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Remondis i miasto podpisały

Dwuletnia umowa na odbiór śmieci
Remondis przez kolejne
dwa lata będzie zajmowało się
odbiorem i wywozem odpadów
z naszego miasta. Od listopada obowiązuje nowa długoterminowa umowa zawarta pomiędzy miastem a konsorcjum. Podpisanie jej stało się
to możliwe dzięki orzeczeniu
sądu, który potwierdził, że
wybór firmy w majowym przetargu jest prawomocny.
Umowa została podpisana w
wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z 31 maja.
Postępowanie przetargowe zostało przedłużone aż do 12 października – wtedy właśnie Sąd
Okręgowy w Częstochowie ostatecznie potwierdził, że wybór
konsorcjum Remondis przez
gminę był zgodny z prawem.
Wcześniej – w celu zapewnienia
wywozu odpadów – miasto podpisywało z firmą Remondis umowy krótkoterminowe.
Remondis będzie realizował

Straż Miejska

oraz obsługi punktów selektywnej zbiórki wraz z zagospodarowaniem niektórych frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Jej
wartość to prawie 22 mln 980
tys. zł. Druga umowa (na kwotę
ponad 1 mln 260 tys. zł) zapewni odbiór i transport odpadów

zadania wynikające z umów z
miastem do końca października
2019 roku. Podpisano w sumie
trzy umowy wraz z aneksami
zmieniającymi terminy realizacji
określonych czynności. Pierwsza
umowa dotyczy odbioru i transportu odpadów zmieszanych

Myszków

...bo parkował na
jego posesji...

Ktoś
Pijana 18-latka
Z siekierą
zakończyła
przywiązał
psa do słupa podróż w rowie na samochód
brata
Prawie 3 promile alkoholu
i zostawił
w organizmie miała 18-letnia
Myszkowscy policjanci zakierująca fiatem stilo, zatrzyma- trzymali 46-letniego mężkartkę
na przez policjantów z prewenNa ulicy Piastowskiej ktoś
przywiązał psa do przydrożnego słupa. Znajdowała się przy
nim kartka z informacją, jak
się wabi i... prośba o zajęcie
się czworonogiem.
Strażnicy miejscy interweniowali w niedzielę w sprawie psa,
który został przywiązany do
przydrożnego słupa. O znalezieniu czworonoga funkcjonariusze
powiadomili
pracowników
schroniska dla zwierząt oraz policjantów z II KP. Piesek trafił do
schroniska, gdzie będzie czekał
na nowych opiekunów. W szybkiej interwencji pomogli dwaj
świadkowie zdarzenia.
kg

WYNAJMĘ

lokal 100 m2, atrakcyjny,
przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

cji. Nie dość, że jechała na podwójnym gazie, to spowodowała
kolizję drogową.

W niedzielę około godziny 19.00
dyżurny myszkowskiej jednostki
został powiadomiony, że w Sokolnikach niedaleko remizy, nietrzeźwa
kobieta wjechała fiatem stilo do rowu. Policjanci, którzy błyskawicznie zjawili się na miejscu, zastali
kompletnie pijaną 18-latkę, która
jak się okazało, spowodowała kolizję i zjechała do przydrożnego rowu.
Po zbadaniu jej stanu trzeźwości
okazało się, że miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Kobieta została zatrzymana i trafiła do
policyjnego aresztu. Zebrany
w sprawie materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie
jej zarzutu. Straciła już swoje prawo jazdy, które miała zaledwie 9
miesięcy. O losie 18-letniej mieszkanki gminy Poraj zdecyduje prokurator i sąd. Grozi jej 2 lata za
kratami. Odpowie także za spowodowanie kolizji drogowej.
kg

remontowo-budowalnych,
a
trzecia (o wartości prawie 1 mln
170 tys. zł) – odbiór i transport
odpadów zielonych.
Remondis będzie nie tylko
sukcesywnie odbierał i transportował odpady komunalne, ale
także – okresowo – zajmie się

zbiórką odpadów problemowych: leków i chemikaliów, baterii i akumulatorów, sprzętu elektronicznego oraz mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych.
Firma częściowo wyposaży także
posesje w worki na śmieci. Poza
tym poprowadzi akcje promocyjne w placówkach oświatowych
oraz stworzy harmonogram odbioru odpadów. Do jej obowiązków należeć będzie też mycie i
dezynfekcja pojemników – stanowią one obecnie własność
miasta, a w jego imieniu zarządza nimi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
Należy dodać, że firma Remondis będzie realizować umowę z miastem na odbiór i transport odpadów wykorzystując wyłącznie specjalistyczne pojazdy
spełniające normy europejskiego
standardu emisji spalin EURO
5, dzięki czemu przyczyni się do
ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.
kg

Częstochowa

Trzy dni temu wyszedł
z domu i przepadł

czyznę, który uszkodził siekierą samochód swojego
41-letniego brata. Powód?
Frustracja wywołana faktem,
że od dwóch lat młodszy z
rodzeństwa parkował pojazd
na posesji starszego...

W sobotę około godziny
15.00 oficer dyżurny przyjął
zgłoszenie, że na ulicy Okrzei
w Myszkowie doszło do uszkodzenia zaparkowanej tam osobówki. Policjanci na miejscu
zastali 46- sprawcę, który był
pobudzony i zachowywał się
agresywnie. Policjanci szybko
obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Jak się okazało, powodem jego zachowania był fakt,
że brat od dwóch lat parkuje
pojazd na jego posesji. 41letni pokrzywdzony wyceniła
powstałe straty na kwotę 4 tys.
złotych. Wandal usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Może trafić do więzienia na 5-lat.
O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
kg

Od kilku dni policjanci poszukują zaginionego częstochowianina – Sebastiana Kijaka. Mężczyzna 3 listopada
wyszedł z domu i dotychczas
nie powrócił.
Od kilku dni policjanci poszukują zaginionego częstochowianina Sebastiana Kijaka, który 3
listopada wyszedł z domu i dotychczas nie powrócił. Rysopis
mężczyzny: 182 cm wzrostu,
szczupłej budowy ciała, włosy
krótkie szpakowate. Ubrany
w sportową czarną kurtkę

z kapturem, czarne jeansy, buty
typu pantofle koloru piaskowego, zapinane na rzepy. Posiada
ze sobą telefon komórkowy marki LG.
Wszystkie osoby, które znają
miejsce pobytu zaginionego lub
widziały go po opuszczeniu
przez niego miejsca zamieszkania proszone są o kontakt osobisty z Komisariatem Policji V
w Częstochowie lub najbliższą
jednostką policji bądź pod numerem telefonu 34 369 05 00
lub 34 369 12 66.
kg
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Konkurs

Uwaga na zmiany

Policjanci w służbie
historii

Komenda Główna Policji oraz
Instytut Pamięci Narodowej zapraszają uczniów policyjnych klas
mundurowych do udziału w drugiej edycji konkursu „Policjanci
w służbie historii”.

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii policji w czasach II
Rzeczypospolitej i II wojny światowej
oraz jej wkładu w odzyskiwanie
przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego.

Uczniowie w 2-3-osobowych
zespołach pod opieką nauczyciela
mają do wykonania 3 zadania:
OPIS MIEJSCA PAMIĘCI – odnajdują w swojej okolicy i opisują
miejsce pamięci związane z wkładem Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w budowanie
polskiej państwowości w okresie II
Rzeczypospolitej. Jeżeli nie ma
możliwości znalezienia takiego
miejsca w najbliższej okolicy można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsce pamięci znajdujące
się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej.
PREZENTACJA POLICJANTA –
odnajdują postać policjanta, który
pełnił służbę w Policji Państwowej/
Policji Województwa Śląskiego w
okresie XX-lecia międzywojennego
i/lub II wojny światowej oraz może
stanowić przykład etosu policjanta,
opisują tę postać i przygotowują
krótki film (1,5–3 min) prezentujący
jego służbę na rzecz Państwa Polskiego.

ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotowują i przeprowadzają „żywą
lekcję historii” dla rówieśników bądź
młodszych uczniów, podczas której
będą mieli oni możliwość poznania
historii związanej z miejscem pamięci i postacią policjanta. W lekcji muszą uczestniczyć osoby spoza szkoły
uczestników projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 15 czerwca 2018 r.
Nagrodą dla laureatów jest zagraniczny wyjazd edukacyjny wraz z
kwotą pieniężną w wysokości 250 zł
dla każdego uczestnika wyjazdu.
I edycja konkursu podsumowana
została galą, która odbyła się
2.10.2017 r. w Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych
PRL. Bezpośrednio po gali laureaci
konkursu rozpoczęli wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci narodowej
znajdujących się na terytorium Białorusi i Ukrainy. W konkursie w tym
roku wzięło udział ponad 70 szkół z
całej Polski, a w warsztatach przygotowujących do konkursu – ponad
1000 uczniów i nauczycieli.
Zgłoszenia do konkursu oraz
szczegółowe informacje na stronie:
www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl
oraz na
https://www.facebook.
com/policjanciwhistorii/
Rejestracja do II edycji konkursu:
http://www.policjanciwhistorii.ipn.
gov.pl/pol/aktualnosci/412,Jak-poprawnie-zglosic-swoj-udzial-w-konkursie.html
Przebieg konkursu ze strony Policji koordynuje Gabinet Komendanta
Głównego Policji (gc.ceremonial@policja.gov.pl)
kg

Drogowcy wciąż pracują

W związku z realizacją kolejnych zadań
drogowych, w najbliższych dniach na częstochowskich ulicach mogą wystąpić
utrudnienia w ruchu.

ul. Gościnna
W uwagi na przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 908, od 6 do 15 listopada zamknięta
dla ruchu kołowego będzie ul. Gościnna od
ronda przy ul. Leśnej do ul. Lotosu. Objazd
dwukierunkowy w kierunku Tarnowskich
Gór będzie wyznaczony od ronda w Dźbowie:
ul. Leśną oraz Przemysłową do Konopisk
(mapa objazdów w załączniku).
W związku z remontem, dla linii autobusowej nr 33 nastąpi zmiana trasy w wariantach
do i z Wąsosza:
od przystanku DŹBÓW (przy rondzie u
zbiegu ulic Powstańców Warszawy, Leśnej i
Gościnnej) autobusy pojadą tak, jak w czasie poprzednich objazdów przez ulicę Leśną
i następnie przez Przemysłową i Częstochowską w Konopiskach do Wygody i Wąsosza.
Na trasie objazdu od Dźbowa do Wygody
autobusy w obu kierunkach nie będą się zatrzymywać na przystankach pośrednich.
Pozostałe kursy linii 33 do pętli PRZYJEMNA zostają skrócone do ronda i przystanku
DŹBÓW.
W tym okresie dla linii 33 pozostaną zawieszone w obu kierunkach przystanki:
KARPACKA, LOTOSU i PRZYJEMNA.
Wprowadzane zamknięcie ulicy Gościnnej
i objazd w okresie od 6 do 15.11.2017 roku
jest ostatnim z planowanych ograniczeń w
kursowaniu w bieżącym roku.
W związku z tym czasowej zmianie organizacji trasy ulegnie linia autobusowa MPK nr
33.
ul. Mirowska
W związku z wymianą nawierzchni na wiadukcie nad DK-1, od 6 listopada utrudnienia
występują na ul. Mirowskiej od ul. Żabiej do
ul. Faradaya. Prace potrwają około 2 tygodnie.

