
Zarzuty popełnienia 
ośmiu przestępstw usłyszał 
39-letni mieszkaniec po-
wiatu częstochowskiego. 
Mężczyzna zmuszał swoją 
ofiarę do określonego za-
chowania – w tym do zaży-
cia narkotyków oraz obco-
wania płciowego. Poza tym 
dwa razy ukradł jej telefon. 
Wszystkich przestępstw do-
puścił się od listopada 2016 
roku. Decyzja częstochow-
skiego sądu, mężczyzna zo-
stał tymczasowo aresztowa-
ny na okres trzech miesię-
cy.

Częstochowscy policjanci 
zatrzymali 39-letniego miesz-

kańca powiatu, podejrzanego 
o popełnienie 8 przestępstw 
na szkodę 41-letniej często-
chowianki. W okresie od listo-
pada 2016 roku mężczyzna 
poprzez groźby karalne, uży-
wając przemocy, zmuszał 
swoją ofiarę do określonego 
zachowania, w tym także do 
zażycia narkotyków i obcowa-
nia płciowego. Oprawca dwu-
krotnie w przeciągu roku do-
konał kradzieży telefonu na 
szkodę pokrzywdzonej. Na 
tym nie koniec jego wybryków 
- będąc w stanie nietrzeźwości 
kierował samochodem, pomi-
mo orzeczonego zakazu pro-
wadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Po przedstawieniu 

zarzutów, policjanci i pro-
kurator wystąpili do sądu o 
zastosowanie środka zapo-
biegawczego w postaci tym-
czasowego aresztowania. 
Częstochowski sąd tymcza-
sowo aresztował mężczyznę 
na okres trzech miesięcy.
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Pomoc przyszła  
na czas

Nie wiadomo, jak po-
toczyłby się los samot-
nie mieszkającej kobie-
ty, gdyby nie sąsiedzka 
życzliwość. 39-latek sły-
sząc, jak samotnie za-
mieszkująca staruszka 
woła o pomoc, od razu 
zaalarmował munduro-
wych. Jego troska oka-
zała się uzasadniona. Po 
sforsowaniu drzwi 
mieszkania, policjanci 
znaleźli leżącą na podło-
dze 85-latkę. Wymagają-
ca natychmiastowej po-
mocy lekarskiej miesz-
kanka Żarek trafiła do 
szpitala.

Mężczyzna zaniepokojo-
ny losem swojej sąsiadki, 
zawiadomił policjantów w 
sobotę kilka minut po 
18.00. Z relacji 39-latka 
wynikało, że mieszkająca 
nad nim starsza pani, pro-
si o pomoc. Niepokój oka-
zał się tym bardziej uza-
sadniony, gdyż kobieta ma 
85 lat i mieszka samotnie. 

Policjanci zdołali  nawiązać 
przez drzwi kontakt z se-
niorką. Jej słabnący, pro-
szący o  pomoc  głos po-
twierdził, że trzeba działać 
natychmiast. Stróże prawa 
weszli do mieszkania siło-
wo. Wycieńczona kobieta 
leżała w kuchni na podło-
dze. Z jej relacji wynikało, 
że poślizgnęła się na płyt-
kach i upadła. Mundurowi 
udzielili jej pierwszej po-
mocy przedmedycznej i 
wezwali na miejsce pogoto-
wie ratunkowe. Kobieta ze 
złamaniem kości udowej i 
stłuczoną ręką, trafiła do 
szpitala.

I tym razem sąsiedzka 
życzliwość okazała się bez-
cenna. Zastanówmy się 
czy i w naszym sąsiedztwie 
nie mieszkają osoby sa-
motne, którym  należałoby 
okazać zainteresowanie. 
Nie bądźmy obojętni i alar-
mujmy policję za każdym 
razem, gdy ktoś potrzebu-
je  pomocy.
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830 tys. zł otrzymało naszego miasto 
od wojewody śląskiego. Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na zakup nowej karetki 
dla pogotowia oraz  wyposażenie szkol-
nych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Środki na wyposażenie gabinetów to efekt 
wniosku złożonego przez miasto w związku 
z ustawą z 15 września 2017 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach zapewniających popra-
wę jakości i  dostępności do świadczeń opie-
ki zdrowotnej. Ustawa zakłada taką popra-
wę poprzez zwiększenie w 2017 roku środ-
ków finansowych m.in. na wyposażenie 
w sprzęt i aparaturę medyczną właśnie 
szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowot-
nej. Fundusze - niemal 230 tys. zł - pocho-
dzą z rezerwy celowej.

Wojewoda Śląski podjął także decyzję 
o dofinansowaniu – jeszcze w tym roku - za-
kupu jednego ambulansu sanitarnego oraz 
trzech urządzeń do kompresji klatki piersio-
wej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Częstochowie. Przyznana kwota dotacji to 
600 tys. zł.

Warto przypomnieć, że rok temu do Czę-
stochowy trafił wart prawie pół miliona zło-
tych ambulans, będący pokłosiem wspólnej 
z wojewodą organizacji i zabezpieczania wi-
zyty w naszym mieście papieża Franciszka.
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Tylko  październiku

Miejski 
monitoring 

pomógł blisko 
200 razy

Pracownicy często-
chowskiej straży miej-
skiej ujawnili w paź-
dzierniku - przy po-
mocy miejskiego mo-
nitoringu - 167 zda-
rzeń, które wymagały 
interwencji służb. 

Pracownicy straży 
miejskiej z Referatu ds. 
Obsługi Monitoringu 
Wizyjnego Miasta Czę-
stochowy zainicjowali 
ogółem 167 działań 
służb ochrony porząd-
ku i bezpieczeństwa pu-
blicznego. 118 ze 167 
interwencji zrealizowali 
częstochowscy strażni-
cy miejscy. Pozostałe 
zdarzenia zostały prze-
kazane do realizacji Po-
licji, Pogotowiu Ratun-
kowemu i Centrum Za-
rządzania Kryzysowego.

Najwięcej ujawnio-

nych przypadków (101) 
dotyczyło sytuacji za-
grożenia zdrowia i życia. 
Ponadto operatorzy 
miejskiego monitoringu 
ujawniali przypadki 
związane m.in. z: zakłó-
ceniami spokoju i po-
rządku publicznego, za-
grożeniami w ruchu 
drogowym, zagrożenia-
mi pożarowymi, awaria-
mi technicznymi, zda-
rzeniami związanymi ze 
zwierzętami i inne.

Przypomnijmy, że w 
październiku miejski 
monitoring „rozrósł” się 
o 8 nowych kamer. Zo-
stały zainstalowane w 
rejonie al. Wyzwolenia w 
dzielnicy Północ. Obec-
nie w skład miejskiego 
monitoringi Częstocho-
wy wchodzi 79 urzą-
dzeń.
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15 listopada

Kongres 
gospodarczy

15 listopada, o godz. 
10.00, w Centrum Hotelowo-
-Konferencyjnym ,,Scout” 
rozpocznie się Kongres, któ-
rego tematyka – związana 
m.in. z lokalnym rynkiem za-
trudnienia – wpisuje się w 
cele realizowanego przez 
miasto programu ,,Teraz Lep-
sza Praca.”     

Podczas Kongresu porusza-
na będzie problematyka rynku 
pracy w Częstochowie i woje-
wództwie, a także roli, jaką od-
grywa w tej sferze samorząd te-
rytorialny i gospodarczy. Po-
nadto dyskutanci poruszą 
kwestie społecznej odpowie-
dzialności biznesu oraz rów-
nych praw kobiet i mężczyzn 
na rynku pracy.   

Organizatorami kongresu 
są: Regionalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Częstochowie, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Ka-
towicach oraz Centrum Obsłu-
gi Inwestora.

A oto szczegółowy 
program:

Hotel ,,SCOUT”, ul. Dro-
gowców 12 (sala konferencyj-
na duża)
10.00   Rejestracja gości
10.10   Otwarcie. Powitanie go-

ści przez Prezydenta Często-
chowy   

10.20 Partnerstwo Lokalne na 
Rzecz Zatrudnienia i Rozwo-
ju Rynku Pracy Subregionu 
Północnego (moderator: Piotr 
Grzybowski)
• Marcin Biernat – Woje-

wódzki Urząd Pracy
• Grażyna Klamek – Powia-

towy Urząd Pracy
• Henryk Kiepura – Starosta 

Powiatu Kłobuckiego
• Henryk Kasiura – Wice-

starosta Powiatu Często-
chowskiego

11.05   przerwa na kawę
11.35 „Dotacje na szkolenia i 

doradztwo MŚP” – prezenta-
cja Agencji Rozwoju Regio-
nalnego

11.50 Rola Samorządu Gospo-
darczego w Kształtowaniu 
Współczesnego Rynku Pracy 
(moderator: dr inż. Marcin 
Kozak)
• Andrzej Broniewski – Re-

gionalna Izba Przemysło-
wo Handlowa

• Mariusz Jas – Związek 
Przedsiębiorców i Praco-
dawców

• Dariusz Jadczyk – Regio-
nalna Organizacja Praco-
dawców w Częstochowie

12.35 przerwa na kawę
12.50 TERAZ LEPSZA PRACA 

– Rola Samorządu Teryto-
rialnego w Procesie Kształce-
niu Kadr (moderator: Piotr 
Grzybowski)
• Krzysztof Matyjaszczyk – 

Prezydent Miasta Często-
chowy

• Grzegorz Sikorski – Woje-
wódzki Urząd Pracy

• Robert Głowacki – ZF Gro-
up

• Agata Wierny – Rzecznik 
Praw Pracownika

• Paweł Poliszewski – Zespół 
Szkół Technicznych

13.45 podsumowanie konfe-
rencji

13.50 obiad
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Nagrody

Służą miastu i ojczyźnie
Bogumiła Rankowska-Kulik, 

Stanisław Ujma, Krzysztof 
Ciupis oraz Stowarzyszenie Hi-
storyczne Reduta Częstochowa 
to laureaci tegorocznych wyróż-
nień dla osób i organizacji dzia-
łających na różnych polach na 
rzecz miasta i kraju. Okazją do 
ich wręczenia były częstochow-
skie obchody 99. rocznicy odzy-
skania niepodległości.     

