
Policjanci z Myszkowa 
zatrzymali dwóch zło-
dziei. Zamaskowani męż-
czyźni, uzbrojeni w siekie-
ry, weszli do jednego z do-
mów w gminie Koziegło-
wy. Ich łupem padły dwa 
laptopy i gotówka. Tropy 
złodziei zaprowadziły 
śledczych do Katowic. 
Sprawcy zostali zatrzyma-
ni i usłyszeli zarzuty.

Do zdarzenia doszło w 
ubiegły wtorek około godziny 
7.00 w Pustkowiu Lgockim. 

Do jednego z budynków przez 
otwarte drzwi weszło dwóch 
zamaskowanych z siekierami 
mężczyzn. Pomijając właści-
cielkę domu, weszli do po-
mieszczenia biurowego,   za-
brali 3 tys. zł i dwa laptopy, a 
następnie uciekli w niezna-
nym kierunku. Zaalarmowa-
ni o zdarzeniu śledczy wpadli 
na trop 21 i 22- latka z Kato-
wic. Ich zatrzymanie okazało 
się tylko kwestią czasu. Pod-
czas przeszukania ich miesz-
kań u młodszego z nich poli-
cjanci dodatkowo odnaleźli 

25 działek marihuany. 
Mężczyźni usłyszeli zarzu-
ty kradzieży. Młodszy z 
nich- recydywista- odpo-
wie jeszcze za posiadanie 
środków odurzających. O 
ich dalszym losie zadecy-
duje sąd.
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Myszków

W „odwiedziny” 
z siekierą

Raport UOKiK

Chrzczone paliwo 
w Częstochowie

Oskarżony po latach

Były komendant 
stanie przed sądem

Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumen-
tów opublikował raport 
po przeprowadzonych 
kontrolach na stacjach 
paliw. Na liście stacji, 
które należy omijać, 
znalazły się też te z wo-
jewództwa śląskiego - 
wśród nich jedna jest z 
Częstochowy.

Kontrole przeprowa-
dzone były w okresie od 
16 stycznia do 31 paź-
dziernika. W tym czasie 
inspektorzy odwiedzili  
1367 stacji paliw.  Niepra-
widłowości stwierdzono w 
przypadku 2,3 procent 
pobranych próbek.   To 
wynik podobny do rezul-
tatu z 2016 roku.    W 
przypadku benzyny 
wśród nieprawidłowości 

wskazywano m.in. nie-
właściwą prężność par, 
zbyt wysoka może unie-
ruchomić silnik. Jeśli 
chodzi natomiast o olej 
napędowy to jednym z 
najczęstszych nieprawi-
dłowości była niewłaściwa 
odporność na utlenianie 
oraz  nieodpowiedni skład 
frakcyjny.

Wśród stacji, które 
sprzedawały „chrzczone” 
paliwo była jedna z Czę-
stochowy. Na stacji Ewan-
der Fuel  przy ul. Wrę-
czyckiej 11B benzyna za-
wierała  węglowodory ty-
pu aromatycznego.

Z pełnym raportem 
można zapoznać się na 
stronie  www.uokik.gov.
pl/kontrole_stacji_hur-
towni_paliw.php
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Prokurator Oddzia-
łowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu  w 
Katowicach skierował 
do Sądu Rejonowego 
w Częstochowie akt 
oskarżenia przeciwko 
Edwardowi K., byłemu 
Komendantowi Woje-
wódzkiemu Milicji 
Obywatelskiej w Czę-
stochowie.

Edward K. został 
oskarżony o popełnienie 
zbrodni komunistycz-
nych stanowiących jed-
nocześnie zbrodnie 
przeciwko ludzkości. 
Konkretnie chodzi wy-
danie decyzji o interno-
waniu 110 działaczy 
NSZZ „Solidarność”.

- Wydając owe decy-

zje Edward K. każdora-
zowo powoływał jako ich 
podstawę prawną de-
kret  o ochronie bezpie-
czeństwa państwa i po-
rządku publicznego w 
czasie obowiązywania 
stanu wojennego,  w sy-
tuacji gdy ten akt praw-
ny nie został opubliko-
wany i według po-
wszechnie przyjętych 
zasad prawnych nigdy 
nie obowiązywał - infor-
muje prok. Ewa Koj, Na-
czelnik Oddziałowej  Ko-
misji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi 
Polskiemu

w Katowicach.
Czyny zarzucane 

oskarżonemu zagrożone 
są karą pozbawienia 
wolności do lat 10.
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Można już korzy-
stać z aplikacji „Moja 
Komenda”. Za jej po-
średnictwem skontak-
tujemy się ze swoim 
dzielnicowym. Zawie-
ra ona również dane 
teleadresowe wszyst-
kich jednostek policji 
w Polsce. Jest dostęp-
na na telefony z An-
droidem i iOS, rów-
nież w trybie offline, 
bez dostępu do Inter-
netu. Usługa jest bez-
płatna.