Ponadto:

l trwają prace związane z przebudową ulicy

Bór na odcinku od ul, Jagiellońskiej do al.
Niepodległości – możliwe utrudnienia
l trwają prace związane z przebudową ul.
Kiedrzyńskiej – ulica zamknięta na odcinku od Dekabrystów do Kurpińskiego. Do
czasu zakończenia utrudnień aktywny będzie przejazd przez Promenadę Czesława
Niemena pomiędzy ulicami Wańkowicza i
Brzeźnicką (prace potrwają do około 15 listopada)

Od 1 listopada - w odpowiedzi na
sugestie mieszkańców - drobnym
korektom uległy trasy i godziny
odjazdu kilku linii autobusowych MPK.
Linie nr 20 i 28 – w celu lepszego dostosowania dojazdów do pracy i szkół na niektórych kursach nastąpiły korekty godzin odjazdu.
Linie nr 18 i 26 – na wnioski pasażerów
dokonano częściowej zmiany tras w dzielnicy
Mirów, polegających na zamianie tras tych linii na ulicach Komornickiej i Mirowskiej.
Linia nr 18 od przystanku KOMORNICKA do przystanku SKARPOWA kursuje w
obu kierunkach ulicą Komornicką, a nie jak
dotychczas Mirowską, natomiast linia 26 na
tym samym odcinku kursuje - zamiast ulicą
Komornicką, ulicami Morenową i Mirowską.
W związku ze zmianą tras na obu ww. liniach
częściowo zmieniono rozkłady jazdy.
Linia nr 24 – zmiana trasy w dzielnicy
Błeszno – na wnioski pasażerów i ze względu
na trudności w manewrowaniu i odbywaniu
postoju na małej powierzchni pętli BŁESZNO
linia zaczyna i kończy wszystkie kursy na pętli JESIENNA przy skrzyżowaniu tej ulicy z
ulicą Bienia.
Wraz z tą zmianą zostaje zakończona obsługa pasażerów tej linii na przystankach
BŁESZNO, a zostaje po kilku latach przerwy
wznowiona na przystankach JESIENNA i
JESIENNA-SZKOŁA.
kg

Darmowa wypożyczalnia

Największa akcja czytelnicza
W naszym mieście pojawiło się 250 darmowych wypożyczalni e-booków. Częstochowa wraz z 31 innymi
miastami w Polsce i zagranicą to kluczowe miejsca rozgrywania się Czytaj PL –
jednej z największych na
świecie akcji promujących
czytelnictwo i jedynej takiej
w Polsce. Akcja swoim zasięgiem wielokrotnie przebije
poprzednie edycje i po raz
pierwszy na taką skalę wykroczy poza granice kraju.
Do wypożyczenia dostępne
będą same bestsellery m.in.
„Sekretne życie drzew”
oraz „Shantaram”.
Czytaj PL (www.czytajPL.pl )
do tej pory było organizowane
w niespotykanej w Polsce i na
świecie skali, a w tym roku zasięg akcji będzie wielokrotnie
większy. Akcja obejmie ponad
30 miast i dodatkowe 450, w
których znajdują się szkoły
biorące udział w akcji. Spośród
5000 zgłoszeń uczniów organizatorzy wyłonili 1000 Ambasadorów. Na ponad siedmiu tysiącach nośników pojawią się
darmowe wypożyczalnie e-booków i audiobooków. Udostępnione zostaną kody QR do 12
bestsellerów, w tym 5 absolutnych nowości z 2017 roku. Po

raz pierwszy w akcji weźmie
udział 10 miast zagranicznych
m.in.: Barcelona, Dublin,
Lwów, Norwich, Nottingham,
Praga i Reykjavik – Miasta Literatury UNESCO. Wszystko
to będzie możliwe dzięki jednemu kodowi i jednej aplikacji.
Zeszłoroczna edycja zachęciła
do czytania tysiące osób. W
tym roku przekona ich jeszcze
więcej. Akcja organizowana
jest już po raz piąty przez Krakowskie Biuro Festiwalowe,
operatora programu Kraków
Miasto Literatury UNESCO
oraz platformę e-bookową Woblink.com. Listę miejsc, gdzie
w Częstochowie wypożyczymy
darmowe e-booki, można znaleźć na http://akcja.czytajpl.
pl/mapa.html .
Wśród
bestsellerowych
książek każdy znajdzie coś
dla siebie. W kategorii kryminał do wirtualnej wypożyczalni trafi szwedzka „Księżniczka
z lodu” Camilli Läckberg, której powieści przetłumaczone
zostały na ponad 40 języków
w 60 krajach. Miłośnicy książek przygodowych będą mieli
okazję przeczytać m.in. głośną powieść „Shantaram”
Gregory’ego Davida Robertsa,
która przedstawia historię legendarnego zbiega ukrywającego się w Indiach. W lesie

dzieją się zdumiewające rzeczy! Odkryje je przed czytelnikami Peter Wohlleben w „Sekretnym życiu drzew”. Do wypożyczenia będą również nagrodzone Nagrodą Zajdla
„Czterdzieści i cztery” Krzysztofa Piskorskiego, „Miasto Archipelag. Polska mniejszych
miast” Filipa Springera,
„#WstydźSię!” Jona Ronsona
i „Korona śniegu i krwi” Elżbiety Cherezińskiej.
Do organizowanej z inicjatywy Instytutu Książki, pilotażowej odsłony akcji “Upoluj swoją książkę” zgłosiło się aż 1000
szkół ponadpodstawowych z
całego kraju. Umożliwi ona
wypożyczenie książki na 5 minutowej przerwie wprost z korytarza. Wystarczy smartfon i
aplikacja. Na uczniów czekają
również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Ale to nie
wszystko. W 200 restauracjach w ramach akcji „Czytaj
PL na przystawkę” goście wypożyczą książki nie odchodząc
od stolika, dzięki specjalnym
nakładkom na menu.
Akcja Czytaj PL od początku
jest organizowana w ramach
programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.
Aby skorzystać z darmowych wypożyczalni e-booków
i audiobooków, należy pobrać

aplikację Woblink ze sklepu
App Store lub Google Play i
przejść do zakładki Czytaj PL.
Wystarczy jeden kod. Do całej
kolekcji każdy może też zaprosić aż 5 znajomych. Czytaj
PL trwa od 2 do 30 listopada.
Lokalizator darmowych wypożyczalni e-booków można
znaleźć na stronie www.czytajPL.pl

Lista dostępnych książek:
1. Wojciech Drewniak „Historia bez cenzury 2”
2. Krzysztof Piskorski „Czterdzieści i cztery”
3. Gregory David Roberts
„Shantaram”
4. Filip Springer „Miasto Archipelag. Polska mniejszych
miast”
5. Anna Kamińska „Wanda”
6. Jakub Małecki „Ślady”
7. Dan Ariely „Szczera prawda
o nieuczciwości”
8. Elżbieta Cherezińska „Korona śniegu i krwi”
9. Camilla Lackberg „Księżniczka z lodu”
10. Peter Wohlleben „Sekretne
życie drzew”
11. Jon Ronson „#WstydźSię!”
12. Marek Kamiński „Marek i
czaszka jaguara”
Organizatorzy Czytaj PL:
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Woblink

Partner strategiczny: Instytut Książki
Organizatorzy odsłony w
szkołach (Upoluj swoją książkę): Instytut Książki, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Woblink
Wydawcy: Znak Horyzont,
Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Marginesy, Wydawnictwo Karakter, SQN,
Smak Słowa, Zysk, Wydawnictwo Czarna Owca, Otwarte, Insignis Media, Znak Emotikon
Miasta partnerskie: Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław,
Gdańsk, Katowice, Lublin, Toruń, Częstochowa, Opole,
Gdynia, Rzeszów
Pozostałe miasta biorące
udział w akcji: Warszawa,
Białystok, Bydgoszcz, Bytom,
Chorzów, Mysłowice, Rybnik,
Sosnowiec, Szczecin, Tychy
Miasta Literatury UNESCO
biorące udział w akcji: Barcelona, Dublin, Dunedin,
Edynburg, Lwów, Norwich,
Nottingham, Praga, Reykjavik,
Dundee
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa
Akcja objęta Patronatem Ministra Edukacji Narodowej
kg
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Budują kanalizację

Unijna kasa na plac

3.

Gmina Koniecpol otrzyma dofinansowanie na drugi etap prac
związanych z zagospodarowaniem
terenu przy zbiorniku wodnym w
Koniecpolu. Unia Europejska na
ten cel da 200 tysięcy złotych.

Trwają prace w ramach jednej z
największych i najważniejszych inwestycji w gminie Rędziny ostatnich
lat – budowy kanalizacji sanitarnej
na ulicach: Połanieckiej, Srebrnej,
Prostej i Kwiatowej w Mariance Rędzińskiej oraz Wodnica i Willowej w
Rudnikach.
Wykonawcą prac jest firma Insbud z
Tarnowa – zwycięzca rozstrzygniętego latem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez urząd gminy. Koszt inwestycji,
która powinna być ukończona latem
2018 roku, to nieco ponad 7 mln zł. Powstanie sieć sanitarna grawitacyjna i
tłoczna wraz z przyłączami w granicach
pasa drogowego, a także m.in. dwie przepompownie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W sumie wybudowany będzie
kanał sanitarny grawitacyjny o długości
prawie 6 km i 288 przyłączy. Aktualnie
roboty toczą się przy ul. Wodnica koło to-

rów kolejowych oraz na północ od tej ulicy wzdłuż Pijawki, w rejonie firmy Bauland i granicy Rudnik z Kościelcem. Powstający tu rurociąg ma być włączony do
już istniejącej sieci przy drodze powiatowej – ul. Wojska Polskiego i Wolności.
Zgodnie z harmonogramem w tym roku
zrealizowany będzie kanał grawitacyjny
na obszarze niezabudowanym m.in. właśnie przy ul. Wodnica. Większość prac
zaplanowano natomiast dopiero na rok
2018. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, to w styczniu wykonawca wejdzie
na ul. Srebrną w Mariance Rędzińskiej.
A jeśli wspólny wniosek gminy i powiatu
częstochowskiego złożony do Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej znajdzie się na liście
projektów dofinansowanych z ministerstwa, tuż po ukończeniu prac kanalizacyjnych ul. Srebrna zostanie przebudowana. Decyzje w tej sprawie zapadną w
najbliższych tygodniach.

KO N O PI SK A

Strażacy potrzebują pomocy!
Strażacy z Ochotniczej Straż Pożarna z
Rększowic chcą kupić
defibrylator. Przeszkodą
są oczywiście pieniądze
– jego koszt to ponad 6
tysięcy złotych. Z tego
też powodu organizują
zbiórkę prosząc o wsparcie jednostki. Dowolną
kwotę można przekazać
za pośrednictwem strony www.pomagam.pl.
Jednostka OSP z Rększowic ma dwa samochody ratowniczo-gaśnicze –
jeden został zakupiony w
2016 roku. Jej szeregi
tworzy 57 członków, w tym 22 uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych oraz 12 z Kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. - Posiadamy
także dwie torby PSP R1, zestaw szyn
Kramera do usztywniania złamanych lub
zwichniętych kończyn, nosze typu deska,
nosze pediatryczne, dwa zestawy do
transportu amputowanych kończyn oraz
komplet opatrunków hydrożelowych – informują strażacy, którzy biorą udział w
kilkudziesięciu działaniach ratowniczogaśniczych rocznie. Wzywani są do pożarów, miejscowych zagrożeń oraz wypadków. - Zabezpieczamy też imprezy masowe oraz uroczystości kościelne na teranie
naszej gminy oraz szkolimy uczniów z naszych szkół z zasad udzielania Pierwszej
Pomocy – wyjaśniają.
Teraz jednostka za cel postanowiła sobie zakup defibrylatora. - Z pewnością
znacząco przyczyniłby się do zwiększenia możliwości pomocy osobom poszkodowanym. Szybkie rozpoczęcie resuscytacji oraz użycie defibrylatora jest w sta-

Teren do zagospodarowania, położony w samym sercu miasta Koniecpol, graniczy z wałami rzeki Pilicy
oraz z drugim zbiornikiem wodnym
o podobnej wielkości, obficie zarybionym.
Realizacja projektu o całkowitej
wartości 250 000 zł planowana jest
w roku 2018. Celem inwestycji jest
stworzenie miejsca spotkań, aktywnego
wypoczynku i rekreacji z altanami do
grillowania, placem zabaw dla dzieci wyposażonym w urządzenia nawiązujące
do tematyki rybackiej, w tym Statek Magellana, huśtawki, piaskownicę, karuzelę i bujaki w kształcie ryb, małą architekturą w postaci ławek, koszy na śmieci. Przewiduje się również montaż 4 podestów wędkarskich. Ścieżki pieszo – rowerowe przebiegać będą nie tylko w dotychczasowych lokalizacjach, ale pojawią się też nowe trakty.

- Dotychczas na terenie Gminy Koniecpol nie było atrakcyjnego miejsca do
rekreacji, wyposażonego w infrastrukturę turystyczną – twierdzi Ryszard Suliga, burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.
- Mieszkańcy i turyści nie mogli wypoczywać aktywnie nad wodą i spotykać
się w ładnej uporządkowanej i estetycznej przestrzeni. Mam nadzieję, iż w następnym sezonie będzie można już skorzystać z nowej infrastruktury, na którą
pozyskaliśmy dotację z Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego –
podsumowuje.