Wyróżnienia wręczyli laureatom 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk oraz zastępca prezy-
denta Ryszard Stefaniak podczas 
uroczystego koncertu w Filharmo-
nii Częstochowskiej. Laureaci 
otrzymali także statuetki według 
projektu częstochowskiego rzeź-
biarza Jerzego Kędziory.

Wyróżnienie – przyznawane 
rokrocznie w kategoriach indywi-
dualnej i zbiorowej – ma sprzyjać 
kształtowaniu szacunku dla trady-
cji patriotycznych, upowszechnia-
niu postaw obywatelskich, zwięk-
szaniu zainteresowania historią 
narodu i „Małej Ojczyzny”. Jest 
uhonorowaniem osób i instytucji 
szczególnie zasłużonych w działa-
niu dla dobra Częstochowy i Polski 
oraz na rzecz rozwijania kultury 
materialnej i duchowej narodu, 
państwa i lokalnej społeczności.

Sylwetki wyróżnionych:
Bogumiła Rankowska-Kulik

Urodziła się 4 czerwca 1928 r. w 
Poznaniu. Była uczestniczką walk 
konspiracyjnych Warszawskiego 
Oddziału Armii Krajowej – V Od-
dział, pluton Radio. Brała udział w 
Powstaniu Warszawskim – jako 
plutonowa „Wiśka” pełniła funkcję 
łączniczki AK przy radiostacji Ko-
mendy Obszaru. Po upadku Sta-
rówki, jej rodzice i najmłodsza sio-
stra Marylka wraz z wielką rzeszą 

uchodźców znaleźli się w Często-
chowie. Ona sama i jej bracia, po-
dobnie jak wielu innych żołnierzy 
AK, zostali wywiezieni do obozów 
jenieckich na terenie Niemiec. Prze-
szła przez trzy stalagi – ostatni z 
nich, w Oberlangen, 12 kwietnia 
1945 r. wyzwolony został przez od-
dział dywizji gen. Stanisława Macz-
ka.   Do kraju wróciła w 1946 r. 
Swoich rodziców znalazła u krew-
nych w Częstochowie – tu znaleźli 
schronienie po opuszczeniu zruj-
nowanej Warszawy. W Częstocho-
wie skończyła też studia i założyła 
rodzinę.

ppłk Drużyn Strzeleckich 
Stanisław Ujma

Szef Okręgu Staropolskiego Pol-
skich Drużyn Strzeleckich. Były 
oficer, dziś nauczyciel przysposo-
bienia obronnego w częstochow-
skich szkołach. Jest koordynato-
rem do spraw klas mundurowych 
w Zespole Szkół im. W. Szymbor-
skiej w Częstochowie i Zakładzie 
Doskonalenia Zawodowego w Ka-
towicach. Nauczyciel wielu poko-
leń absolwentów Liceum Wojsko-
wego w Częstochowie. Do dziś wy-
chowankowie Stanisława Ujmy 
biorą aktywny udział w uroczysto-
ściach miejskich, m.in. poprzez 
wystawianie wart honorowych. Płk 
Ujma prowadzi również uroczysto-
ści miejskie np. uroczystość upa-
miętniającą bohaterską obronę 
Lwowa na placu Orląt Lwowskich.

Krzysztof Ciupis
Urodził się w 1961 r. w rodzinie 

o silnych patriotycznych trady-
cjach. Od początku swej pracy za-
wodowej związany jest z szeroko 
pojętą edukacją dzieci i młodzieży 
naszego miasta. Nauczyciel che-
mii, wychowania fizycznego, infor-
matyki, instruktor sztuk walki i 

strzelectwa. Jest twórcą organiza-
cji proobronnych w Częstochowie; 
jego działalność w tej sferze silnie 
przełożyła się na budowanie struk-
tur klas mundurowych w często-
chowskich szkołach średnich, a 
potem w gimnazjach. Jest założy-
cielem Stowarzyszenia Korpus Ka-
detów w Częstochowie i Klubu 
Strzeleckiego LOK przy Gimna-
zjum nr 19. W Zespole Szkół Tech-
nicznych stworzył klasy o profilu 
wojskowym. Wraz z młodzieżą bie-
rze udział we wszystkich uroczy-
stościach patriotycznych organizo-
wanych w naszym mieście.

Stowarzyszenie Historyczne 
Reduta Częstochowa

Głównym celem działalności 
Stowarzyszenia Historycznego Re-
duta Częstochowa im. por. Arka-
diusza Ordyńskiego jest przywró-
cenie szeroko rozumianej pamięci 
o bohaterach zapomnianej bitwy 
stoczonej przez 7. Dywizję Piechoty 
Wojska Polskiego w obronie regio-
nu częstochowskiego, we wrześniu 
1939 r. Stowarzyszenie pielęgnuje 
pamięć o wszystkich oddziałach 
wchodzących w skład Dywizji: 25. 
Pułku Piechoty czy 74. Górnoślą-
skim Pułku Piechoty. W sposób 
szczególny kultywuje tradycje czę-
stochowskiego 27. Pułku Piechoty. 
Reduta Częstochowa prowadzi 
również rekonstrukcję historycz-
ną, organizuje prelekcje i realizuje 
liczne wydarzenia przypominające 
o walkach 7. Dywizji. Prezes stowa-
rzyszenia, Adam Kurus, jest auto-
rem kilku publikacji dotyczących 
historii Dywizji.

  
Uroczystość zorganizowana zo-

stała wspólnie przez Urząd Miasta 
Częstochowy oraz Filharmonię 
Częstochowską.
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Program Przyjazna Częstochowa

Więcej zieleni i miejsc aktywnego wypoczynku
Inwestycje służące rekreacji, 

więcej środków na rozwój i 
utrzymanie zieleni miejskiej, 
szeroka oferta kulturalna w 
stulecie odzyskania niepodle-
głości – to zapowiedzi prezy-
denta miasta związane z reali-
zacją programu Przyjaznej Czę-
stochowy, zapisane  w projek-
cie przyszłorocznego budżetu.

Tworzeniu przyjaznego miasta 
służą oczywiście różne zadania 
zapisywane corocznie w miej-
skim budżecie, ale zdaniem 
władz Częstochowy – oprócz 
tworzenia strategicznych projek-
tów infrastrukturalnych czy re-
alizacji dużych przedsięwzięć 
społecznych – pora obecnie na 
położenie większego nacisku na 
jakość życia w przestrzeni miej-
skiej, przyjemne otoczenie i kre-
owanie dodatkowych atrakcji dla 
mieszkańców. Pod hasłem Przy-
jaznej Częstochowy kryją się trzy 
priorytety: aktywnego, zielonego 
i kulturalnego miasta.

- Chciałbym, aby przyjazna 
Częstochowa była dla miasta 
drogowskazem na najbliższe la-
ta –  mówi prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. – Tego zresztą 
chcą mieszkańcy, zgłaszając 
swoje postulaty i pomysły w 
czasie spotkań i rozmów, a tak-
że kierując wnioski np. do bu-

dżetu obywatelskiego.
Oprócz realizacji zapowiada-

nych i przygotowanych wcześniej 
inwestycji, takich jak rewitaliza-
cja parku Lisiniec czy rozpoczę-
cie budowy Parku Wodnego, a 
także kontynuacji m.in. progra-
mów budowy boisk czy moderni-
zacji obiektów sportowo-rekre-
acyjnych (kryta pływalnia), mia-
sto chciałoby w przyszłym roku 
np. rozszerzyć działania związa-
ne z miejską zielenią.

Ma to być zarówno większa 
liczba nasadzeń drzew i kwia-
tów, budowa parkletów i małych 
zielonych miejsc odpoczynku w 
dzielnicach, jak i przeznaczenie 
stosownych środków na pielę-
gnację, utrzymanie i czystość te-
renów zielonych. W planach jest 
także realizacja pierwszego eta-
pu budowy Zielonej Promenady 
Śródmiejskiej

Władze miasta chciałyby zre-
alizować też w 2018 r. pomysł 
zadaszenia sztucznego lodowi-
ska, tak aby wydłużyć sezon zi-
mowy i uatrakcyjnić korzystanie 
z tego miejsca także przez resztę 
roku.

W sferze oferty rozrywkowo-
-kulturalnej, oprócz organizacji 
wszystkich cyklicznych festiwali 
oraz sezonowej „alejowej” akcji, 
miasto planuje m.in. dodatkowe 
świętowanie setnej rocznicy odzy-

skania niepodległości oraz organi-
zację strefy kibica w czasie finałów 
piłkarskich mistrzostw świata.

Te zamierzenia będą wspierać 
pomysły samych częstochowian, 
zgłoszone w ramach budżetu 
obywatelskiego lub lokalnych 
inicjatyw mieszkańców. Są to 
często projekty służące aktywno-
ści, rekreacji, ekologii lub ani-
macji kulturalnej, które wpisują 
się w priorytety budujące przyja-
zną Częstochowę.

Koszt realizacji tylko wymie-
nionych niżej zadań, które mają 
budować przyjazne miasto (zapi-
sanych w projekcie budżetu na 
2018 r.) jest szacowany na bli-
sko  43 mln zł.

CZĘSTOCHOWA AKTYWNA -  
inwestycje związane z 
aktywnością ruchową, 

planowane do realizacji w 
2018 r.:

- program budowy boisk wraz z 
infrastrukturą sportową – 1,2 
mln zł;

- budowa kompleksu sportowo-rekr. 
– Park wodny – 14,6 mln zł;

- rewitalizacja Parku Lisiniec w 
Częstochowie – 9 mln zł;

- budowa Zielonej Promenady 
Śródmiejskiej – 300 tys. zł;

- budowa zadaszenia sztucznego 
lodowiska wraz z elementami 
placu zabaw – 4 mln zł;

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Częstochowie 
na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych – 400 tys. zł;

- modernizacja Pływalni Krytej przy 
alei Niepodległości - 4,3 mln zł.

