi-
sów obsługujących Promenadę. 
Projekt nie przewiduje parkowa-
nia samochodów w jej obrębie. 
Będą za to miejsca postojowe dla 
rowerów – zaprojektowano je 
w bezpośrednim sąsiedztwie tras 
rowerowych.

Katarzyna Gwara
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W całym kraju

Wzrost 
zachorowań 

na odrę
Odra atakuje. Według danych Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowe-
go Zakładu Higieny od 1 stycznia do 30 wrze-
śnia w Polsce zanotowano 123 przypadki tej 
choroby.

Wzrost zachorowań na odrę dotyczy osób, które 
przyjechały do Polski z różnych krajów. Ponad 41 
tys. zachorowań na odrę w Europie w pierwszym 
półroczu tego roku doprowadziło do 37 zgonów.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych cho-
rób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez 
bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy noso-
wo-gardłowej chorej osoby. W przebiegu choroby 
występuje gorączka, silny kaszel, wysypka plami-
sto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i 
nieżyt błony śluzowej nosa.

Powikłania po odrze są dość częste. Te lżejsze 
to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żo-
łądkowo-jelitowe, a poważniejsze – m.in. zapale-
nie opon mózgowo-rdzeniowych.

Eksperci wskazują, że szczepienie przeciw od-
rze ma bardzo wysoką skuteczność. Po podaniu 
pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje 
około 95-98 proc. osób zaszczepionych. Podanie 
drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stupro-
centową odporność.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kon-
troli Chorób (ECDC) podawało, że w ubiegłym ro-
ku w 30 europejskich krajach zanotowano 14,451 
tys. przypadków zachorowań na odrę, podczas 
gdy w 2016 roku były to 4643 przypadki. Epide-
miolodzy oceniają, że utrzymujące się rozprze-
strzenianie się odry w Europie wynika z niedosta-
tecznego stanu zaszczepienia. Wśród wszystkich 
zgłoszonych przypadków odry w 2017 roku, któ-
re wystąpiły u osób o znanym statusie zaszczepie-
nia, aż 87 proc. to osoby niezaszczepione.

mag

Politechnika Częstochowska

Młodzi odkrywcy
– Jako student Częstochowskie-

go Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 
będę aktywnie brać udział w zaję-
ciach i rozwijać swoje talenty – ślu-
bowali najmłodsi mieszkańcy nasze-
go miasta, którzy spotkali się na 
Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
i Informatyki Politechniki Często-
chowskiej.

Na uczelni zainaugurowano III edy-
cję Częstochowskiego Uniwersytetu 
Młodego Odkrywcy. Jest on jednym 
z czterech działających na terenie woje-
wództwa śląskiego. Tegoroczna edycja 
– podobnie zresztą, jak i trzy następne 
- będzie dofinansowana przez Unię Eu-
ropejską. 

Podobnie jak w roku ubiegłym 
uczestnicy spotkają się w trzech gru-
pach wiekowych:  Odkrywcy  (6-9 lat),  
Poszukiwacze  (10-12 lat) oraz  Młodzi 
Naukowcy  (13-16 lat). 

Głównym celem projektu  jest rozwój 
umiejętności matematyczno-przyrodni-
czych, ICT, uczenia się, pracy zespoło-
wej oraz kompetencji w zakresie kre-
atywności, innowacyjności, krytycznego 
myślenia i rozwiązywania problemów 

u uczniów oraz rozwój oferty Politechni-
ki Częstochowskiej jako forum aktyw-
ności społecznej (realizacja dodatko-
wych zajęć edukacyjnych przez kadrę 
dydaktyczną Wydziału Inżynierii Me-
chanicznej i Informatyki PCz we współ-
pracy z Urzędem Miasta Częstochowy).  

– Politechnika należy do czołowych 
uczelni w Polsce – podkreśla Norbert 
Sczygiol, rektor Politechniki Często-
chowskiej. – Mam nadzieję, że wszyscy 
uczestnicy odnajdą w sobie duszę mło-
dego odkrywcy i w przyszłości powrócą 
na naszą uczelnie – zaznacza. 

Projekt zakłada organizację cyklicz-
nych zajęć edukacyjnych i badaw-
czych. Wszystkie grupy wiekowe będą 
miały między innymi zajęcia, podczas 
których przyjrzą się bliżej łazikowi 
marsjańskiemu. Poza tym młodzi od-
krywcy będą mieli okazje polatać dro-
nami, czy drukować na drukarce 3D. 

Nowościami będą zajęcia wyjazdowe 
w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Ło-
dzi oraz szkolenia dla rodziców. Uro-

czyste zakończenie trzeciej edycji Uni-
wersytetu Młodego Odkrywcy zaplano-
wano na styczeń 2019 roku. 

– Mam nadzieję, że podczas Uniwer-
sytetu Młodego Odkrywcy odkryjecie 
swoje pasje i dowiecie się, co chcecie 
robić w dalszym życiu. Liczę, że dzięki 
tej inicjatywie znajdziecie swoje powo-
łanie i będziecie dążyć do wyznaczone-
go celu – podsumował prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. 

Katarzyna Gwara

Myszków

Nastolatkowie 
z narkotykami

Policjanci z Myszkowa zajmujący 
się przestępczością wśród nieletnich 
zatrzymali dwóch nastolatków, któ-
rzy mieli przy sobie narkotyki. Za 
ich posiadanie odpowiedzą przed są-
dem. Grożą im 3-lata więzienia.

W ostatnim czasie w ręce policjan-
tów z zespołu ds. nieletnich wpadło 
dwóch nastolatków - w wieku 17 i 18 
lat. Obaj mieli przy sobie środki odu-
rzające. Pierwszy z nich, 18-latek z 

Myszkowa,  wpadł  w piątek z marihu-
aną podczas legitymowania na ulicy 3 
Maja w Poraju. Kolejny - 17-letni 
mieszkaniec Żarek Letnisko - został 
zatrzymany z marihuaną na ulicy 
Kwiatkowskiego w Myszkowie. W jego 
mieszkaniu stróże prawa zabezpieczy-
li jeszcze amfetaminę. Mężczyźni zo-
stali zatrzymani i przesłuchani. Za po-
siadanie niedozwolonych substancji 
odpowiedzą przed sądem.

Katarzyna Gwara

Spot

Wyróżniony przez ministerstwo
Stworzony w ramach 

akcji „Bądź bezpieczny, 
seniorze” spot – nagrany 
z Częstochowskim Cen-
trum Aktywności Senio-
rów – został wyróżniony 
w konkursie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Na organizowany przez 
MSWiA konkurs „Aktywny 
senior to bezpieczny senior” 
nadesłano 54 produkcje. 
Film z seniorkami i seniora-
mi z Częstochowskiego Cen-
trum Aktywności Seniorów 
zdobył wyróżnienie. Projekt 
został zrealizowany przez 
częstochowski Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej 
TBS oraz Komendę Miejską 
Policji w Częstochowie w ra-
mach programu „Mieszkam 
bezpiecznie”.

Spot oceniono przy po-
mocy karty opracowanej 
w Departamencie Porząd-
ku Publicznego MSWiA. 
Twórców częstochowskiej 
produkcji doceniono za za-
angażowanie w przedsta-
wianiu podstawowych za-
sad różnych aspektów bez-
pieczeństwa.

Przypomnijmy, że spot 
był częścią akcji edukacyj-
nej „Bądź bezpieczny, se-
niorze”, którą ZGM TBS 
prowadził w ubiegłym roku 
wspólnie z KMP w Często-
chowie. Akcja była odpowie-

dzią na powtarzające się 
przypadki oszustw, których 
ofiarami padają osoby star-
sze. Do tysięcy lokatorek 
i lokatorów budynków ko-
munalnych trafiły plakaty 
przygotowane przez Komen-
dę Miejską Policji. Znalazły 
się na nich najważniejsze 
informacje dotyczące sposo-
bów działania oszustów, 
a także numery telefonów 
alarmowych. Poza akcją 
plakatową, w częstochow-
skich rozgłośniach radio-
wych nadawano spoty in-
formacyjne, a w internecie 
opublikowano spot, które-
mu właśnie przypadło wy-
różnienie. W drugim etapie 
akcji do wybranych 325 
osób mieszkających w loka-
lach ZGM TBS dotarli dziel-

nicowi wraz z pracownika-
mi spółki, by bezpośrednio 
ostrzec przed zagrożeniami 
i oszustami.