JAN Ó W

Razem od 50 lat
Osiem par z terenu
gminy Janów zostało
odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
Wszystkie przeżyły ze
sobą ponad 50 lat.
Odznaczenia medalami w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
dokonała Joanna Ścigaj,
wójt gminy Janów. Dostojnym jubilatom wręczono także pamiątkowe
dyplomy oraz kwiaty. Nie
zabrakło również symbolicznego toastu.
Złote Gody obchodzili
państwo: Janina i Dionizy Grabarkiewicz,
Wiesława i Lucjan Jadczyk, Aleksandra i
Ryszard Kuta, Wanda i Bronisław Krawiec, Lucja i Józef Magiera, Lucyna i
Chrystian Szydłowscy, Marianna i Stanisław Milka, Elżbieta i Henryk Moskalik.

Było to niezwykłe wydarzenie nie tylko
dla jubilatów, ale również dla ich rodzin.
To przecież 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego, to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód
wzajemnego zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego.

MS T Ó W

Aktywna tablica od
ministerstwa
nie uratować ponad 75% osób z nagłym
zatrzymaniem krążenia. Niestety naszej
jednostki nie stać obecnie na zakup takiego urządzenia – podkreślają strażacy.
Koszt urządzenia to przeszło 6 tysięcy
złotych. - Chcemy zapewnić mieszkańcom naszej miejscowości oraz Gminy
Konopiska dostęp do tak ważnego sprzętu. Dodatkowo w naszym rejonie działania powstaje autostrada A1, która poprawi komfort jazdy, ale również zwiększy prawdopodobieństwo interwencji
związanych z wypadkami bądź kolizjami
na tej drodze. Posiadanie defibrylatora
zapewni nam możliwość jeszcze skuteczniejszego udzielania pomocy poszkodowanym. Nasi druhowie chcą nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy wszystkim osobom w potrzebie, dlatego zwracamy się o wsparcie nas w tak ważnym
dla nas celu – informują strażacy. Zbiórka przeprowadzana jest za pośrednictwem portalu pomagam.pl – pod hasłem
defibrylator dla OSP Rększowice. Jak na
razie udało się zebrać nieco ponad tysiąc złotych.

Szkoła Podstawowa w
Mstowie otrzyma dofinansowanie w ramach
rządowego programu
„Aktywna
Tablica”.
Dzięki temu placówka
będzie miała możliwość
profesjonalnego wyposażenia sal lekcyjnych.
Program
„Aktywna
Tablica” dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W jego
ramach szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory
dotykowe. Program finansowany jest w
80% ze środków budżetu państwa i w
20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Wymaganiem podstawowym dla szkoły przystępującej do progra-

mu jest posiadanie dostępu do Internetu
na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
Szkoły, które przeszły pozytywną weryfikację będą mogły otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy
dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę wniesie wkład własny w
kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie więc w sumie
17,5 tys. zł.
oprac. kg
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

18-latek zabił
dla luksusowego samochodu

Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej
zatrzymali
18-latka, który jest podejrzany o zabójstwo
38-letniego mieszkańca
Bytomia. Zwłoki mężczyzny
odnaleziono
1 listopada w Lesie
Murckowskim w Katowicach.
Początkowo
wszystko wskazywało
na to, że mężczyzna
mógł zginać z rąk osób,
z którymi prowadził
nielegalne interesy. Jak
szybko ustalili śledczy,
motywem zbrodni był
rabunek.

1 listopada około godz.
13.00 dyżurny katowickiej komendy został powiadomiony o odnalezieniu w kompleksie leśnym, przy ulicy Szarych Szeregów ciała mężczyzny z obrażeniami. Od
początku policjanci podejrzewali, że do
śmierci mężczyzny mogły przyczynić się
osoby trzecie. Stróże prawa pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej Katowice Południe zajęli się wyjaśnianiem okoliczności
i przyczyn tego zdarzenia. Sprawa nie była prosta, bowiem początkowo nie była
znana tożsamość ofiary. W czwartek wieczorem sprawę przejęli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Już następnego dnia śledczy ustalili, że odnalezione zwłoki, to ciało 38-letniego mieszkańca Bytomia. Wszystko wskazywało na
to, że mężczyzna został zamordowany.
Śledczy przyjęli kilka hipotez, które dokładnie sprawdzali i weryfikowali. Przypuszczali, że mężczyzna, który miał bogatą przeszłość kryminalną oraz był poszukiwany listem gończym, mógł zginąć z rąk
osób, z którymi prowadził nielegalne interesy. Sprawdzając ten trop weryfikowali
także inne wersje śledcze. Kryminalni dowiedzieli się, że jakiś czas temu mężczyzna zrealizował swoje marzenie i kupił sobie luksusowy samochód. Niedługo po
tym, postanowił go sprzedać. Jak się jed-

Prezes firmy z zarzutami
Zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej policjanci z
Mikołowa właśnie zakończyli trwającą
kilka miesięcy sprawę nieprawidłowości podatkowych w jednej z firm działających w Orzeszu. Ówczesnemu prezesowi firmy przedstawiono zarzut
między innymi nieodprowadzania należnego podatku VAT, a tym samym
narażenia Skarbu Państwa na straty w
kwocie ponad 318 tysięcy złotych. O
dalszym losie nieuczciwego mężczyzny zadecyduje sąd.
Do nielegalnego procederu miało dochodzić w okresie od października 2013
do lipca 2014 roku. Spółka, która swoją
siedzibę miała w Orzeszu, była firmą wielobranżową, której główna działalność
skupiona była na wykonywaniu prac budowlanych. 45-letni wówczas prezes spół-

nak okazało, auto zniknęło. Policjanci
szukając tego samochodu ustalili, że ktoś
nim regularnie jeździ. Fakt, że auto pojawiało się w centrum Katowic zarejestrował miejski monitoring. Śledczy sprawdzili miejsca, gdzie mogło się znajdować.
Trop prowadził do parkingu jednej z katowickich galerii handlowych. Tam kryminalni wkroczyli do akcji i zatrzymali
18-letniego kierowcę pojazdu. Podejrzenia
kryminalnych, okazały się słuszne. Mężczyzna miał związek ze śmiercią 38-latka.
Wszystko wskazuje na to, że zbrodni tej
dokonał na tle rabunkowym.
Chodziło o luksusowy samochód wart
około 150 tys. złotych, który ofiara wystawiła na sprzedaż w jednym z portali aukcyjnych. Nastolatek umówił się z ofiarą
pod pretekstem zakupu samochodu. Następnie zamordował mężczyznę, a chcąc
zatrzeć ślady próbował spalić ciało i porzucił je w lesie. Od śmierci 38-latka młody mężczyzna jeździł skradzionym samochodem. Podczas zatrzymania do auta
wsiadali z nim nastoletni znajomi, których postanowił zabrać na przejażdżkę.
Jego namierzenie zajęło kryminalnym kilka dni. Młody mężczyzna stanie przed obliczem temidy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu zabójstwa. Grozi mu kara
dożywotniego pozbawienia wolności.

ki, wtedy jeszcze mieszkający w Orzeszu,
nie składał obowiązkowych deklaracji podatkowych oraz nie odprowadzał należnego podatku. W ten sposób naraził Skarb
Państwa na straty w kwocie ponad 318
tysięcy złotych.
Mężczyzna usłyszał niedawno zarzuty.
Nie przyznał się jednak do winy. Jak
wskazał w obszernych wyjaśnieniach, zanim zaczęło dochodzić do łamania przepisów prawa, on sam złożył rezygnację z
funkcji prezesa. Jak ustalili jednak śledczy, w trakcie prowadzonego dochodzenia, rezygnacja ta nie miała skutków
prawnych, a stosowne zmiany nie pojawiły się również w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Za popełnione przestępstwa mężczyzna
może spędzić w więzieniu 5 lat. Firma nie
prowadzi już działalności na terenie powiatu mikołowskiego.

Oszustwo leasingowe
na blisko milion złotych
Po trwającym prawie rok śledztwie,
zakończono sprawę oszustwa, jakiego
dopuścił się prezes jednej z mikołowskich firm wytwarzających olej roślinny. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej
z Mikołowa, zatrzymali mężczyznę
i doprowadzili do prokuratury. 46-latek usłyszał zarzuty doprowadzenia do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Grozi mu za
to do 10 lat więzienia.
Sprawa rozpoczęła się jeszcze w 2015
roku. 46-letni mikołowianin – prezes
jednej ze spółek, zawarł umowę leasingu
z jednym z banków, której przedmiotem
był zestaw sześciu maszyn przemysłu
spożywczego o wartości blisko miliona
złotych. Z uwagi na to, że firma na rzecz
placówki bankowej nie wpłaciła ani jednej
z przewidzianych w umowie rat, po pewnym czasie sprawa trafiła do prokuratury.

Śledztwo wszczęto w listopadzie 2016
roku. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Dzięki zgromadzonemu w postępowaniu materiałowi dowodowemu, na
poczet przyszłych kar i grzywien, zajęto
warte 65 tys. złotych udziały w spółce,
które należały do podejrzanego.
W tym miesiącu policjanci zatrzymali
mężczyznę i doprowadzili do prokuratury,
gdzie usłyszał zarzut: „doprowadzenia do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem
znacznej wartości, poprzez wprowadzenie
w błąd co do zamiaru wywiązywania się
z płacenia rat leasingu operacyjnego”. Mikołowianin przyznał się do winy jedynie
częściowo, złożył wyjaśnienia.
Prokurator zastosował wobec niego
środek zapobiegawczy w postaci zakazu
opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Mężczyźnie
grozi do 10 lat więzienia.

Kradł wycieraczki

Fikcyjna kradzież samochodu
Policjanci z samochodówki katowickiej komendy miejskiej prowadzą
czynności w sprawie rzekomej kradzieży samochodu marki Kia. W sprawie został zatrzymany 44-letni mężczyzna, który twierdził, że samochód o
wartości blisko 50 tysięcy złotych został mu skradziony. Mężczyźnie przedstawiono zarzut składania fałszywych
zeznań i złożenia zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie. Grozi mu
do 8 lat więzienia.
W ubiegłym tygodniu do policjantów
zgłosił się mężczyzna, który powiadomił o
kradzieży swojego auta. Według zgłaszającego, samochód marki Kia o wartości

blisko 50 tys. miał zniknąć 16 października br. z ulicy Morcinka w Katowicach.
Sprawą zajęli się policjanci z wydziału samochodowego. Kryminalni zaczęli szczegółowo analizować tę sprawę. Przejrzeli
zapisy monitoringu miejskiego, przesłuchali świadków. Bardzo szybko ustalili, że
do kradzieży pojazdu w ogóle nie doszło, a
44-latek złożył fałszywe zawiadomienie o
przestępstwie. Policjanci odnaleźli jego
samochód, a 44-latka zatrzymali. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy
pozwolił na przedstawienie mu zarzutów
składania fałszywych zeznań oraz zawiadamiania o niepopełnionym przestępstwie. O dalszym jego losie zdecyduje prokurator i sąd. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Areszt dla pseudokibica
Pseudokibic jednej ze śląskich drużyn piłkarskich, który dopuścił się napaści na 16-letniego zwolennika odrębnego klubu sportowego, został zatrzymany przez tarnogórskich policjantów. Na wniosek prokuratury, tarnogórski sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny tymczasowy areszt.
Za przestępstwo rozboju, 22-letniemu
mieszkańcowi Piekar Śląskich grozi do
12 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w połowie października tego roku w Świerklańcu. Agresor napadł na 16-latka i kopiąc go oraz bijąc pięściami po twarzy, doprowadził go do stanu
bezbronności, a następnie usiłował ukraść

bluzę sportową z barwami innej śląskiej
drużyny piłkarskiej. Zdecydowana postawa pokrzywdzonego oraz świadków zdarzenia, nie pozwoliła aby chuligan osiągnął
swój cel. Sprawą zajęli się tarnogórscy kryminalni, którzy ustalili personalia i adres
sprawcy rozboju. Do zatrzymania doszło w
piątek w miejscu zamieszkania chuligana.
22-letni pseudokibic usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Czyn ten potraktowano
również jako występek o charakterze chuligańskim, za co odpowiedzialność karna
sprawcy, może ulec zaostrzeniu. Na wniosek prokuratury, tarnogórski sąd zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt.
Za przestępstwo rozboju, kodeks karny
przewiduje do 12 lat więzienia.