CZĘSTOCHOWA ZIELONA
Zielone Miasto    – nowe 

inwestycje (plan 500 tys. zł 
rocznie - przez kolejne 3 

lata),w tym:
- plac Biegańskiego - parklet o pow. 

około 1200 m²;
- dzielnice miasta– zielone aneksy 

dla mieszkańców o pow. ok. 100-
200 m2  (ławki + zieleń + kosz + 
stojak na rowery).

Kolorowe Miasto  - 
estetyzacja przestrzeni (plan 

390 tys. zł; wzrost o 147 
tys.), w tym:

- łąki kwiatowe na terenie zieleni 
miejskiej;

- kompozycje kwiatowe w przestrzeni 
miejskiej;

- kolorowe pasy drogowe – nasadze-
nia mieszanek cebul kwiatowych.

Nowe nasadzenia drzew, ich pielę-
gnacja i cięcia formujące  – (plan 
470 tys. zł; wzrost o 313 tys. zł.)

Pielęgnacja terenów zielonych w mie-
ście  (zadanie Częstochowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego – 
plan: 3 mln 262 tys. zł; wzrost o 
915 tys. zł):

- nasadzenia, pielenie bylin i krze-
wów,

- koszenie traw, grabienie liści,
- przycinanie grup krzewów i żywo-

płotów,
Utrzymanie czystości i porządku 

na terenach zielonych  (CZPK; plan: 1 
mln 200 tys. zł; wzrost o 603 tys. zł).

CZĘSTOCHOWA 
KULTURALNA– ramowy plan 
większych imprez miejskich  

planowanych w 2018 r.:    
- Festiwal Retro Częstochowa                                                                                            

250  000 zł
- obchody Dnia Samorządu 

Terytorialnego                                                  
300  000 zł

- obchody Dni Częstochowy                                                                                                  
300  000 zł

- Festiwal Reggae On                                                                                                                        
25  000 zł

- Festiwal Hip Hop Elements                                                                                                
200  000 zł

- Częstochowski festiwal kultury 
alternatywnej FrytkaOff       
350  000 zł

- Folk Festiwal 100  000 zł
- organizacja Strefy Kibica                                                                                              

150  000 zł
- organizacja Senioraliów                                                                                                            

100  000 zł
- obchody Święta 11 Listopada                                                                                          

100  000 zł
- obchody 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości                                  
100  000 zł

- Jasne, że Święta - koncert                                                                                                    
100  000 zł

- rewitalizacja kult. pl. Biegańskiego 
i alei Najświętszej Maryi Panny 
(akcja „Aleje – tu się dzieje”)                                                                                                
910  000 zł

- organizacja Sylwestra                                                                                                                   
200  000 zł. kg
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Jubileusze małżeńskie
W Kościelcu odbyła 

się doroczna gminna 
uroczystość Jubile-
uszy Małżeńskich   
przygotowana z  myślą 
o  parach małżeńskich 
posiadających najdłuż-
szy staż. W  uroczysto-
ściach zorganizowa-
nych przez  Urząd Sta-
nu Cywilnego w  Rędzi-
nach wzięły udział pa-
ry obchodzące 40-to i  
45-cio lecie zawarcia 
małżeństwa, pary ob-
chodzące Złote Gody, 
pary świętujące 55-tą, 
60-tą i  65-tą rocznicę 
zawarcia związku mał-
żeńskiego.

Uroczyste obchody 
rozpoczęła msza święta 
w  kościele pw.  Naj-
świętszej Maryi Panny 
Różańcowej w  Kościelcu 
odprawiona przez  ks. 
proboszcza Władysława 
Walczaka. W  trakcie 
mszy nastąpiło wzrusza-
jące odnowienie ślubów 
przez  jubilatów.

Po  nabożeństwie za-
proszeni goście udali się 
do  remizy OSP w  Ko-
ścielcu, gdzie nastąpiło 
oficjalne powitanie Jubi-

latów przez  Wójta Gmi-
ny Rędziny. Uroczystości 
zainaugurowało „Sto lat” 
zagrane przez  orkiestrę 
dętą i  uroczysty toast. 
Następnie Jubilaci wy-
słuchali krótkiego kon-
certu przygotowanego 
przez  młodych muzy-
ków specjalnie na  tę 
okazję. Małżonkowie, 
którzy  w  2017 roku 
świętowali 50. rocznicę 
zawarcia małżeństwa zo-
stali odznaczeni Medala-
mi Za  Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie przyzna-
wanymi przez  Prezyden-
ta RP.

Muzyczny przerywnik 
w  trakcie uroczystości 
stanowił występ zespołu 
Kościelanki, które zapre-
zentowały wiązankę pie-
śni ludowych. Koście-
lanki przygotowały także 
poczęstunek dla zapro-
szonych gości oraz  
wspaniały tort dla jubila-
tów. Po  zakończeniu ofi-
cjalnej części uroczysto-
ści dla najwytrwalszych 
uczestników przewidzia-
no zabawę taneczną przy 
akompaniamencie ze-
społu muzycznego New 
Joker.

Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na 
kanalizację Skrajnicy. W najbliższych 
dniach ruszają prace przy budowie 
kanalizacji i wymianie wodociągów w 
Przymiłowicach – Kotysowie oraz na 
ulicy Piastowskiej.

Projektowanie kanalizacji i odwodnie-
nia Skrajnicy rozpoczęliśmy przed kilko-
ma laty. Gdy udało się uzyskać pozwole-
nie na budowę, czekaliśmy na ogłoszenie 
konkursu na środku unijne. Obecnie je-
steśmy po konkursie i po zatwierdzeniu 
dofinansowania przez Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego, tuż przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie.

W Przymiłowicach projekt przewiduje 
budowę sieci o długości blisko 6 km. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci 
grawitacyjnej, przyłączy, kanału tłoczone-
go, dwóch przepompowni oraz odtworze-
nie nawierzchni.

Wykonawcą   przedsięwzięcia jest firma 
ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś – 
Cecot z siedzibą w Sosnowcu.

Przewidywany termin wykonania to 31 
maja przyszłego roku. Korzystając z oka-
zji   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji równolegle wymieniać będzie sieć 
wodociągową.

Całkowity koszt inwestycji kanalizacyj-
nej to 5 570 354 zł, z czego 3 593 217 zł 
to kwota pozyskiwana przez Gminę Olsz-
tyn z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Skrajnica do remontu
- Przez kilka lat na budowę kanalizacji 

czekali mieszkańcy Skrajnicy. – Byliśmy 
gotowi, ale czekaliśmy na konkurs i pra-
wie 50-procentowe dofinansowanie. 
Udało nam się zdobyć w nim wymaganą 
liczbę punktów i uzyskać akceptację Za-
rządu Województwa Śląskiego  – mówi 
Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Budowa kanalizacji w Skrajnicy zapew-

ni możliwość podłączenia do sieci ok. 160 
posesji w tym ponad 120 zabudowanych. 
Ponadto w związku z budową sieci kana-
lizacyjnej na ul. Słonecznej w Skrajnicy 
powstanie 12 słupów z lampami oświetle-
niowymi.

Zadanie przewiduje także budowę ka-
nału deszczowego, do którego odprowa-
dzane będą deszczówka ze znacznej części 
miejscowości. Woda odprowadzona bę-
dzie kanałem do skrzyń rozsączających ją 
do gruntu. Przewidywany termin zakoń-
czenia robót budowlanych to 31 sierpnia 
2018 r.

    - Mamy już gotowy projekt nowej 
nawierzchni dróg w Skrajnicy. W nieda-
lekiej przyszłości ogłosimy przetarg na 
wykonawstwo. – zapowiada wójt.

Gmina pozyskuje środki z Unii Euro-
pejskiej

Prace w Skrajnicy finansowane są w ra-
mach działania ,,Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich” objęte-
go PROW 2014-2020 typ operacji: ,,Go-
spodarka wodno - ściekowa” w ramach 
poddziałania ,,Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej in-
frastruktury, w tym w inwestycje w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Przymiłowicach i w Skrajnicy przyczyni 
się do ochrony środowiska naturalnego. 
Będzie miała również znaczący wpływ na 
poprawę jakości życia mieszkańców  - 
mówi Tomasz Kucharski.

Inwestycja w Przymiłowicach dofinan-
sowana jest w ramach RPO Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: V. Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystywanie zasobów dla 
działania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ście-
kowa RIT Subregionu Północnego oraz   
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

Kanalizacja dla Skrajnicy 
i Przymiłowic

Gmina Żarki stara się o dofinanso-
wanie na realizację dwóch bardzo 
ważnych dla mieszkańców przedsię-
wzięć.  Pierwsze z nich to utworze-
nie Klubu Dziecięcego czyli miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 3, drugie 
to przebudowa niecki basenowej 
przy ul. Wierzbowej wraz z atrakcyj-
nym zagospodarowaniem terenu 
wokół kąpieliska.  Wnioski o dotacje 
zostały złożone w Urzędzie Marszał-
kowski Województwa Śląskiego.

Gmina Żarki zawnioskowała o  dofi-
nansowanie w kwocie   381 386,25 zł 
(90%) na ”Utworzenie Klubu Dziecię-
cego w Żarkach” w budynku gimna-
zjum.  Cały koszt realizacji zadania 
wynosił będzie 423 762,50zł. Realiza-
cja projektu przewidziana została  na 
okres od 01.09.2018r. do 31.07.2020 
r. Klub zostanie przystosowany dla mi-

nimum 5 dzieci w każdym roku funk-
cjonowania.  Projekt skierowany bę-
dzie do rodziców opiekujących się   
dziećmi do 3 lat, którzy chcą powrócić 
na rynek pracy.  

