
Częstochowscy policjanci 
poszukują 64-letniego miesz-
kańca Częstochowy. Marek 
Kaczmarzyk wyszedł z domu 
do pracy 13 listopada i do-
tychczas nie nawiązał kontak-
tu z bliskimi, nie pojawił się 
też w pracy. Każdy, kto zna 
miejsce jego aktualnego poby-
tu lub w ostatnim czasie wi-
dział zaginionego, proszony 
jest o kontakt z policją.

Jak wynika z dotychczaso-
wych ustaleń, 64-letni mężczy-
zna wyszedł do pracy 13.11.2017 
r. (poniedziałek) ok. 17.00. Nie 
dotarł jednak do pracy i do tej 
pory nie nawiązał kontaktu z ro-
dziną, znajomymi, ani współpra-
cownikami, nie wziął ze sobą te-
lefonu komórkowego. Ostatni 
raz był najprawdopodobniej wi-
dziany na stacji paliw przy ul. 
św. Barbary w Częstochowie 
14.11.2017 r. ok. 1.00, gdzie ku-
pował kawę, wodę mineralną i 
papierosy. Mężczyzna może po-
ruszać się samochodem ford fo-
cus combi koloru srebrnego (au-
to ma charakterystyczne tablice 
rejestracyjne starego typu – 
czarne, rozpoczynające się od li-
ter CEX).

Rysopis zaginionego: wzrost 
170 cm, waga 140 kg, krępej bu-
dowy ciała, włosy krótkie, siwe.

Ubiór zaginionego: ciemna 
kurtka za pas, ciemne dresowe 
spodnie i buty.

Cechy charakterystyczne: 
może chodzić o lasce.

Każdy, kto ma jakiekolwiek 
informacje na temat miejsca po-
bytu zaginionego, proszony jest 
o kontakt z Komendą Miejską 
Policji w Częstochowie - telefon 
(34) 369 12 55, (34) 369 12 80 
lub z najbliższą jednostką policji 
pod numerem telefonu alarmo-
wego 997 lub 112.
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Promocja Coca-Coli

Świąteczna ciężarówka może odwiedzić 
Częstochowę!
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 O sporcie czytaj w kolejnym wydaniu gazety

Wyszedł do pracy i przepadł

Trwają poszukiwania 64-latka

Do 22 listopada trwa ogól-
nopolski plebiscyt na dodat-
kowe miasto, które w grud-
niu odwiedzi świąteczna cię-
żarówka Coca Coli. Na trasie 
może znaleźć się Częstocho-
wa - wszystko leży w rękach 
internautów.

Konwój dotrze do 31 miast, 
kreśląc na mapie Polski obrys 
serca. Przyjedzie m.in. do 
Starogardu Gdańskiego, Ko-
szalina, Elbląga, Szczecina, 
Kołobrzegu, Poznania, Zielo-
nej Góry, Legnicy, Legiono-
wa, Nysy, Oświęcimia, Wie-
liczki.

32 miasto – spośród tych, 
które konwój odwiedził już   w 
poprzednich latach – wybiorą 
internauci podczas ogólnopol-
skiego głosowania na facebo-
oku.   Aby ciężarówka odwie-
dziła Częstochowę, należy za-
głosować za pośrednictwem 
wydarzenia na profilu społecz-
nościowym przy użyciu sym-
bolu hasztag (#) z nazwą mia-
sta  (#Czestochowa). Do półfi-
nału zakwalifikuje się 5 miast 
z największą ilością popraw-
nych głosów. Finał głosowania 
odbędzie się 24 listopada.

Jeśli nasze miasto będzie 
miało najwięcej głosów, to 19 
grudnia właśnie tu będzie miał 
postój świąteczny konwój z 
wieloma atrakcjami dla miesz-

kańców. Będzie można m.in. 
własnoręcznie przygotować 
prezent w fabryce upominków, 
wysłać bliskim pocztówkę z ży-
czeniami czy doświadczyć wir-
tualnej przejażdżki saniami 

Świętego Mikołaja zakładając 
specjalne okulary  oculus.

Szczegóły akcji oraz 
rozkład jazdy na stronie:

http://www.ciezarowkicoca-
cola.pl kg

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/cocacolapoland/photos/a.1591472674398912.1073741828.1579819912230855/1995949810617861/?type=3&theater
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Uroczystości

99 lat 
obrony 
Lwowa

W środę, 22 listopada odbę-
dą się miejskie uroczystości 
upamiętniające 99. rocznicę 
zwycięskiej obrony Lwowa. 
Rozpoczną się o godz. 12.00.

W programie uroczystości, 
która odbędzie na Placu Orląt 
Lwowskich, m.in. Apel Pamięci 
oraz montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 52 im. Małego 
Powstańca oraz Zespołu Szkół 
im. Bolesława Prusa. Szczegóły 
poniżej i w załączonym zaprosze-
niu.

Organizatorami obchodów 
jest Urząd Miasta Częstochowy 
oraz Zarząd częstochowskiego 
Oddziału Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo 
– Wschodnich.

Program uroczystości
12.00 – rozpoczęcie uroczystości 

na Placu Orląt Lwowskich
l Hymn Państwowy
l powitanie gości
l wystąpienia okolicznościowe
l Odznaczenia
l Apel Pamięci
l złożenie wiązanek kwiatów
l montaż słowno – muzyczny 

w wykonaniu młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej nr 52 
im. Małego Powstańca oraz 
Zespołu Szkół im. Bolesława 
Prusa

l pieśń lwowska „W dzień 
deszczowy i ponury” kg

Nabór

Z nową pracą 
w lepszą 

przyszłość
Trwa   nabór pracodawców zainte-

resowanych organizacją staży w ra-
mach  projektu, współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu „Z nową 
pracą w lepszą przyszłość”jest zwięk-
szenie zatrudnienia wśród osób za-
mieszkałych na terenie Częstochowy i 
powiatu.

Do pracodawców zainteresowanych 
przyjęciem uczestników i uczestniczek 
projektu zostaną skierowani na okres 5 
miesięcy stażyści i stażystki - w wymia-
rze czasu pracy 160 godzin   w miesiącu. 
Pracodawca nie będzie ponosił kosztów. 
Stypendium z tytułu odbywania stażu 
wypłaca realizator projektu, on także po-
krywa koszty jego organizacji.  Praco-
dawca otrzyma również refundację do-
datku do wynagrodzenia opiekuna lub 
opiekunki stażu zawodowego.

Projekt „Z nową pracą w lepszą przy-
szłość” współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pracodawcy zainteresowani współpra-
cą, w celu złożenia niezbędnego formula-
rza proszeni są o kontakt z realizatorem 
projektu:

Fundacja Dla Rozwoju
al. Kościuszki 13

42-202 Częstochowa
znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.

com
www.fdr.com.pl
tel. 787-682-912

kg

AJD

Ze studentami o przemocy

Policjanci spotkali się ze 
studentami Wydziału Sztu-
ki Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie, aby 
porozmawiać o zagroże-
niach płynących z nieumie-
jętnego korzystania z inter-
netu. Młodzi ludzie dowie-
dzieli się też, co robić, aby 
nie stać się ofiarą przemocy 
w mediach.

W Instytucie Sztuk Pięk-

nych Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie odbyło 
się spotkanie policjantów ze 
studentami, w którym uczest-
niczyli też wykładowcy - prof. 
nzw. dr hab. Zdzisław Żmu-
dziński oraz dr Marzena Bo-
gus. St. asp. Marcin Machnik 
z wydziału prewencji często-
chowskiej komendy zaprezen-
tował film o zagrożeniach pły-
nących z Internetu oraz wyja-
śnił, jak ważne jest rozsądne 

i umiejętne korzystanie z sieci. 
Podczas prelekcji nie zabrakło 
też nawiązań do odpowiedzial-
ności za naruszenie przepisów 
dotyczących danych osobo-
wych oraz praw autorskich. 
Młodzi ludzie z uwagą słucha-
li wykładu i jak sami zauważy-
li, z pewnych aspektów zwią-
zanych z korzystaniem Inter-
netu, nie zdawali sobie wcze-
śniej sprawy.

kg

Spotkanie w Urzędzie Miasta

Dzień pracownika socjalnego

W sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta odbyło się spotkanie z oka-
zji Dnia Pracownika Socjalne-
go. W jego trakcie wręczono 
również certyfikaty laureatom 
konkursów „Miejsce przyja-
zne osobom z niepełnospraw-
nością” i „Miejsce przyjazne 
rodzinom z dziećmi”.

Podczas spotkania prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk podzię-
kował częstochowskim pracow-
nikom socjalnym za ich zaanga-
żowanie w pracę z osobami po-
trzebującymi oraz wręczył im 
wyróżnienia. Dla wszystkich 
przybyłych wystąpili podopieczni 
Placówki Wsparcia Dziennego 
PSZCZÓŁKI prowadzonej przez 
Zarząd Miejski Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej.