Policjanci z Gilowic zatrzymali
32-letniego mieszkańca powiatu żywieckiego. Mężczyzna z terenu jednego z ośrodków wypoczynkowych
kradł… wycieraczki do obuwia. Jak się
okazało były one mosiężne, a ich wartość, to kwota blisko 3 tys. zł. 32-latek
usłyszał już zarzuty. Za popełnione
przestępstwa w więzieniu może spędzić 5 lat.
Od pewnego czasu na terenie jednego z
ośrodków wypoczynkowych Międzybrodziu Żywieckim dochodziło do kradzieży.

Łupem złodzieja padały mosiężne wycieraczki do obuwia. W okresie około miesiąca skradziono ich siedem. Wartość skradzionych łupów to kwota blisko 3 tys. zł.
Policjanci z Gilowic rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Sprawdzali każdy ślad i informację mogącą przyczynić się do zatrzymania złodzieja. 2 listopada zapukali do
drzwi 32-letniego mieszkańca powiatu żywieckiego, którego podejrzewali o złodziejski proceder. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty i przyznał się do
kradzieży. Za popełnione przestępstwa w
więzieniu może spędzić 5 lat.
oprac. kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

FINANSE

MOTORYZACJA

OKNA – DRZWI

LOMBARDY

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

LOMBARD KAPS
LUCJA
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

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

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

POGRZEBY

LOMBARD
DELTA
n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Stary Rynek (DH „Puchatek”),
tel. 34 368 19 45

l

Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12
tel. 34 317 36 09

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI

MOTORYZACJA

MEBLE

5.

6.
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte
piętro w wieżowcu, okna PCV południezachód, balkon. Kuchnia z meblami na
wymiar i sprzętem AGD. Duży salon
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na
balkon. Łazienka w glazurze z wanną
oraz przedpokój z szafą. Mieszkanie
czyste i zadbane. Na podłogach panele
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie,
sklepy, szkoła, komunikacja miejska.
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł.
Tel. 661 117 931
n SPRZEDAM M3, 48 m2. Tysiąclecie – do
zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura:
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł.
Tel. 605 579 961
n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie
w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z
garażem. Tel. 660 872 932
— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy
Lechowej 14 km od Częstochowy. Działka
uzbrojona, ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk.
78 m2, w tym: pokój, sypialnia, kuchenka,
łazienka, piwnica, garaż. Cena 168 tys. zł.
Tel. 796 307 890
— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum
handlowym STARA MLECZARNIA w
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786
— WYNAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią,
po remoncie. I piętro, Trzech Wieszczów, ul.
Dunikowskiego. Cena 500 zł/m-c – do
negocjacji. Tel. 603 24 80 24

DO WYNAJĘCIA!

sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul.
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze
kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

DO WYNAJĘCIA!

sala w Częstochowie, ul. Żyzna
Sala na 70 osób, zaplecze kuchenne, parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Tel. 510 170 554

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3
pokoje 49,2 m2 w blokach (os. Trzech
Wieszczów) na dwa odrębne po pokoju z
kuchnią też w blokach i kwaterunkowe.
Tel. 50 45 63 612
MOTORYZACJA
— SPRZEDAM —
n SPRZEDAM Daewoo Matiz.
Tel. 34 362 94 27
n KOMIS SAMOCHODOWY AUTOPRADŁA. Oferta samochodów z drugiej
ręki z pisemną, 12-miesięczną gwarancją
bez limitu kilometrów. Tel. 530 103 105

NAUKA
n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do
matury, poziom podstawowy i rozszerzony,
materiały. www.matura.czest.pl Centrum
Tel. 796 635 001
n TŁUMACZENIA – język niemiecki –
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl
Tel. 692 234 971
TŁUMACZENIA
n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r.,
faktury. admiral.piett@wp.pl
Tel. 508 569 307
n TŁUMACZENIA – język niemiecki –
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl
Tel. 692 234 971
ODDAM
n ODDAM za darmo garaż blaszany do
zabrania. Częstochowa. Tel. 787 711 706
KUPIĘ
n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne.
Tel. 514 621 383
SPRZEDAM
— BUDOWNICTWO —
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe,
nieużywane. Cena do uzgodnienia.
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600
n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe,
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733
n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami,
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł.
Tel. 603 664 249
— INSTRUMENTY MUZ.—
n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.
Tel. 506 722 324
— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082
n SPRZEDAM nową maszynę do szycia
Łucznik. Tel. 605 914 965
n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki,
szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.
www.workiodkurzacze.pl
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01
— MEDIA —
n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd.
Gotówka. 508-245-450
n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i
starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe.
Tel. 667 455 545
— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM suknię ślubną ecru w
stylu „Przeminęło w wiatrem” z 2007 r.
Tel. 604 880 812
n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa
Michel, model Liga, w kolorze ecru. materiał
mikado. Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu,
dekolt karo. Tel. 34 362 60 46
— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
Podlesie koło Lelowa. Tel. 606 365 813
n SPRZEDAM BANER (mały).
Tel. 517 805 795
n SPRZEDAM wózek spacerowy mało
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

OGŁOSZENIE

Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Częstochowie przy ul.
Radomskiej 117 ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego:
Samochód marki Volkswagen T5 z zabudową pogrzebową, rok
produkcji 2005, przebieg 72000km, kolor srebrny. Według wyceny
PZMot z maja 2017 roku wartość brutto pojazdu 38 200,00zł.
• cena wywoławcza netto wynosi 23 325,00 zł,
• wysokość postąpienia ustala się na kwotę 500,00 zł,
• wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacać w kasie
Cmentarza lub na konto Bank Handlowy S.A. w Warszawie
nr 94 1030 1104 0000 0000 9323 8000 do dnia 21 listopada
2017r. do godziny 10.00 z dopiskiem „sprzedaż samochodu”
• oględzin pojazdu i zapoznania się z dokumentacją można
dokonywać codziennie w dni robocze poniedziałek-piątek
w godzinach 8-16,
• przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017roku
o godzinie 10.15 w siedzibie Cmentarza pok.7.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie
Cmentarza
Komunalnego,
na
stronie
internetowej
www.ck-czestochowa.pl lub dzwoniąc pod numer 34 366 68 79.

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM serwis kawowo-obiadowy
duralex kamionka. Tel. 504 230 153
n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł;
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516
n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210
zł. Tel. 725 205 960
n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę
RTV + komodę. Wszystko w kolorze
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia.
Tel. 510 578 459
n SPRZEDAM nowe siedzisko dla kotka lub
psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla tychże
zwierzątek, np. szeleczki dla kotka itp. Cena
do negocjacji. Tel. 50 45 63 612
n SPRZEDAM meble starego typu z lat
70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki)
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 664 911 389
n SPRZEDAM wózek spacerowy mało
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
n SPRZEDAM stół pokojowy (podkręcany)
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00
USŁUGI

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego
n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników
typu, montaż anten telewizyjnych
na produkcję. System 3-zmianowy,l
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja
wynagrodzenie godzinowe + premia.
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,
Tel. 575 770 450
608 137 269
— SZUKAM PRACY —
n FLASHGSM – profesjonalny serwis
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę.
telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS.
Tel. 667 499 164
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
n IDENTYFIKACJA wizualna firm.
Tel. 888 14 99 69
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail:
MONTAŻ INSTALACJI
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389
ANTENOWYCH,
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
DOMOFONÓW
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
oraz ALARMÓW
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką.
Tel. 797 287 543
Tel. 513 960 318
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat
podejmie pracę. Znajomość języka
OPIEKA
niemieckiego. Najchętniej dorywczo.
Tel. 537 735 654
POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam
Tel. 695 453 835
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne
doświadczenie. Tel. 797 360 454
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym
Tel. 508 321 688
wymiarze godzin lub dorywczą, także na
n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą
Tel. 725 776 388
mieszkającą samotnie w zamian za
MATRYMONIALNE
mieszkanie. Tel. 536 315 866

n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone
– wróżby. Tel. 34 317 31 89,
n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą
kom. 883 118 012
mieszkanie. Piękne strony tak jak
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę.
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082
n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI.
chce do siebie. Wykształcenie średnie.
Tel. 888 402 656
n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą
Tel. 79/137 63 10
n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i
starszą. Doświadczenie. Referencje.
n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki,
samochodowej. Dojazd do klienta gratis!
Tel. 508 860 723
Tel. 603 350 752
normalny, niezależny finansowo, ciemny
PRACA
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan
n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać
okazje. TANIO! Tel. 603 350 752
— DAM PRACĘ —
dzieci. Cel matrymonialny. Tel. 660 006 217
n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50
47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę,
mm, prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400
Przyjmę do pracy ślusarza n MĘŻCZYZNA,
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne.
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek
Celem poznania się i zamieszkania razem.
601 50 55 20
od podstaw po biały montaż. Gwarancja
Tel. 515 130 498
solidnego i trwałego wykonania.
Tel. 578 210 640
n NAPRAWA pomp wodnych –
Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu
samochodowych,
w związku z silnym rozwojem oraz
cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
rozbudową zakładu produkcyjnego
n USŁUGI REMONTOWOposzukuje pracowników na stanowiska:
WYKOŃCZENIOWE, gipsówka, karton-gips,
montaż paneli, inne usługi wykończeniowe.
Tel. 508 703 286
l Spawacz, l Operator wózka widłowego,
n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję
l
Montażysta, l Lakiernik, l Pomocnik lakiernika,
wszystkie usługi związane z dachami: papa,
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny
l Operator maszyn.
i obróbki. Tel. 505 736 977
n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.
Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, transport
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE

wizytówkowych stron www dla firm i
klientów indywidualnych. Robert Pawłowski
Tel. 696 480 414
e-mail: 067robert@gmail.com

pracowniczy, umowę o pracę oraz szkolenia i rozwój
pracowniczy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr
przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu lub przesłanie CV na adres
praca@wielton.com.pl

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

KUPON
– MOTORYZACJA 	
 	 – MATRYMONIALNE

na

bezpłatne

– NIERUCHOMOŚCI 	
– INNE 	

ogłoszenie
– SPRZEDAM
– PRACA

– KUPIĘ 	

Treść ogłoszenia:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... Nr tel. .............................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Wykaz samochodów na dzień 2 listopada 2017 r.

AUDI A4 1.6 E,
rok prod. 1997, klima,
alufelgi


OPEL ASTRA II 1.4 E,
2006, krajowy, I – wł.


5.900 zł

10.900 zł

BMW X6 2.0 D,
rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi,
czujniki

119.000 zł

OPEL ASTRA 1.6 E,
rok prod. 2015, krajowy,
I – wł., serwisowany,
F-ra VAT

BMW X3 2.0 D,
rok prod. 2015, krajowy,
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT

109.500 zł netto



39.900 zł

OPEL CORSA 1.2 E +
GAZ, rok prod. 2014,
krajowy, I – wł., F-ra VAT

27.900 zł

SEAT ALHAMBRA
2.0 D, rok prod. 2010,
7-osobowy

27.900 zł
SKODA FABIA 1.6 TDI,
rok prod. 2010/2011,
krajowy


17.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E,
rok prod. 2015,
krajowy, I – wł., serwis.,
F. VAT


34.900 zł

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

FORD FIESTA 1.3 E,
rok prod. 2007,
krajowy, I – wł.


73.900 zł

9.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi,
rok prod. 2014, krajowy,
I – wł., hatchback

33.900 zł
FORD MONDEO 1.6
TDCi, rok prod. 2013,
krajowy, F. VAT


OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat


38.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi,
2014 – zakup, krajowy, I
– wł., gwarancja produc.,
F. VAT

PEUGEOT 308 II 1.6 E,
rok prod. 2014, krajowy,
I – wł., serwisowany,
F. VAT

41.900 zł
PEUGEOT PARTNER
1.4 E, rok prod. 2002/03,
krajowy, I – wł.