Drugi wniosek złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach na 
zadanie zakłada ”Rewitalizację obsza-
ru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żar-
kach Gmina Żarki”. Koszty zadania 
obejmować będą przebudowę niecki 
basenowej wraz z otoczeniem oraz bu-
dowę ścieżki rowerowej. Całkowita 
wartość zadania: 2 664 510, 00zł. Do-
finansowanie o które wnioskuje Gmina 
to 85 proc. wartości zadania.

- Oba projekty startują w konkur-
sach o unijne dofinansowanie – wyja-
śnia burmistrz Miasta i Gminy Żarki  
Klemens Podlejski.  –  Rozstrzygnięcia 
w tym zakresie możemy się spodziewać 
za kilka miesięcy.

Starają się o kasę na żłobek 
i basen

Zakończone zostały prace 
związane z wykonaniem ocieple-
nia budynku remizy OSP w Ku-
charach.

Budynek remizy znajduje się w 
centrum miejscowości Kuchary – w 
bliskiej odległości od szkoły czy te-
renów rekreacyjnych przy stawie.

Zakres rzeczowy prac obejmował 
m.in.: ocieplenie ścian styropianem 
czy zagruntowanie podłoża z kleju 
na zatopionej siatce elewacyjnej.

Docieplony budynek nie tylko es-
tetyczniej wygląda z zewnątrz, ale 
dzięki wykonanym pracom zmniej-
szą się koszty jego utrzymania.

Jednostka OSP Kuchary jest waż-
nym elementem życia wsi. Strażacy 

ochotnicy angażują się nie tylko w 
akcje ratowniczo-gaśnicze, ale rów-
nież np. w szkolne festyny czy prace 
sołeckie.

Ocieplili remizę

ŻARKI

OLSZTYN

oprac. kg

RĘDZINY

OLSZTYN
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Zatrzymani podczas festiwalu
W katowickim Spodku 

odbyła się kolejna edy-
cja organizowanej cy-
klicznie imprezy mu-
zycznej „MAYDAY”. Po-
dobnie, jak w poprzed-
nich latach, jej uczestni-
ków sprawdzało kilku-
dziesięciu katowickich 
policjantów i celników z 
psami wyspecjalizowa-
nymi w poszukiwaniu 
narkotyków. Mimo że 
uczestnicy koncertu 
wiedzieli o kontrolach, 
mundurowi zatrzymali 
31 osób, które miały 
przy sobie narkotyki.

Zatrzymane w tym roku 
osoby miały przy sobie tabletki MDMA, 
marihuanę oraz amfetaminę. Kontrole by-
ły bardzo dokładne. Psy wyczuwały  nar-
kotyki  nawet u osób, które, co prawda, 
tego dnia nie miały ich przy sobie, ale kie-
dyś nosiły je w kieszeniach swoich ubrań. 
Stróże prawa skontrolowali kilkaset osób. 
Policjanci z wydziału antynarkotykowego 
katowickiej komendy miejskiej, policjanci 
nieetatowej grupy wywiadowców katowic-
kiego oddziału prewencji, funkcjonariu-

sze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
oraz Straży Granicznej zatrzymali 31 
osób, które posiadały łącznie 98 MDMA, 
39 gramów marihuany oraz 17,79 grama 
amfetaminy. Każdy z zatrzymanych trafił 
do policyjnego aresztu. Teraz o ich dal-
szym losie zdecyduje prokurator i sąd.

Jak co roku, bardzo sprawnie przebie-
gała współpraca policjantów i celników. 
Takie akcje są już stałym elementem wal-
ki z narkobiznesem w stolicy naszego re-
gionu.

Kradł w szpitalu

Areszt dla wyrodnego syna

Strzelał z wiatrówki do ludzi

We wrześniu prokurator zastosował 
wobec podejrzanego 25-latka z Pszczy-
ny policyjny dozór oraz bezwzględny 
zakaz zbliżania się do pokrzywdzo-
nych rodziców oraz ich domu. Był to 
wynik gróźb, wulgaryzmów, aktów 
agresji i związanych z tym demonstra-
cji siły. Ostatnio jednak policjanci zo-
stali ponownie wezwani na interwen-
cję, w trakcie której mężczyzna naru-
szył ich nietykalność oraz uszkodził 
radiowóz. Sąd w Pszczynie podjął de-
cyzję o tymczasowym aresztowaniu 
wyrodnego syna.

Po tym, jak we wrześniu wygrażał się 
swoim rodzicom, 25-latek usłyszał zarzut 
gróźb karalnych oraz naruszenie niety-
kalności cielesnej interweniujących poli-
cjantów. Wówczas też, zgodnie z decyzją 
prokuratora, miał zgłaszać się 4 razy w ty-
godniu do pszczyńskiej komendy. Oprócz 
tego miał całkowity zakaz kontaktowania 
się ze swoimi rodzicami i zbliżania się do 
nich na odległość nie mniejszą niż 100 
metrów. Podobną odległość musiał zacho-
wać przechodząc obok ich domu.

W zeszłym tygodniu, po kolejnej inter-
wencji policji, pokrzywdzeni rodzice zno-
wu zdecydowali się zgłosić oficjalny wnio-
sek o ściganie swojego syna. Tym razem, 
oprócz gróźb, wymienili również uszko-

dzenie ich samochodu.
Długotrwałe dręczenie psychiczne ze 

strony najbliższych powoduje u ofiar lęk, 
bezsilność, poczucie krzywdy, winy, a na-
wet wstydu. Dlatego też, rodzice podejrza-
nego 25-latka zdecydowali się zeznawać 
przeciwko niemu dopiero po dłuższym 
czasie psychicznej udręki. Po kilku inter-
wencjach policji mieli już dosyć wiecznych 
awantur, gróźb, upokorzeń, a także wul-
garyzmów ze strony swojego syna. Jak za-
znaczyli, jego napięcie i agresja stale ro-
sły. Zdarzyło się nawet, że nie zachował 
powściągliwości w stosunku do interwe-
niujących policjantów. Szarpał ich za 
mundur, odpychał, uderzał i kopał, a tak-
że groził im, podobnie zresztą jak swoim 
rodzicom, pozbawieniem życia i zdrowia. 
Na chwilę obecną, 25-letni mieszkaniec 
powiatu pszczyńskiego usłyszał już 5 za-
rzutów dotyczących gróźb karalnych, 3 
związane z uszkodzeniem samochodów, 
w tym policyjnego radiowozu, oraz naru-
szenie nietykalności cielesnej funkcjona-
riuszy. W związku z tym, że nie przestrze-
gał warunków dotychczasowych środków 
zapobiegawczych oraz istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że przebywając na wol-
ności, może popełnić nowe, ciężkie prze-
stępstwo przeciwko życiu i zdrowiu swo-
ich rodziców sąd podjął decyzje o tymcza-
sowym aresztowaniu go na 3 miesiące.

5 lat może spędzić za kratami 18-la-
tek z Chorzowa, który strzelał z wia-
trówki do przechodniów. Jak się oka-
zało, nie był to jego jedyny „wyczyn”. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty, o jego 
losie zadecyduje sąd.

W środę dyżurny chorzowskiej komen-
dy otrzymał informację, że na jednej z ulic 
40-letni mężczyzna został zraniony w no-
gę. Początkowo nie było wiadomo co się 
stało. Jednak gdy do akcji wkroczyli kry-
minalni, szybko ustalili, że mężczyzna zo-
stał postrzelony. Następnie wytypowali 

miejsce skąd mogły paść strzały – na jed-
nym ze strychów w pobliskiej kamienicy 
znaleźli ślady jednoznacznie wskazujące, 
że to z tego miejsca strzelano. Dzięki wy-
tężonej pracy zaledwie w niespełna dobę 
policjanci namierzyli i zatrzymali 18-lat-
ka, który był sprawcą tego przestępstwa. 
Mundurowi odnaleźli również wiatrówkę 
z której strzelał. Jak się okazało, nie było 
to jedyne przestępstwo jakiego dopuścił 
się zatrzymany – jak ustali śledczy wcze-
śniej zastrzelił jeszcze gołębia. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty,o jego losie zadecydu-
je sąd, został objęty policyjnym dozorem.

Babcia i ojciec po pijaku 
zajmowali się dzieckiem

Rozstał się z partnerką,  
ale nie z jej samochodem

Kolejny raz, dzięki prawidłowej reak-
cji świadków, być może udało się unik-
nąć tragedii. Tym razem chodzi o za-
chowanie ojca i babci 11-miesięcznego 
chłopca, którzy kompletnie pijani 
„opiekowali” się dzieckiem. Chłopczyk 
cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny. 
Nieodpowiedzialny ojciec został zatrzy-
many i przewieziony do policyjnej celi. 
Ranna babcia trafiła do szpitala. Za na-
rażenie dziecka na niebezpieczeństwo, 
grozi im kara do 5 lat więzienia.

Informację o pijanej kobiecie i mężczyź-
nie, sprawujących opiekę nad małym 
dzieckiem, mundurowi otrzymali wczoraj, 
tuż przed godziną 17.00. Z relacji świad-
ków wynikało, iż w Kaletach na jezdnię 
przewróciła się kobieta, raniąc sobie 
twarz. Obok niej, z małym dzieckiem na 
rękach stał mężczyzna. Na tę sytuację za-
reagowali kierowcy samochodów. Udzieli-
li poszkodowanej pomocy i powiadomili 

pogotowie ratunkowe. Zachowanie kobie-
ty i mężczyzny wskazywało jednak na to, 
że mogą być nietrzeźwi. Podejrzenia oka-
zały się słuszne. Mundurowi dowiedzieli 
się, że będący na miejscu interwencji 
28-letni mężczyzna, jest ojcem 11-mie-
sięcznego chłopca, a 50-letnia kobieta, 
która z obrażeniami ciała trafiła do szpita-
la, jest jego babcią. W chwili kiedy spra-
wowali opiekę na dzieckiem, byli pijani. 
Badanie stanu trzeźwości wykazało u ojca 
dziecka ponad 2,5 promila alkoholu w or-
ganizmie. Babcia chłopca „wydmuchała” 
jeszcze więcej. W organizmie miała ponad 
3 promile alkoholu. Dziecko całe i zdrowe 
trafiło pod opiekę rodziny, a później mat-
ki. Policjanci wyjaśniają teraz wszystkie 
okoliczności sprawy. Jeśli zgromadzony 
materiał potwierdzi, że swoim nieodpo-
wiedzialnym zachowaniem ojciec i babcia 
narazili życie lub zdrowie dziecka na nie-
bezpieczeństwo, grozić im będzie kara na-
wet 5 lat więzienia.