Spotkanie było również okazją 
do wręczenia Certyfikatów Pre-
zydenta Miasta Częstochowy 

zwycięzcom konkursów „Miejsce 
przyjazne rodzinom z dziećmi” 
oraz „Miejsce przyjazne osobom 
z niepełnosprawnością”. Kon-
kursy służą promocji miejsc uży-
teczności publicznej, które są 
dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością lub ro-
dziców z dziećmi, umożliwiając 
im  uczestnictwo w życiu spo-
łeczno-kulturalnym Częstocho-
wy.

WYNIKI KONKURSÓW
Certyfikaty Prezydenta 

Miasta Częstochowy w roku 
2017 „Miejsce przyjazne 

osobom 
z niepełnosprawnością”:

l w kategorii II miejsca kultury 
i rozrywki, obiekty sportowo-
-rekreacyjne i biblioteki - Fil-
harmonia Częstochowska

l w kategorii III obiekty handlo-
wo-usługowe (restauracje, ka-

wiarnie, sklepy, hotele) - Spół-
dzielnia Socjalna „Jasne, że al-
ternatywa 21”

l w kategorii IV - placówki 
oświatowe mamy dwóch lau-
reatów:

l Zespół Szkół Specjalnych Nr 
28 oraz Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa Specjalna „PINO-
KIO”
Certyfikaty Prezydenta 

Miasta Częstochowy w roku 
2017 „Miejsce przyjazne 

rodzinom z dziećmi”:
l w kategorii II miejsca kultury 

i rozrywki, obiekty sportowo-
-rekreacyjne i biblioteki - Pły-
walnia Kryta „Sienkiewicz 
Częstochowa”

l w kategorii II miejsca kultury i  
rozrywki, obiekty sportowo-re-
kreacyjne i biblioteki - Filia nr 
9 Biblioteki Publicznej im. dr 
W. Biegańskiego

kg

SP nr 9

Wieczornica 
patriotyczna

„Jesteśmy... pamięta-
my!!!” - to tytuł wieczornicy 
patriotycznej z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległo-
ści, która odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 9.

Społeczność szkolna oraz 
mieszkanki i mieszkańcy Czę-
stochowy - przede wszystkich 
dzielnic Śródmieście i Trzech 
Wieszczów - obejrzeli spektakl 
słowno - muzyczny „Jesteśmy... 
pamiętamy!!!”. Podczas wieczor-
nicy młodzież w podniosłej 
i wzruszającej atmosferze, zapre-
zentowała swoje talenty wokal-

ne, taneczne i recytatorskie. Na 
wyróżnienie zasługują także nie-
zwykłe kostiumy i wykorzysty-
wane w czasie spektaklu rekwi-
zyty.

Za scenariusz i reżyserię spek-
taklu odpowiadała polonistka 
Katarzyna Dudek, aranżacje 
utworów muzycznych i akompa-
niament (pianino) - Paweł Sołty-
sik, scenografię - Wojciech Koł-
sut, projekt plakatów i zapro-
szeń - Elżbieta Chodorowska.   
Pomysłodawcą uroczystości była 
dyrektor Danuta Caban.

kg
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W remizie OSP w Olszty-
nie odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Seniora.

Pierwsze integracyjne spo-
tkanie dla osób samotnych 
i członków Koła Emerytów 
i Rencistów w Olsztynie zor-
ganizowała Rada Sołecka 
Olsztyna i Zarząd Koła Eme-
rytów i Rencistów w Olszty-
nie.

W spotkaniu uczestniczyli: 
Tomasz Kucharski, wójt Gmi-
ny Olsztyn, Grażyna Elma-
nowska radna Gminy Olsz-
tyn, Elżbieta Kosielak, sołtys Olsztyna, 
Włodzimierz Nabiałek, przewodniczący 
Rady Sołeckiej Olsztyna, Bernadetta 
Niemczyk, prezes Koła Emerytów i Ren-
cistów oraz Grażyna Bednarek, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Olsztynie.

Wieczór uprzyjemniły występy 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Olsz-

tynie przygotowane przez Elżbietę To-
malską, Małgorzatę Ślęzak i Barnadettę 
Mermer.

Na zaproszonych seniorów czekał po-
częstunek, wspólne biesiadowanie oraz 
występ zespołu pod kierownictwem Mar-
ka Pasternaka. Były tańce, wspólne 
śpiewy i rozmowy do późnych godzin 
wieczornych.

Dzień seniora w Olsztynie

Walka o  rondo, chodnik 
i ścieżkę rowerową

Ministerstwo Infrastruk-
tury i  Budownictwa sfinan-
suje w  2018 roku budowę 
sygnalizacji świetlnych 
przy czterech przejściach 
dla pieszych na  ul. Wolno-
ści w  Rędzinach, czyli Dro-
dze Krajowej nr  91. Władze 
gminy i  mieszkańcy są jed-
nak zgodni, że  dla poprawy 
bezpieczeństwa na  ruchli-
wej „krajówce” trzeba wię-
cej rozwiązań m.in.  prze-
budowy głównego skrzyżo-
wania w  Rudnikach.

Mowa o  skrzyżowaniu DK 
91 z  dwoma drogami powiatowymi – ul.  
Dworcową i  ul. Mstowską. Pisma i  apele 
w  sprawie poprawy bezpieczeństwa w  
tym miejscu, gmina i  dyrekcja Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w  Rudnikach, 
skierowali już do  Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i  Autostrad wiosną. Ar-
gumentowali, że  najlepszym rozwiąza-
niem byłaby przebudowa skrzyżowania 
na  rondo, ewentualnie wykonanie sygna-
lizacji świetlnej.

– Z  informacji rodziców i  policji wiemy, 
że  na przejściu dla pieszych w  tym miej-
scu dochodzi bardzo często do  sytuacji 
zagrażających zdrowiu i  życiu osób pie-
szych oraz  podróżujących samochodami 
– podkreślił Dawid Krzętowski, dyrektor 
ZSP w  Rudnikach. – Budowa obwodnicy 
spowoduje dodatkowe obciążenie tej  dro-
gi samochodami z  gmin sąsiednich. W  
sumie ilość pojazdów poruszających się 
po  DK 91 może zwiększyć się o  ok. 30 
tys. dziennie – zwrócił uwagę w  piśmie 
wysłanym wiosną.

Na  wrześniowym zebraniu sołeckim 
mieszkańcy Rudnik komentowali, że  
skrzyżowanie przy sali weselnej Castello 
jest nawet bardziej niebezpieczne niż te w  
Rędzinach, które ministerstwo chce wy-
posażyć w  sygnalizacje świetlne. W  go-
dzinach szczytu i  nie tylko, bardzo trud-
no włączyć się do  ruchu na  ul. Warszaw-
skiej i  Częstochowskiej – szczególnie kie-
rowcom skręcającym w  lewo z  dróg po-
wiatowych.

Wójt Paweł Militowski już wtedy poin-
formował, że skierował w  tej sprawie ko-
lejną pisemną prośbę o  realizację inwe-
stycji   – tym razem wprost do  Minister-
stwa Infrastruktury i  Budownictwa. Prze-
budowę skrzyżowania bowiem zaplano-
wano, ale  pieniędzy na  ten cel nie  zabez-
pieczono.

– W  mojej ocenie dopiero wówczas sy-

gnalizacje świetlne zaplanowane w  Rędzi-
nach spełnią swoje przeznaczenie, albo-
wiem pierwsze zatory i  miejsca częstych 
kolizji tworzą się właśnie tam, gdzie DK 
91 krzyżuje się z  drogami powiatowymi – 
zaznaczył wójt. – Ze  względów bezpie-
czeństwa zasadna będzie też budowa 
chodnika w  Rudnikach o  długości 970 m 
– do  granic z  gminą Kłomnice – dodał.

W  październiku resort otrzymał z  gmi-
ny następne pismo. Paweł Militowski po-
nowił w  nim prośbę o  inwestycję na  
skrzyżowaniu w  Rudnikach oraz  budowę 
chodnika, którą rozszerzył jednak także o  
budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DK 91 
na  całej długości jej przebiegu w  grani-
cach gminy Rędziny.

– Duża część mieszkańców gminy prze-
mieszcza się po  jej terytorium na  rowe-
rach. W  chwili obecnej osoby te w  znacz-
nej mierze zmuszone są korzystać z  w/w 
drogi, co już dzisiaj obarczone jest dużym 
ryzykiem kolizji z  poruszającymi się nią 
pojazdami – podkreślił wójt. – Uwzględ-
nienie w  planach inwestycyjnych   formu-
łowanych przeze mnie postulatów nie  tyl-
ko pozwoli uniknąć większości negatyw-
nych skutków budowy A1, ale  również 
wzmocni w  obywatelach poczucie pod-
miotowości i  roli partnera dla władz pu-
blicznych – stwierdził Paweł Militowski.