Obecnie w Częstochowie 
żyje ponad 40 tysięcy osób po 
65. roku życia. Z myślą o nich 
działają m.in. Częstochow-
skie Centrum Aktywności Se-
niorów, kluby Senior+, reali-
zowane są programy zdro-
wotne czy zajęcia rekreacyj-
ne. Można korzystać z Karty 
Seniora, akcji ,,Kawiarenka 
dla Seniora” czy nagrodzone-
go ostatnio programu tele-
opieki. Z kolei akcja społecz-
na ZGM TBS oraz KMP 
w Częstochowie wpisuje się 
w działania prewencyjne na 
rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa tej grupy.  
 oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Tramwaj promujący budżet
Po Częstochowie kursował   zabytko-

wy tramwaj promujący budżet obywa-
telski. Głosowanie na tegoroczną edy-
cje rozpocznie się 22 października. 

Tramwaj nr 105, wyjechał o 13.00 z 
zajezdni przy al. Niepodległości w kie-
runku Północy i do godz. 17.00 kurso-
wał od pętli przy ul. Fieldorfa-Nila do 
pętli przy stadionie Rakowa.

Podczas bezpłatnego przejazdu, 
uczestnicy akcji - m.in. prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk - roz-
dawali materiały informacyjne, gadżety 
promocyjne oraz słodkie upominki.

Celem akcji było zachęcenie miesz-
kanek i mieszkańców do głosowania na 
zadania zgłoszone w budżecie obywa-
telskim, co pozwala w sposób bezpo-
średni wpływać na to, jak zmienia się 
Częstochowa.

Przypominamy, że 22 października 
rozpocznie się głosowanie do V edycji 
budżetu obywatelskiego. Tym razem 
głos można oddać na cztery sposoby: 
przez internet, w mobilnym punkcie do 
głosowania, w komisji do głosowania 
lub w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje na stronie:  
www.konsultacje.czestochowa.pl

Katarzyna Gwara

http://www.konsultacje.czestochowa.pl/
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Już po raz dwuna-
sty Wójt Gminy Olsz-
tyn wyróżni Statuet-
kami „Olsztyńskiego 
Anioła Stróża” osoby 
lub instytucje, które 
w sposób szczególny 
przyczyniają się lo-
kalnej społeczności 
oraz dbają o rozwój i 
promocję Gminy 
Olsztyn.

Statuetki laureatom 
wręczy wójt Tomasz Ku-
charski podczas XI 
Charytatywnego Balu 
Miłośników Gminy Olsztyn, który odbę-
dzie się 1 grudnia 2018 roku w Restaura-
cji Jurajski Olsztyn.

Pomysł wręczania statuetek zrodził w 
2007 r. w trakcie powstawania siedmio-
metrowej rzeźby „Olsztyńskiego Anioła 
Stróża” witającej na „Pańskiej Górze” 
wjeżdżających do Olsztyna od strony Czę-
stochowy. Święcony wówczas Anioł zaist-
niał również na statuetkach wykonanych 
przez artystę Mariusza Chrząstka. Pod-
czas uroczystości święcenia wójt Tomasz 
Kucharski pierwszą statuetką wyróżnił 
twórcę „anielskiej” rzeźby - Jana Wewió-
ra. Kolejnymi uhonorowani zostali pomy-
słodawca Elżbieta Kosielak oraz wspiera-
jący inicjatywę ks. proboszcz Ryszard 
Grzesik.

Przyznawanie statuetek ma na celu 
uhonorowanie osób lub instytucji szcze-
gólnie zasłużonych dla Gminy Olsztyn za 
ich działalność, twórczość, aktywność czy 

też konkretne czyny, które w sposób zna-
czący wpływają na rozwój lub promocję 
Gminy Olsztyn. Statuetka może być przy-
znana osobie fizycznej, prawnej, instytu-
cji, indywidualnie lub zbiorowo w nastę-
pujących kategoriach: działalność spo-
łeczna i troska o człowieka; oświata, kul-
tura i sztuka; sport i kultura fizyczna; go-
spodarka i przedsiębiorczość; promocja i 
turystyka; inne szczególne zasługi na 
rzecz Gminy.

Wnioski o przyznanie Statuetki mogą 
składać: Wójt Gminy Olsztyn, Radni Gmi-
ny Olsztyn, Rady Sołeckie z terenu gminy, 
organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, 
prawne oraz inne podmioty.

Decyzję o przyznaniu Statuetki podej-
muje Wójt Gminy Olsztyn na wniosek po-
wołanej przez Niego Kapituły Statuetki.

Zgłoszenia kandydatów do Statuetki 
przyjmowane będą do   9 listopada 2018 
roku w punkcie obsługi interesanta 
Urzędu Gminy Olsztyn.

Do kogo powędrują 
olsztyńskie anioły?

W Brzyszowie będzie boisko 
wielofunkcyjne

Trwają prace związane z budową 
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Brzyszowie.

Udało się rozstrzygnąć procedurę 
przetargową, została podpisana umowa. 
Wykonawca realizuje już inwestycję, 
która powstaje m.in. dzięki bardzo duże-
mu zaangażowaniu, determinacji sołty-
sa i radnego miejscowości Brzyszów, 
Mariana Jaksender. Termin zakończe-
nia prac: do 15.11.2018 r. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie 
pn.  „Budowa boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej w Brzyszowie”.

Zakres robót obejmuje:
l przebudowę BOISKA DO PIŁKI NOZ-

NEJ – nawierzchnia z trawy syntetycz-

nej z uzupełnieniem piłkochwytu od 
strony północnej

l przebudowę BOISKA DO KOSZYKÓW-
KI I SIATKÓWKI – nawierzchnia synte-
tyczna

l budowę bieżni sportowej dwutorowej 
na dł. 60 m wzdłuż wschodniego ogro-
dzenia (długość całkowita 71m)

l budowę skoczni do skoku w dal
l dobudowę ogrodzenia terenu z furtka 

wejściową od strony zachodniej
l wykonanie dojścia do kompleksu spor-

towego od strony zachodniej- chodnik 
szer. 1,50 m
Uzupełnienie zagospodarowania stano-

wi   tzw. ,,mała architektura” (w tym: ław-
ki parkowe, ławki młodzieżowe, stojak na 
rowery, kosze na śmieci) oraz wykonanie 
nasadzeń drzew i krzewów.

MSTÓW

OLSZTYN

W sali Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Mykanowie świętowano 
piękny jubileusz – 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Jubilaci zostali uhono-
rowani medalami, nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wręczenia zaszczytnych Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał 
Wójt Gminy Mykanów - Dariusz Poma-
da, w asyście Przewodniczącego Rady 
Gminy – Włodzimierz Cichonia. Nie za-
brakło też tradycyjnego „100 lat”. Jubila-
tom wykonane zostały pamiątkowe foto-
grafie. Uroczystość uświetniły: przedsta-
wienie teatralne w wykonaniu członków 
Klubu Seniora „Bądźmy razem” z Radost-
kowa-Kolonii, występ mykanowskich ma-
żoretek oraz koncert solistów ze Studia 
Piosenki. Tradycyjnie, jak co roku, opra-
wę muzyczną zapewniła natomiast kape-
la „Rybnianie”. 