Zarzut obejmujący łącznie cztery 
czyny, w tym kradzież samochodu 
usłyszał 29-letni mieszkaniec Czela-
dzi, który po rozstaniu ze swoją part-
nerką postanowił przywłaszczyć jej 
mienie. Mężczyzna odpowie także za 
groźby karalne kierowane pod adresem 
25-latki oraz zniszczenie drzwi wej-
ściowych do jej mieszkania. O jego dal-
szym losie zdecyduje prokuratura 
i sąd. Grozi mu 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednym z domów 
w Czeladzi przy ulicy Bytomskiej. Niepro-
szony  29-latek postanowił odwiedzić 

w mieszkaniu swoją byłą partnerkę życio-
wą. 25-latka nie chciała wpuścić do domu 
byłego partnera, dlatego mężczyzna po-
stanowił sforsować drzwi wejściowe do 
mieszkania, wielokrotnie przy tym grożąc 
kobiecie. Czeladzianin będąc w lokalu za-
atakował swoją byłą konkubinie uderza-
jąc ją pięściami po całym ciele a następnie 
zabrał jej telefon komórkowy oraz kluczy-
ki od osobowego opla, którym po chwili 
odjechał. Czeladzcy stróże prawa po otrzy-
maniu zgłoszenia o zdarzeniu nie mieli 
większych problemów z zatrzymaniem 
29-latka. Jego dalszym losem zajmie się 
sąd i prokurator.  

oprac. kg

37-letni złodziej najbliższy miesiąc 
spędzi w areszcie. Bytomianin okradał 
pacjentów w szpitalu. Został ujęty na 
gorącym uczynku, gdy wynosił laptop 
należący do jednego z nich. Mężczy-
zna, który był już wcześniej karany za 
tego rodzaju przestępstwa, usłyszał za-
rzut. Grozi mu 5 lat więzienia.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kra-
dzieży laptopa na terenie szpitala przy 
ulicy Aleja Legionów. Jak ustalili śled-

czy, 37-letni złodziej został ujęty na go-
rącym uczynku przestępstwa. Mężczy-
zna wychodził bowiem z łupem, gdy na-
tknął się na właścicielkę komputera. Ko-
bieta wraz z mężem wracała z badań le-
karskich. Sprawca został zatrzymany 
przez mundurowych z komisariatu II. 
Jak się okazało jest on dobrze znany 
stróżom prawa, gdyż nie po raz pierwszy 
złamał prawo. Decyzją sądu najbliższy 
miesiąc spędzi w areszcie. Grozi mu ka-
ra 5 lat więzienia.  
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 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 Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45
l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA WAGI

POGRZEBY
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe 

granatowe dla pieska średniej wielkości; 2) 
smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę na karmę; 
4) bidon turystyczny na wodę z poidełkiem. 
Dodatkowo oddam GRATIS siedzisko używane. 
Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta z 
frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14 cm, 15 cm 
(dwie pary). Klocki „Lego” komplet, warsztat 
drewniany tkacki (mały) – zabytek. Szeleczki dla 
kotka (czerwone). Tel. 504 563 612

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 PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI  

– wróżby. Tel.  34 317 31 89, kom. 883 118 012 
n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. 

Tel. 888 402 656 
n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i 

samochodowej. Dojazd do klienta gratis! 
Tel. 603 350 752

n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne okazje. 
TANIO! Tel. 603 350 752

n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50 mm, 
prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 
podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego i 
trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

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

n USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, 
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne usługi 
wykończeniowe. Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, blacha, 
blachodachówka. Zakładam rynny i obróbki. 
Tel. 505 736 977

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com

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

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

MONTAŻ INSTALACJI 
ANTENOWYCH, 
DOMOFONÓW 

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne ZATRUDNI 

pielęgniarki w Częstochowie.Tel. 508 321 688 
n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 

zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za mieszkanie. 
Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą starszą. 
Doświadczenie. Referencje. Tel. 508 860 723

PRACA

— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników na 
produkcję. System 3-zmianowy,l wynagrodzenie 
godzinowe + premia. Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —

n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 
Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. Projektowanie 
graficzne, DTP. e-mail: gosiakgrafik@gmail.com. 
Tel. 664 911 389

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164

n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 
Tel. 797 287 543

n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat podejmie 
pracę. Znajomość języka niemieckiego. Najchętniej 
dorywczo. Tel. 537 735 654

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka osób 
starszych, chorych i dzieci. Posiadam dyplom 
masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym wymiarze 
godzin lub dorywczą, także na portierni. 
Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak w Jerozolimie. 
Handluje owocami z ojcem chce do siebie. 
Wykształcenie średnie. Tel. 79/137 63 10

n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna 
panią – wiek do 50 lat, stan cywilny pani nieistotny. 
Pani może posiadać dzieci. Cel matrymonialny. 
Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. Celem 
poznania się i zamieszkania razem.  Tel. 515 130 498

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte 
piętro w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, 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

— WY NAJMĘ —
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 AUTO-PRADŁA. 

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
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, przyjemna 
bawełniana tapicerka. Wartość 149 - sprzedam za 
100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm, 
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor 
ciepły beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne niebiesko-
perłowe na dość dużą osobę. Cena do negocjacji. 
Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

KUPON
na   bezp ła tne   og łoszen ie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

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

Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu 
w związku z silnym rozwojem oraz 
rozbudową zakładu produkcyjnego 

poszukuje pracowników na stanowiska: 

l Spawacz, l Operator wózka widłowego,  
l Montażysta, l Lakiernik, l Pomocnik lakiernika, 

l Operator maszyn.
Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, transport 
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

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 sie-
dzibie Cmentarza Komunalnego, na stronie internetowej  
www.ck-czestochowa.pl lub dzwoniąc pod numer 34 366 68 79.
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Wykaz samochodów na dzień 9 listopada 2017 r.

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

 
5.900 zł

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

119.000 zł

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

109.500 zł netto  

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

 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

 38.900 zł

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

38.900 zł

MERCEDES B-klasa 
1.8 CDi, rok prod. 2013 r. 
krajowy, I – wł., 
serwisowany, przebieg 
34 tys. km 
 64.900 zł

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

63.800 zł

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

49.900 zł

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

 

10.900 zł

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

 39.900 zł

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

 
27.900 zł  

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

73.900 zł

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

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

34.900 zł

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

 18.900 zł

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

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 21.900 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

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

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

45.900 zł

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

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.4 D, 
rok prod. 2005

 8.900 zł

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

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

 
49.800 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   55.900 zł
n CHRYSLER VOYAGER 2.5 D,  

rok prod. 2008   17.500 zł
n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  

rok prod. 1998 2.900 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2006 8.400 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, sedan,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F. VAT 30.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E,  
rok prod. 2005, krajowy 13.900 zł

n FORD MONDEO 1.8 TDCi,  
rok prod. 2010, krajowy 24.900 zł

n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 37.900 zł

n HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007, 
automat   25.700 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004  
 12.900 zł

n MERCEDES C200 2.0 D,  
rok prod. 2000   9.800 zł

n MERCEDES E270  
rok prod. 2002, automat, skóra   17.800 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D,  
rok prod. 2002 8.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL CORSA 1.2 E,  
rok prod. 2010, krajowy, 1 –wł. 22.000 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  
rok prod. 2009 29.700 zł

n OPEL VECTRA 1.9 D,  
rok prod. 2007 16.900 zł

n PEUGEOT 208 1.0 E,  
rok prod. 2016 33.900 zł

n PEUGEOT 508 1.6 D,  
rok prod. 2011 39.800 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 34.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D,  
rok prod. 2008, krajowy 11.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 D,  
rok prod. 2006 8.800 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004, krajowy 10.800 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VOLVO S40 1.9 D,  
rok prod. 2003 6.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF 1.9 D, rok prod. 2008/09,  
krajowy, I właściciel 20.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 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



10. ŚRODA-CZWARTEK, 15-16 LISTOPADA 2017 REKLAMA



ŚRODA-CZWARTEK, 15-16 LISTOPADA 2017 11.REKLAMA



PROGRAM TV – ŚRODA 15 LISTOPADA 2017 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3662; 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 (67) - Głębia; 

program 
popularnonaukowy

09:50 Dr Quinn; seria I; odc. 
7/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

10:45 Downton Abbey; odc. 
1/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2014); 
reż.:Catherine Morshead; 
wyk.:Hugh Bonneville, 
Elizabeth McGovern, 
Michelle Dockery, Dan 
Stevens, Jessica Brown 
Findlay, Laura Carmicheal, 
Joanne Froggatt, Maggie 
Smith

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Nowoczesne mleczarstwo
12:55 Natura w Jedynce – 

Żyrafa – świat z wysoka; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2015); 
reż.:Herbert Ostwald

14:00 Elif; odc. 134; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Przed Pucharem 
Świata w Skokach 
Narciarskich

15:10 Obserwator; odc.; 
/176/; cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

33; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3663; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3203; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/68/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Listopad 1956. Dni, 

które zmieniły świat; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Marc Besson

23:00 Prawo zemsty; thriller; 
USA (2009)

00:55 Naszaarmia.pl; odc. 
290; magazyn

01:25 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 2/12; 
serial; USA (2015)

02:20 Notacje – ppłk Henryk 
Sołtysik. Całe życie w 
siodle; cykl dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl; odc. 179 
„Gdyby kózka nie 
skakała...” sezon 8; serial 
komediowy TVP

06:35 Program gminy 
żydowskiej

07:05 M jak miłość; odc. 
165; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1740; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
486 - Dowód; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 24; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 79 
„Pies”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Nasz dziwaczny świat; 
odc. 10; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:30 M jak miłość; odc. 
1329; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 57 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 53; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

16/102; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1740; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1741; serial TVP
20:45 Na dobre i na złe; odc. 