Aplikacja „Moja Ko-
menda” umożliwia wy-
szukanie każdego dziel-
nicowego w Polsce. Aby 
to zrobić wystarczy wpi-
sać np. własny adres 
zamieszkania, a aplika-
cja odnajdzie funkcjo-
nariusza, który dba 
o nasz rejon zamieszka-
nia oraz pokaże, w któ-
rej jednostce on pracu-
je. Dzielnicowych może-
my wyszukać także po 
ich imieniu lub nazwi-
sku. Aby połączyć się 
z funkcjonariuszem wy-
starczy jedno kliknięcie. 
Wyszukiwarka dzielni-
cowych działa w trybie 

offline. Użytkownik nie 
musi mieć dostępu do 
Internetu, aby odnaleźć 
swojego dzielnicowego.

  Aplikacja „Moja Ko-
menda” zawiera także 
bazę teleadresową 
wszystkich komend 
i komisariatów w Pol-
sce, także rewiry dziel-
nicowych oraz poste-
runki. Została wyposa-
żona w dwa tryby wy-
szukiwania informacji. 
Po włączeniu usług lo-
kalizacyjnych w telefo-
nie sama odnajdzie naj-
bliższe policyjne obiek-
ty. Po przejściu w tryb 
online wystarczy jedno 
kliknięcie, by wskazała 
trasę do najbliższej ko-
mendy lub komisaria-
tu. Równie sprawnie 
połączy nas z dyżurny-
mi policjantami z wy-
branej jednostki. Do-
datkowo „Moja Komen-
da” umożliwia wyszu-
kanie po nazwie jed-
nostki, ulicy lub kodzie 
pocztowym.

Dostępna jest na te-
lefony z Androidem 
i iOS. Usługa jest bez-
płatna.
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ZGM TBS

Pierwsze obrady  
rad lokatorów

Chcą zmieniać swo-
je otoczenie, bliskie 
jest im społeczeństwo 
obywatelskie, a do te-
go działają aktywnie. 
W październiku przy 
oddziałach eksploata-
cji ZGM TBS w Czę-
stochowie swoją pra-
cę rozpoczęły Rady 
Lokatorów. Za miesz-
kańcami pierwsze 
spotkania.

Rady Lokatorów to 
odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców, którzy 
dotąd nie mieli swojej 
reprezentacji. Obecnie 
działają w ramach Spo-
łecznej Partycypacji Lo-
katorów. Funkcjonują 
dobrowolnie i nieodpłat-
nie. Dzięki uczestnictwu 
w Radach mieszkańcy 
mogą konsultować, dys-
kutować, współdecydo-
wać, a tym samym brać 
udział w zarządzaniu 
zasobem komunalnym. 
Lokatorzy pomagają też 
w zaplanowaniu róż-
nych inwestycji, dbają o 
ład przestrzenny, bez-
pieczeństwo i rozwój 
społeczny.

Na początku listopa-
da w sześciu oddziałach 
eksploatacji miejskiej 
spółki odbyły się pierw-
sze spotkania Rad. 
Zgłoszono podczas nich 
ponad 200 różnych po-
stulatów, m.in. takich 
jak: naprawa chodni-
ków, zainstalowanie 
oświetlenia na podwór-
kach, uzupełnienie ko-
szy i ławek, zagospoda-
rowanie terenów zielo-
nych, ogrodzenie pla-
ców zabaw, zadaszenie 
śmietników, budowa 
parkingów, wymiana 
drzwi do klatek, napra-
wa bądź uzupełnienie 
domofonów, przeprowa-
dzenie termomoderni-
zacji, naprawa elewacji, 
przeprowadzenie akcji 
edukacyjnej dotyczącej 
niedokarmiania gołębi, 
instalacja tabliczek in-
formacyjnych z nume-
rami alarmowymi. Poja-
wiły się także inne cie-
kawe pomysły: od likwi-
dacji barier architekto-
nicznych do zagospoda-
rowania hałd pokopal-
nianych i wprowadze-
nia programu badania 

piersi kobiet w przedzia-
le wiekowym 19-49 lat. 
Radni Rady Lokatorów 
z dzielnicy Raków pozy-
tywnie zaopiniowali też 
pomysł zorganizowania 
miejskiej zabawy sylwe-
strowej 2017 na Placu 
Orląt Lwowskich.

Wszystkie kwestie 
poruszane podczas 
spotkań nie pozostaną 
bez odpowiedzi. ZGM 
TBS chce wypracować 
takie rozwiązania, które 
będą satysfakcjonować 
lokatorów, a w przyszło-
ści podniosą komfort 
ich życia jako miesz-
kańców.