Przy okazji wójt ponownie zwrócił uwa-
gę na  konieczność wybudowania dróg al-
ternatywnych na  terenie gminy wobec 
powstającej autostrady. Zaprosił też 
przedstawiciela ministerstwa na  spotka-
nie z  mieszkańcami – w  ustalonym 
wcześniej terminie. Lokalne władze samo-
rządowe czekają na  odpowiedź ze  strony 
resortu. Przypominają ponadto, że  same 
już zaangażowały własne środki finanso-
we w  poprawę bezpieczeństwa na  DK 91, 
choć droga nie  należy do  gminy. Mowa 
m.in.  o  wykonaniu oświetlenia ulicznego 
w  Rędzinach i  Rudnikach.

RĘDZINY

Od 10 lat, podczas Świa-
towego Dnia Życzliwości, 
policjanci i podopieczni 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Lu-
blińcu prowadzą wspólną 
akcję profilaktyczną 
„Jabłuszko czy cytrynka”. 
Do działań włączyli się tak-
że strażacy. Mundurowi 
kontrolowali czy kierujący 
nie łamią obowiązujących 
przepisów, natomiast mło-
dzież wymierzała kary dla 
sprawców wykroczeń.

10 lat temu, dyrekcja i pod-
opieczni Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w 
Lublińcu po raz pierwszy za-
prosili lublinieckich policjantów do udzia-
łu w akcji „ Jabłuszko czy cytrynka” orga-
nizowanej w ramach obchodów przypada-
jącego 21 listopada Światowego Dnia 
Życzliwości. Przeprowadzone wówczas 
działania, na stałe wpisały się w kalen-
darz przedsięwzięć profilaktycznych lubli-
nieckich policjantów. Na ulicy Stalmacha 
w Lublińcu stróże prawa wspólnie z dzieć-
mi przeprowadzają kontrole drogowe. Tyl-
ko w tym dniu, za popełnione wykrocze-
nia drogowe kierujący mają możliwość 
wyboru rodzaju kary. Sprawcy przewinień 
mogą przyjąć tradycyjny mandat lub zde-
cydować się na przygotowaną przez mło-
dzież karę. W przypadku wyboru drugiego 
wariantu, konieczne było z uśmiechem na 
ustach zjedzenie plastra cytryny i przyję-
cie specjalnego mandatu.

Z okazji 10 rocznicy wspólnych dzia-
łań do akcji włączyli się także strażacy. 
Zatrzymani do kontroli kierowcy, którzy 
jechali zgodnie z przepisami w nagrodę 
otrzymywali jabłuszko i element odbla-
skowy, natomiast dla sprawców wykro-
czeń organizatorzy akcji przygotowali 
nieco szerszy katalog kar. Kierowca, 

który okazał się być sprawcą wykrocze-
nia, musiał zjeść plaster cytryny, przy-
jąć przygotowany przez dzieci mandat, 
a następnie na specjalnie przygotowa-
nych przez policjantów i strażaków sta-
nowiskach wykonać jedno z wylosowa-
nych zadań, do których należało; poko-
nanie toru przeszkód w alkogoglach, 
udzielenie pierwszej pomocy poszkodo-
wanemu w wypadku drogowym lub wy-
konanie resuscytacji przy wykorzysta-
niu fantoma.

W czasie akcji policjanci wraz z mło-
dzieżą przeprowadzili kilkanaście kontro-
li. Niestety nie wszyscy kierujący mogli 
otrzymać tylko jabłuszka i kontynuować 
dalszą jazdę. Nie zabrakło kierowców, któ-
rzy przekroczyli dopuszczalną prędkość, 
podróżowali bez zapiętych pasów bezpie-
czeństwa, niesprawnym samochodem lub 
bez wymaganych dokumentów.

W Światowym Dniu Życzliwości poli-
cjanci wraz z młodzieżą uczulali kontrolo-
wanych, że przestrzeganie przepisów oraz 
uprzejmość i życzliwość wobec innych 
uczestników ruchu w znaczący sposób 
wpływa na bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników dróg.

Jabłuszko czy cytrynka

W Gminie Janów ruszył nowy, sze-
ściogodzinny turystyczny  Szlak Po-
ezji i Legend „Złotej Krainy Pstrąga”   
im. Poetów Janowskiego Klubu Lite-
rackiego. Przebiega pośród atrakcji 
turystycznych Złotego Potoku, który  
w tym roku został nazwany wioską 
poezji i znajduje się w Sieci Najcie-
kawszych Wsi w Polsce.

Związane to jest zarówno z pobytem w 
Złotym Potoku poety polskiego romanty-
zmu - Zygmunta Krasińskiego, który na-
dał tutaj nazwy skałom, źródłom i sta-
wom, jak i co roku z przyjazdem w to wy-
jątkowe miejsce współczesnych polskich 
poetów z całego kraju -  od Szczecina po 
Zakopane. Najbardziej zaprzyjaźnieni z 
nich, w liczbie dwudziestu trzech osób, 
otrzymali tytuł Honorowego Członka Ja-
nowskiego Klubu Literackiego, w jubile-

uszowym dla klubu 2015 roku. Przyby-
wają do Złotego Potoku na zaproszenie 
miejscowych poetów, na coroczne Juraj-
skie Jesienie Poetyckie. Zostawiają tutaj 
swoje urokliwe wiersze o Złotym Potoku, 
które zebrane zostały i wydane w pięknym 
tomie poezji „Złotopotockie impresje” w 
2017 roku.  Niezwykłym doznaniem po-
etyckim jest odczytanie przez nich swoje-
go wiersza o miejscu, w którym  w danej 
chwili  się znajdują. Poeci ćwiczą tu wy-
obraźnie. U złotopotockich źródeł słowa 
łączą się w wiersze, które poeci zawiesza-
ją na jesiennych bukach i klonach, by wa-
biły turystów poezją. Tu wystarczy je ze-
rwać, aby zachwyciły serce.

Po nowym szlaku turystycznym opro-
wadza przewodnik - poeta, piewca Złotego 
Potoku - Ireneusz Bartkowiak. - Złoty Po-
tok -  wioska złota - przybywajcie co sobo-
ta – zachęca.

Szlak poezji i legend

LUBLINIEC

JANÓW
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Wycieczkę quadem 
zakończył w jeziorze

O sporym szczęściu może mówić 
47-letni mieszkaniec Dąbrowy Górni-
czej. Mężczyzna wybrał się na wyciecz-
kę quadem w pobliże zbiornika Pogoria 
IV na pograniczu Siewierza i Dąbrowy 
Górniczej. Tam zakończył swą jazdę 
w akwenie, topiąc przy okazji pojazd. 
Mężczyzna zdołał dopłynąć do małej 
wysepki, gdzie oczekiwał na pomoc. 
W akcji ratunkowej duży udział mieli 
także będzińscy stróże prawa.

W sobotę, kilka minut po godzinie 3, do 
dyżurnego będzińskiej komendy zadzwo-
nił świadek, który będąc w pobliżu jeziora 
Pogoria IV, usłyszał wołanie o pomoc. Już 

po chwili na miejscu zjawiły się służby  ra-
tunkowe. Mocno wyziębionego 47-letnie-
go mieszkańca Dąbrowy Górniczej, stra-
żacy bezpiecznie przetransportowali  ło-
dzią na brzeg. Mężczyzna trafił pod opiekę 
ratowników medycznych. Jak się okazało, 
dąbrowianin poprzedniego wieczora wy-
brał się na przejażdżkę quadem w pobliże 
jeziora. Najprawdopodobniej z powodu 
nieostrożności 47-latek wpadł do wody, 
gdzie utopił swój pojazd. Zamiast dopły-
nąć do brzegu, mężczyzna dotarł do pobli-
skiej wysepki, skąd zaczął wzywać pomo-
cy. Oczekiwania na szczęśliwy finał trwa-
ły kilka godzin, do chwili, gdy zauważył go 
przypadkowy przechodzień.

Wandalizm rewanżem za rozbój

Ukradł, a później zaatakował 
ochroniarza

Rozbili gang narkotykowy

Policjanci z Siemianowic otrzymali zgło-
szenie, że w jednym ze sklepów doszło do 
kradzieży. Aby uciec, sprawca użył siły 
wobec pracownika ochrony. Mundurowi 
rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Gdy 
27-latek zorientował się, że znają jego toż-
samość, sam zgłosił się do komendy. 