LISTA     JUBILATÓW:  
Anna i Stanisław URBAŃCZYKOWIE 

(1959)
Irena i Ryszard BAUCIOWIE

Krystyna i Antoni BAUCIOWIE
Alicja i Henryk BOMBELEWSCY
Janina i Stanisław BREWCZYŃSCY
Henryka i Tadeusz BUCZKOWSCY
Halina i Dariusz CZERWIKOWIE
Marianna i Stanisław DĘBSCY
Maria i Roman GONDROWIE
Wanda i Władysław GROBELAKOWIE
Marianna i Kazimierz IWAŃCZAKOWIE
Irena i Ryszard JANASOWIE
Alina i Kazimierz KOSINSCY
Wiesława i Jan KRUKOWIE
Elżbieta i Marian LIGUDZIŃSCY
Stanisława i Jerzy MIGONIOWIE
Elżbieta i Eugeniusz OCIEPOWIE
Anna i Kazimierz PALACZOWIE
Mirosława i Lech PASIERBOWIE  
Henryka i Leszek PŁUSZKOWIE
Janina i Andrzej PODOLAKOWIE
Danuta i Włodzimierz SATALECCY
Genowefa i Marian STANKOWIE
Krystyna i Wiesław SURLEJOWIE
Helena i Józef SZYDOWIE
  Henryka i Stanisław TYFLOWIE
  Maria i Roman UJMOWIE
  Halina i Stanisław URBAŃCZYKOWIE
  Barbara i Marian WRÓBLOWIE

Złote Gody w Mykanowie

W Radoszewnicy (gmina Koniecpol) 
odbyła się uroczystość przekazania 
gruntu wraz z budynkiem remizy pod 
władanie lokalnej Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Dwukondygnacyjny budynek przy uli-
cy Koniecpolskiej 46 w części będzie też 
służył mieszkańcom oraz stowarzysze-
niom wspierającym aktywność społeczną. 
Jest to kolejne centrum integracji lokal-

nej, które przy wsparciu gminy Koniecpol, 
powstaje na obszarach wiejskich na bazie 
istniejących remiz.

W trakcie uroczystości burmistrz Ry-
szard Suliga wręczył również specjalne 
podziękowania i wyrazy uznania Zofii Ga-
rus, która wykonała piękny i bardzo ory-
ginalny wieniec dożynkowy, przedstawia-
jący herb gminy Koniecpol. Można nadal 
go podziwiać na parterze budynku Urzę-
du Miasta i Gminy.

Remiza przekazana na cele 
społeczne

Teatr Dratwa znów na  
podium. Tym razem zajął 3 
miejsce na  31. Ogólnopol-
skim Przeglądzie Teatrów 
Amatorskich „Łópta” w  
Łodzi. Wyróżniona została 
również Marta Gonera za 
najlepszą kreację aktorską. 

- Spektakl „Pchła Szachraj-
ka”, z  którym pojechaliśmy do  
Łodzi utrzymany jest w  kon-
wencji kabaretowej, opowiada 
o  niezbyt grzecznej pchełce, 
która robi wszystkim figle, na  
szczęście w  końcu trafia do  
aresztu i  przed sąd – opowia-
dają aktorzy amatorzy. W  spektaklu wy-
stępują: Marta Gonera, Oliwia Karczew-

ska, Luka Viscio, Dawid Chybalski - twór-
ca adaptacji i  reżyser, Karolina Gonera - 
akustyk.

Kłomnicki teatr wyróżniony

MYKANÓW

KONIECPOL

Oprac. Katarzyna Gwara

KŁOMNICE

WIEŚCI Z GMIN
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Pobili na śmierć

Tarnogórscy policjanci zatrzymali 
trzech mężczyzn i kobietę podejrza-
nych o pobicie ze skutkiem śmiertel-
nym. Do tego tragicznego zdarzenia 
doszło w nocy z 11 na 12 września bie-
żącego roku przy ul. Sienkiewicza w 
Tarnowskich Górach. Obrażenia, jakie 
odniósł 58-latek były na tyle poważne, 
że mężczyzna po kilku dniach zmarł w 
szpitalu. Sprawcy brutalnego pobicia 
zostali już tymczasowo aresztowani.

Do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 
września bieżącego roku. przy ulicy Sien-
kiewicza w Tarnowskich Górach. 58-la-
tek został zaatakowany przez grupę czte-
rech osób. Mężczyzna był przez nich bity 
i kopany po całym ciele. W ciężkim stanie 
trafił do szpitala. Niestety w wyniku od-
niesionych obrażeń, 58-latek po kilku 
dniach zmarł w szpitalu. Poinformowani 
o tym zdarzeniu tarnogórscy policjanci, 

natychmiast rozpoczęli czynności. Pracu-
jący nad sprawą kryminalni ustalili 
sprawców pobicia. W związku ze zdarze-
niem, stróże prawa zatrzymali cztery oso-
by – trzech mężczyzn w wieku od 26 do 
39 lat oraz 30 – letnią kobietę. Na wnio-
sek policji i prokuratury, w miniony pią-
tek dwóch mężczyzn oraz kobieta zostali 
tymczasowo aresztowani. Czwarty ze 
sprawców został zatrzymany wczoraj. Po-
dobnie jak wcześniej, policjanci i proku-
rator będą wnioskować do sądu o zasto-
sowanie wobec niego środka zapobiegaw-
czego w postaci tymczasowego areszto-
wania. Sprawcom grozi 10 lat więzienia. 
Jednemu z nich grozić będzie surowsza 
kara, gdyż zarzucanego czynu dopuścił 
się w warunkach powrotu do przestęp-
stwa czyli tzw. recydywy. Zgodnie z prze-
pisami kodeksu karnego w przypadku 
czynu popełnionego w recydywie, kara 
może zostać zwiększona o połowę.

Wpadka kuriera-oszusta

Rozbój, którego nie było

Napadł na ratowników 
medycznych

18-latka powiadomiła policjantów 
o rozboju, do którego nie doszło. Na-
stolatka twierdziła, że w centrum Biel-
ska-Białej napadł na nią bezdomny 
mężczyzna. Relacjonowała, że pociął 
jej twarz ostrym narzędziem, obciął 
włosy nożyczkami, a następnie skradł 
pieniądze i papierosy. Policjanci z ko-
misariatu IV w Bielsku-Białej ustalili, 
że do rozboju nie doszło, a kobieta 
skłamała, bo chciała, aby jej chłopak 
zwrócił na nią uwagę.

Z relacji 18-latki wynikało, że w minio-
ny piątek około 8.00, gdy szła do szkoły, 
w przejściu podziemnym została zaatako-
wana przez bezdomnego mężczyznę. Na-
pastnik rzekomo okaleczył jej twarz 
ostrym przedmiotem i obciął włosy no-
życzkami, a następnie skradł jej gotówkę 
i papierosy. „Pokrzywdzona” z najdrob-
niejszymi szczegółami opisała przebieg 

zdarzenia i wygląd napastnika.
Już wstępne czynności przeprowadzo-

ne w tej sprawie przez policjantów nasu-
wały szereg pytań i wątpliwości. Śledczy 
sprawdzali każdy szczegół, który mógł 
przyczynić się do wyjaśnienia tej sprawy. 
Czynności te doprowadziły do ustalenia, 
że do rozboju w ogóle nie doszło.

Policjanci krok po kroku skrupulatnie 
sprawdzali informacje przekazane przez 
rzekomą pokrzywdzoną, w efekcie czego 
kobieta wskazała jako sprawcę jednego 
z mężczyzn, który zaatakował ją i okradł. 
Jak się okazało, wskazany przez nią męż-
czyzna od kilku miesięcy przebywa 
w areszcie śledczym za wcześniejsze kon-
flikty z prawem.

Pod naporem szczegółowych pytań po-
licjantów, 18-latka przyznała się, że wy-
myśliła zdarzenie, ponieważ chciała zwró-
cić na siebie uwagę chłopaka. Za fikcyjne 
zgłoszenie odpowie wkrótce przed sądem.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 
30-latka, który uniemożliwił udziele-
nie pomocy choremu mężczyźnie. Na-
padł on na ratowników medycznych, 
kiedy ci przyjechali do jednego z blo-
ków w dzielnicy Pogoń. W organizmie 
agresora stwierdzono blisko 1,5 promi-
la alkoholu. Pomocy choremu udzielił 
inny, wezwany na miejsce zespół ra-
townictwa.

Wieczorem na numer ratunkowy wpły-
nęło zgłoszenie o mężczyźnie potrzebują-
cym pomocy w dzielnicy Pogoń. Na miej-
sce pojechał zespół ratownictwa medycz-
nego, jednak zanim ratownicy dotarli do 
chorego, przed blokiem zostali zatrzyma-

ni przez nietrzeźwego i agresywnego męż-
czyznę. Stanął on przed karetką i unie-
możliwiał przejazd. Kiedy kazali mu się 
odsunąć, pobudzony 30-latek zaczął ich 
wyzywać, szarpać ratownika i kopać ka-
retkę. Napadnięci medycy wezwali szyb-
ko drugą załogę, by udzieliła pomocy 
oczekującemu na ich przyjazd mężczyź-
nie, a sami zostali na miejscu. W między-
czasie pojawił się policyjny patrol, który 
zatrzymał agresora. W jego organizmie, 
jak się okazało, było blisko 1,5 promila 
alkoholu. 30-latek spędził noc w aresz-
cie, po czym usłyszał zarzuty naruszenia 
nietykalności funkcjonariusza publicz-
nego. Za popełnienie tego przestępstwa 
może mu grozić do 3 lat więzienia.