6.700 zł



49.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0,
rok prod. 2007, I – wł.



n
n
n
n
n

10.900 zł
n

34.900 zł




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

SUZUKI SX4 1.6 E,
rok prod. 2014, 4x4,
krajowy, I – wł., serwis.,
F. VAT

45.900 zł

8.900 zł

18.900 zł

RENAULT MEGANE III
1.5 DCi, rok prod. 2014,
I – wł., serwis. ASO

n
n



TOYOTA YARIS 1.0 E,
rok prod. 2012-13, 3 szt.,
krajowe, I – wł, serwis.,
F. VAT, c. zamek, el.
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900 - 27.900 zł
VW GOLF VI 1.4 E,
rok prod. 2010, 5 drzwi


29.900 zł

RENAULT SCENIC III
1.5 CDI, rok prod. 2009,
navi, po wymianie
rozrządu

21.900 zł

VW PASSAT 1.6 TDi,
rok prod. 2014, krajowy,
I – wł., serwis., F. VAT


n

n
n
n
n
n
n

33.700 zł



n
n

TOYOTA YARIS 1.4 D,
rok prod. 2005

RENAULT CLIO III
1.5 DCi, rok prod. 2013,
krajowy, I – wł., F. VAT

63.800 zł

18.900 zł

n

n

MERCEDES E220 rok
prod. 2015r. Krajowy,
I – wł., F. VAT

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



RENAULT CLIO 1.5 D,
2015, krajowy, I – wł.,
serwisowany


38.900 zł

129.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D,
rok prod. 2006


51.900 zł

n
n
n
n

AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
quattro	
BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012 
CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2007,
krajowy 
FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,
rok prod. 1998
FIAT PUNTO 1.2 E,
rok prod. 2001
FIAT PUNTO 1.2 E,
rok prod. 2003
FORD FIESTA 1.4 TDCI,
rok prod. 2006
FORD FOCUS 1.6 D, sedan,
rok prod. 2013, krajowy, I – wł.,
serwisowany, F. VAT
FORD FOCUS 1.6 E,
rok prod. 2005, krajowy
FORD MONDEO 1.8 TDCi,
rok prod. 2010, krajowy
HYUNDAI i30 1.4 CRDi,
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,
serwis., gwar. produc.
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007,
automat 
JAGUAR XF 3.0 E,
rok prod. 2013
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004

NISSAN PRIMERA 2.2 D,
rok prod. 2002
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,
sedan
OPEL ASTRA 1.9 D,
rok prod. 2006
OPEL CORSA 1.2 E,
rok prod. 2010, krajowy, 1 –wł.
OPEL CORSA 1.2 E,
rok prod. 1997, krajowy
OPEL INSIGNIA 2.0 D,
rok prod. 2009
OPEL VECTRA 1.9 D,
rok prod. 2007
PEUGEOT 208 1.0 E,
rok prod. 2016
PEUGEOT 508 1.6 D,
rok prod. 2011
RENAULT CLIO 1.5 D,
rok prod. 2015, krajowy, I –wł.,
serwisowany, F-ra VAT
RENAULT MEGANE 1.5 D,
rok prod. 2008, krajowy
RENAULT SCENIC 1.5 D,
rok prod. 2006
SKODA FABIA 1.2 E,
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel
SKODA OCTAVIA 1.9 D,
rok prod. 2004, krajowy
TOYOTA AURIS 2.0 D,
rok prod. 2008
VOLVO S40 1.9 D, rok prod. 2003

VOLVO S60 2.0 E,
rok prod. 2008
VW GOLF 1.9 D, rok prod. 2008/09,
krajowy, I właściciel
VW GOLF 1.4 TSi,
rok prod. 2009
VW JETTA 2.0 E,
rok prod. 2015

118.000 zł
55.900 zł
8.900 zł
2.900 zł
2.500 zł
3.900 zł
8.400 zł
30.900 zł
13.900 zł
24.900 zł
37.900 zł
25.700 zł
91.800 zł
12.900 zł
8.800 zł
36.900 zł
14.800 zł
22.000 zł
2.900 zł
29.700 zł
16.900 zł
33.900 zł
39.800 zł
34.900 zł
11.900 zł
8.800 zł
8.400 zł
10.800 zł
19.900 zł
8.900 zł
29.900 zł
20.900 zł
29.900 zł
58.900 zł
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19.11.2017 r., godz. 18.00 Filharmonia Częstochowska
Częstochowa, ul. Wilsona 16
Bilety: kasa Filharmonii, salony EMPIK
Online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl
Zamówienia – Informacje: tel. 737 567 014
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Ciężary

Sztangista AZS AJD
wicemistrzem Polski

Błażej Grela z AZS AJD
wywalczył w miniony weekend w Zamościu srebrny
medal Mistrzostw Polski seniorów w podnoszeniu ciężarów. To jego życiowy sukces.
Błażej Grela został wicemistrzem Polski w kategorii wagowej 94 kg. Pozostałe dwa
medale brązowe były dziełem
Szymona Rotnickiego ( 69 kg)
i Damiana Szczepanika ( 85
kg).
Dobrze zaprezentowali
się
również Łukasz Mruk,
Kamil Szczepanik, Olaf Pasi-

kowski, którzy zajęli szóste
miejsce. Wśród kobiet piąta
była Justyna Zawada, a szósta Klaudia Rusztyn.
W punktacji drużynowej
AZS AJD został sklasyfikowany na czwartej pozycji za
Budowlanymi Opole, Tarpanem Mrocza i WKS Zawisza
Bydgoszcz.
Warto dodać, że częstochowianin Łukasz Grela, który od
15 września tego roku reprezentuje barwy Budowlanych
Opole, został mistrzem Polski.
KR

Kolarstwo przełajowe

Udany powrót Martyny Klekot
do częstochowskiego klubu

Reprezentanci Mexllera Kolejarz-Jura Częstochowa startowali w miniony weekend w
dwóch wyścigach przełajowych zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polski.

Po 1,5-rocznym pobycie w toruńskim klubie i półrocznej
przerwie w startach z powodu
kontuzji do częstochowskiego
Kolejarza wróciła jego wycho-

wanka Martyna Klekot. W sobotę w Nielubi k/Głogowa zajęła trzecie miejsce, a dzień później w Zielonej Górze była
czwarta w elicie kobiet. W obu
wyścigu na drugiej pozycji
wśród młodzików uplasował się
Kajetan Wąsowicz. W gronie juniorów młodszych Mateusz Bylica zajmował odpowiednio 13. i
9. miejsce.
KR
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P RO G R A M T V – Ś RO DA 8 L I S TO PA DA 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3655; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Sonda 2
09:35 Jak to działa; odc. 145
Grzyby; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria I,; odc.
2/18 ; serial obyczajowy;
USA (1992)
11:05 Niebo i piekło, Północ
– Południe, Księga III;
odc. 2/6; serial
kostiumowy; USA (1994)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy –
Nowoczesne mleczarstwo
12:55 Natura w Jedynce –
Skrzydlata królowa nieba;
film dokumentalny;
Niemcy (2014)
14:00 Elif; odc. 129; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.
/172/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc.
28; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3656; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3198;
telenowela TVP

TVP2
06:05 Rodzinka.pl; odc. 174
„Nie chcę być babcią”
sezon 8; serial komediowy
TVP
06:40 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:05 M jak miłość; odc.
160; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc.
1735; serial obyczajowy
TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
482 - Anioł stróż; serial
TVP
12:50 Tylko z Tobą; odc. 19;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:50 Na sygnale; odc. 74
„Być kobietą”; serial
fabularyzowany TVP
14:25 Cykle zagraniczne
lifestylowo-dokumentalne
15:30 M jak miłość; odc.
1328; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 51
ed. 3; teleturniej
17:05 Nadzieja i miłość;
odc. 48; serial
obyczajowy; Turcja (2013)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
11/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc.
1735; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1736; serial TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc.
684; serial TVP
21:50 Na sygnale; serial
fabularyzowany TVP
18:30 Rodzina wie lepiej;
22:25 Kino relaks – 27
/62/; teleturniej
sukienek; komedia; USA
18:55 Komisariat; serial TVP
(2008); reż.:Anne Fletcher;
19:30 Wiadomości
wyk.:Katherine Heigl, Judy
20:00 Sport
Greer, James Marsden,
20:05 Białoczerwoni
Brian Kerwin
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Piłsudski Bronisław
zesłaniec, etnograf,
bohater; film
dokumentalny
23:00 Ludzkie dzieci; film
00:25 O mnie się nie martw;
science fiction; USA
s. VII; odc. 9/13; serial
(2006); reż.:Alfonso
komediowy TVP
Cuaron; wyk.:Clive Owen
01:25 Świat bez tajemnic Film dokumentalny
02:35 Prokurator; odc. 10/10;
serial kryminalny TVP
03:25 Licencja na
wychowanie; odc. 59 Obrońcy; serial
01:00 Naszaarmia.pl; odc.
obyczajowy TVP
289; magazyn
04:00 Licencja na
01:30 El Principe – dzielnica
wychowanie; odc. 60/101
zła; serial
- W sennym płaczu rynien
02:30 Notacje – Kazimierz
odchodzę; serial
Kaczor. Z iskrą na scenie;
obyczajowy TVP
04:35 Film fabularny
cykl dokumentalny