Do jednego ze sklepów w centrum mia-
sta wszedł mężczyzna, który pod ubra-
niem schował butelki z alkoholem. Za-
uważyli to pracownicy sklepu. Ochroniarz 
zażądał wydania skradzionego towaru. 
Złodziej oddał jedną butelkę, natomiast z 
kolejną uciekł w stronę drzwi wyjścio-
wych. Pracownik ochrony próbował za-

trzymać mężczyznę, a wtedy ten użył wo-
bec niego siły i uciekł. O zdarzeniu na-
tychmiast zostali poinformowani policjan-
ci. Po obejrzeniu nagrania z monitoringu, 
stróże prawa wytypowali jako sprawcę 
27-letniego siemianowiczanina. Rozpo-
częły się jego poszukiwania. Mundurowi 
sprawdzali miejsca, w których mógł się 
ukryć. 27-latek dowiedział się o tym, że 
jest poszukiwany i postanowił sam zgłosić 
się do komendy. Mężczyzna usłyszał za-
rzut kradzieży rozbójniczej. 27-latek po-
pełnił przestępstwo w warunkach recydy-
wy, więc kara jako go czeka będzie surow-
sza.

Policjanci CBŚP rozbili zorganizowaną 
grupę przestępczą zajmującą się obro-
tem narkotykami. W sprawie zatrzyma-
no 11 osób, u których policjanci zabez-
pieczyli narkotyki, maczety, kastety, 
pałki teleskopowe i pistolet hukowy. W 
Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach po-
dejrzanym przedstawiono blisko 70 za-
rzutów dotyczących hurtowego obrotu 
narkotykami oraz przestępstw przeciw-
ko życiu, zdrowiu, mieniu, wolności, a 
nawet wymiarowi sprawiedliwości.

Policjanci z Zarządu w Katowicach 
Centralnego Biura Śledczego Policji od-
kryli, że na terenie Śląska, a w szczegól-
ności Zabrza, działała zorganizowana gru-
pa przestępcza zajmująca się obrotem 
narkotykami. Grupa była bardzo herme-
tyczna. Według ustaleń śledczych jej 
członkowie byli ściśle powiązani ze środo-
wiskiem pseudokibiców.

W minionym tygodniu policjanci wspól-
nie z prokuratorami przygotowali szczegó-
łowy plan działań. Wszystko po to, aby 
jednocześnie zatrzymać osoby podejrzane 
o udział w zorganizowanej grupie prze-
stępczej. W wyniku przeprowadzonej re-
alizacji zatrzymano 11 osób i zabezpieczo-
no narkotyki, w postaci amfetaminy, ma-
rihuany i kokainy. Policjanci znaleźli i za-
bezpieczyli także maczety, kastety, pałki 
teleskopowe oraz pistolet hukowy.

W Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach 
zatrzymanym przedstawiono około 70 za-

rzutów związanych między innymi z hur-
towym obrotem narkotykami oraz prze-
stępstwami przeciwko życiu, zdrowiu, 
mieniu, wolności i wymiarowi sprawiedli-
wości. Podejrzani usłyszeli również zarzut 
udziału w zorganizowanej grupie prze-
stępczej, a jedna osoba kierowania tą gru-
pą. To właśnie temu mężczyźnie przedsta-
wiono 18 zarzutów, m.in. wpływania groź-
bą na działania funkcjonariusza policji. 
Na podstawie zebranych materiałów do-
wodowych sąd ośmioro podejrzanych tym-
czasowo aresztował. Większości podejrza-
nych grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z KWP w Katowicach udzieli-
li wsparcia przy zabezpieczeniu terenu 
wokół prowadzonych działań i podczas 
doprowadzeń zatrzymanych do prokura-
tury i sądu. W działaniach uczestniczył 
także funkcjonariusz ze Śląskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego, który z psem wyszko-
lonym do wykrywania substancji psycho-
tropowych brał udział w przeszukaniu 
mieszkań zatrzymanych osób.

Lawetą po pijanego kolegę... 
bez uprawnień

Los szczeniaka nie był im 
obojętny

Sławkowscy stróże prawa zatrzyma-
li pijanego kierowcę peugeota. 37-la-
tek, który z ponad dwoma promilami 
w organizmie zakończył swoją podróż 
na ul. Strzemieszyckiej, o pomoc przy 
holowaniu pojazdu poprosił znajome-
go. Zaskoczeni policjanci ustalili jed-
nak, że 30-letni kierowca lawety, któ-
ry przyjechał na pomoc koledze, 
uprawnienia do kierowania pojazda-
mi... utracił pół roku temu.

Niedzielne popołudnie na sławkow-
skich drogach i ulicach, upłynęło pod 
znakiem akcji wymierzonej przeciwko pi-
janym kierowcom. Kilka minut po 17.00, 
w trakcie kontroli trzeźwości przy ulicy 
Strzemieszyckiej, policjanci zatrzymali 
osobowego peugeota. Za kierownicą auta 
siedział 33-letni dąbrowianin, od którego 
stróże prawa wyczuli silną woń alkoholu. 

Badanie stanu trzeźwości od razu po-
twierdziło przypuszczenia mundurowych. 
W organizmie mężczyzny znajdowały się 
bowiem ponad dwa promile alkoholu. 
33-latek poprosił w trakcie rozmowy tele-
fonicznej o pomoc w holowaniu auta swo-
jego znajomego. Po około godzinie na 
miejscu pojawił się ford transit przystoso-
wany do przewozu innych pojazdów. 
30-letni kierowca lawety nie spodziewał 
się jednak, że i on stanie się uczestnikiem 
interwencji. Sprawdzenie w policyjnych 
bazach danych wykazało, że 30-latek w 
czerwcu tego roku utracił uprawnienia do 
kierowania pojazdami. Obaj kierowcy sta-
ną wkrótce przed prokuratorem i sądem. 
Zarówno amator jazdy “na podwójnym 
gazie” jak i kierowca nie stosujący się do 
decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowa-
nia pojazdami, mogą spodziewać się po-
dobnej kary - 2 lat więzienia.

Trudne warunki atmosferyczne mogą 
stanowić zagrożenie nie tylko dla ludzi, 
ale i zwierząt. W okresie jesienno-zimo-
wym policjanci zwracają szczególną 
uwagę na miejsca, gdzie narażone na 
wychłodzenie osoby mogą przebywać. 
Podczas jednej z takich kontroli, poli-
cjanci z jastrzębskiej patrolówki urato-
wali psa. Szczenię zostało pozostawio-
ne w bloku w centrum Jastrzębia.

Jastrzębscy policjanci każdego dnia 
sprawdzają miejsca, w których mogą 
przebywać bezdomne osoby, szczególnie 
narażone na wychłodzenie w okresie je-
sienno-zimowym.

Podczas kontroli jednego z bloków przy 
ulicy Kaszubskiej, stróże prawa zauważy-
li pozostawionego bez opieki, młodego 
psa. Zwierzę było w pudełku, a obok nie-
go stała karma. Policjanci zaopiekowali 
się szczeniakiem i o wszystkim powiado-
mili rakarza. Dzięki temu, kundelek w po-
rę trafił w ręce odpowiedzialnych ludzi.  

Pamiętajmy, że spadek temperatury 
powietrza w ciągu dnia i mroźne noce, to 
sytuacje zagrażające nie tylko życiu i zdro-
wiu ludzi, ale również zwierząt. Apelujemy 
o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, 

czy wymagające opieki, a także błąkające 
się zwierzęta. Czasami wystarczy jeden te-
lefon, aby uratować życie.

Nie przechodźmy obojętnie również 
obok osób nietrzeźwych, a szczególnie 
tych znajdujących się pod znacznym dzia-
łaniem alkoholu. Noc spędzona o tej porze 
roku na wolnym powietrzu może się 
skończyć tragicznie.

oprac. kg

A wszystko zakończyć się mogło je-
dynie na wykroczeniu drogowym, któ-
rego naocznym świadkiem był 66-letni 
wojkowiczanin. Jednak zarówno on, 
jak i 43-latek siedzący za kierownicą 
ciężarówki, nie potrafili powstrzymać 
emocji. Na widok starszego mężczy-
zny, próbującego zarejestrować popeł-
nione wykroczenie kamerą telefonu, 
kierowca zabrał 66-latkowi jego ko-
mórkę. Ofiara rozboju nie pozostała 
jednak dłużna, rozbijając chwilę póź-
niej w ciągniku siodłowym oba przed-
nie reflektory.