Uciekał z kradzioną whisky. 
W bieliźnie miał narkotyki

Zlikwidowali plantację wartą 
ponad pół miliona

Sosnowieccy wywiadowcy zatrzyma-
li mężczyznę, który na ich oczach 
uciekał jedną z ulic miasta ze skra-
dzioną chwilę wcześniej półtoralitrową 
butelką whisky. Kiedy sprawdzili, co 
jeszcze ma przy sobie, okazało się, że 
20-latek w bieliźnie ukrywa większy 
woreczek z amfetaminą, której wystar-
czyłoby do przygotowania 150 porcji 
narkotyku. Przy mężczyźnie policjanci 
znaleźli też małą wagę elektroniczną 
i puste woreczki strunowe.

Sosnowieccy wywiadowcy pełnili służ-
bę na ulicach miasta, poruszając się jak 
zwykle nieoznakowanym radiowozem. 
Będąc poza autem, na jednej z ulic dziel-

nicy Kazimierz, zauważyli mężczyznę 
wybiegającego z jednego z dyskontów 
spożywczych z dużą, półtoralitrową bu-
telką. Natychmiast ruszyli za nim bie-
giem, podejrzewając, że alkohol pewnie 
został skradziony. 20-latek został schwy-
tany, a podczas dalszych czynności wy-
szło na jaw, że oprócz kradzionej whisky, 
mężczyzna ma przy sobie także amfeta-
minę. Substancji wystarczyłoby do przy-
gotowania 150 porcji narkotyku. Ponad-
to stróże prawa znaleźli przy nim także 
miniaturową wagę elektroniczną i puste 
woreczki strunowe. Zabrany z dyskontu 
alkohol wrócił do właściciela, a 20-latek 
trafił do policyjnego aresztu. O jego dal-
szym losie zadecyduje prokurator.

Policjanci z Bytomia zwalczający 
przestępczość narkotykową zlikwido-
wali plantację marihuany. Stróże pra-
wa zabezpieczyli prawie 10 krzaków 
konopi indyjskich oraz ponad 10 kg 
suszu marihuany. Czarnorynkowa war-
tość narkotyków, to blisko pół miliona 
złotych.

Kryminalni z Bytomia zlikwidowali 
nielegalną plantację konopi indyjskich. 
Znajdowała się ona  w polu na obrzeżach 

Bytomia.  Policjanci znaleźli profesjonal-
nie przygotowaną plantację  uprawy ko-
nopi indyjskich. Stróże prawa zabezpie-
czyli 10  dojrzałych  krzaków tej rośliny 
oraz ponad  10  kilogramy suszu mari-
huany. Czarnorynkowa wartość przeję-
tych narkotyków, to  blisko pół miliona  
złotych.  Teraz stróże prawa ustalają do 
kogo należała zlikwidowana plantacja.  
Za uprawę konopi indyjskiej oraz zabez-
pieczoną marihuanę sprawcy grozi  kara  
do 10 lat więzienia.

oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci z komisariatu w Czeladzi 
zatrzymali nieuczciwego doręczyciela 
przesyłek. 35-letni mysłowiczanin, 
pracując przez kilka dni w jednej 
z firm kurierskich, przywłaszczył sobie 
przesyłki, które miał doręczyć za kwo-
tę prawie 4 tys. zł. Mężczyźnie grozi 
kara 5-letniego więzienia.

35-letni mieszkaniec Mysłowic zatrud-
niony był w firmie świadczącej usługi ku-
rierskie od września tego roku. Do zadań 
mężczyzny należało przede wszystkim do-

starczanie przesyłek zamówionych przez 
klientów firmy. W ciągu kilku dni pracy 
nieuczciwy kurier nie dowiózł kilku prze-
syłek wartych prawie 4 tys. zł. Dla ukrycia 
swojej przestępczej działalności, mężczy-
zna podrabiał pokwitowania odbioru 
przesyłek przez adresatów. Nieuczciwy 
proceder kuriera zakończyli czeladzcy 
śledczy po zgłoszeniu nieprawidłowości 
przez jego pracodawcę. Mężczyzna usły-
szał już zarzut przywłaszczenia powierzo-
nego mienia, za który grozi mu 5-letni po-
byt w więzieniu.

Nieuczciwi pracownicy 
zatrzymani

Dwaj młodzi mężczyźni skradli do-
stawczy samochód z garażu, a następ-
nie doprowadzili do kolizji z autobu-
sem miejskim. Do zdarzenia doszło w 
Bielsku-Białej na ul. Cieszyńskiej. Za 
przestępstwo to 22-latkowi i jego 
19-letniemu wspólnikowi grozi do 5 lat 
więzienia. Z własnej kieszeni będą też 
musieli uregulować szkody, do któ-
rych doprowadzili w wyniku kolizji.

Mężczyźni byli zatrudnieni w firmie bu-
dowlanej w Międzyrzeczu Dolnym. Skra-

dli należącego do ich pracodawcy dostaw-
czego fiata ducato i wybrali się na prze-
jażdżkę. Na bielskiej ul. Cieszyńskiej, 
22-letni kierowca nie zachował ostrożno-
ści i najechał na tył autobusu miejskiego. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Chwilę później policjanci zatrzymali kie-
rującego i jego 19-letniego wspólnika. Obaj 
mężczyźni zostali przewiezieni do policyjne-
go aresztu. Usłyszeli zarzuty krótkotrwałe-
go użycia cudzego pojazdu mechanicznego, 
za co grozi im do 5 lat za kratami. O ich dal-
szym losie rozstrzygnie prokurator.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 w bloku, pow. 
48 m2, czwarte piętro, centrum zadbane, 
o przestrzennym rozkładzie. Do mieszkania 
należą: piwnica, pół boksu na strychu oraz 
garaż blaszak obok bloku. Cena 175 tys. zł. 
Tel. 796 307 890

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

— 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. Stolik pod komputer + krzesło – 100 
zł. Cztery krzesła składane mahoń – 120 zł. 
Szlafrok męski – 50 zł. Tel. 530 485 377

USŁUGI
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 

plany treningowe, treningi personalne. Dominik 
Nowak. Tel. 578 364 768 

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

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

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

— SZUKAM PRACY —
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576, 

667 499 164

ZGUBY

Dnia 20 września zagubiono 
legitymację studencką Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach  
o numerze albumu 133150.

W razie informacji proszę 
o kontakt: nr tel. 535 862 088

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

ŚRODKI CZYSTOŚCI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ  
DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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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 4 października 2018 r.

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

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

33.900 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  

OPEL INSIGNIA 1.8 E, 
rok prod. 2012

  34.900-36.900 zł
KIA SPORTAGE  
1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon

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

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

 35.900 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  5.700 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I –właśc.  39.900 zł
n KIA RIO 1.4 E, rok prod. 2003, kraj., I – wł., 

przebieg 78 tys. km,  5.700 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

4x4, kraj., I – wł., F. VAT  59.900 zł  
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  25.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2015, 

163 KM, automat 44.900 zł
n PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2015 32.900 zł

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

n RENAULT CLIO IV 1.5 DCi, rok prod. 2015 26.900 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 MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 31.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2001 5.900 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 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 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 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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 U W A G A ! 

NOWE MIESZKANIA W TBS! 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ZAPRASZA 
do zapoznania się z aktualną ofertą wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Towarzystwa w  nowo powstałym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kontkiewicza 4B 
w dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie 

Budynek jest nowoczesny, ocieplony i wyposażony w przestronne balkony. W trzyklatkowym, 
trzykondygnacyjnym i podpiwniczonym bloku przygotowano 24 mieszkania, o powierzchni użytkowej od 
36 do 59 m kw. Jedno z nich dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców bloku. Atutem 
nieruchomości jest jej dobra lokalizacja – w pobliżu znajdują się punkty handlowo- usługowe oraz przystanek 
MPK. 