POLSAT
5:00 Disco gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (550);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(746); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(747); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (57); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (349);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (277);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (678);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2563); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (724);
serial paradokumentalny.
Krzysztof jest szczęśliwy
ze swoją dziewczyną.
Pewnego dnia do Polski
wraca z USA jej były
chłopak. Zaprasza parę na
imprezę...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (168);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (156); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2564); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (408); serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów
Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40.
rocznicę ślubu.
20:05 Świat według
Kiepskich (525); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego (Andrzej
Grabowski), jego żony
Haliny (Marzena KipielSztuka) oraz ich dzieci, a
także sąsiadów: Mariana
(Ryszard Kotys)...
20:40 #SUPERMODELKA PLUS SIZE (9); program
rozrywkowy. Przepustkę
do kariery w modelingu
otrzymają kobiety o
pełnych kształtach…
22:20 Zoolander; komedia,
Niemcy/Australia/USA
2001
0:20 Haker; komedia
sensacyjna, Polska 2002
2:10 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5124) program
05:40 Mango - Telezakupy;
06:50 Kuchenne rewolucje
12 (1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
(38/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2119) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (827) program obyczajowy,
Polska
12:00 Szkoła (479) program
13:00 19 + (180) - program
13:30 Szpital (716) program obyczajowy,
Polska
14:30 Kuchenne rewolucje 4
(8/14) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Resturacja Li Du
(Warszawa). Po
sukcesach w Gdyni, swoją
restaurację postanowił
otworzyć Wei Heling.
Niestety nie dopuszcza do
siebie myśli, że kuchnia
chińska w naszym kraju
nie jest już tak interesująca
jak jeszcze kilka lat
temu…
15:30 Szkoła (480) program
16:30 19 + (181) - program
17:00 Ukryta prawda (828) program obyczajowy,
Polska
18:00 Szpital (717) program obyczajowy,
Polska
19:00 Fakty (7252)
19:35 Sport (7235)
19:45 Pogoda (7232)
19:50 Uwaga! (5125) program
20:10 Doradca smaku
(39/40) - program
20:15 Na Wspólnej 15
(2578) - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy (96/118) teleturniej
21:30 Azja Express 2 (10/13)
- program
23:00 Pieniądze to nie
wszystko - komedia,
Polska 2001. 50-letni
biznesmen, chce
poświęcić się swojej pasji
życiowej - filozofii. Pomysł
ten nie przypada do gustu
jego wspólnikowi. Do tego
wszystkiego Tomasz ulega
wypadkowi i zostaje wzięty
jako zakładnik przez
miłośników
produkowanego przez
siebie napitku...
01:15 Superwizjer (1108) magazyn reporterów
01:50 Czarne lustro (2/3) serial, Wielka Brytania
03:10 Uwaga! (5125) program
03:35 Moc Magii (305/355) program, Polska.;
04:55 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2015
07:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; fabularny,
USA 1997
08:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; fabularny,
USA 1997
09:00 Kobra – oddział
specjalny; fabularny,
Niemcy 2016
09:55 Napisała: Morderstwo;
fabularny, USA 1993
10:55 Kobra – oddział
specjalny; fabularny,
Niemcy 2016
11:50 Agenci NCIS: Los
Angeles; fabularny, USA
2016; odc. 20. Agenci
badają sprawę Rebeki
Larmont, która zajmuje się
projektowaniem broni
nuklearnej...
12:45 Agenci NCIS: Los
Angeles; fabularny, USA
2016; odc. 24. Sam na
własną rękę próbuje
powstrzymać Tahira
Khaleda przed kolejnym
atakiem na swoją rodzinę.
13:40 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 253
14:35 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 5
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 46. Na SOR pod opiekę Łukasza trafia klaun, dźgnięty
nożem i kopnięty przez
„jednorożca”…
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 47. Na SOR –
pod opiekę Piotra - trafia
młoda pacjentka, która ma
nietypowy problem:
spontaniczne orgazmy…
17:15 Wojny magazynowe:
Kanada; factual, Kanada
2013; odc. 15
17:45 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 11
18:40 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 12
19:30 Gwiazdy lombardu;
factual, USA 2014
20:00 Prawo krwi; akcja,
1989
22:05 Maczeta zabija; akcja,
Rosja, USA 2013
00:15 Żądza śmierci; akcja,
Kanada, Rosja, USA 2009
02:10 Z Nation; serial
fabularny, USA 2015
03:05 Ale numer!; Polska
03:20 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:25 Z archiwum policji;
fabularny, Polska 2010;
odc. 12
04:50 Twój Puls; fabularny,
Polska 2015
05:35 Menu na miarę;
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 4; serial TVP
06:15 Droga; odc. 2/6 Numer próbny; serial
obyczajowy TVP
07:20 Na sygnale; odc. 70
„Sława”; serial
fabularyzowany TVP
07:50 Na sygnale; odc. 71
„Zabójczy pocałunek”;
serial fabularyzowany TVP
08:25 M jak miłość; odc.
669; serial TVP
09:25 Dziewczyny ze Lwowa;
odc. 21- Nowa lokatorka;
serial obyczajowy TVP
10:20 Rodzinka.pl; odc. 154
„Wiosno wrócisz?” sezon
6; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; odc. 155
„Człowiek maszyna” sezon
6; serial komediowy TVP
11:30 Ranczo; odc. 81 Podróż w czasie; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 82 Tchnienie
antyklerykalizmu; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
59 - Kryminał; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
60 - Urwisko; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
611 - Zapomnij o nim;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 71
„Zabójczy pocałunek”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 83 Model życia artysty; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 84 Słowa senatora; serial
obyczajowy TVP
18:45 Rodzinka.pl; odc. 156
„Dżambalaja” sezon 6;
serial komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
61 - Krowy tłuste, krowy
chude; serial kryminalny
TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 188; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 85 Pojedynek czarownic;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; odc. 86 Droga na szczyt; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; odc.
62 - Paragraf 23; serial
kryminalny TVP
00:05 Komisarz Alex; odc.
126 - Szkoła strachu;
serial kryminalny TVP
00:55 Miasto skarbów; odc.
7; serial kryminalny TVP
01:55 Miasto skarbów; odc.
8; serial kryminalny TVP
02:55 Droga; odc. 2/6; serial
obyczajowy TVP
04:05 M jak miłość; odc.
669; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; odc. 154;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:20 Familiada; odc. 2381
05:50 Okrasa łamie przepisy
– Wieprzowa uczta
06:30 Super hity Elity i
Studia 202
07:30 Jeden z dziesięciu;
7/98; teleturniej
08:05 Kabaretowy Klub
Dwójki; (50) - Ekologia
09:00 Koło fortuny; odc. 42
ed. 3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy sezon II; (5)
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /89/ „Zaproście mnie do stołu”
- Elżbieta Wojnowska
10:55 Muzeum Polskiej
Piosenki; /64/ „Pamiętajcie o ogrodach”
- Jonasz Kofta
11:15 Pojedynek nie na
żarty; (3) - Kabaret
Słuchajcie kontra kabaret
DNO
12:10 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Młodych (1-2)
14:10 Familiada; odc. 2381
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa 2012 Jestem
Gwiazdą!
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – OPOLE 2016 na
bis - Waldemar Malicki i
Filharmonia Dowcipu
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Nogi drobiowe w
kwiatach
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Polowanie z Buszmenami;
odc. 35; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 7 Izrael - Magia
Lewantu (29)
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna; (264);
serial komediowy TVP
20:15 Pojedynek nie na
żarty; (5) - Kabaret pod
Wyrwigroszem kontra
kabaret Koń Polski
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki; (47) - Grecja
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów; (10) - Urzędnik;
cz. 2
23:10 Koło fortuny; odc. 41
ed. 3; teleturniej
23:45 Gwiazdy, gwiazdki,
gwiazdeczki - Gwiazdy,
gwiazdki, gwiazdeczki.
Melodie sprzed lat /10/ Homo Homini
00:20 superSTARcie; (4)
(skrót); widowisko
muzyczne
01:30 Niezapomniane
Koncerty – Co nam w
duszy gra - Adio pomidory
02:35 Kierunek Kabaret –
Miłosny poradnik
kabaretowy /41/
03:40 Rozrywka Retro –
Studio Gama - Ale cyrk

TVN7
05:20 Ukryta prawda (66/72)
- program obyczajowy
06:20 Szpital (186) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (119) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów
(4) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (139/180) serial obyczajowy
09:45 Brzydula (140/180) serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (461) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (120) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (360) program sądowy
14:55 Szpital (187) program obyczajowy
15:55 Druga szansa (007 )
(4/13) - serial
16:55 Zaklinaczka duchów
(5) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (141/180) serial obyczajowy. Karetka
zabiera Izę do szpitala, a
pokaz strojów
reprezentacji zostaje
odwołany. Józef, po
rozmowie z Maćkiem,
dochodzi do wniosku, że
Ula jest nieszczęśliwa z
powodu Marka i powinna
dać raczej szansę
Bartkowi. Marek jedzie z
Ulą do Rysiowa, żeby
odebrać samochód, który
zostawił przed jej
domem…
18:30 Brzydula (142/180) serial obyczajowy. Marek
jest przekonany, że to
Bartek stoi za kradzieżą
jego samochodu. Bartek
pojawia się w firmie. Prosi
Ulę, żeby pomogła mu
znaleźć pracę w
Febo&Dobrzański…
19:00 Ukryta prawda (462) program obyczajowy
20:00 Striptiz - film
sensacyjny, USA 1996
22:25 The Following III
(12/15) - serial, USA
23:30 Sierota - film horror,
USA/Kanada/Francja/
Niemcy 2009. Młode
małżeństwo przeżywa
dramat po stracie dziecka.
Wkrótce postanawiają
zaadaptować sierotę z
pobliskiego sierocińca.
Decydują się na
dziewięcioletnią
dziewczynkę. Zaraz po jej
przybyciu do domu
adoptowanych rodziców
zaczynają się dziać dziwne
rzeczy…
02:00 Moc Magii (305/355) program, Polska
04:10 Druga strona medalu
4 (1/8) - talk show –
Dariusz Krupa
04:40 Druga strona medalu
4 (2/8) - talk show – Jan
Podgórski

TVN STYLE
05:35 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (5/13) program lifestylowy
06:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (6/13) program lifestylowy
07:05 Gwiazdy od kuchni
07:35 Wszystko o jedzeniu 2
08:05 Beauty ekspert 2
(7/12) - magazyn
08:35 Sekrety chirurgii 2
(8/13) - reality show
09:35 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (11/12) reality show
10:20 Sablewskiej sposób
na modę 2 (10/13) program rozrywkowy
11:05 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (1/13) - program
12:05 Kuchenne rewolucje 6
(13) - program
13:05 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (10) - reality
show
13:50 Pojedynek na modę
14:35 W roli głównej –
Grażyna Torbicka (2/8) talk show
15:05 W dobrym stylu 3
(5/8) - program
15:50 Nowy wygląd, nowe
życie 3 (8) - program
rozrywkowy
17:10 Apetyt na miłość 4
(10/12) - program
rozrywkowy
18:10 Kuchenne rewolucje 7
(13/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:10 Sablewskiej sposób
na modę 5 (11/13) program rozrywkowy
19:55 Afera fryzjera 2 (5/12)
- program rozrywkowy
20:40 Żony Hollywood 3
(9/12) - program
21:40 Dorota was urządzi 6
(4/12) - program
22:25 Beauty ekspert 2
(8/12) - magazyn
lifestylowy
22:55 Życie bez wstydu 5
(10/12) - reality show
23:55 Zemsta z pomocą
Kardashianki
00:55 Prawda z DNA (6/8) program obyczajowy
01:25 Nieudane operacje cena piękna (2/6) - reality
show
02:20 W roli głównej –
Tomasz Karolak (1/9) talk show
02:45 W roli głównej – Ewa
Kasprzyk (14/17) - talk
show
03:10 W roli głównej –
Joanna Senyszyn (2/17) talk show
03:35 Wiem, co jem 4
(12/15) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
04:25 Wiem, co jem 2
(4/15) - magazyn
04:50 Wiem, co jem 2
(8/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Łyżwiarstwo figurowe
- GP - Chin - Gala
10:00 Zapasy - Krajowa Liga
Zapaśnicza (4): Budowlani
Łódź - AZS Supra Brokers
Wrocław
10:45 Zapasy - Krajowa Liga
Zapaśnicza (4): Budowlani
Łódź - AZS Supra Brokers
Wrocław
11:45 Piłka nożna Bayern
12:40 Piłka nozna Bayern
13:45 Snooker - Champion
of Champions 2017 - dz 3
(sesja popołudniowa)
18:25 Pełnosprawni
18:50 Jedziemy na Mundial
19:45 Snooker - Champion
of Champions 2017 - dz 3
(sesja wieczorna)
22:30 Sportowy Wieczór
22:50 Snooker - Champion
of Champions 2017 - dz 3
(sesja wieczorna)

TVP3 KATOWICE

07:00 Bliżej natury
08:05 ... powinniście być
wdzięczni Stalinowi; film
dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 987
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:15 Smaki polskie
12:30 Sekrety Stomatologii;
odc. 8; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 ... powinniście być
wdzięczni Stalinowi; film
dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
POLSAT SPORT
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
7:00 Siatkówka mężczyzn;
17:32 POGODA
PlusLiga; mecz: Trefl
17:35 Subregion; program
Gdańsk - Espadon
publicystyczny
Szczecin
18:00 Kopalnia reportaży;
9:10 Atleci; magazyn
reportaż
sportowy dla wszystkich,
18:30 Aktualności
którzy kochają sport. W
programie relacje z
18:52 Wieczorne
imprez, rozmowy z
wiadomości sportowe
gwiazdami, a także
19:05 Magazyn Meteo
praktyczne porady,...
19:10 Zaproszenie
10:00 Piłka nożna; Nice 1.
20:01 Dokument w
liga; mecz: Zagłębie
obiektywie; magazyn
Sosnowiec - Ruch
20:30 Zwykłe – niezwykłe;
Chorzów
odc. 1; cykl reportaży
12:10 Siatkówka kobiet; Liga 20:45 Zgadnij! Napisz!
Siatkówki Kobiet; mecz:
Wygraj!
Polski Cukier Muszynianka 20:55 POGODA
- Poli Budowlani Toruń
21:00 Kopalnia reportaży;
14:20 ATP World Tour
reportaż
Uncovered
21:30 Aktualności Wieczorne
15:00 Siatkówka mężczyzn; 21:45 Wieczorny magazyn
PlusLiga; mecz: Asseco
sportowy TVP Katowice
Resovia Rzeszów 21:55 POGODA
Indykpol AZS Olsztyn
22:00 Dziennik Regionów
17:20 ATP World Tour
22:20 Echa dnia
Uncovered
22:40 Pogoda
18:00 Siatkówka mężczyzn; 22:45 Reportaż
Eliminacje Ligi Mistrzów;
23:05 Telekurier
mecz 3. rundy: Omonia
23:35 ... powinniście być
Nikozja - Jastrzębski
wdzięczni Stalinowi; film
Węgiel
dokum.
20:30 Boks; Walka o
00:40 Astronarium; magazyn
mistrzostwo Europy w
Monako; waga ciężka: Agit 01:20 Głos Regionów
Kabayel - Dereck Chisora 02:20 Smaki polskie
02:40 ... powinniście być
21:30 Z archiwum boksu:
wdzięczni Stalinowi; film
Gala w Louisville z 1961
dokum.
roku; waga ciężka:
03:45 Echa dnia
Muhammad Ali - Alonzo
04:05 Agrobiznes
Johnson
04:25 Pogoda
22:30 Boks
0:30 Piłka nożna; Eliminacje 04:30 Reportaż
Mistrzostw Świata; mecz: 04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
Kazachstan - Polska.
05:35 Telekurier
Spotkaniem w Astanie
06:00 Plebania; odc. 987
Polacy rozpoczęli drogę
06:20 Sekrety Stomatologii;
do mundialu w Rosji
odc. 8; magazyn
2:00 Cafe Futbol; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn
piłkarski.