Bardzo często w swojej pracy stróże 
prawa spotykają się ze zdarzeniami, w 
których ponad rozumem ich uczestników, 
górę biorą emocje. Podobna sytuacja mia-
ła miejsce w miniony piątek w Wojkowi-
cach przy ulicy Spółdzielców. Siedzący za 

kierownicą ciężarowego mercedesa 43-la-
tek, mimo że na ulicy obowiązuje zakaz 
poruszania się dla ciężkich pojazdów, po-
stanowił kontynuować nią jazdę. Naocz-
nym świadkiem wykroczenia był spaceru-
jący ulicą 66-letni wojkowiczanin. Męż-
czyzna postanowił zarejestrować zdarze-
nie komórką. Widząc wyraźnie gestykulu-
jącego starszego pana z telefonem w ręce, 
kierowca tira zatrzymał się. Zaatakowany 
66-latek stracił po chwili urządzenie, jed-
nak nie czekając na dalszy przebieg wyda-
rzeń, korzystając z momentu powrotu 
kierowcy do kabiny, postanowił sam wy-
mierzyć sprawiedliwość. Swoją frustrację 
starszy mężczyzna wyładował na obu 
przednich reflektorach mercedesa. Dal-
szym losem obu krewkich mężczyzn zaj-
mie się prokurator. Sprawcy rozboju gro-
zi 12 lat więzienia, natomiast 66-letniemu 
wandalowi - 5 lat.
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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 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 LOKAL —

n SPRZEDAM lokal użytkowy w Częstochowie 
35 m2 ul. Szajnowicza, duża witryna, siła. 3 
pomieszczenia + WC. CO opomiarowane.  
Możliwość wynajęcia. Tel. 602 307 570

n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 
handlowym STARA MLECZARNIA w 
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie M-236 m2, 

umeblowane, po remoncie. Ul. 
Nowowiejskiego. Cena 1100 zł/m-c + media. 
Możliwość sprzedaży! Tel. 602 307 570

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

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

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
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Wykaz samochodów na dzień 16 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 

59.900 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
 

69.900 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.

 5.900 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
 19.900 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 10.900 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 INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
f-ra VAT 50.900 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 31.900 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,  
zakup 2008 6.800 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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PROGRAM TV – ŚRODA 22 LISTOPADA 2017 r.

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

odc. 3669; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:10 Sonda 2; (65) - Nuda; 

program 
popularnonaukowy

09:35 Jak to działa; odc. 132 
Instrumenty; magazyn

10:10 Dr Quinn; seria I,; odc. 
12/18; serial; USA (1992)

11:05 Downton Abbey; odc. 
6/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2014)

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

rolnictwo przyszłości
12:55 Natura w Jedynce – 

Dzika Japonia; cz. 3 
Hokkaido; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.:Mary 
Summerill

14:00 Elif; odc. 139; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/180/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

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

odc. 3670; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3207

18:30 Rodzina wie lepiej; 
/73/; teleturniej

18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Liga Mistrzów - 5 

kolejka (studio)
20:40 Liga Mistrzów - 5 

kolejka
23:00 Liga Mistrzów - skróty 

(skróty); (2017)
00:10 Haiti. Cudownie 

ocalona; film dokum.; 
Wielka Brytania (2010)

01:10 Trójkąt Bermudzki; 
film kryminalny

02:55 Naszaarmia.pl; odc. 
291; magazyn

03:25 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 3/12; 
serial; USA (2015)

04:20 Notacje – Wacław 
Sikorski. Jesteście 
aresztowani; cykl dokum.

06:00 Rodzinka.pl; odc. 184 
„Smutek apartamentów” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

06:30 Pożyteczni.pl; 
magazyn

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

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

1745; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
490 - Operacja pod 
specjalnym nadzorem; 
serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 29; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 84 
„Pomyłka”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 Nasz dziwaczny świat; 
odc. 11; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 15; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1331; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 63 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 58; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

21/102 Wielki Finał
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1745; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1746; serial TVP
20:45 Na dobre i na złe; odc. 

686; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 163 

„Pierwsza krew”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Bridget 
Jones – w pogoni za 
rozumem; komedia; 
Wielka Brytania, Francja, 
USA (2004)

00:25 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Świat bez tajemnic – 
Agresywne dziewczyny; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

02:25 Paradoks; odc. 2; 
serial kryminalny TVP

03:15 Licencja na 
wychowanie; odc. 63; 
serial obyczajowy TVP

03:45 Licencja na 
wychowanie; odc. 64; 
serial obyczajowy TVP

04:25 Zawrócony; dramat

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (560); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (67); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (359); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (287); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (688); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2573); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (734); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (178); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (166); serial 

paradokumentalny. 
Kobieta zostaje brutalnie 
zamordowana przez 
zamaskowanego 
napastnika. W życiu ofiary 
było wiele tajemnic. Część 
z nich znał jej mąż, który...

18:00 Pierwsza miłość 
(2574); serial obyczajowy

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

Kiepskich (420); serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego, jego rodziny i 
sąsiadów. Ferdynand i 
Halina będą obchodzić 
m.in. czterdziestą rocznicę 
ślubu.

20:05 Świat według 
Kiepskich (527); serial 
komediowy

20:40 Agentka; komedia, 
USA 2015

23:20 Eurotrip; komedia 
przygodowa, Czechy/USA 
2004

1:20 Lola Versus; komedia, 
USA 2012. 29-letnia Lola i 
jej wieloletni partner Luke 
właśnie mają się pobrać, 
ale nagle Luke ją porzuca. 
Lola rzuca się w...

3:15 Daleko od noszy - 
Reanimacja (11); serial 
komediowy. Pani 
Ordynator szykuje Kubę 
do konkursu na Pacjenta 
Roku. Do szpitala trafia 
mężczyzna, który połknął 
elektroniczny moduł 
temperatury z 
klimatyzatora....

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5138) - 
program

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

12 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

(2129) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (837) - 

program obyczajowy  
12:00 Szkoła (489) - 

program
13:00 19 + (190) - program
13:30 Szpital (726) - 

program obyczajowy  
14:30 Kuchenne rewolucje 5 

(4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (490) - 
program

16:30 19 + (191) - program
17:00 Ukryta prawda (838) - 

program obyczajowy  
18:00 Szpital (727) - 

program obyczajowy  
19:00 Fakty (7266) 
19:35 Sport (7249)
19:45 Pogoda (7246)
19:4; 9; Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(9/48) - program 

19:50 Uwaga! (5139) - 
program

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

(2586) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (104/118) - 

teleturniej
21:30 Azja Express 2 (12/13) 

- program
23:00 Gwiezdne wojny: 

Część VII - Przebudzenie 
mocy - film przygodowy, 
USA 2015

01:55 Superwizjer (1110) - 
magazyn reporterów

02:30 Czarne lustro (1/3) - 
serial, Wielka Brytania. 
Wyobraź sobie świat, w 
którym wszystko, co 
widzisz i robisz, jest 
nagrywane i 
przechowywane - 
wszystkie wyjątkowe 
chwile można przeżyć 
jeszcze raz, a każdą 
wymianę zdań 
zinterpretować na opak. 
Taki właśnie jest świat „In 
Memoriam” (ku 
pamięci)…

03:45 Moc Magii (319/355) - 
program, Polska.; 

05:05 Nic straconego

TV Puls środa 22-11-2017
6:00 To moje życie! (166); 

telenowela 
7:00 Lombard. Życie pod 

zastaw (17/39); serial 
obyczajowy

8:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 3 (20); serial 
sensacyjny

9:00 Kobra - oddział 
specjalny 7: Wypadek (7); 
serial sensacyjny

10:00 Napisała: Morderstwo 
10: Portret śmierci 
(13/21); serial kryminalny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 7: Rock’n Roll 
(8); serial sensacyjny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles 4: Przykre 
niespodzianki (6/24); 
serial sensacyjny

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles 4: Darmowa 
przejażdżka (10/24); serial 
sensacyjny

13:50 Zbuntowany anioł 
(263); telenowela 

14:45 Królowa serc (15); 
telenowela 

15:45 Lekarze na start 
(4/52); serial obyczajowy

16:30 Lekarze na start 
(5/52); serial obyczajowy

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada (25); reality show. 
Paul zabiera na aukcję w 
Weston dwie starsze 
siostry Bogarta. 
Mężczyzna nie jest z tego 
powodu zadowolony.