Osoby zainteresowane najmem mieszkania zobowiązane są do wpłaty kwoty partycypacji wyliczonej 
według wymaganego wskaźnika partycypacji w wysokości 30% wartości odtworzeniowej mieszkania. 

Istnieje możliwość oglądania lokali w wyznaczonym przez spółkę terminie. 

Wszelkie informacje dotyczące naboru oraz zasad partycypacji dostępne są na stronie internetowej  
www.zgm-tbs.czest.pl lub w siedzibie zarządu spółki przy ul. POW 24 w Częstochowie.
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PROGRAM TV – ŚRODA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

05:05 Elif; s.II; odc. 340; 
serial; Turcja (2014)

06:00 Wieczna miłość; odc. 
32; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

06:50 Jaka to melodia?; 
odc. 3898; teleturniej 
muzyczny

07:25 Audycje komitetów 
wyborczych

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.V; odc. 61; 

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

odc. 126; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

6/108; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

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

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Dziki Bałtyk – Magiczne 
lasy i wrzosowiska; odc. 
2/2; Niemcy (2014)

13:50 Big Music Quiz - 
kulisy

14:00 Elif; s.II; odc. 341; 
serial; Turcja (2014)

14:50 The Wall - kulisy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka; odc. 41
15:50 Wieczna miłość; odc. 

33; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

16:35 Big Music Quiz - 
kulisy

16:45 Audycje komitetów 
wyborczych

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3899; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3350; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
107; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
7/108; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 42
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy – Film 

dla Stasia; film dokum.
23:25 The Wall - kulisy
23:35 Bez tożsamości; odc. 

9 cz. 1; serial; Hiszpania 
(2016)

00:25 Kompania X; s.I; odc. 
5; serial; Kanada (2015)

01:20 Orły sportu; odc. 4; 
reportaż

01:45 wojsko – polskie.pl; 
odc. 31; reportaż

02:20 Port lotniczy 1975; 
film akcji; USA (1974)

04:10 Notacje; cykl 
dokumentalny

04:55 Koło fortuny; odc. 244 
ed. 4; teleturniej

05:35 M jak miłość; odc. 
1388; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 131; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
08:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (184)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

22; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

1915; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 245 

ed. 4; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 55; 

serial; Turcja (2011)
14:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

23; serial komediowy TVP
14:35 Kulisy seriali Na 

dobre i na złe i Na 
sygnale; felieton

15:10 M jak miłość; odc. 
1388; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 297 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2443; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 30; 
serial; Turcja (2017)

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

odc. 177 „Życie nie jest 
nudne” sezon 8; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 62; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1915; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1916; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 18; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
715 Gdzie nasz dom?; 
serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 201 
„Farciarze z ferajny”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Legalna 
blondynka 2; komedia; 
USA (2003)

00:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Dzielnica bankowa; 
odc. 3/6; serial 
sensacyjny; Francja 
(2017)

02:20 Świat bez tajemnic – 
Pupil za 100 000 
dolarów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

03:15 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 11; serial komediowy 
TVP

03:45 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 12; serial komediowy 
TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (139); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (752); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (33); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (819); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2736); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (865); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (268); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (258); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2737); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (21); serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (534); serial 
komediowy

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (6); 
program muzyczny

22:05 John Tucker musi 
odejść; komedia 
romantyczna, USA 2006

0:00 Babel; dramat 
społeczny, Francja/
Meksyk/USA 2006. 
Marokański pasterz kupuje 
od sąsiada broń, która 
należała kiedyś do 
japońskiego turysty. 
Synowie pasterza uczą się 
obsługi strzelby i oddają 
przypadkowy strzał w 
kierunku autobusu, 
którym podróżują 
amerykańscy turyści. Kula 
dość poważnie rani Susan 
(Cate Blanchett). 
Przerażeni pasażerowie 
zostają odwiezieni do 
najbliższej miejscowości, 
gdzie mąż Susan, Richard 
(Brad Pitt) stara się 
skontaktować z ambasadą 
i zapewnić żonie pomoc. 
W tym samym czasie w 
USA, Amelia (Adriana 
Barraza), zajmująca się 
dziećmi Susan i Richarda, 
wybiera się na ślub syna 
do Meksyku…

3:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5458) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(22/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2305) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (949) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (838) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (601) - 
program

14:00 19 + (302) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 7 

(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (602) - 
program

16:30 19 + (303) - program
17:00 Szpital (839) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (950) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7588) - 

informacje
19:35 Sport (7571) - 

informacje
19:45 Pogoda (7568) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5459) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(23/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2760) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (194) - 
program

21:30 Ameryka Express 
(6/13) - program

23:05 Kiler - komedia, 
Polska 1997. 
Sympatyczny taksówkarz 
Jurek (Cezary Pazura) to 
przeciętny człowiek, który 
ma jedynie pecha. Jest 
samotny od czasu, gdy 
żona opuściła go dla 
kogoś bardziej zaradnego. 
Pewnego dnia jednak 
dochodzi do pomyłki, 
która odmieni jego życie 
na zawsze. Jurek zostaje 
aresztowany pod 
absurdalnym zarzutem. 
Policja jest przekonana, że 
ma do czynienia z 
profesjonalnym zabójcą o 
pseudonimie Kiler…

01:20 Oszuści (1/10) - serial, 
USA. Ezra Bloom (Rob 
Heaps) jest przekonany o 
tym, że jego żona (Inbar 
Lavi) to kobieta idealna. 
Wkrótce jednak dowiaduje 
się, że ukochana jest 
utalentowaną oszustką, on 
natomiast jej ostatnią 
ofiarą. Gdy małżonka 
ucieka z miasta Ezra 
zyskuje nieoczekiwanego 
sojusznika…

02:25 Uwaga! (5459) - 
program

02:55 Moc Magii(TVN noc) 
(276/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 162

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 66

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 123

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 77

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 123

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 124

20:00 Aleksander; akcja, 
USA 2004. Aleksander 
Wielki (Colin Farrell) 
podbił 90 procent 
ówczesnego świata, zanim 
osiągnął 25 lat. Wraz ze 
swą niezwyciężoną grecką 
i macedońską armią w 
ciągu 8 lat przemierzył 35 
tysięcy kilometrów 
obfitujących w oblężenia i 
podboje, których 
ukoronowaniem było 
stworzenie gigantycznego 
imperium. W chwili 
śmierci w wieku 33 lat był 
panem ówczesnego 
świata…

23:20 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 13

00:20 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

01:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:05 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

04:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 49

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 8; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 122 
„Hat trick”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 123 
„Kły”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 07 zgłoś się; odc. 
12/21 - Ścigany przez 
samego siebie; serial TVP

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

09:35 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
187 „Zero tolerancji” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:20 Ranczo; s.III; odc. 35 - 
Upadek obyczajów; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.III; odc. 36 - 
Miedź brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 48 - Śmierć na żywo; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 49 - Lot; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
143 - Odważny krok

16:10 Na sygnale; odc. 123 
„Kły”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.III; odc. 37 - 
Zrozumieć kobietę; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.III; odc. 38 - 
Złoty deszcz; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 50 - Sekrety i 
kłamstwa; serial 
kryminalny TVP

20:15 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 11 - Śmierć w parku; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.III; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.IV; odc. 40 - 
Szok poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 51 - Talent; serial 
kryminalny TVP

00:05 Rodzinka.pl; odc. 243 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 200 
„Po pierwsze nie 
szkodzić”; serial 
fabularyzowany TVP

01:15 Pitbull; odc. 30; serial 
policyjny TVP

02:15 Pitbull; odc. 31; serial 
policyjny TVP

03:15 07 zgłoś się; odc. 
12/21 - Ścigany przez 
samego siebie; serial TVP

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

06:25 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Schabowy z kamienia; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(2)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/7/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 267 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (16); 
teleturniej muzyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /44/ - „Nie ma 
wody na pustyni” - Bajm

10:55 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

11:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /106/ - „Kiedy 
powiem sobie dość” - 
ONA

11:45 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret cz. 2

12:45 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Maciej 
Stuhr (6); program 
kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(4)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVIII Mazurska 
Noc Kabaretowa 
Mrągowo 2016 - Moda na 
swetry (1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łemkowska 
nad Odrą

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (71) - 
Walki kogutów; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 13 Austria - 
„Schladming - Dachstein” 
(53); magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/7/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(5)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (71) - 
Równouprawnienie czy 
męska dominacja?