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 8
listopada; felieton
06:55 Historia Polski –
Ewangelia i bunt; film
dokumentalny
07:55 Wojciech Cejrowski
– boso przez świat Polowanie z Buszmenami;
odc. 35; cykl reportaży
08:25 Czterdziesty sezon
Kabaretu pod Egidą; cz. 1
09:25 W labiryncie; odc.
112/120; serial TVP
10:00 Kinema; film dokum.
10:40 Daniel Gabriel
Fahrenheit
11:05 Kobiety i wojna; film
dokumentalny
12:15 Spór o historię – Józef
Piłsudski prawda i
legenda; debata
12:50 Polacy – Wanda
Rutkiewicz. Ślady na
śniegu; cykl reportaży
13:25 Gdybyś przyszedł pod
tę ścianę; film dokum.
13:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Powrót do
służby
14:20 Sensacje XX wieku –
Najgłębsza tajemnica; cz.
1-2; cykl dokumentalny
15:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Mołotow;
cykl dokumentalny
15:50 Ostatnia tajemnica
Romanowów; film
dokum.; Wielka Brytania
16:50 Historia Polski –
Mocarz; film dokum.
17:55 Czas honoru; odc. 33;
serial TVP
18:55 Śladami zbrodni
19:25 Sensacje XX wieku –
Kutrzeba; cz. 1; widowisko
20:20 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Dingo
20:50 Kobiety Kennedy’ego;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2006)
21:55 Polonia Restituta; odc.
6; serial TVP
23:00 Kronika olimpijska;
odc. 1 Igrzyska
straconych nadziei; film
dokumentalny; Białoruś
(2008)
23:30 Kronika olimpijska;
odc. 2 Olimpiada. Za
żelazną kurtyną; film
dokumentalny; Białoruś
(2008)
24:00 Bilet na księżyc;
film obyczajowy; Polska
(2013); reż.:Jacek
Bromski; wyk.:Filip
Pławiak, Mateusz
Kościukiewicz, Bożena
Adamek, Krzysztof
Stroiński, Anna
Przybylska, Łukasz Simlat
02:05 Wojciech Cejrowski
– boso przez świat Polowanie z Buszmenami;
odc. 35; cykl reportaży
02:40 Polonia Restituta; odc.
6; serial TVP

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 9 L I S TO PA DA 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3656; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Mam prawo; /9/; serial
dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /49/; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria I,; odc.
3/18; serial obyczajowy;
USA (1992)
11:00 Niebo i piekło, Północ
– Południe, Księga III;
odc. 3/6; serial
kostiumowy; USA (1994)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Smaki polskie – Gęś
na co dzień i od święta;
magazyn kulinarny
12:55 Natura w Jedynce –
Dzika Kornwalia; film
dokumentalny; Niemcy
(2016)
14:00 Elif; odc. 130; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.
/173/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc.
29; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3657; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3199;
telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej;
/63/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Białoczerwoni
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc.
236; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
23:30 Przerwana Misja; film
dokumentalny; Polska
(2016)
00:35 Serial fabularny
01:30 Anno Domini – Biblii
ciąg dalszy; odc. 1/12;
serial; USA (2015)
02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Dzwony wojny; odc.
2/4; serial; Wielka
Brytania, Polska (2014)
04:20 Notacje – Barbara
Osterloff. Teatr jest
najważniejszy, a nie ja;
cykl dokumentalny

TVP2
05:55 Rodzinka.pl; odc. 175
„Zarządzanie kryzysowe”
sezon 8; serial komediowy
TVP
06:35 Sztuka codzienności Zobaczmy to jeszcze raz;
cz. 1; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
07:05 M jak miłość; odc.
161; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc.
1736; serial obyczajowy
TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc.
483 - Margines błędu;
serial TVP
12:40 Tylko z Tobą; odc. 20;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:40 Na sygnale; odc. 75
„Piknik”; serial
fabularyzowany TVP
14:15 Cykle zagraniczne
lifestylowo-dokumentalne
15:25 Na dobre i na złe; odc.
684; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 52
ed. 3; teleturniej
17:05 Nadzieja i miłość;
odc. 49; serial
obyczajowy; Turcja (2013)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
12/102; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc.
1736; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1737; serial obyczajowy
TVP
20:40 Pierwsza randka; (11)
21:40 Miasto skarbów; odc.
9; serial kryminalny TVP
22:40 Rodzinka.pl; serial
komediowy TVP
23:20 Nowy koszmar Wesa
Cravena; horror; USA
(1994); reż.:Wes Craven;
wyk.:Robert Englund,
Heather Langenkamp,
Miko Hughes, David
Newsom, Fran Bennet,
Wes Craven; Dozwolone
od lat 18

POLSAT

5:00 Disco gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (551);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(748); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(749); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (58); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (350);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (278);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (679);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2564); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (725);
serial paradokumentalny.
Żona Borysa zmarła rok
temu. Siostra przedstawia
mu atrakcyjną Zofię.
Kobieta zdobywa zaufanie
wdowca. Zaczyna usuwać
pamiątki po zmarłej i...
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (169);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (157); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2565); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (409); serial
komediowy
20:05 Nasz nowy dom (104);
reality show. Pani
Agnieszka po rozstaniu z
mężem mieszkała z
dziećmi i swoim ojcem w
zrujnowanym domu. By
nie stracić córki i...
21:10 Przyjaciółki (120);
serial obyczajowy. Dalsze
losy czterech przyjaciółek:
Anki (Magdalena
Stużyńska-Brauer), Ingi
(Małgorzata Socha), Zuzy
(Anita Sokołowska) i
Patrycji (Joanna
Liszowska).
22:15 Zdrady (121); serial
paradokumentalny.
Bohaterów serialu łączy
jeden problem 01:20 27 sukienek; komedia;
podejrzewają swoich
USA (2008)
partnerów o zdradę.
Odkryć prawdę pomaga
im prywatny detektyw
Damian Petrow (Damian...
23:25 Replikant; thriller SF,
USA 2001
1:40 Tajemnice losu;
03:20 Film fabularny
program rozrywkowy;
05:00 Art Noc: Z
program emitowany na
poważaniem, L. Cohen
żywo, w którym wróżki
(Przegląd Piosenki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia
Aktorskiej 2008); cz. 2

TVN
05:10 Uwaga! (5125) program
05:40 Mango - Telezakupy;
06:50 Kuchenne rewolucje
12 (2/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
(39/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN
(2120) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (828) program obyczajowy,
Polska
12:00 Szkoła (480) program
13:00 19 + (181) - program
13:30 Szpital (717) program obyczajowy,
Polska
14:30 Kuchenne rewolucje 4
(9/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (481) program
16:30 19 + (182) - program
17:00 Ukryta prawda (829) program obyczajowy,
Polska
18:00 Szpital (718) program obyczajowy,
Polska
19:00 Fakty (7253)
19:35 Sport (7236)
19:45 Pogoda (7233)
19:50 Uwaga! (5126) program
20:10 Doradca smaku (40) program
20:15 Na Wspólnej 15
(2579) - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy (97/118) teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje
16 (10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Nie kłam, kochanie komedia, Polska 2008.
Młoda i wrażliwa Ania
(Marta Żmuda
Trzebiatowska) ma tylko
jedno marzenie: poznać
wreszcie mężczyznę, który
ją pokocha. Póki co,
dziewczyna zadowala się
rozmowami z roślinami.
Marcin (Piotr Adamczyk),
przystojniak z klasą, od
razu wpada jej w oko.
Wielbiciel kosztownych
rozrywek i krótkich
znajomości nie dostrzega
jednak skromnej buzi.
Sytuacja zmienia się o 180
stopni, gdy beztroski
bawidamek traci pracę i
wpada w tarapaty
finansowe…
00:45 Labirynt - film
sensacyjny, USA 2013.,
reżyseria: Denis
Villeneuve, obsada: Hugh
Jackman, Jake Gyllenhaal,
Viola Davis, Maria Bello,
Terrence Howard, Melissa
Leo, Paul Dano;
03:55 Moc Magii (306/355) program, Polska.;
05:15 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2015
07:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; fabularny,
USA 1997
08:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; fabularny,
USA 1997
09:00 Kobra – oddział
specjalny; fabularny,
Niemcy 2016
10:00 Napisała: Morderstwo;
fabularny, USA 1993
11:00 Kobra – oddział
specjalny; fabularny
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; fabularny, USA
2016; odc. 21. Kapitan
marynarki porywa
administratora
Departamentu ds.
Weteranów, który
defraudował pieniądze…
12:50 Agenci NCIS: Los
Angeles; fabularny, USA
2012; odc. 1
13:40 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 254
14:35 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 6
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 47
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 48. Pod
opiekę Dagmary trafia
Helena – z ostrym,
bakteryjnym zapaleniem
tarczycy…
17:15 Wojny magazynowe:
Kanada; factual, Kanada
2013; odc. 16
17:45 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 12.
Andżelika spotyka przed
lombardem szczególnego
klienta – mężczyznę na
wyczynowym wózku
inwalidzkim do
koszykówki, który chce
zastawić…
18:40 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 13
19:30 Gwiazdy lombardu;
factual, USA 2014
20:00 Witaj w domu, panie
Jenkins; komedia, USA
2008
22:15 Fajna z niego babka;
komedia, USA 2002
00:20 American Pie:
Bractwo Beta; komedia,
USA 2007
02:00 Ale numer!; Polska
02:30 Dyżur; factual, Polska
2009; odc. 9
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:30 Z archiwum policji;
fabularny, Polska 2010;
odc. 13
04:50 Twój Puls; fabularny,
Polska 2015
05:35 Menu na miarę;
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:40 Ja to mam szczęście!;
odc. 5; serial TVP
06:15 Droga; odc. 3/6 Ostatnich gryzą psy; serial
obyczajowy TVP
07:20 Na sygnale; odc. 71
„Zabójczy pocałunek”;
serial fabularyzowany TVP
07:50 Na sygnale; odc. 72
„Roszada”; serial
fabularyzowany TVP
08:30 M jak miłość; odc.
670; serial TVP
09:25 Komisarz Alex; odc.
126 - Szkoła strachu;
serial kryminalny TVP
10:20 Rodzinka.pl; odc. 155
„Człowiek maszyna” sezon
6; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; odc. 156
„Dżambalaja” sezon 6;
serial komediowy TVP
11:30 Ranczo; odc. 82 Tchnienie
antyklerykalizmu; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 83 Model życia artysty; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
60 - Urwisko; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
61 - Krowy tłuste, krowy
chude; serial kryminalny
TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
612 - Alibi; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 72
„Roszada”; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; odc. 84 Słowa senatora; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; odc. 85 Pojedynek czarownic;
serial obyczajowy TVP
18:45 Rodzinka.pl; odc. 157
„Jajo i kura” sezon 7;
serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; odc.
62 - Paragraf 23; serial
kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 189; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 86 Droga na szczyt; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 87 Ciężka ręka prawa; serial
obyczajowy TVP
23:10 Ojciec Mateusz; odc.
63 - Zdobycz; serial
kryminalny TVP
23:55 Na dobre i na złe; odc.
684; serial TVP
01:00 Londyńczycy II; odc.
10/16; serial obyczajowy
TVP
01:55 Londyńczycy II; odc.
11/16; serial obyczajowy
TVP
02:50 Droga; odc. 3/6 Ostatnich gryzą psy; serial
obyczajowy TVP
04:00 M jak miłość; odc.
670; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; odc. 155;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:20 Familiada; odc. 2382
05:55 Okrasa łamie przepisy
– Nogi drobiowe w
kwiatach
06:30 Kabaret Moralnego
Niepokoju - Parada
uniesień
07:35 Jeden z dziesięciu;
8/98; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki; (47) - Grecja
09:10 Koło fortuny; odc. 43
ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów; (10) - Urzędnik;
cz. 2
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /105/ - „Te
opolskie dziołchy” - No To
Co
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /61/ - „Motylem
jestem” - Irena Jarocka
11:10 Pojedynek nie na
żarty; (5) - Kabaret pod
Wyrwigroszem kontra
kabaret Koń Polski
12:10 Życie to Kabaret –
Kabaret na festiwalu.
Fabularny show
kabaretowy
13:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Ani Mru Mru
„Premiery, prapremiery i
prawie premiery”;
widowisko
14:15 Familiada; odc. 2382;
teleturniej
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – XXII Festiwal
Kabaretu w Koszalinie
2016 - Park Rozrywki;
(1-3)17:55 Okrasa łamie
przepisy – Kuchnia
pachnąca ziołami
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 36;
cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 7 Izrael - Tel
Awiw (30)
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna; (265);
serial komediowy TVP
20:15 Pojedynek nie na
żarty; (6) - Formacja
Chatelet kontra Artur
Andrus
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki; (48) - z NEO NÓWKĄ
22:05 KabareTOP Story; 12/
- „Pan Józek”22:20
Kierunek Kabaret; /42/
23:25 Olga Lipińska
zaprasza; (11); talk-show
00:10 Koło fortuny; odc. 42
ed. 3; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa 2014 Bohater potrzebny od
zaraz. (1-3); widowisko
03:55 Rozrywka Retro –
Telepeerele; (16)