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw (21/39); serial 
obyczajowy

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw (22/39); serial 
obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 15 
(332); reality show

20:00 Naznaczony: Rozdział 
3; horror, Kanada/USA 
2015. Nastoletnia Quinn 
przeczuwa, że zmarła 
matka szuka z nią 
kontaktu…

22:00 Krzyk 2; horror, USA 
1997

0:25 8. mila; dramat, 
Niemcy/USA 2002

2:50 Z Nation 2 (5); serial 
grozy

3:30 Zobacz to!: Ale numer! 
(36); program rozrywkowy

3:55 Biesiada na cztery pory 
roku: Biesiada myśliwska 
(5/10); serial 
dokumentalny

4:25 Biesiada na cztery pory 
roku: Biesiada dworska 
(6/10); serial 
dokumentalny

4:40 Biesiada na cztery pory 
roku: Biesiada 
jeździecka: Kabanosy 
(7/10); serial 
dokumentalny

5:10 Z archiwum policji (13-
ost.); serial dokumentalny

5:35 Menu na miarę (1/11); 
program kulinarny

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 14; serial TVP

06:25 Czterdziestolatek; odc. 
6/21 - Włosy Flory, czyli 
labirynt; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 80 
„Wieczór panieński”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 81 
„Być mężczyzną”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 23 - Niespodzianki 
chodzą po ludziach; serial 
obyczajowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 164 
„Życie to powieść” sezon 
7; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 165 
„Trudna miłość” sezon 7; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 91 - 
Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 92 - 
Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
69 - Ogrodnik; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
70 - Eden; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
621 - Egzamin; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 81 
„Być mężczyzną”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 93 - 
Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 94 - 
Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 166 
„Podział” sezon 7; serial 
komediowy TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
71 - Powrót Piotra; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 198; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 95 - 
Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 96 - 
Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
72 - Fatum; serial 
kryminalny TVP

23:55 Komisarz Alex; odc. 
127 - Kolory milczenia; 
serial kryminalny TVP

00:55 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

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

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
6/21 - Włosy Flory, czyli 
labirynt; serial TVP

03:45 M jak miłość; odc. 
679; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 164; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2391; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Szybkie owocowe 
konfitury

06:25 Kraj się śmieje – 
Wszystkiego najlepszego 
czyli cnoty i zalety; cz. 1

07:30 Jeden z dziesięciu; 
17/98; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (54) - Co z tą 
Rosją?; widowisko 
rozrywkowe

09:00 KabareTOP Story; /3/ - 
„Wiosna”; program 
rozrywkowy

09:10 Koło fortuny; odc. 56 
ed. 3; teleturniej

09:45 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II; (3)

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /68/ - „Tyle 
wdzięku” - Danuta Rinn

11:10 Kabaretożercy; (3); 
teleturniej

12:05 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę /cz. 
1/; program rozrywkowy

13:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę /cz. 
2/; program rozrywkowy

14:10 Familiada; odc. 2391; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Co każdy satyryk wiedzieć 
powinien; cz. 1-3, 4

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Z ziemi włoskiej do 
Polski

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (43); 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 9 Islandia 
„Wyspa gejzerów” (39)

19:30 KabareTOP Story /3/ - 
„Wiosna”

19:40 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (274) 
Hostel; serial TVP

20:20 Kabaretożercy; (4); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (51) - Zakupy

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (12) - Reżyser i 
aktor

23:15 Koło fortuny; odc. 55 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Czesław Niemen

00:20 superSTARcie; (8) 
(skrót); widowisko 
muzyczne

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Opole na bis - 
Doda, Agnieszka 
Chylińska; koncert

02:30 Kierunek Kabaret; /43/ 
- Sny

03:25 Rozrywka Retro – 
Zdzisława Sośnicka. 
Studio 2; recital

03:55 Rozrywka Retro – 
Wiem, że jesteś lwem; 
koncert

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1170) - program 
kryminalny

06:20 Szpital (196) - 
program obyczajowy. 
Karetka przywozi do 
szpitala 15-letnią 
Weronikę Trakiewicz, 
która przewróciła się w 
parku, uderzyła głową o 
chodnik i straciła 
przytomność…

07:15 Sąd rodzinny  (129) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 
(14) - serial S-F, USA. 
Samochód Melindy 
nieoczekiwanie psuje się 
na pustkowiu. Kobieta 
czekając na pomoc, 
spotyka rozwścieczonego 
ducha, który mówi jej, że 
wkrótce ktoś zginie…

09:10 Brzydula (159/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (160/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (471) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (130) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (370) - 
program sądowy

14:55 Szpital (197) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 2 (1/13) 
- serial

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

17:55 Brzydula (161/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (162/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (472) - 
program obyczajowy

20:00 Złap mnie, jeśli 
potrafisz - film 
sensacyjny, USA 2002. 
Prawdziwa historia 
wielkiego oszusta i 
fałszerza…

22:55 Magazyn UEFA 
Champions League (8/9) 
- program 

23:55 Popyt na śmierć - film 
dokument, USA 2016. 
Kwestia powszechnego 
dostępu do broni budzi w 
USA wiele skrajnych 
emocji…

02:10 Niewierni (2/10) - 
serial

03:10 Moc Magii (319/355) - 
program, Polska

05:35 Brudasy (2/4) - 
program rozrywkowy 

06:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (13) - 
program lifestylowy

06:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (1/14) - 
program lifestylowy

07:35 Wszystko o jedzeniu 2 
(7/13) - program 

08:05 Beauty ekspert 2 
(9/12) - magazyn 

08:35 Sekrety chirurgii 2 
(13) - reality show 

09:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (3/6) - reality 
show 

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (1/13) - 
program rozrywkowy 

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

12:05 Kuchenne rewolucje 7 
(10/15) - program 

13:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (2/10) - reality 
show 

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

Agnieszka Dygant (4/8) - 
talk show 

15:05 W dobrym stylu 3 
(7/8) - program

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

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

18:10 Kuchenne rewolucje 8 
(9/15) - program 

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

19:55 Afera fryzjera 2 
(11/12) - program 
rozrywkowy 

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(2/8) - program 
rozrywkowy 

21:40 Dorota was urządzi 4 
(8/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(10/12) - magazyn 
lifestylowy 

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

23:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (6/9) - 
program rozrywkowy 

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

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

02:20 W roli głównej - 
Agnieszka Grochowska 
(4/8) - talk show 

02:45 W roli głównej - 
Magda Mołek (7) - talk 
show 

03:10 W roli głównej - 
Katarzyna Dowbor (1/8) - 
talk show 

03:35 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Meksyk

10:05 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Francji - Gala

11:55 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
konkurs indywidualny

13:45 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Francja

15:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Meksyk

17:40 Jedziemy na Mundial
18:30 Piłka nożna Bayern
20:30 Z archiwum
20:45 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Wisła - 
konkurs drużynowy

22:40 Sportowy Wieczór
23:15 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Niemcy - 
Francja

07:00 EkoAgent; magazyn
08:05 Był Luksemburg...; film 

dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 997
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:05 Legendy regionalne – 

Husyci tu byli; cykl rep.
12:15 Smaki polskie
12:30 Sekrety Stomatologii; 

odc. 10; 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 Był Luksemburg...; film 

dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium (9) - 

„Projekt OGLE”; magazyn
16:00 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 9; mag.
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Subregion; progr. publ.
18:00 Kopalnia reportaży; rep.
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Rączka gotuje na 

beztydzień
20:01 Dokument w obiektywie
20:30 Zwykłe – niezwykłe; 

odc. 3; 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. 9; 
magazyn

23:35 Był Luksemburg...; film 
dokum.

00:40 Astronarium (9) - 
„Projekt OGLE”; magazyn

01:20 Głos Regionów
02:20 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
02:40 Był Luksemburg...; film 

dokum.
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. 9; 
magazyn

06:00 Plebania; odc. 997
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 10; magazyn
06:35 Astronarium (9) - 

„Projekt OGLE”; magazyn

06:50 Był taki dzień – 22 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Jeńcy; film dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (52); 
cykl reportaży

08:35 Czterdziesty sezon 
Kabaretu pod Egidą – 
Przeboje Kabaretu pod 
Egidą [3]; widowisko

09:15 Znak Orła; odc. 2; 
serial TVP

09:50 Kardynał Bolesław 
Kominek - Strażnik 
„Gorącego żelaza”; film 
dokumentalny

10:25 Aniś ty dla Pona, ani 
Pon dla Tobie; film dok.

10:50 Ułani Andersa; film 
dokumentalny

11:55 Spór o historię – Czy 
możliwa jest jedna 
historia Europy; debata

12:35 Jurek Kukuczka – 
pożegnanie 1989; film 
dokumentalny

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Depozyt z 
rzecznego zakola

14:05 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa cz 1; cykl dok.

14:35 Sensacje XX wieku – 
Sprawa Admirała 
Canarisa cz 2; cykl 
dokumentalny

15:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad cz 
1; cykl dokumentalny

15:40 Święte miejsca 
Jerozolimy; film dokum.; 
Wielka Brytania (2007)

16:45 Historia Polski – 
Gdynia była pierwsza; 
film dokumentalny

17:45 Czas honoru; odc. 43 
„Sonderkommando 
Tiger”; serial TVP

18:40 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Debata o serii I; cykl rep.