Na potrzeby akcji 
promującej działalność 
Rad Lokatorów, ZGM 
TBS w Częstochowie 
przygotował spot infor-
macyjny. Więcej infor-
macji na temat funkcjo-
nowania Rad Lokato-
rów można uzyskać w 
oddziałach eksploatacji 
ZGM TBS. Ich adresy 
znajdują się na stronie 
internetowej miejskiej 
spółki  www.zgm-tbs.
czest.pl. 
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Infrastruktura miejska

Będzie kolorowo  
i zielono

W parkach i na Promenadzie

Karmniki  
dla ptaków

Kompleksowe nasadzenia 
zieleni – w ramach inwestycji 
drogowej – prowadzone są na 
nowym i starym odcinku alei 
Bohaterów Monte Cassino. 
Z kolei z Budżetu Obywatel-
skiego sfinansowano nową 
zieleń na Ostatnim Groszu 
i Rakowie. Zmienia się też 
skwer Zbigniewa Religi – dzię-
ki Budżetowi Obywatelskie-
mu wzbogacił się o plenerową 
siłownię.

Wiosną przyszłego roku  
w alei Bohaterów Monte Cassino  
– na nowym odcinku od ul. Ja-
giellońskiej do ul. Żyznej – poza 
powstałą tam infrastrukturą 
drogową uwagę będą zwracać 
obsadzone drzewami i krzewami 
pasy zieleni przyulicznej. Nasa-
dzenia realizowane są w ramach 
inwestycji drogowej prowadzo-
nej przez Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu według projektu 
wykonanego we współpracy 
z Wydziałem Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa UM.

Ulica biegnie przez tereny, na 
których rosną dobrze prezentu-
jące się w tym otoczeniu natu-
ralne krzewy. Pas środkowy ob-
sadzony został różą pomarsz-
czoną, w pasach przyległych do 
chodników rozmieszczono nasa-
dzenia śnieguliczki koralowej, 
na skarpach zaplanowano nato-
miast grupy berberysów oraz 
tawliny. Na zieleńcach po obu 
stronach drogi – tam, gdzie na 
obsadzenie zezwolił Miejski Za-

rząd Dróg i Transportu – poja-
wiły się rzędy lip drobnolistnych 
w odmianie ,,Greenspire”, co 
nawiązuje do zadrzewienia na 
starym odcinku alei. Łącznie 
w obrębie inwestycji znajduje się 
blisko 23 tys. krzewów oraz 311 
drzew.

Dotychczasowy odcinek alei 
Bohaterów Monte Cassino  – od 
skrzyżowania z ul. Mickiewicza 
do ul. Jagiellońskiej – nabierze 
wiosną zupełnie nowego, wyjąt-
kowego wyglądu dzięki kwitną-
cym kwiatom cebulowym. Jako 
pierwsze wczesną wiosną po-
winny zakwitnąć różnokolorowe 
krokusy, później żółte żonkile, 
a w końcu najwyższe z posadzo-
nych roślin – czosnki ozdobne 
o fioletowych kwiatach, które 
będą zdobić ulicę przez kilka ko-
lejnych lat w okresie od przeło-
mu marca i kwietnia do począt-
ku czerwca. Nasadzenia wyko-
nano metodą mechanicznego 
sadzenia, podobnie jak wcze-
śniej na ulicach Krakowskiej, 
Sobieskiego, Szajnowicza-Iwa-
nowa i alei Jana Pawła II. W pa-
sie drogowym alei Bohaterów 
Monte Cassino posadzono 65 
tys. cebulek na powierzchni ok. 
500 m2. Całkowity koszt prac 
wyniósł niecałe 37 tys. zł.

Na  skwerze Zbigniewa Religi  
przy ul. św. Barbary – w ramach 
realizacji jednego z zadań tego-
rocznego Budżetu Obywatel-
skiego – pojawiła się siłownia te-
renowa, wyposażona w 11 urzą-
dzeń o wysokim standardzie, 

odznaczających się dużą trwało-
ścią i bezawaryjnością. W przy-
szłości, wokół siłowni planuje 
się położenie tzw. mat przerosto-
wych, łączących zalety natural-
nej, trawiastej nawierzchni 
i syntetycznego podłoża gumo-
wego. Zieleniec może więc doce-
lowo przeobrazić się w kolejne 
atrakcyjne miejsce rekreacji dla 
okolicznych mieszkańców –   ze 
względu na swoją lokalizację nie 
ma tam tylu ograniczeń możli-
wości zagospodarowania, co 
w zabytkowych parkach Staszi-
ca i 3 Maja. Koszt realizacji 
obecnego etapu prac wyniósł 
nieco ponad 70 tys. zł.