TVN7
05:20 Ukryta prawda (67/72)
- program obyczajowy
06:20 Szpital (187) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (120) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów
(5) - serial S-F, USA.
Melindę nawiedza duch
mężczyzny, który szuka
swojej żony. Duch nie
pamięta kim jest, ale jest
przekonany, że kobieta,
która płacze przy jego
grobie nie jest jego
żoną…
09:10 Brzydula (141/180) serial obyczajowy
09:45 Brzydula (142/180) serial obyczajowy. Marek
jest przekonany, że to
Bartek stoi za kradzieżą
jego samochodu. Bartek
pojawia się w firmie. Prosi
Ulę, żeby pomogła mu
znaleźć pracę w
Febo&Dobrzański…
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (462) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (121) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (361) program sądowy
14:55 Szpital (188) program obyczajowy
15:55 Druga szansa(5/13) serial
16:55 Zaklinaczka duchów
(6) - serial S-F, USA. Jim
spędza wieczór z
kolegami, kiedy w domu
pojawiają się dziwne żuki.
Mężczyzna czuje, że dzieje
się coś nadprzyrodzonego.
W nocy śni mu się piękna
kobieta trzymająca
egzotycznego kota…
17:55 Brzydula (143/180) serial obyczajowy
18:30 Brzydula (144/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (463) program obyczajowy
20:00 Gorąca laska komedia, USA 2002
22:15 Oszuści (1/10) - serial
23:15 Niewierni (1/10) serial
00:35 Nie z tego świata
(9/22) - serial, USA
01:35 Kult - film dokument,
Wielka Brytania 2014.
Heaven’s gate to grupa
religijna założona w latach
70-tych XX wieku w San
Diego. Jej system wierzeń
był oparty głównie na
kulcie UFO. Zwolennicy
wierzyli, że dzięki śmierci
przeniosą się do obcego
statku kosmicznego i na
zawsze opuszczą naszą
planetę. O sekcie zrobiło
się głośno w 1997 roku,
kiedy odnaleziono
trzydzieści dziewięć ciał jej
wyznawców…
02:45 Moc Magii (306/355) program, Polska

TVN STYLE
05:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (7/13) program lifestylowy
06:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (8/13) program lifestylowy
07:10 Ostre cięcie 4 (8/12) program
07:55 W dobrym stylu 3
(5/8) - program
lifestylowy
08:40 Sekrety chirurgii 2
(9/13) - reality show
09:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (12) - reality
show
10:25 Sablewskiej sposób
na modę 2 (11/13) program rozrywkowy
11:10 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (2/13) - program
rozrywkowy
12:10 Kuchenne rewolucje 7
(1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
13:10 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
13:55 Sablewskiej sposób
na modę 9 (10) - program
rozrywkowy
14:40 Gwiazdy prywatnie
15:10 Ostre cięcie 4 (8/12) program
15:55 36,6 2 (8/13) program
16:55 Wszystko o jedzeniu 2
17:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (10/12) program lifestylowy
18:10 Kuchenne rewolucje 7
(14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:10 Sablewskiej sposób
na modę 5 (12/13) program rozrywkowy
19:55 Idealna niania 9
(7/12) - program
obyczajowy
20:40 W czym do ślubu? 2
(10) - reality show
21:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (10) - reality
show
21:55 Pani Gadżet 2.0
(10/12) - magazyn
22:25 Pani Gadżet 14 (9/12)
- magazyn
22:55 Dorota was urządzi 6
(4/12) - program
23:40 Gwiazdy prywatnie
00:10 Prawda z DNA (7/8) program obyczajowy
00:40 Ask The Doctor
01:20 Internetowi oprawcy 2
(8) - program obyczajowy
02:25 W roli głównej – Iza
Miko (2/9) - talk show
02:50 W roli głównej –
Kasia Cichopek (16/17) talk show
03:15 W roli głównej –
Agnieszka Chylińska
(3/17) - talk show
03:40 Wiem, co jem 4
(13/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 4
(7/15) - magazyn
04:30 Wiem, co jem 2
(4/15) - magazyn

TVP SPORT
08:05 Kolarstwo torowe Puchar Świata - Pruszków
- podsumowanie
09:55 Magazyn piłkarski
10:30 PN - Barca
11:40 PN - Barca
13:05 PN - Barca
13:45 Snooker - Champion
of Champions 2017 - dz 4
(swsja popołudniowa)
18:25 Magazyn piłkarski
FIFA
18:55 Jedziemy na Mundial
19:45 Snooker - Champion
of Champions 2017 - dz 4
(sesja wieczorna)
22:30 Sportowy Wieczór
22:50 Snooker - Champion
of Champions 2017 - dz 4
(sesja wieczorna)

TVP3 KATOWICE

07:00 Śląskie bez auta;
magazyn
07:20 Twarze TV Katowice;
felieton
08:00 Wielka piątka Azji. Lew;
cykl dokum.; Niemcy (2015)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 988
10:50 Reportaż
11:15 Jestem gotowy na
wszystko; film dokum.
12:15 Smaki polskie
12:30 Łódź kreatywna – L.
Stadt; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Wiatr od morza; odc. 92;
magazyn
14:15 Wielka piątka Azji. Lew;
cykl dokum.; Niemcy (2015)
15:15 Jedź bezpiecznie; odc.
669; magazyn
POLSAT SPORT
15:35 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
7:00 Piłka nożna; Nice 1.
historii. - Na chwałę
liga; mecz: Odra Opole przodków naszych
GKS Katowice
16:00 Telekurier OPP
9:10 Siatkówka kobiet;
16:25 Pogoda
Eliminacje Ligi Mistrzyń;
16:30 reportaż
mecz 3. rundy: Nova KBM 16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
Branik Maribor 17:32 POGODA
Developres SkyRes
17:35 Twarze TV Katowice;
Rzeszów
felieton
11:20 Magazyn Nice 1. ligi; 17:45 Kwadrans w ogrodzie
magazyn piłkarski.
18:00 Kronika regionu;
Podsumowanie wydarzeń
program publicystyczny
18:20 Kartki z kalendarza;
kolejki na zapleczu
magazyn
Ekstraklasy. Widzowie
18:30 Aktualności
zobaczą bramki ze
Wieczorne wiadomości
wszystkich meczów oraz 18:52
sportowe
wywiady z zawodnikami i 19:05 Magazyn Meteo
trenerami. Nie zabraknie... 19:10 Śląskie bez auta;
13:00 Siatkówka mężczyzn;
magazyn
20:01 Uwaga! Weekend;
PlusLiga; mecz: Asseco
magazyn kulturalnoResovia Rzeszów społeczny
Indykpol AZS Olsztyn
20:55
POGODA
15:10 Piłka nożna; Nice 1.
21:00 Do teatru
liga; mecz: Zagłębie
21:30 Aktualności Wieczorne
Sosnowiec - Ruch
21:45 Wieczorny magazyn
Chorzów
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
17:20 Atleci; magazyn
22:00
Dziennik Regionów
sportowy dla wszystkich,
22:20 Echa dnia
którzy kochają sport. W
22:40 Pogoda
programie relacje z
22:45 Reportaż
imprez, rozmowy z
23:05 Telekurier OPP
gwiazdami, a także
23:35 Wielka piątka Azji. Lew;
cykl dokum.; Niemcy (2015)
praktyczne porady,...
18:00 Siatkówka mężczyzn; 00:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
Eliminacje Ligi Mistrzów;
historii. - Na chwałę
mecz 3. rundy: Omonia
przodków naszych
Nikozja - Jastrzębski
01:20 Jestem gotowy na
Węgiel
wszystko; film dokum.
20:35 Piłka nożna; Eliminacje 02:20 Smaki polskie
Mistrzostw Świata; mecz 02:40 Wielka piątka Azji. Lew;
cykl dokum.; Niemcy (2015)
barażowy: Irlandia
03:45 Echa dnia
Północna - Szwajcaria
04:05
Agrobiznes
22:50 Boks
04:25 Pogoda
23:30 Piłka nożna; Eliminacje 04:30 Reportaż
Mistrzostw Świata; studio 04:50 Wiatr od morza; odc. 92;
0:00 Boks; Droga do
magazyn
05:10 Dziennik Regionów
Częstochowy
05:35
Telekurier OPP
0:30 Piłka nożna; Eliminacje
Mistrzostw Świata; mecz: 06:00 Plebania; odc. 988
06:20 Reportaż
Polska - Dania
06:35 Było, nie minęło –
2:30 Piłka nożna; Eliminacje
kronika zwiadowców
Mistrzostw Świata; mecz:
historii. - Na chwałę
przodków naszych
Polska - Armenia

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 9
listopada; felieton
06:55 Historia Polski –
Mocarz; film dokum.
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 36;
cykl reportaży
08:35 RetroTEYada – Z
archiwum kabaretu Tey
czyli RetroTEYada; odc. 9
09:20 W labiryncie; odc.
113/120; serial TVP
09:50 Kronika olimpijska;
odc. 1 Igrzyska straconych
nadziei; film dokum.;
Białoruś (2008)
10:15 Kronika olimpijska;
odc. 2 Olimpiada. Za
żelazną kurtyną; film
dokum.; Białoruś (2008)
10:55 Wszystkie kolory
świata – Peru; odc. 12/30;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
12:00 Flesz historii; cykl
reportaży
12:20 Kryptonim MUZEUM –
Szlak Amii Krajowej; odc.
4; reportaż
12:40 Nowe Ateny
13:30 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Dingo
14:05 Sensacje XX wieku –
Kutrzeba; cz. 1; widowisko
15:00 Encyklopedia II wojny
światowej – Niezwykłe
rozkazy Hitlera; cykl dok.
15:25 Pradzieje ludu
Mochica; film dokum.;
Hiszpania (2012)
16:30 Historia Polski –
Wypędzeni - Ludzie
z fotografii; cykl
dokumentalny;
reż.:Tadeusz Litowczenko
17:40 Czas honoru; odc. 34
„Zamach”; serial TVP
18:35 Taśmy bezpieki
19:10 Sensacje XX wieku –
Kutrzeba; cz. 2; widowisko
kameralne
20:05 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Pod prąd czasu
20:35 Jak wygrać
wojnę; odc. 3/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
21:40 Polonia Restituta; odc.
7; serial TVP
22:40 Spór o historię
– Władcy polscy:
Aleksander Jagiellończyk;
debata
23:25 Ośmiornica; s. 6;
odc. 2/12; serial; Włochy
(1984)
00:25 Czarny; serial
- Rotunda; cykl
dokumentalny
01:00 Czarny; serial
- Kopernik; cykl
dokumentalny
01:30 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 36
- U brzegów Sahary; cykl
reportaży
02:05 Polonia Restituta; odc.
7; serial TVP