685; serial TVP
21:50 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks – Dziennik 

Bridget Jones; komedia; 
Wielka Brytania, Francja 
(2001)

00:10 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

01:00 Świat bez tajemnic – 
Malowanie i śpiewanie. 
Jan Kanty Pawluśkiewicz; 
film dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Marta Węgiel

02:00 Świat bez tajemnic – 
Europa na sprzedaż; film 
dokumentalny; Francja 
(2014); reż.:Andreas 
Pichler

03:05 Paradoks; odc. 1 Czat; 
serial kryminalny TVP; 
Polska (2012)

03:55 Licencja na 
wychowanie; odc. 61 - 
Straszymy, bo się o was 
troszczymy; serial 
obyczajowy TVP

04:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 62 - 
Klątwa Czarnej Perły; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (555); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (62); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (354); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (282); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (683); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2568); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (729); 
serial paradokumentalny. 
Kelnerka Karolina marzy o 
otworzeniu kwiaciarni. 
Tymczasem narzeczony 
chce zabrać ją ze sobą na 
Ibizę. Na lotnisku 
dziewczyna dowiaduje 
się,...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (173); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (161); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2569); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (414); serial 
komediowy

20:05 Świat według 
Kiepskich (526); serial 
komediowy

20:40 #SUPERMODELKA - 
PLUS SIZE: Finał  
(10-ost.); program 
rozrywkowy. Przepustkę 
do kariery w modelingu 
otrzymają kobiety o 
pełnych kształtach…

22:10 Zoolander 2; komedia, 
USA 2016. Sława modeli 
Zoolandera i McDonalda 
dawno przeminęła. 
Desperacko starają się 
odzyskać popularność. 
Szansą ma być Tydzień 
Mody w Rzymie. Na...

0:20 Big Love; dramat 
obyczajowy, Polska 2012

2:40 Daleko od noszy – 
Reanimacja (10); serial 
komediowy

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

05:10 Uwaga! (5131) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy; 
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku; 
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2124) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (832) - 

program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (484) - 
program

13:00 19 + (185) - program
13:30 Szpital (721) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (485) - 
program

16:30 19 + (186) - program
17:00 Ukryta prawda (833) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (722) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7259) 
19:35 Sport (7242)
19:45 Pogoda (7239)
19:4; 9; Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(2/48) - program 

19:50 Uwaga! (5132) - 
program

20:10 Doradca smaku; 
20:15 Na Wspólnej 15 

(2582) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (100/118) - 
teleturniej

21:30 Azja Express 2 (11/13) 
- program

23:00 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…

01:15 Superwizjer (1109) - 
magazyn reporterów

01:50 Czarne lustro (3) - 
serial, Wielka Brytania. 
Toni (Lenora Crichlow) 
budzi się w domu, którego 
nie poznaje. Co gorsze, nie 
może sobie przypomnieć 
żadnych faktów ze 
swojego życia…

02:50 Uwaga! (5132) - 
program

03:15 Moc Magii (312/355) - 
program, Polska.; 

04:35 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 5. Agent 
specjalny Sam Hanna ma 
na poczcie głosowej 
tajemnicze nagranie od 
byłego agenta CIA

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 258

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 10

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 51

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 52

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 20

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 16

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 17

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Śmiertelna 
wyliczanka; akcja, USA 
2002

22:20 Bóg zemsty; akcja, 
USA 2011. Kiedy żona 
(January Jones)  Willa 
(Nicolas Cage) staje się 
ofiarą brutalnego napadu, 
mężczyzna dostaje 
zaskakującą ofertę od 
nieznajomego. Simon 
(Guy Pearce) to 
przedstawiciel tajnej 
organizacji, która 
wymierza sprawiedliwość 
przestępcom. Jeśli Will 
przyjmie ofertę, sprawca 
nieszczęścia jego żony 
zostanie zlikwidowany. 
Jest tylko jeden 
warunek…

00:30 Podniebny terror; 
akcja, USA 2001

02:30 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

03:25 Ale numer!; Polska
03:50 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

06:30 Czterdziestolatek; odc. 
1/21 - Toast, czyli bliżej 
niż dalej; serial TVP; 
Polska (1974)

07:20 Na sygnale; odc. 75 
„Piknik”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 76 
„Kryzys”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
674; serial TVP

09:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 22 - Przez żołądek do 
całej reszty; serial 
obyczajowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 159 
„Ból głowy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 160 
„Sprzątanie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
64 - Aukcja; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
616 - Praca to nie 
wszystko; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 76 
„Kryzys”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 88 - 
Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 89 - Czas 
konspiry; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 161 
„Zależności” sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
66 - Obrona konieczna; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 193; serial; Turcja 
(2014)

21:10 Ranczo; odc. 90; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; odc. 91; serial 
obyczajowy TVP

23:00 Ojciec Mateusz; odc. 
67; serial kryminalny TVP

23:55 Kariera Nikosia 
Dyzmy; komedia; Polska 
(2002)

01:50 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
1/21; serial TVP; Polska 
(1974)

03:40 M jak miłość; odc. 
674; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 159 
„Ból głowy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

05:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2386; 
teleturniej

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na kaczkę do 
Grudziądza; magazyn 
kulinarny

06:30 OPPA 2000 - Gdzie 
jest Dzidek (1); widowisko

07:30 Jeden z dziesięciu; 
12/98; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (52) - Emigracja; 
widowisko rozrywkowe

09:00 Koło fortuny; odc. 49 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II; (6)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /25/ - „Polska” - 
Kult

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /66/ - „Talerzyk” 
- Raz Dwa Trzy

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

11:20 Pojedynek nie na 
żarty; (9) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
kabaret Limo (45’27’’); 
widowisko rozrywkowe

12:20 Życie to Kabaret – 
Historia świata w/g 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:20 Familiada; odc. 2386
14:50 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach  
(1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczone kurczaki na 
nowo; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Miasto 
w dżungli; odc 39; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 8 Portugalia - 
„Za Tagiem” (34)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (269) 
EkoBercik; serial TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (10) - Tomasz 
Jachimek kontra Formacja 
Chatelet

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (49) - Fachowcy

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (11) - Kelner i 
kucharz

23:10 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

23:45 Na festiwalowej 
scenie - Anna German; 
widowisko rozrywkowe

00:15 superSTARcie; (6) 
(skrót); widowisko 
muzyczne

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Niedziela na 
Głównym - Koncert 
Galowy; /cz. 2/

02:55 Kierunek Kabaret; /42/
03:55 Rozrywka Retro – 

Helena i mężczyźni; 
program rozrywkowy

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1169) - program 
kryminalny

06:20 Szpital (191) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (124) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(9) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (149/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (150/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (466) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (125) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (365) - 
program sądowy

14:55 Szpital (192) - 
program obyczajowy. 
Tosia Talarczuk 
przyprowadza na oddział 
ratunkowy swojego 
2-letniego braciszka – 
Krzysia. Chłopiec był pod 
jej opieką, kiedy zjadł farbę 
do włosów z amoniakiem. 
Podrażnił sobie jamę 
ustną i bardzo cierpi…

15:55 Druga szansa (9/13) - 
serial

16:55 Zaklinaczka duchów 
(10) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (151/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (152/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (467) - 
program obyczajowy

20:00 Gran Torino - film 
obyczajowy, USA/Niemcy 
2008

22:25 The Following III 
(13/15) - serial, USA

23:25 Gorąca laska - 
komedia, USA 2002. 
Śliczna Jessica (Rachel 
McAdams) jest gwiazdą 
drużyny cheerleaderek. 
Zarozumiała nastolatka 
uważa siebie za istotę 
doskonałą…

01:40 Miasto zła (1/8) - 
serial, USA. Sunset Strip 
w Los Angeles to idealna 
okolica, żeby dobrze się 
zabawić. Duszna 
atmosfera nocnych 
lokalów, powszechnie 
dostępne używki i głośna 
muzyka sprawiają, że 
można zapomnieć o całym 
świecie. To także 
wymarzone miejsce dla 
seryjnego mordercy, który 
bez problemu może 
upolować tu swoją 
przyszłą zdobycz…

02:35 Moc Magii (312/355) - 
program, Polska

04:45 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (9/13) - 
program lifestylowy 

06:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (10/13) - 
program lifestylowy 

07:05 program rozrywkowy
07:35 Wszystko o jedzeniu 2 
08:05 Beauty ekspert 2 

(8/12) - magazyn 
08:35 Sekrety chirurgii 2 

(13) - reality show 
09:35 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu (4/6) - reality 
show 

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (2/6) - 
program rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (6/13) - program 

12:05 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 

13:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (1/10) - reality 
show 

13:50 Pojedynek na modę 
14:35 W roli głównej – 

Maciej Zakościelny (3/8) 
- talk show 

15:05 W dobrym stylu 3 
(6/8) - program 
lifestylowy 

15:50 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (3/5) - program 
rozrywkowy 

17:10 Apetyt na miłość 4 
(11/12) - program 
rozrywkowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 8 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (2/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (8/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Żony Hollywood 3 
(10/12) - program 

21:40 Dorota was urządzi 6 
(5/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(9/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Życie bez wstydu 5 
(11/12) - reality show 

23:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki 

00:55 Prawda z DNA (7/8) - 
program obyczajowy 

01:25 Nieudane operacje - 
cena piękna (3/6) - reality 
show 

02:20 W roli głównej – 
Aleksandra Kwaśniewska 
(1/7) - talk show 

02:45 W roli głównej – 
Katarzyna Montgomery 
(3/8) - talk show 

03:10 W roli głównej – 
Agnieszka Fitkau – 
Perepeczko (10/17) - talk 
show 

03:35 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn 

04:50 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn 

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

10:05 Zapasy - Krajowa Liga 
Zapaśnicza (5): AZS Supra 
Brokers Wrocław - Unia 
Racibórz