W ramach realizacji związa-
nych z zielenią zadań z Budżetu 
Obywatelskiego zagospodaro-
wano dwa zieleńce – na wysoko-
ści bloku przy alei Niepodległo-
ści 29 oraz bloku przy ul. Schul-
za 1, pomiędzy ogrodzeniem 
Miejskiego Przedszkola nr 33 
a parkingiem. Zadanie przy alei 
Niepodległości, pod nazwą  „Za-
zielenienie Grosza”, polegało na 
posadzeniu 24 drzew liściastych 
– w tym lip i klonów – w obrębie 
zieleńca. Koszt zadania to po-
nad 9 tys. zł. Z kolei   zadanie 
przy ul. Schulza, pod nazwą  
„Nowe drzewa na Rakowie”, po-
legało na posadzeniu 9 szt. 
brzóz pożytecznych ,,Dooren-
bos” i 47 m żywopłotu z 282 
sztuk irgi błyszczącej. Realiza-
cja tego zadania zamknęła się 
kwotą ponad 8 tys. zł.

kg

Zamontowano karmniki 
w ramach corocznego zimo-
wego dokarmiania ptaków 
w Parkach Podjasnogórskich 
i przy Promenadzie Niemena.

Od kilku lat karmniki i tablice 
informacyjne „Karmnikowi go-
ście” są   montowane w stałych 
punktach przed nastaniem trud-
nych dla ptaków warunków at-
mosferycznych.

Są regularnie czyszczone, 
w razie potrzeby naprawiane 
oraz uzupełniane odpowiednią 
karmą dla ptaków - głównie na-

sionami słonecznika i tłuszczem 
zwierzęcym - dobrze przyswaja-
ną przez większość gatunków, 
która długo zachowuje świeżość 
i nie zamarza.

Ich okres użytkowania trwa 
z reguły od czasu zamontowania 
do końca marca, ale może zostać 
wydłużony w przypadku złych 
warunków atmosferycznych.    

Wiosną karmniki są demonto-
wane, konserwowane i przecho-
wywane do następnego sezonu.

3 karmniki zamontowano 
wraz z tablicami informacyjny-
mi. kg

Inwestycje Fortum

50 milionów na czyste 
powietrze

Fortum realizuje kom-
pleksowy pakiet inwesty-
cyjny w Częstochowie, 
który ma na celu zwięk-
szenie efektywności pro-
dukcji energii i poprawę 
jakości powietrza w mie-
ście. Jak dotychczas fir-
ma zmodernizowała ko-
tłownię szczytową przy 
ulicy Pankiewicza i podję-
ła prace przygotowawcze 
do kluczowego etapu in-
westycji o wartości około 
50 milionów złotych, któ-
ry rozpocznie się na po-
czątku przyszłego roku.  
Dodatkowo w najbliższym 
czasie firma planuje likwi-
dację wysłużonej kotłow-
ni przy ul. Brzeźnickiej.

Od wielu lat Fortum za-
pewnia mieszkańcom Czę-
stochowy pewne i bezpiecz-
ne dostawy ciepła sieciowe-
go. Podstawowym źródłem 
ciepła jest oddana do użyt-
ku w 2010 roku nowocze-
sna i ekologiczna elektro-
ciepłownia, która produku-
je ponad 86 proc. ogółu cie-
pła sieciowego wytwarzane-
go w mieście. Mimo to, For-
tum zdecydowało się na 
wdrożenie w Częstochowie 

kompleksowego planu in-
westycyjnego, nastawione-
go na poprawę jakości po-
wietrza i zwiększenie efek-
tywności produkcji. Jego 
podstawowym elementem 
będzie budowa czterech 
niezależnych instalacji od-
siarczania, odpylania i oda-
zotowania spalin kotłów 
szczytowych, które pracują 
przy ulicy Rejtana.

–  Nowe instalacje pozwo-
lą nam na wykonanie kolej-
nego kroku w stronę popra-
wy jakości powietrza w re-
gionie. W tym wypadku 
działamy nieco wbrew zasa-
dzie, że lepsze jest wrogiem 
dobrego, ponieważ inwestu-
jemy w rozwój obiektu, któ-
ry już teraz znajduje się w 
czołówce najbardziej nowo-
czesnych i ekologicznych 
zakładów tego typu. Inwe-
stycja pozwoli jednak na do-
datkowe zmniejszenie emi-
sji i przyniesie pozytywny 
efekt środowiskowy. Dzięki 
temu nasze źródła energii 
będą również spełniać za-
ostrzone standardy unijne 
znacznie wcześniej niż jest 
to wymagane –  zaznacza  
Piotr Górnik, dyrektor ds. 
energetyki cieplnej Fortum.

Nowe instalacje przy ulicy 
Rejtana to jeden z elementów 
kompleksowego planu inwe-
stycyjnego realizowanego 
przez Fortum w Częstocho-
wie. Jak dotychczas firma 
wykonała już warte ponad 
milion złotych prace w ko-
tłowni przy ul. Pankiewicza, 
gdzie zmodernizowała stację 
uzdatniania wody, wybudo-
wała nowy komin oraz uno-
wocześniła układ odpopiela-
nia spalin. W ramach proce-
su inwestycyjnego Fortum 
planuje także likwidację wy-
służonej kotłowni przy ulicy 
Brzeźnickiej.