19:15 „Sensacje XX wieku” 
– Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

20:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Wielka historia 
małych miasteczek 
Tykocin

20:35 Świadectwo historii. 
50 lat po zamachu na 
JFK; film dokumentalny; 
USA (2013)

21:40 Boża podszewka; odc. 
9/15; serial TVP

22:50 Kronika olimpijska; 
odc. 5 Berlin 36 - go. 
Olimpiada w cieniu 
swastyki; film dokum.; 
Białoruś (2012)

23:15 Kronika olimpijska; 
odc. 6 Barcelona - 92. 
Ostatnie złoto; film dok.; 
Białoruś (2014)

23:50 Komornik; dramat
01:40 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (52) - ; 
cykl reportaży

02:15 Boża podszewka; odc. 
9/15; serial TVP

7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: BKS 
Profit Credit Bielsko-Biała 
- ŁKS Commercecon Łódź

9:10 Atleci; magazyn 
10:00 Piłka nożna; Nice 1. 

liga: Podbeskidzie Bielsko-
Biała - Stal Mielec

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Asseco Resovia 
Rzeszów - Cerrad Czarni 
Radom

14:20 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: GKS Katowice - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: PGE Skra 
Bełchatów - Trefl Gdańsk

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Asseco Resovia 
Rzeszów - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

23:00 Z archiwum boksu: 
Boks; Gala w Miami Beach 
z 1964 roku; waga ciężka: 
Sonny Liston - 
Muhammad Ali

0:00 Boks; Gala w 
Częstochowie; waga 
ciężka: Tomasz Adamek - 
Fred Kassi

2:00 Boks
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3670; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Mam prawo; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /51/; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria I,; odc. 

13/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:05 Downton Abbey; odc. 
7/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2014)

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

Niebezpieczne palenie 
śmieci w domu

12:55 Natura w Jedynce – 
Dzika Iberia; cz. 1 
Wiosna; cykl 
dokumentalny; Holandia 
(2014); reż.:Alvaro 
Mendoza

14:00 Elif; odc. 140; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/181/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

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

odc. 3671; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3208; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/74/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

238; serial kryminalny 
TVP

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

program publicystyczny
23:30 Ostatnie tajemnice 

nazistów; film dokum.; 
Francja (2014)

00:35 S. W. A. T. – 
jednostka specjalna.; 
odc. 2; serial; USA (2017)

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

02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Dzwony wojny; odc. 

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

04:20 Notacje – Jerzy 
Szejbal. Rzecz 
wyobraźni; cykl 
dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl; odc. 185 
„Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej” sezon 9; 
serial komediowy TVP

06:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; reportaż

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

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

1746; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
491 - Cesarskie cięcie; 
serial TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc 30; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 85 
„Ojciec i syn”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu – Jordania: W 
piecu przyrody; serial 
dokumentalny; Holandia 
(2014); reż.:James 
Hemming

15:15 Na dobre i na złe – 18 
lat!; odc. 10; felieton

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

16:30 Koło fortuny; odc. 64 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 59; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1746; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1747; serial obyczajowy 
TVP

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

11; serial kryminalny TVP
22:40 Grupa specjalna 

„Kryzys”; odc. 5/10; 
serial; Japonia (2017)

23:35 American Heist. Skok 
życia; film fabularny; 
Luksemburg, Kanada 
(2014)

01:20 Bridget Jones – w 
pogoni za rozumem; 
komedia; Wielka Brytania, 
Francja, USA (2004)

03:15 Ostatnie piętro; 
thriller; reż.:Tadeusz Król

04:50 Art Noc: The Blind 
Boys of Alabama

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (561); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (68); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (360); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (288); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (689); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2574); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (735); 
serial paradokumentalny. 
Pięcioletniego Janka 
przyłapano na kradzieży. 
Do domu odprowadza go 
policja. Kobieta, która 
otwiera drzwi, twierdzi, że 
dziecko nie jest jej....

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (179); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (167); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2575); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (421); serial 
komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda 
Kiepskiego, jego rodziny i 
sąsiadów. Ferdynand i 
Halina będą obchodzić 
m.in. czterdziestą rocznicę 
ślubu.

20:05 Nasz nowy dom (106); 
reality show. Bohaterowie 
programu często 
mieszkają w warunkach, 
które zagrażają ich życiu i 
zdrowiu. Niestety nie 
mogą sobie pozwolić na 
remont lub...

21:10 Przyjaciółki (122); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:15 Zdrady (123); serial 
paradokumentalny

23:20 Gra o życie; film 
sensacyjny, USA 2008

1:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5139) - 
program

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

12 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

(2130) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (838) - 

program obyczajowy  
12:00 Szkoła (490) - 

program
13:00 19 + (191) - program
13:30 Szpital (727) - 

program obyczajowy  
14:30 Kuchenne rewolucje 5 

(5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (491) - 
program

16:30 19 + (192) - program
17:00 Ukryta prawda (839) - 

program obyczajowy  
18:00 Szpital (728) - 

program obyczajowy  
19:00 Fakty (7267) 
19:35 Sport (7250)
19:45 Pogoda (7247)
19:4; 9; Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(10/48) - program 

19:50 Uwaga! (5140) - 
program

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

(2587) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (105/118) - 

teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje 

16 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Jack Strong - film 
sensacyjny2014. Oparta 
na faktach opowieść o 
pułkowniku Ryszardzie 
Kuklińskim, który – będąc 
w samym środku systemu 
– samotnie podejmuje 
batalię przeciw Sowietom. 
Planując manewry Układu 
Warszawskiego, orientuje 
się, że Amerykanie 
odpowiedzą kontratakiem 
na terytorium Polski. 
Dzięki swojej determinacji, 
rozpoczyna wieloletnią, 
ryzykowną, wyczerpującą 
psychicznie współpracę z 
CIA…

01:10 Sęp - film 
sensacyjny2012. Policjant 
„Sęp” prowadzi 
dochodzenie w sprawie 
tajemniczych porwań 
groźnych przestępców i 
spotyka wielką miłość.; 
Oskarżony o podwójne 
morderstwo Radosław 
Raczek, podczas procesu 
zostaje odbity z najpilniej 
strzeżonego sądu w 
Polsce. Transmisję tego 
wydarzenia śledzi cała 
Polska…

03:55 Moc Magii (320/355) - 
program

05:05 Nic straconego

6:00 To moje życie! (167); 
telenowela 

7:00 Lombard. Życie pod 
zastaw (18/39); serial 
obyczajowy

8:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze 3 (21); serial 
sensacyjny

9:00 Kobra - oddział 
specjalny 7: Rock’n Roll 
(8); serial sensacyjny

10:00 Napisała: Morderstwo 
10: Zabójcze pieniądze 
(14/21); serial kryminalny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 7: Odliczanie 
(9); serial sensacyjny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles 4: Pod skórą 
(7/24); serial sensacyjny

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles 4: Ostra jazda 
(11/24); serial sensacyjny

13:50 Zbuntowany anioł 
(264); telenowela 

14:45 Królowa serc (16); 
telenowela 

15:45 Lekarze na start 
(5/52); serial obyczajowy

16:30 Lekarze na start 
(6/52); serial obyczajowy

17:15 Wojny magazynowe: 
Kanada (26); reality show

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw (22/39); serial 
obyczajowy

18:40 Lombard. Życie pod 
zastaw (23/39); serial 
obyczajowy

19:30 Gwiazdy lombardu 15 
(333); reality show. Do 
lombardu trafia 
autoportret gitarzysty The 
Rolling Stones...

20:00 Fred Claus: Brat 
Świętego Mikołaja; 
komedia, USA 2007

22:20 Cudotwórca; 
komediodramat, USA 
1998

0:50 American Pie: Księga 
miłości; komedia, USA 
2009. Nastoletni Rob, 
Nathan i Lube chcą jak 
najszybciej przeżyć 
inicjację z którąś z 
atrakcyjnych koleżanek. 
Czytają słynną ‚Księgę 
miłości’.

2:45 Zobacz to!: Ale numer! 
(37); program rozrywkowy

3:00 Biesiada na cztery pory 
roku: Garncarska (8/10); 
serial dokumentalny

3:25 Biesiada na cztery pory 
roku: Biesiada wiślana: 
Wiśnia nadwiślanka 
(9/10); serial 
dokumentalny

3:50 Taki jest świat 3 (33); 
program informacyjny

4:20 Biesiada na cztery pory 
roku: Biesiada noce i 
dnie: Andruty kaliskie 
(10-ost.); serial 
dokumentalny

4:50 Twój Puls (19); 
magazyn lifestylowy

5:35 Menu na miarę (3); 
program kulinarny

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 15; serial TVP

06:25 Czterdziestolatek; odc. 
7/21 - Judym, czyli czyn 
społeczny; serial TVP

07:25 Na sygnale; odc. 81 
„Być mężczyzną”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 82 
„Randka w ciemno”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:30 Komisarz Alex; odc. 
127 - Kolory milczenia; 
serial kryminalny TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 165 
„Trudna miłość” sezon 7; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 166 
„Podział” sezon 7; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 92 - 
Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 93 - 
Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
70 - Eden; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
71 - Powrót Piotra; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
622 - Demolka; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 82 
„Randka w ciemno”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 94 - 
Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 95 - 
Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 167 
„Urlop Boskich”sezon 7; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
72 - Fatum; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 199; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 96 - 
Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 97 - 
Nowatorska terapia; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
73 - Zatruta woda; serial 
kryminalny TVP