11:45 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Japonii - program 
dowolny solistów

13:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Meksyk

15:45 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

17:55 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: 
Turcja - Polska

20:00 Magazyn piłkarski 
FIFA

20:30 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Koszykówka kobiet - 

Eliminacje ME 2019: 
Turcja - Polska

07:00 Ekosonda; magazyn
08:05 Artysta i niepokój 

wieku. Henryk Sienkiewicz 
1846 – 1916; film dokum.; 
Polska (1998)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 992
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:15 Smaki polskie
12:30 Sekrety Stomatologii; 

odc. 9; magazyn
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
14:15 Artysta i niepokój 

wieku. Henryk Sienkiewicz 
1846 – 1916; film dokum.; 
Polska (1998)

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 7; 
magazyn

16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Subregion; program 

publicystyczny
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Zaproszenie
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:30 Zwykłe – niezwykłe; 

odc. 2; cykl reportaży
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów 
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 7; mag.
23:35 Artysta i niepokój 

wieku. Henryk Sienkiewicz 
1846 –1916; film dokum.; 
Polska (1998)

00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:20 Smaki polskie
02:40 Artysta i niepokój 

wieku. Henryk Sienkiewicz 
1846 –1916; film dokum.; 
Polska (1998)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Biznes na wsi/ 

Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 7; 
magazyn

06:00 Plebania; odc. 992
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 9; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 15 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – Casus 
Otto Schimek; film dokum.; 
Polska (1993)

07:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40; 
cykl reportaży

08:25 Czterdziesty sezon 
Kabaretu pod Egidą;  
cz. 2; Polska (2007)

09:15 W labiryncie; odc. 
117/120; serial TVP

09:45 Kryptonim JP II; film 
dokum.; Polska (2010)

10:15 Siła przewiercania; film 
dokum.; Polska (2014)

10:50 Rówieśnicy 
Niepodległości; film dokum.; 
Polska (2008)

11:50 Spór o historię – Dwie 
wizje. Polska Piłsudskiego 
a Polska Dmowskiego; 
debata

12:30 Opowieści spod 
Giewontu – Hipokrates po 
góralsku czyli dr Wincenty 
Galica; cykl reportaży; 
Polska (2007)

12:55 Opowieści spod 
Giewontu – A na samym 
przedzie Gen. Galica jedzie; 
cykl reportaży; Polska (2007)

13:15 Opowieści spod 
Giewontu – Opowieść o 
zamku oporowskim; cykl 
reportaży; Polska (2007)

13:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Chipmunk latająca 
wiewiórka

14:20 Sensacje XX wieku – 
Operacja Odessa; cz. II

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Podwodna 
wojna cz 3; cykl dokum.

15:45 Śladami czarnych 
faraonów; film dokum.; 
Wielka Brytania (2014)

16:55 Historia Polski – Ściśle 
tajne. Rzecz o wojskowych 
służbach specjalnych; film 
dokum.; Polska (2017)

17:45 Czas honoru; odc. 38 
„Przed sądem”; serial TVP

18:45 Śladami zbrodni
19:20 Sensacje XX wieku – 

Największa tajemnica 
księcia Windsoru; cykl 
dokumentalny

19:50 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; cykl dokum.

20:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Bitwa pod Waliłami 
kolejne natarcie

20:50 Księżna Diana. 
Własnymi słowami; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

21:55 Boża podszewka; odc. 
4/15; serial TVP

23:05 Kronika olimpijska; odc. 
3 Moskwa Los Angeles. 
Igrzyska polityków; film 
dokum.; Białoruś (2008)

23:40 Kronika olimpijska; odc. 
4 Igrzyska światów 
równoległych, czy Nasza 
odpowiedź Amsterdamu; film 
dokum.; Białoruś (2012)

00:15 Zmory; dramat; Polska 
(1979)

02:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40; 
cykl reportaży

02:40 Boża podszewka; odc. 
4/15; serial TVP

7:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

8:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Irlandia - Dania

10:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Indykpol AZS Olsztyn

12:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
21; mecz: Polska - Dania

14:45 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; studio

15:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; mecz fazy 
grupowej gry pojedynczej

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Developres SkyRes 
Rzeszów - Grot Budowlani 
Łódź

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

23:00 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Louisville z 
1961 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alonzo 
Johnson. Przypomnienie 
ósmej zawodowej walki 
Muhammada Aliego. Jego 
przeciwnik legitymował się 
wówczas rekordem 
osiemnastu wygranych 
walk i siedmiu porażek.

0:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

2:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3663; 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 Mam prawo; /10/; 

serial dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /50/; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria I; odc. 

8/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:05 Downton Abbey; odc. 
2/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2014)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Nowy system segregacji 
odpadów

12:55 Natura w Jedynce – 
Rekordziści w świecie 
zwierząt; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2015); reż.:Phil Coles

14:00 Elif; odc. 135; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Przed Pucharem 
Świata w Skokach 
Narciarskich

15:10 Obserwator; odc.; 
/177/; cykl reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

34; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3664; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3204; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/69/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

237; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 W oczekiwaniu na 

przeszczep; film dokum.; 
Kanada (2009)

00:30 S. W. A. T.; odc. 2; 
serial; USA (2017)

01:30 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 46; serial; 
Hiszpania (2014)

02:25 Sprawa dla reportera
03:15 Dzwony wojny; odc. 

3/4; serial; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

04:05 Notacje – Wojciech 
Roszkowski. Miałem 
pseudonim Andrzej 
Albert; cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 180 
„Boskie życie” sezon 8; 
serial komediowy TVP

06:40 Sztuka codzienności – 
Zobaczmy to jeszcze raz; 
cz. 3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

07:05 M jak miłość; odc. 
166; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1741; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
487 - Gorzka prawda; 
serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 25; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 80 
„Wieczór panieński”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu – Egipt: Życie 
wśród piasków; serial 
dokumentalny; Holandia 
(2014); reż.:James 
Hemming

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
685; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 58 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 54; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

17/102; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1741; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1742; serial TVP

20:40 Pierwsza randka; (12)
21:45 Miasto skarbów; odc. 

10; serial kryminalny TVP
22:40 Milion dolarów; 

komediodramat; Polska 
(2010); reż.:Janusz 
Kondratiuk; wyk.:Kinga 
Preis, Tomasz Karolak, 
Joanna Kulig, Jakub 
Gierszał, Hanna 
Konarowska

00:35 Dziennik Bridget 
Jones; komedia; Wielka 
Brytania, Francja (2001)

02:20 Film fabularny
04:05 Art Noc: Summer 

Night – koncert 
Schoenbrunn 2017; 
koncert; Austria (2017)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (556); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (63); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (355); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (283); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (684); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2569); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (730); 
serial paradokumentalny. 
Przystojny Sebastian 
Kunicki zostaje nowym 
przełożonym Elizy Bałasz. 
Zaczyna ją molestować. 
Dziewczyna decyduje się 
poinformować szefostwo 
firmy, jednak nikt nie...

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (174); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (162); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2570); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (50); serial 
komediowy

20:05 Nasz nowy dom (105); 
reality show. W Szczytnie 
mieszka Lidia z córkami - 
Małgosią i Darią, która jest 
upośledzona. We trzy 
mieszkają w dwóch 
pokoikach, bez...

21:10 Przyjaciółki (121); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:15 Zdrady (122); serial 
paradokumentalny. 
Bohaterów serialu łączy 
jeden problem - 
podejrzewają swoich 
partnerów o zdradę. 
Odkryć prawdę pomaga 
im prywatny detektyw 
Damian Petrow (Damian...

23:15 W stronę słońca; 
thriller, USA 2005

1:20 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5132) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy; 
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku; 
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2125) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (833) - 

program obyczajowy, 
Polska   

12:00 Szkoła (485) - 
program

13:00 19 + (186) - program
13:30 Szpital (722) - 

program obyczajowy, 
Polska   

14:30 Kuchenne rewolucje 4 
(14) - program kulinarno-
rozrywkowy

15:30 Szkoła (486) - 
program

16:30 19 + (187) - program
17:00 Ukryta prawda (834) - 

program obyczajowy, 
Polska   

18:00 Szpital (723) - 
program obyczajowy, 
Polska   

19:00 Fakty (7260) 
19:35 Sport (7243)
19:45 Pogoda (7240)
19:4; 9; Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(3/48) - program 

19:50 Uwaga! (5133) - 
program

20:10 Doradca smaku; 
20:15 Na Wspólnej 15 

(2583) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (101/118) - 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy, 
Polska 

22:30 Och, Karol II - 
komedia, Polska 2011. 
Karol ma narzeczoną i… 
trzy kochanki. Nie oprze 
mu się żadna kobieta.; 
Remake niezapomnianego 
kinowego przeboju z 1985 
roku

00:50 Przypadek 39 - film 
horror, USA/Kanada 2009.
Renee Zellweger w roli 
pracowniczki opieki 
społecznej, starającej się 
ochronić małą 
dziewczynkę przed jej 
własnymi rodzicami. Przy 
okazji odkrywa mroczny 
sekret rodziny…

03:10 Uwaga! (5133) - 
program

03:35 Moc Magii (313/355) - 
program, Polska.; 

04:55 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2015

07:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1993

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 6

13:50 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 259

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 11. Reina opiekuje 
się Nicolasem, którego 
stan niestety się pogarsza. 
W gorączce mężczyzna 
wypomina kobiecie, że go 
zdradziła…

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 52

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 1

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada; factual, Kanada 
2013; odc. 21

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 17

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 18. Do 
lombardu przychodzi 
atrakcyjna dziewczyna, 
aby zastawić drogi 
naszyjnik, który otrzymała 
od chłopaka. W niedługim 
czasie jednak mężczyzna 
prosi ją, aby założyła go 
na ich kolejne spotkanie…