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz cz. 
2; program rozrywkowy

23:15 Koło fortuny; odc. 266 
ed. 5; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Polskie 
Gwiazdy i The Beatles

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2018 na 
bis - Piosenka Ci nie da 
zapomnieć. Koncert 
przebojów stulecia (cz. 
1-2)

02:25 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

03:25 Rozrywka Retro – XIII 
Przegląd Kabaretów 
PaKa w Krakowie - 
Parodie, Żarty, Parafrazy 
(2); widowisko

5:10 Ukryta prawda (354); 
serial paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Nasz 
pierwszy raz (137); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (418); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (15); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (16); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Na śpiocha 
(1/14); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (693); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Za 

tabliczkę czekolady (138); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Śmiech 
przez łzy (592); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (419); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (4); serial 
przygodowy

16:50 Kryminalni: Randka ze 
śmiercią (2); serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (17); serial 
komediowy

18:25 Brzydula (18); serial 
komediowy

19:00 Ukryta prawda (694); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Ojciec 
chrzestny; dramat 
sensacyjny, USA 1972. 
Sierpień 1945 roku. 
Rodzina Corleone i ich 
przyjaciele zgromadzili się, 
aby świętować powrót z 
wojny Michaela Corleone 
(Al Pacino) oraz ślub jego 
siostry Connie (Talia 
Shire). Na uroczystość 
przybyli m.in. ich bracia - 
Sonny (James Caan) i 
Fredo (John Cazale) oraz 
prawnik rodziny, Tom 
Hagen (Robert Duvall). 
Według niepisanego 
prawa, w tak radosny 
dzień, przyjaciele mafijnej 
rodziny mogą prosić 
seniora rodu o pomoc…

23:45 Shaft; film sensacyjny, 
Niemcy/USA 2000. 
Nieustępliwy policjant 
prowadzi samotną walkę z 
bezkarnym mordercą.

1:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:00 Druga strona medalu: 
Aleksander Gawronik (3); 
talk-show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej jest 
biznesmen i były senator 
Aleksander Gawronik. W 
2004 roku sąd skazał go 
na karę ośmiu lat...

4:30 Druga strona medalu: 
Otylia Jędrzejczak (4); 
talk-show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej jest 
pływaczka Otylia 
Jędrzejczak....

05:35 Gwiazdy od kuchni 
(6/8) - program 
lifestylowy

06:10 Nowa Maja w 
ogrodzie (32/40) - 
magazyn ogrodniczy

06:45 Zrzuć nadwagę na 
dobre!

07:25 Afera fryzjera 6 (6/12) 
- program rozrywkowy

08:10 Apetyt na miłość 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (11/12) - 
reality show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę (4/12) - program 
rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (6/8) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2
14:05 Mistrzowskie cięcie 2 

(6/8) - program 
rozrywkowy

15:05 Eksperci domowego 
budżetu 4 (6/8) - program 
dokumentalny

16:25 Magia Y (5/7) - 
program rozrywkowy

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program

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

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (5/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 2 
(11/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16
22:55 Zanim Cię zobaczę
23:55 Nocka z byłym (3/6) - 

program
00:55 Rozbierana randka 

(8/20) - program 
rozrywkowy

01:25 W roli głównej - Anita 
Kucharska-Dziedzic (3/8) - 
talk show

01:55 W roli głównej - 
Radosław Majdan (8) - 
talk show

02:25 Najsztub słucha - 
Maria Rotkiel (5) - talk 
show

02:55 W roli głównej - 
Shazza (8/9) - talk show

03:25 Wiem, co jem 6 
(15/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

06:00 koszykówka - MŚ 
kobiet, Teneryfa- finał

06:55 koszykówk a- MŚ 
kobiet, Teneryfa

08:00 hokej NHL
10:00 boks - Gala Zakopane
11:40 boks - Gala Zakopane - 

walka wieczoru
12:40 Orły sportu
13:15 hokej na lodzi e- NHL
15:20 Pełnosprawni - odc. 

270; magazyn dla 
niepełnosprawnych

15:50 piłka nożna - Liga 
Narodów: Włochy - Polska

16:50 piłka nożna - Liga 
Narodów: Włochy - Polska

18:00 Przed startem Ligi 
Narodów - odc. 2; 
magazyn

20:15 LegendyEkstraklasy
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Światowe Igrzyska 

Młodzieży - Argentyna - 
pływanie (studio) 

23:00 Światowe Igrzyska 
Młodzieży - Argentyna - 
pływanie

00:50 Światowe Igrzyska 
Młodzieży - Argentyna - 
taekwondo

02:15 boks - Gala Zakopane
04:00 boks - Gala Zakopane - 

walka wieczoru
05:10 Sportowy Wieczór

06:00 Nożem i widelcem
06:15 Turystyczna Jazda
06:35 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 85 Zamek w Wiśniczu
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 Doktor Grabowski – 

doktor z pasją; reportaż
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Teraz Ryby; odc. 24
11:25 Tajemnice początków 

Polski – Miasto zatopionych 
bogów; cykl dokum.

12:15 Pod Tatrami
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Rolnik z pasją
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 85 Zamek w Wiśniczu
15:35 Ukryte skarby; cykl report.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Audycja Komitetów 

Wyborczych
17:55 POGODA
18:00 Kopalnia reportaży
18:17 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
18:30 Aktualności
18:47 Wieczorne wiadomości 

sportowe
18:56 Magazyn Meteo
19:00 Audycja Komitetów 

Wyborczych
19:28 Debata
20:28 POGODA
20:30 Ktokolwiek widział, 

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

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Twój Wybór
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:00 ALARM!; magazyn
23:20 Telekurier
23:50 Tajemnice początków 

Polski – Miasto zatopionych 
bogów; cykl dokum.

00:40 Pod Tatrami
00:55 Ktokolwiek widział, 

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

Bobowa; magazyn
02:45 Rolnik z pasją; magazyn
02:55 Rączka gotuje
03:25 Teraz Ryby; odc. 24
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży

06:50 Był taki dzień – 10 
października; felieton

07:00 Tajemnica Enigmy; odc. 
5/8; serial TVP

07:55 Skrzydła Wielkiej 
Wojny; film dokumentalny

08:30 Archiwum zimnej wojny; 
magazyn

09:05 Jak było?; program 
publicystyczny

09:45 Historia Polski – 
Goralenvolk; film dokum.

10:55 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. III-
IV; cykl dokumentalny

11:55 Kazimierz Pułaski – 
bohater dwóch narodów; 
film dokumentalny

12:55 Wielka miłość Balzaka; 
odc. 4; serial; Polska, 
Francja (1973)

14:05 Wszystkie kolory świata 
– Tajlandia. Kwiat Azji; 
serial dokumentalny; Francja 
(2008)

15:10 Na progu niepodległości 
– 100 lat temu na 
Lubelszczyźnie – Jastków 
1915 – zapomniana bitwa; 
reportaż

15:45 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:50 Historia Polski – 
Nieznane życie Jana Pawła 
II; film dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Żołnierzom 
tułaczom

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

19:00 Tajemnica Enigmy; odc. 
6/8; serial TVP

19:50 Instynkt przetrwania – 
odc. 3/6; esej 
dokumentalny; USA (2012)

21:00 Historia świata według 
Andrew Marra; odc. 3/8; 
serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Pejzaż z Kopcem; cykl 
reportaży

22:40 Życie za życie. 
Maksymilian Kolbe; 
dramat; Polska, Niemcy 
(1990)

00:20 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. V; 
cykl dokumentalny

00:50 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. VI; 
cykl dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna; cz 3; cykl 
dokumentalny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Żołnierzom 
tułaczom

02:35 Piwna historia; film 
dokumentalny; reż.:Dagmara 
Spolniak

6:00 Atleci; magazyn 
6:30 Magazyn koszykarski
7:00 Tenis; Turniej ATP w 

Szanghaju; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

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

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

13:30 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; mecz: BBTS 
Bielsko-Biała - Gwardia 
Wrocław

18:30 Boks
20:40 Piłka nożna; mecz 

towarzyski: Włochy - 
Ukraina

22:50 Boks
1:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC

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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04:30 TELEZAKUPY
05:05 Elif; s.II; odc. 341; 

serial; Turcja (2014)
06:00 Wieczna miłość; odc. 