– Konsekwentnie inwestu-
jemy w rozwój naszych źró-
deł ciepła. Jednym z priory-
tetów jest dla nas ogranicza-
nie wpływu na środowisko 
naturalne.  Przed nami bar-
dzo intensywny czas – oprócz 
budowy nowych instalacji, 
planujemy także likwidację 
wysłużonej kotłowni przy ul. 
Brzeźnickiej. Prace obejmą 
wyburzenie komina oraz de-
montaż kotłów i pozostałych 
urządzeń produkcyjnych  –  
wyjaśnia Andrzej Starzyński, 
kierownik Elektrociepłowni 
Fortum w Częstochowie.
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Działająca przy osiedlowej kotłowni 
hydrofornia w Rędzinach nie  była 
gruntownie remontowana od  wielu 
lat. Aż do  tego roku. Właśnie zakoń-
czyła się jej modernizacja, obejmują-
ca także zbiornik wody pitnej i  stud-
nię głębinową. Doszła do  skutku 
dzięki dotacji z  gminy w  wysokości 
185 tys. zł

Urządzenia w  hydroforni przez  lata by-
ły jedynie doraźnie naprawiane i  uszczel-
niane. Pompy przeciekały, wszystko było 
skorodowane. W  dodatku stare urządze-
nia zużywały dużo energii elektrycznej.

– W  2012 roku kotłownia została wyre-
montowana, ale  w  pomieszczeniu, w  
którym znajduje się hydrofornia nie  zro-
biono nic. Była w  opłakanym stanie – 
mówi wójt Paweł Militowski.

Niezbędna była gruntowna moderni-
zacja, która  do skutku doszła w  tym ro-
ku.     Prace już się zakończyły. Dzięki 

dotacji w  wysokości 185 tys. zł, udzielo-
nej przez  gminę Zarządowi Gospodarki 
Mieszkaniowej i  Komunalnej w  Rędzi-
nach, hydrofornia wygląda teraz jak no-
wa. Jak nowa też funkcjonuje, ponieważ 
zastosowano zupełnie inną, nowoczesną 
technologię, która  przyniesie oszczędno-
ści jeśli chodzi o  koszty zużycia energii 
elektrycznej. Modernizacja objęła po-
nadto studnię głębinową i  zbiornik wo-
dy pitnej.
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Gmina Olsztyn w czołówce
Po raz kolejny gmina Olsztyn 

triumfuje w prestiżowym rankingu 
dziennika „Rzeczpospolita”, w kate-
gorii „Europejski Samorząd”. Wśród 
samorządów pozyskujących najwięcej 
funduszy unijnych jest na 7. miejscu 
w kraju, 2. miejscu w województwie 
śląskim i 1. miejscu w powiecie czę-
stochowskim.  

Ranking opublikowała „Rzeczpospoli-
ta”. Gmina Olsztyn zdobyła 81,11 pkt 
(na 100 możliwych). Pod uwagę brano 
liczbę nowych projektów, wartość umów 
podpisanych w 2016 roku, w przelicze-
niu na jedną osobę oraz wartość środ-
ków unijnych w budżecie, także w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca.  

Warto zaznaczyć, że gmina Olsztyn by-
ła bezkonkurencyjna wśród gmin wiej-
skich w skali   całego kraju, pod wzglę-
dem ilości nowych projektów (12) oraz 
kwoty środków unijnych w budżecie w 
przeliczeniu na osobę (10 525 zł). W tego-
rocznym rankingu największą wagę 

punktową kapituła przyznawała jednak 
za łączną wartość podpisanych umów. I 
tak po przeliczeniu wszystkich kryteriów 
gmina Olsztyn zajęła ostatecznie  7. miej-
sce w kraju, 2. w województwie śląskim.    

Ranking przygotowany był w dwóch 
etapach. W pierwszym wybrano miasta i 
gminy, które najlepiej   zarządzały swo-
imi finansami w latach 2012–2015 i jed-
nocześnie najwięcej w tym czasie inwe-
stowały.  

Do drugiego etapu zakwalifikowano 
565 samorządów. W grupie tej znalazło 
się 65 miast na prawach powiatu, 250 
gmin miejskich i miejsko- wiejskich oraz 
250 gmin wiejskich.

W rankingu wykorzystano dane z Mi-
nisterstwa Finansów oraz z Minister-
stwa Rozwoju. Zestawienie powstało na 
podstawie informacji o przychodach z 
funduszy UE oraz na podstawie wielko-
ści przyznanego samorządom wsparcia 
unijnego z krajowych i regionalnych pro-
gramów operacyjnych na lata 2014-
2020. 