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

01:00 Londyńczycy II; odc. 
12/16; serial obyczajowy 
TVP

01:50 Londyńczycy II; odc. 
13/16; serial obyczajowy 
TVP

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
7/21 - Judym, czyli czyn 
społeczny; serial TVP

03:50 M jak miłość; odc. 
680; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 165; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2392
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Z ziemi włoskiej do 
Polski

06:30 Kraj się śmieje – 
Wszystkiego najlepszego 
czyli cnoty i zalety; cz. 2

07:35 Jeden z dziesięciu; 
18/98; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (51) - Zakupy

09:10 Koło fortuny; odc. 57 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (12) - Reżyser i 
aktor

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /65/ - „Piejo 
kury piejo” - Grzegorz z 
Ciechowa

11:05 Kabaretożercy; (4); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Kabaretowa Scena Dwójki 
- Historia świata w/g 
Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (1-2)

14:10 Familiada; odc. 2392; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście /1-2/

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Wakacje z 
Kabaretem - Szczecin 
2014.; (1)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Złota dynia na talerzu

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (44) - 
Israelitas; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 9 Islandia „... i 
Polacy”(40)

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (275); 
serial komediowy TVP

20:15 Kabaretożercy; (5); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (52) - Emigracja; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /44/ 
- Szmonces

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza; (13); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 56 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1); widowisko

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(2); widowisko

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(3); widowisko

03:50 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (18); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (79) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (197) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala przychodzi Ewa 
Jankowska ze swoim 
8-letnim synem Piotrkiem, 
który ma problemy z 
oddychaniem…

07:15 Sąd rodzinny (130) - 
program sądowy

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

09:10 Brzydula (161/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (162/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (472) - 

program obyczajowy. 
12:55 Sąd rodzinny (131) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (371) - 
program sądowy

14:55 Szpital (198) - 
program obyczajowy. 
Karetka przywozi do 
szpitala 30-letniego 
Wojciecha Malika, który 
nagle zasłabł w domu i 
upadając uderzył głową o 
biurko…

15:55 Druga szansa 2 (2/13) 
- serial

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

17:55 Brzydula (163/180) - 
serial obyczajowy. Marek i 
Ula, pod pretekstem 
służbowej wizyty w 
szwalni, przyjeżdżają do 
Spa. Marek próbuje 
uwieść Ulę. W końcu 
oboje lądują w łóżku…

18:30 Brzydula (164/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (473) - 
program obyczajowy

20:00 Wakacje w krzywym 
zwierciadle - komedia, 
USA 1983. Clark W. 
Griswold, wynalazca 
dodatków spożywczych, 
wyjeżdża z żoną Ellen i 
dwójką dzieci: Rusty i 
Audrey na zaplanowane 
przez komputer wakacje…

22:10 Oszuści (3/10) - serial
23:10 Niewierni (3/10) - 

serial
00:10 Showtime - komedia, 

USA 2002

02:20 Moc Magii (320/355) - 
program, Polska

04:30 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (2/14) - 
program lifestylowy

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (3/14) - 
program lifestylowy

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

07:55 W dobrym stylu 3 
(7/8) - program

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

09:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (4/6) - reality 
show 

10:25 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (2/13) - 
program rozrywkowy 

11:10 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (12/13) - 
program rozrywkowy 

12:10 Kuchenne rewolucje 7 
(11/15) - program 

13:10 Afera fryzjera 5 
(11/12) - program 

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (11/12) - 
program rozrywkowy 

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

- program 
15:55 36,6 2 (10/13) - 

program 
16:55 Wszystko o jedzeniu 2 

(8/13) - program 
lifestylowy 

17:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (12) - 
program lifestylowy 

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

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (7/13) - 
program rozrywkowy 

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

20:40 W czym do ślubu? 
(9/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (2/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 (12) - 
magazyn 

22:25 Pani Gadżet 14 
(11/12) - magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 4 
(8/12) - program 

23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 Oddział dla grubasów 

(1/10) - program 
00:40 Zapytaj lekarza 
01:20 Rzeka śmieci - 

program obyczajowy 
02:05 W roli głównej - 

Marcin Tyszka (1/6) - talk 
show 

02:35 W roli głównej - Jan 
Englert (5/8) - talk show 

03:05 W roli głównej - 
Mandaryna (5/8) - talk 
show 

03:30 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(8/16) - magazyn

08:00 PN - Bayern
10:00 Jak przychodzi 

zbawienie
11:20 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Wisła - 
podsumowanie

12:30 Piłka nożna - Puchar 
Konfederacji: 
podsumowanie 1/2 F, 3 
miejsce, Finał

13:30 PN - Barca
16:10 PN - Barca
16:45 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Meksyk

18:55 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa (9)

21:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - faza grupowa 
(10)

23:05 Sportowy Wieczór
23:35 Pływanie - Puchar 

Świata - Finał, Singapur - 
podsumowanie

07:00 Śląskie bez auta
07:20 Twarze TV Katowice
08:05 Wielka piątka Azji. Słoń; 

cykl dokum.; Niemcy (2015)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces 

Gospodarczy; odc. 9; mag.
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 998
10:50 Graj w zielone; odc. 8
11:15 Poświęcając życie 

prawdzie; film dokum.
11:55 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:30 Łódź kreatywna – 

Dorota Kempko; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Wiatr od morza; mag.
14:15 Wielka piątka Azji. Słoń; 

cykl dokum.; Niemcy (2015)
15:15 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
15:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na tygrysich 
ścieżkach

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 Graj w zielone; odc. 8; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Informator KZK GOP
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sola Scriptura; reportaż
18:20 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

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

magazyn
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
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 Graj w zielone; odc. 8; 

magazyn
23:05 Telekurier OPP
23:35 Wielka piątka Azji. Słoń; 

cykl dokum.; Niemcy (2015)
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na tygrysich 
ścieżkach

01:20 Poświęcając życie 
prawdzie; film dokum.

02:00 Antenowe remanenty
02:20 Smaki polskie
02:40 Wielka piątka Azji. Słoń; 

cykl dokum.; Niemcy (2015)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Graj w zielone; odc. 8
04:50 Wiatr od morza; mag.
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 998
06:20 Graj w zielone; odc. 8
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Na tygrysich 
ścieżkach

06:50 Był taki dzień – 23 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Gdynia była pierwsza; 
film dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (53) - 
Ludożercy; cykl reportaży

08:35 ALLEWIZJA (1)
09:20 Znak Orła; odc. 3 

Pierścień 1309 - 1312; 
serial TVP

09:55 Kronika olimpijska; 
odc. 5 Berlin 36 - go. 
Olimpiada w cieniu 
swastyki; film dokum.; 
Białoruś (2012)

10:20 Kronika olimpijska; 
odc. 6 Barcelona - 92. 
Ostatnie złoto; film 
dokum.; Białoruś (2014)

11:00 Wszystkie kolory 
świata – Egipt. Odc. 
16/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

12:05 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:20 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
5 Odbić Jana Karskiego; 
reportaż

12:40 Nowe Ateny
13:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Wielka historia 
małych miasteczek 
Tykocin

14:10 „Sensacje XX wieku” 
- Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad cz 
2; cykl dokumentalny

15:35 Świadectwo historii. 
50 lat po zamachu na 
JFK; film dokum.; USA 
(2013)

16:45 Historia Polski – 
Londyńskie dni generała 
Sikorskiego; film dokum.

17:50 Czas honoru; odc. 44 
„Tajna broń”; serial TVP

18:45 Taśmy bezpieki
19:25 „Sensacje XX wieku” 

- Strażnicy skarbów; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

20:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Parowóz 
Franciszek zapis 
ponownych narodzin

20:45 Liberty ships. Statki 
wolności; odc. 2/2; serial 
dokum.; Francja (2010)

21:50 Boża podszewka; odc. 
10/15; serial TVP

23:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Zygmunt 
II August; debata

23:40 Ośmiornica; s. 6; odc. 
6/12; serial; Włochy 
(1984)

00:50 Czarny serial – Śmierć 
pod gruzami; cykl dokum.

01:10 Czarny serial – 
Kościuszko; cykl dokum.

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (53) - 
Ludożercy; cykl reportaży

02:25 Boża podszewka; odc. 
10/15; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: Miedz Legnica - 
Raków Częstochowa

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Asseco Resovia 
Rzeszów - Cerrad Czarni 
Radom

11:20 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

13:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Asseco Resovia 
Rzeszów - Aluron Virtu 
Warta Zawiercie

15:10 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: Ruch Chorzów - Stal 
Mielec

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy. Atleci to 
magazyn dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: PGE Skra 
Bełchatów - Trefl Gdańsk

20:30 Boks; Gala w 
Częstochowie; waga 
ciężka: Tomasz Adamek - 
Fred Kassi

0:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska 
- Armenia

2:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska 
- Dania. Reprezentacja 
Polski mierzyła się na PGE 
Narodowym z Danią
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