33; serial; Turcja (2015)
06:50 Jaka to melodia?; 

odc. 3899; teleturniej muz.
07:25 Audycje komitetów 

wyborczych
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.V; odc. 62; 

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

odc. 127; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

7/108; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

107; telenowela 
historyczna TVP

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

Dzika przyroda Irlandii; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2017)

14:00 Elif; s.II; odc. 342; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Big Music Quiz - 
kulisy

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Leśniczówka; odc. 42
15:50 Wieczna miłość; odc. 

34; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

16:35 The Wall - kulisy
16:45 Audycje komitetów 

wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3900; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3351; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

108; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
8/108; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Piłka nożna - Liga 

Narodów: Polska - 
Portugalia (studio)

20:35 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - 
Portugalia

22:55 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /85/; magazyn

23:35 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

00:25 Ocaleni; reality show
01:30 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

02:10 Bez tożsamości; odc. 
9; cz.  1; serial; Hiszpania 
(2016)

02:55 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /85/; magazyn

03:25 Notacje – Witold 
Sobociński. Malarz 
ekranu; cykl dokum.

04:55 Koło fortuny; odc. 246 
ed. 4; teleturniej

05:30 Na dobre i na złe; odc. 
715 Gdzie nasz dom?; 
serial TVP

06:55 Operacja Zdrowie!; 
/4/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 132 
„Cała prawda”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra (185)
11:25 Rodzinka.pl; s.I; odc. 

24 „W szponach 
konsumpcji”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1916; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 248 
ed. 4; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 56; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Rodzinka.pl; s.I; odc. 
25 „Kwestia zaufania”; 
serial komediowy TVP

14:35 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; felieton

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
715 Gdzie nasz dom?; 
serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 298 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2444; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 31; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 178 „Mimo wszystko 
miłość” sezon 8; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 63; telenowela TVP

19:40 Barwy szczęścia; odc. 
1916; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1917; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Bake Off Junior (6)
21:45 Facet od wuefu; 

komedia; USA (2007); 
reż.:Craig Gillespie, David 
Dobkin; wyk.:Billy Bob 
Thornton, Seann William 
Scott, Susan Sarandon, 
Amy Poehler

23:20 Na sygnale; odc. 201 
„Farciarze z ferajny”; serial 
fabularyzowany TVP

23:50 Legalna blondynka 2; 
komedia; USA (2003); 
reż.:Charles Herman-
Wurmfeld; wyk.:Bob 
Newhart, Reese 
Witherspoon, Sally Field, 
Jessica Caufiel, Ruth 
Wiliamson

01:30 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 6/10; 
serial; Japonia (2017)

02:30 Art Noc – Od wschodu 
do zachodu słońca – 50 
lat Skaldów (2); koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (140); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (753); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (34); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (820); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2737); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (866); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (269); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (259); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2738); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (287); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (124); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (140); 
serial obyczajowy. Zuza 
chce iść po odbiór 
wyników badań bez Jaśka. 
Przyjaciółki uświadamiają 
jej, że to nie był najlepszy 
pomysł. Kobieta 
przeprasza obrażonego 
męża. Okazuje się, że ma 
raka piersi. Julka planuje 
wyprowadzić się do 
Rafała. W rodzicach 
dziewczyny ten chłopak 
wciąż nie wzbudza 
zaufania. Olga zmusza 
Strzelecką do podpisania 
się jako współtwórca pod 
źle przygotowaną 
prezentacją dla klienta. 
Kiedy Anka w trakcie 
wystąpienia deklaruje, że 
nie miała z projektem nic 
wspólnego, szantażystka 
ujawnia wszystkim jej 
problemy rodzinne…

22:10 Babel; dramat 
społeczny, Francja/
Meksyk/USA 2006

1:15 Chirurdzy (112); serial 
obyczajowy. Losy 
zaprzyjaźnionych 
chirurgów pracujących w 
dużym szpitalu w Seattle...

2:15 Chirurdzy (113); serial 
obyczajowy

3:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5459) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

11 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(23/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2306) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (950) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (839) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (602) - 
program

14:00 19 + (303) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 7 

(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (603) - 
program

16:30 19 + (304) - program
17:00 Szpital (840) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (951) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7589) - 

informacje
19:35 Sport (7572) - 

informacje
19:45 Pogoda (7569) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5460) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(24/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2761) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (195) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Kilerów 2-óch - 
komedia, Polska 1999. Po 
tym jak zostaje 
wywindowany na szczyty 
popularności, Kiler zakłada 
fundację charytatywną, 
wspomagającą budżet 
państwa. Staje się znaną 
postacią życia publicznego 
- przyjaźni się z Papieżem, 
Owsiakiem, Clintonem, 
grywa w tenisa z 
prezydentem. Tymczasem 
wrogi mu gangster Siara 
(Janusz Rewiński) nasyła 
na niego płatnego 
mordercę, Szakala…

01:00 Pułapka (5/6) - serial. 
Olga Sawicka, zmaga się z 
demonami przeszłości – 
traumatycznymi 
przeżyciami, które nie 
pozwalają jej zaznać 
spokoju po śmierci męża i 
przystąpić do pracy nad 
kolejną powieścią. 
Szukając inspiracji, trafia 
na reportaż telewizyjny…

02:00 Gala French Touch - 
program

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(277/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 163

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 67

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 124

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

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 78

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2017

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 124

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 125

20:00 Zakonnica w 
przebraniu; komedia, USA 
1992. Piosenkarka Deloris 
Van Cartier – przypadkiem 
staje się świadkiem 
morderstwa, którego 
sprawcą jest jej kochanek 
- gangster Vince. 
Mężczyzna wyznacza 
nagrodę za głowę swojej 
ukochanej, więc Deloris 
musi zniknąć…

22:00 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…

23:55 Plotka; komedia, 
Francja 2000

01:25 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 29

02:05 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 31

02:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:05 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 50

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 123 
„Kły”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 124 
„Mecz o wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 07 zgłoś się; odc. 
13/21 - Strzał na 
dancingu; serial TVP

08:55 M jak miłość; s.I; odc. 
903; serial TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 243 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

10:20 Na sygnale; odc. 200 
„Po pierwsze nie 
szkodzić”; serial 
fabularyzowany TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 
188 „Na dwa fronty” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; s.III; odc. 36 - 
Miedź brzęcząca; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.III; odc. 37 - 
Zrozumieć kobietę; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 49 - Lot; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 50 - Sekrety i 
kłamstwa; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
144 - Ujawnione sekrety

16:20 Na sygnale; odc. 124 
„Mecz o wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.III; odc. 38 - 
Złoty deszcz; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.III; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 51 - Talent; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 12 - Amok; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.IV; odc. 40 - 
Szok poporodowy; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; s.IV; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.IV; 
odc. 52 - W kręgu 
podejrzeń; serial 
kryminalny TVP

00:25 07 zgłoś się; odc. 6/21 
- Złoty kielich z rubinami; 
serial TVP

01:40 Miasto skarbów; odc. 
11 Planty o świcie; serial 
kryminalny TVP

02:35 Miasto skarbów; odc. 
12 Coś się kończy; serial 
kryminalny TVP

03:30 07 zgłoś się; odc. 
13/21 - Strzał na 
dancingu; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2452; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łemkowska 
nad Odrą; magazyn 
kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(4)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/8/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 268 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz cz. 
1; program rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /45/ - „Ktoś 
między nami” - Anna 
Jantar, Zbigniew Hołdys

10:55 Familiada; odc. 2452; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /105/ - „Te 
opolskie dziołchy” - No To 
Co

11:35 Życie to Kabaret – To 
idzie kabaret cz. 1; 
program rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - 
Grzegorz Halama (3); 
program kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(5)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski; /cz. 
2/