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Taxi 3; akcja, Francja 
2003

21:50 Dziewczyna z 
sąsiedztwa; komedia, 
USA 2004

23:55 American Pie: Naga 
mila; komedia, USA 2006

02:05 Ale numer!; Polska
02:45 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

06:30 Czterdziestolatek; odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 76 
„Kryzys”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 77 
„Próba”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
675; serial TVP

09:25 Ranczo; odc. 86 - 
Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 160 
„Sprzątanie” sezon 7; 
serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 161 
„Zależności” sezon 7; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 87 - 
Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 88 - 
Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
65 - Taka spokojna 
niedziela; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
66 - Obrona konieczna; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
617 - Moje dziecko!; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 77 
„Próba”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 89 - Czas 
konspiry; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 90 - 
Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 162 
„Powrót Magdy” sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
67 - Sonata; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 194; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 91 - 
Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 92 - 
Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
68; serial kryminalny TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
685; serial TVP

00:55 Londyńczycy II; odc. 
11/16; serial TVP

01:50 Londyńczycy II; odc. 
12/16; serial TVP

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
2/21; serial TVP

03:35 M jak miłość; odc. 
675; serial TVP

04:35 Rodzinka.pl; odc. 160; 
serial komediowy TVP

05:05 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2387
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Pieczone kurczaki na 
nowo; magazyn kulinarny

06:30 OPPA 2000 - Gdzie 
jest Dzidek (2); widowisko

07:35 Jeden z dziesięciu; 
13/98; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (49) - Fachowcy; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 50 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (11) - Kelner i 
kucharz; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /63/ - „Ogrodu 
serce” - Daab

11:15 Pojedynek nie na 
żarty; (10) - Tomasz 
Jachimek kontra Formacja 
Chatelet; widowisko 
rozrywkowe

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1); program 
rozrywkowy

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (2); program 
rozrywkowy

14:10 Familiada; odc. 2387; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2014 - 
Bohater potrzebny od 
zaraz (1-3); widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby z milickich 
stawów

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40 
- Amazonka; cykl report.

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 8 Portugalia - 
„Porto” (35)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (270); 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (11) - Kabaret 
Młodych Panów kontra 
Kabaret Skeczów 
Męczących

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (50) - Ekologia

22:15 Kierunek Kabaret; /43/
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza; (12); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 49 

ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /1-2/

02:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wakacje z 
Kabaretem - Szczecin 
2014 (1)

03:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (17)e

05:20 Ukryta prawda (73) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (192) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (125) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(10) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (151/180) - 
serial obyczajowy. Aleks 
naciska Violettę w sprawie 
dostarczenia mu haków na 
Marka. Violetta obiecuje 
mu, że się wykaże. Marek 
obawia się, że niechcący 
uraził Ulę. Zastanawia się, 
jak ją przeprosić. Ula 
postanawia pomóc 
Jaśkowi odzyskać Kingę. 

09:45 Brzydula (152/180) - 
serial obyczajowy. Violetta 
informuje Aleksa, że 
znalazła haka na Marka. 
Domaga się jednak 
rekompensaty za swoją 
współpracę. Niemal cała 
rodzina Cieplaków idzie na 
randki: Ula, Jasiek i ich 
tata. „Na gospodarstwie” 
zostaje tylko Beatka. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (467) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (126) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (366) - 
program sądowy

14:55 Szpital (193) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa (10/13) 
- serial

16:55 Zaklinaczka duchów 
(11) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (153/180) - 
serial obyczajowy. Randka 
Uli z Markiem zostaje 
niespodziewanie 
przerwana. W firmie 
wybucha skandal związany 
z Violettą i Aleksem. 
Violetta obawia się o 
swoje życie. Sebastian 
postanawia ją chronić. 
Przerażona Dąbrowska 
informuje Józefa, że z 
Bartkiem coś się stało. 

18:30 Brzydula (154/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (468) - 
program obyczajowy

20:00 Święta z zaskoczenia - 
film rodzinny, USA 2013

21:45 Oszuści (2/10) - serial
22:45 Niewierni (2/10) - 

serial
23:45 Nowe życie - film 

sensacyjny, USA 2008
01:50 Nie z tego świata 

(10/22) - serial, USA
02:50 Moc Magii (313/355) - 

program, Polska

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (11/13) - 
program lifestylowy 

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (12/13) - 
program lifestylowy 

07:10 Ostre cięcie 4 (9/12) - 
program 

07:55 W dobrym stylu 3 
(6/8) - program 
lifestylowy 

08:40 Sekrety chirurgii 3 
(1/13) - reality show 

09:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (5/6) - reality 
show 

10:25 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (3/6) - 
program rozrywkowy 

11:10 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (7/13) - program 
rozrywkowy 

12:10 Kuchenne rewolucje 7 
(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

13:10 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy 

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy 

14:40 Gwiazdy prywatnie 
15:10 Ostre cięcie 4 (9/12) - 

program 
15:55 36,6 2 (9/13) - 

program 
16:55 Wszystko o jedzeniu 2 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (11/12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 8 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (3/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Idealna niania 9 
(8/12) - program 
obyczajowy 

20:40 W czym do ślubu? 
(8/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (1/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 
(11/12) - magazyn 

22:25 Pani Gadżet 14 
(10/12) - magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 6 
(5/12) - program 

23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 Prawda z DNA (8) - 

program obyczajowy 
00:40 Ask The Doctor 
01:20 Najmniejsza kobieta 

świata - dokument 
02:25 W roli głównej – 

Trinny & Susannah (8) - 
talk show 

02:50 W roli głównej – 
Wojciech Fibak (12/17) - 
talk show 

03:20 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn 

03:50 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn 

08:00 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: 
Turcja - Polska

09:45 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 7

12:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Japonii - Gala

13:40 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

15:50 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: 
Turcja - Polska

17:30 Magazyn tenisowy 
WTA 2017

18:30 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata, 
Manchester

19:45 Jedziemy na Mundial
20:30 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Meksyk

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 7

07:00 Śląskie bez auta
07:20 Twarze TV Katowice
08:00 Wielka piątka Azji. 

Tygrys; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 7; mag.
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień 
10:25 Plebania; odc. 993
10:50 Reportaż
11:15 Testament; film dokum.; 

Polska (1993)
12:15 Smaki polskie
12:30 Łódź kreatywna – Marta 

Libiszowska-Jóźwiak; rep.
12:45 Co niesie dzień 
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Małopolska na rowery; 

odc. 12
14:15 Wielka piątka Azji. 

Tygrys; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
670; magazyn

15:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Do upartych 
należy zwycięstwo

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Twarze TV Katowice
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Śląskie bez auta; 

magazyn
20:01 Uwaga! Weekend; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 A życie toczy się dalej... 

– Jacenty Jędrusik
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów 
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Wielka piątka Azji. 

Tygrys; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Do upartych 
należy zwycięstwo

01:20 Testament; film dokum.; 
Polska (1993)

02:20 Smaki polskie
02:40 Wielka piątka Azji. 

Tygrys; cykl dokum.; 
Niemcy (2015)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Reportaż
04:50 Małopolska na rowery; 

odc. 12
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 993
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Do upartych 
należy zwycięstwo

06:50 Był taki dzień – 16 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Ściśle tajne. Rzecz o 
wojskowych służbach 
specjalnych; film dokum.; 
Polska (2017)

07:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc 41 
- Oaza wolności; cykl rep.

08:30 RetroTEYada – Z 
archiwum kabaretu Tey 
czyli RetroTEYada; odc. 
11

09:10 W labiryncie; odc. 
118/120; serial TVP

09:45 Kronika olimpijska; 
odc. 3 Moskwa Los 
Angeles. Igrzyska 
polityków; film dokum.; 
Białoruś (2008)

10:10 Kronika olimpijska; 
odc. 4 Igrzyska światów 
równoległych, czy Nasza 
odpowiedź Amsterdamu; 
film dok.; Białoruś (2012)

10:50 Wszystkie kolory 
świata – Zachodnia 
Japonia; odc. 14/30; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:20 Kryptonim muzeum
12:40 Nowe Ateny
13:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Bitwa pod 
Waliłami kolejne natarcie

14:10 Sensacje XX wieku – 
Największa tajemnica 
księcia Windsoru; cykl 
dokumentalny

14:40 Sensacje XX wieku – 
Najwierniejszy żołnierz 
Hitlera; cykl dokum.

15:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tragiczne 
miasto; cykl dokum.

15:35 Księżna Diana. 
Własnymi słowami; film 
dokum.; Wielka Brytania

16:45 Historia Polski – 
Havel; film dok.; Polska

17:40 Czas honoru; odc. 39; 
serial TVP

18:40 Taśmy bezpieki
19:10 Sensacje XX wieku – 

Tajemnica bomby A;  
cz. 1-2; cykl dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Kryptonim 665

20:40 Statki wolności; odc. 
1/2; serial dokum.; Francja

21:45 Boża podszewka; odc. 
5/15; serial TVP

22:55 Spór o historię – 
Władcy polscy: Zygmunt I 
Stary; debata

23:40 Ośmiornica; odc. 4/12; 
serial; Włochy (1984)

00:40 Czarny serial – 
Heweliusz; cykl dokum.; 
Polska (2000)

01:05 Czarny serial – 
Variola Vera – Czarna 
Ospa; cykl dokum.; Polska

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc 41; 
cykl reportaży

02:20 Boża podszewka; odc. 
5/15; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Irlandia - Dania

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

11:20 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata; 
rewanżowy mecz 
barażowy: Włochy - 
Szwecja

13:15 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

14:45 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; studio

15:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; mecz fazy 
grupowej gry pojedynczej

18:05 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Louisville z 
1961 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alex 
Miteff

18:30 Boks; Walka o pas IBF 
World we Fresno; waga 
półciężka: Artur Beterbiev 
- Enrico Koelling

20:45 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; studio

21:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; mecz fazy 
grupowej gry pojedynczej

23:30 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Louisville z 
1961 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Alonzo 
Johnson

0:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata
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