W Restauracji Mały Dworek odbył 
się jubileuszowy, X Charytatywny Bal 
Miłośników Gminy Olsztyn. Dochód z 
balu przeznaczony zostanie na lecze-
nie Pawła Sitaka, 12- letniego miesz-
kańca Kusiąt.

Wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kuchar-
ski oraz zastępca wójta, Małgorzata Hała-
dyj wręczyli sześć statuetek „Olsztyńskie-
go Anioła Stróża” osobom szczególnie za-
służonym dla Gminy Olsztyn.

Sylwetki laureatów, przybliżyła go-
ściom dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Mariola Matysek. Oprawę tegorocz-
nej uroczystości uświetnił występ Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Olsztyn   
pod dyrekcją Tomasza Hadriana. Fanfary, 
marsze oraz walc nr 2 z II Suity jazzowej 
Dymitra Szostakowicza sprawiły, że zgro-
madzeni na sali nagrodzili muzyków okla-
skami   na stojąco.

Dodatkową atrakcją wieczoru był go-
dzinny recital Renaty Zarębskiej, która 
zaprezentowała swoje największe przebo-
je. Zaproszonych gości do tańca porwał 
Piotr „Dziker” Chrząstek.

Laureaci Statuetek ,,Olsztyńskiego 
Anioła Stróża” w 2017 roku to:

Edyta Czajkowska  – (wyróżniona w 
kategorii: Działalność społeczna i troska o 
człowieka). Kierownik Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olsztynie oraz prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kusiętach. 
Wiceprezes Zarządu Gminnego Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Jedyna kobieta 
w powiecie częstochowskim kierująca 
strażackim pojazdem bojowym. Współor-
ganizatorka wielu wydarzeń sportowych, 
kulturalnych i rekreacyjnych na terenie 
gminy. Radna Gminy Olsztyn w latach 
2006-2014. Przy współpracy z Nadleśnic-
twem Złoty Potok organizatorka spotkań 
integracyjno – poznawczych dla młodzie-
ży niedostosowanej społecznie.    

Marcin Poch  – (wyróżniony w katego-
rii: Działalność społeczna i troska o czło-
wieka). Radny Gminy Olsztyn obecnej ka-
dencji. W czasie swojej działalności dał się 
poznać jako osoba otwarta na potrzeby 
mieszkańców. Mocno zaangażowany w 
życie lokalnej społeczności i aktywnie pra-
cujący na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn. 
Wspiera szkołę i jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej   w Kusiętach. Promuje 
aktywność sportową i zdrowy tryb życia. 
Inicjator spotkań integracyjnych nad je-
ziorkiem krasowym w Kusiętach. Organi-
zator zawodów wędkarskich dla najmłod-
szych oraz Morsowania.    

Silvia i Roman Sobczykowie  – (wyróż-
nieni w kategorii: Działalność społeczna i 
troska o człowieka). Właściciele firmy So-
kpol Sp. z o.o. Poza różnorodną produkcją 
branżową realizują również działania spo-
łeczne. Wspomagają lokalne instytucje, 
szkoły oraz stowarzyszenia. Pomocy 
udzielają w formie finansowej oraz w for-

mie darowizn rzeczowych. Aktywnie 
wspierają wszelkie inicjatywy na rzecz 
dzieci i młodzieży. Z naszą Gminą współ-
pracują od około 20 lat. Pani Silvia jest 
założycielką Fundacji ,,Kropla szczęścia”, 
której celem jest działalność charytatyw-
na i dobroczynna. Fundacja zaangażowa-
ła się w pomoc dla 12 letniego Pawła Sita-
ka z Kusiąt, któremu dzisiaj na balu rów-
nież pomagamy.

Wojciech Mścichowski  – (wyróżniony 
w kategorii: Promocja i turystyka). Eme-
rytowany dziennikarz związany z Tygo-
dnikiem Katolickim ,,Niedziela”. Pasjonat 
turystyki, fotografii, miłośnik tradycji i 
kultury ludowej, szeroko zaangażowany 
w sprawy społeczne. Mieszkając w Czę-
stochowie szczególnie upodobał sobie re-
gion Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w 
tym niepowtarzalne piękno Olsztyna 
opromienionego „Słońcem Jury”. Podczas 
spotkań niemal w całym kraju stał się 
swoistym ambasadorem i propagatorem 
naszej Gminy. Efektem sympatii do Olsz-
tyna jest ponad sto artykułów prasowych, 
internetowych, fotoreportaży i wystaw fo-
tograficznych.