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (1); 
program rozrywkowy

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (2); 
program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tatarskie pierogi; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (72) - 
Maniok; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 14 (54) Irlandia - 
Dublin; magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/8/; teleturniej

20:10 Śpiewające fortepiany 
(6)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (72) - Do kiedy 
pracować?; widowisko 
rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /61/ 
- Poprawna polszczyzna

23:20 La La Poland; odc. 
(6); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 267 
ed. 5; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1-3); widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
Rozrywka Retro – Czar 
par (4)

5:10 Ukryta prawda (355); 
serial paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Za 
tabliczkę czekolady (138); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:05 Szpital (419); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (17); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (18); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Randka ze 
śmiercią (2); serial 
kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (694); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Złe 

geny (139); serial 
fabularno-dokumentalny

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

14:55 Szpital (420); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (5); serial 
przygodowy

16:50 Kryminalni: Poniżej 
zera (3); serial kryminalny

17:55 Brzydula (19); serial 
komediowy

18:25 Brzydula (20); serial 
komediowy

19:00 Ukryta prawda (695); 
serial paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Babskie wakacje; 
komedia, USA 2009. 
Becky (Parker Posey), 
Gayle (Amy Poehler) i Judi 
(Rachel Dratch) znają się i 
przyjaźnią od czasów 
studenckich. Razem 
przeżywały sukcesy i 
porażki lat szkolnych. 
Nigdy nie wyzbyły się 
miana kujonek. Gdy Becky 
otrzymuje propozycję 
nieoficjalnego 
towarzyszenia córce jej 
szefowej na imprezie 
studenckiej na plaży w 
South Padre Island, 
znudzone monotonią 
codzienności 
trzydziestoletnie 
przyjaciółki postanawiają 
zrealizować marzenie o 
szalonych wakacjach…

21:50 Porwani (1/12); serial 
kryminalny

22:50 Strzelec 2 (5); serial 
sensacyjny

23:50 Księga ocalenia; 
dramat sensacyjny, USA 
2010. Samotny wędrowiec 
ma ważną misję - chronić 
bezcenną dla ludzkości 
księgę.

2:15 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:25 Druga strona medalu: 
Jacek Olszewski (6); talk-
show

05:45 Pojedynek na modę 
(6/10) - program 
rozrywkowy

06:30 Gwiazdy prywatnie 2 
(6/8) - program

07:00 Magia Y (5/7) - 
program rozrywkowy

07:45 #Sława 2 (2/8) - 
program rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 2 
(9/10) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (12) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (5/12) - program 
rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Afera fryzjera 7 (5/8) - 
program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu (1/10) - program 
rozrywkowy

14:15 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

15:00 Wiem, co jem na 
diecie (2/12) - program 
lifestylowy

15:30 Zrzuć nadwagę na 
dobre!

16:10 Życie bez wstydu 6 
(5/10) - reality show

17:10 Co nas truje 2 (6/12) - 
program lifestylowy

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

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (6/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 2 (12) 
- reality show

20:40 Zaskocz mnie! 2
21:10 W czym do ślubu 4 

(6/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż 

do ślubu 7 (6/8) - reality 
show

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

stylu (1/10) - program 
rozrywkowy

23:40 Projekt Lady 3 (6/12) - 
program

00:40 Project Runway: 
Nastolatki 2 (6/10) - 
program rozrywkowy

01:35 W roli głównej - Anna 
Lewandowska (4/8) - talk 
show

02:05 W roli głównej - 
Małgorzata Foremniak 
(1/6) - talk show

02:35 Najsztub słucha - 
Paulina Krupińska (1/6) - 
talk show

03:05 W roli głównej - Piotr 
Rubik (9) - talk show

03:35 Wiem, co jem 6 (16) - 
magazyn

04:05 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(8/16) - magazyn

06:00 Przed startem Ligi 
Narodów - odc. 2; 
magazyn

08:15 Piłka nożna - Liga 
Narodów, Chorzów: 
meldunek

09:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Hongkong: 1 runda 

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Hongkong: 2 runda 

12:55 Piłka nożna - Liga 
Narodów, Chorzów: 
meldunek

13:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Hongkong: 2 runda 

15:00 Piłka nożna - Liga 
Narodów, Chorzów: 
meldunek

15:15 Strongman - Liga 
Mistrzów - odc. 4; relacja;  
Wielka Brytania (2018)

16:15 Legendy Ekstraklasy
18:00 Piłka nożna - Liga 

Narodów, Chorzów: 
meldunek

24:00 Sportowy Wieczór
00:40 piłka nożna - Liga 

Narodów: Polska - 
Portugalia

01:50 piłka nożna - Liga 
Narodów: Polska - 
Portugalia

02:55 Retro TVP Sport
04:40 Sportowy Wieczór

06:00 Rączka gotuje
06:30 Spotkania w świecie ciszy
07:01 Czytanie puszczy; reportaż
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Za miastem
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:05 Polska z Miodkiem; (117) 

Sosnowiec; felieton
10:15 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Zrób to ze smakiem
11:15 Rolnik z pasją; magazyn
11:30 Korea – tajemnice strefy 

zdemilitaryzowanej; film 
dokum.; Francja (2017)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Dyktatorka; 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. 

31; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Audycja Komitetów 

Wyborczych
17:35 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; cykl reportaży
17:55 POGODA
18:00 Karty historii
18:30 Aktualności
18:45 Rozmowa Dnia
18:55 Magazyn Meteo
19:00 Audycja Komitetów 

Wyborczych
19:30 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:45 Uwaga! Weekend
20:28 POGODA
20:30 Astronarium; (36); 

magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Twój Wybór
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:00 ALARM!; magazyn
23:20 Telekurier OPP
23:50 Korea – tajemnice strefy 

zdemilitaryzowanej; film 
dokum.; Francja (2017)

00:55 Astronarium; (36); mag.
01:35 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:40 Jedź bezpiecznie
03:00 Zrób to ze smakiem
03:25 Kamień, nożyce, papier – 

Taniec na rurze; cykl report.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 wojsko – polskie.pl; odc. 

31; reportaż

06:50 Był taki dzień – 11 
października; felieton

06:55 Tajemnica Enigmy; 
odc. 6/8 - Wyłączeni z gry; 
serial TVP

07:45 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

08:15 Film dokumentalny
08:45 Koło historii – Pejzaż 

z Kopcem; cykl reportaży
09:30 Historia Polski – 

Draża - czetnik. Legenda 
Kresów.; film dokum.

10:30 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. 
V-VI; cykl dokumentalny

11:45 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 2/3 Starcie tytanów; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

12:50 Wielka miłość 
Balzaka; odc. 5; serial; 
Polska, Francja (1973)

13:55 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:55 Amerykańska broń; 
odc. 7 Od wojny 
wietnamskiej do dziś; 
serial dokumentalny; 
Kanada (2013)

15:50 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

16:55 Historia Polski – Jan 
Paweł II i Prymas Stefan 
Kardynał Wyszyński; film 
dokumentalny

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na chwałę 
przodków naszych

18:30 Taśmy bezpieki – 
Działalność Biura B MSW

19:00 Tajemnica Enigmy; 
odc. 7/8; serial TVP

19:50 Książka Historyczna 
Roku

20:10 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 6/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:00 Wojna generałów; 
odc. 6/6; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2009)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: 
Władysław I Herman; 
debata

22:40 Szerokie tory - 
Szerokie tory. 
Antyputyniści; reportaż

23:15 Instynkt przetrwania; 
odc. 3/6; esej dokum.; 
USA (2012)

00:10 Ferdynand Ruszczyc – 
Niebiosa i ziemia; cz. 1; 
film dokumentalny; 
Białoruś (2015)

00:40 Sensacje XX wieku – 
Wojna cesarzy; cykl 
dokumentalny

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tragiczne 
miasto; cykl dokum.

01:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na chwałę 
przodków naszych

02:10 Na progu 
niepodległości – 100 lat 
temu na Lubelszczyźnie – 
Jastków 1915 – 
zapomniana bitwa; report.

6:00 K.O. TV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

7:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

9:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

13:30 Tenis; Turniej ATP w 
Szanghaju; mecz 3. rundy 
gry pojedynczej

16:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

17:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Portugalia
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