Grzegorz Trąbski  – (wyróżniony w ka-
tegorii: Oświata, kultura i sztuka). Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Zrębicach. Nauczyciel 
wychowania fizycznego z 19-letnim sta-
żem. Radny Gminy Olsztyn III i IV kaden-
cji. Współzałożyciel Stowarzyszenia Od-
nowy Wsi Zrębice i Krasawa. Inicjator bu-
dowy hali sportowej i oddziału przed-
szkolnego przy szkole w Zrębicach. Współ-
organizator wydarzeń kulturalnych i 
sportowych. Prężnie współpracuje z Para-
fią pw. św. Idziego, Ochotniczą Strażą Po-
żarną, Wspólnotą Gruntową, Kołem Go-
spodyń Wiejskich organizując wspólne 
działania na rzecz wsi. Aktywnie uczestni-
czy w życiu Gminy.

Irena i Mirosław Tomalscy  – (wyróż-
nieni w kategorii: Gospodarka i przedsię-
biorczość). Od dwudziestu paru prowa-
dzą firmę rodzinną na terenie naszej 
gminy. Rozbudowując ją zmienili wize-
runek Olsztyna. Pani Irena to altruistka, 
wrażliwa na potrzeby innych, często an-
gażuje się w akcje pomocowe. Pasją Pani 
Ireny jest historia. Gromadzi stare karty 
pocztowe, zdjęcia i dokumenty. Realizu-
je swoją pasję w Punkcie Dokumentacji 
Dziejów Gminy Olsztyn, działającym 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Olsz-
tynie. Pan Mirosław był radnym Gminy 
Olsztyn przez trzy kadencje. W ostatniej 
kadencji pełnił funkcję członka Zarządu 
Gminy. Obecnie jest członkiem Zarządu 
Polskiego Centrum Handlowego ,,Jagiel-
lończycy”. Jego hobby to myślistwo. Jest 
myśliwym od około 30 lat. Obecnie jest 
łowczym Koła Łowieckiego ,,Orlik” w Bi-
skupicach. Państwo Tomalscy aktywnie 
uczestniczą w życiu społecznym gminy 
Olsztyn.

Olsztyńskie anioły rozdane
OLSZTYN

Hydrofornia jak nowa

W  październiku rozpoczęła się 
przebudowa wiekowej już sieci wodo-
ciągowej na  ul. Warszawskiej w  Ko-
ścielcu. Niebawem mają być uzgadnia-
ne z  mieszkańcami terminy przebu-
dowy samych przyłączy. Wiosną nato-
miast zrealizowana zostanie tutaj in-
westycja drogowa, na  którą gmina 
pozyskała unijne dofinansowanie

Inwestycja wodociągowa, wykonywa-
na przez  pracowników Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i  Kanalizacji w  Częstocho-
wie, obejmuje odcinek 2282,5 m, licząc 
razem z  przyłączami. Roboty ruszyły 18 
października. Ich zakończenie planowa-
ne jest na  przełomie marca i  kwietnia 
2018 roku. Niebawem powinny się roz-
począć prace bezpośrednio dotyczące 
przyłączy do  posesji mieszkańców.

– Przebudowy, przepięcia przyłączy 
będą prowadzone etapowo. Pierwszy 
etap obejmuje odcinek ok.600 m do  ul. 
Madalińskiej – informuje Karolina Ko-
walska, rzecznik prasowy PWiK w  Czę-
stochowie. – Obecnie trwają prace zwią-
zane z  badaniem szczelności wskazane-
go odcinka, następnie Centralne Labo-
ratorium wykona badania fizyko-che-
miczne oraz  mikrobiologiczne stwier-
dzające, że  woda z  wodociągu jest zdat-
na do  picia. Zakres prac nad  przebudo-
wą przyłączy rozpocznie się po  otrzyma-
niu sprawozdań z  badań. Terminy 

uzgadniane będą z  odbiorcami od  28 li-
stopada – zapowiada.

Kiedy tylko  wodociąg będzie gotowy, 
na  ul. Warszawską wejdą pracownicy 
firmy „Larix” z  Lublińca, która  na zlece-
nie gminy przebuduje drogę w  ciągu kil-
ku tygodni. Inwestycja drogowa będzie, 
a  w  zasadzie już jest (rozstrzygnięcie 
przetargu nastąpiło latem) realizowana 
w  formule „zaprojektuj i  wybuduj”. 
Łączny koszt to  2,3 mln zł. Warszawska 
zyska całkiem nową nawierzchnię asfal-
tową na  odcinku ponad 2 km i  szeroko-
ści 6 m. W  zakresie prac jest także: ciąg 
pieszo-jezdny o  szerokości 3 m, zjazdy 
publiczne, parking na  10 stanowisk, 
utwardzenie poboczy, przepust na  cieku 
Pijawka, odwodnienie i  regulacja rowów 
oraz  perony przystankowe dla GZK Rę-
dziny. Wójt Paweł Militowski podkreśla, 
że  ciąg pieszo-jezdny jest bardzo istotny 
z  punktu widzenia bezpieczeństwa. Wy-
konanie samego chodnika i  ścieżki ro-
werowej z  odwodnieniem kosztowałoby 
jednak niewiele mniej, a  po wymianie 
wodociągu asfalt i  tak trzeba byłoby od-
budować.

– Jestem zdania, że  przy każdej dro-
dze dochodzącej do  szkoły powinien być 
chodnik – podkreśla wójt. – Dzięki pozy-
skaniu unijnego dofinansowania wyko-
namy inwestycję kompleksowo. Powsta-
nie droga na  miarę XXI wieku, która  bę-
dzie służyła na  lata – zwraca uwagę.

Na  Warszawskiej przebudowują 
sieć wodociągową

OLSZTYN

oprac. kg

RĘDZINY
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Broń w samochodzie
Policjanci z wy-

działu ruchu dro-
gowego rybnickiej 
komendy zatrzy-
mali mężczyznę, 
który w samocho-
dzie przewoził 
broń. Podczas kon-
troli pojazdu stró-
że prawa znaleźli 
również woreczek 
strunowy z białym 
proszkiem, nóż, ta-
sak i gaz pieprzo-
wy. 44-mieszka-
niec Pszowa usły-
szał prokurator-
skie zarzuty. Grozi 
mu kara do 10 lat 
więzienia.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego 
rybnickiej komendy zostali skierowani na 
miejsce zdarzenia drogowego, do którego 
doszło w Rybniku na ulicy Obwiednia Po-
łudniowa. Z przekazanych przez zgłasza-
jącego informacji wynikało, że kierowca 
busa miał uderzyć w latarnię i wpaść do 
rowu. Mundurowi po przyjeździe na miej-
sce zdarzenia zobaczyli stojący w przy-
drożnym rowie samochód, a w nim kobie-
tę i mężczyznę. 44-latek przyznał się do 
prowadzenia pojazdu. Twierdził, że za-
snął za kierownicą. Stróże prawa spraw-
dzili stan trzeźwości kierującego. Był 
trzeźwy. Podczas wykonywania przez po-
licjantów czynności na miejscu zdarze-
nia, oboje byli jednak bardzo pobudzeni i 
zdenerwowani. Ich zachowanie wzbudziło 

podejrzenia mundurowych. Podczas kon-
troli auta policjanci znaleźli i zabezpieczy-
li woreczek strunowy z białym proszkiem, 
nóż, tasak, gaz pieprzowy oraz broń pal-
ną. 44-letni mężczyzna oraz 20-letnia ko-
bieta zostali zatrzymani i osadzeni w poli-
cyjnym areszcie. Kierującemu pobrano 
krew do badań na zawartość innych 
środków. 44-letni mieszkaniec Pszowa 
został przewieziony do rybnickiej proku-
ratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania 
broni palnej oraz wyrabiania broni bez 
wymaganego zezwolenia. Za tego typu 
przestępstwa grozi kara do 10 lat więzie-
nia. Wobec mężczyzny został zastosowa-
ny środek zapobiegawczy w postaci dozo-
ru policyjnego. Na tym etapie prowadzo-
nego postępowania kobieta została prze-
słuchana w charakterze świadka

Przyszła jako świadek, 
wyszła jako podejrzana

Ucieczka z 9-letnim dzieckiem

Chcieli upozorować 
samobójstwo?

Do 5 lat za kratami grozi 28-letnie-
mu kierowcy audi, który nie zatrzymał 
się do kontroli drogowej. Sprawca, któ-
ry wiózł jako pasażera swoje 9-letnie 
dziecko, uciekał przed policyjnym po-
ścigiem, łamiąc po drodze wszelkie 
możliwe przepisy ruchu drogowego 
i stwarzając poważne zagrożenie bez-
pieczeństwa. Jak się okazało, mężczy-
zna nie zatrzymał się do kontroli, bo 
nie nie miał prawa jazdy.

W sobotę wieczorem w Kalnej na ul. Wi-
dokowej, mundurowi zamierzali zatrzy-
mać do kontroli drogowej kierującego au-
di. Na widok radiowozu i policjanta, infor-
mującego go o zatrzymaniu sygnałem la-
tarki, sprawca skręcił w polną uliczkę 
i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim 
w pościg. Kierowca nie reagował na sy-
gnały świetlne i dźwiękowe zmuszające go 
do zatrzymania. Jechał z nadmierną pręd-
kością. Celowo wyłączył też światła mija-
nia, aby w ciemnościach zgubić radiowóz. 
W pewnym momencie z polnej drogi wje-

chał na ul. Spacerową, a następnie Wido-
kową i kontynuował ucieczkę w kierunku 
Łodygowic. Po drodze łamał wszelkie moż-
liwe przepisy ruchu drogowego. Z dużą 
prędkością przejeżdżał progi zwalniające. 
Nie stosował się do linii podwójnej ciągłej 
i niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy. 
Policjanci zatrzymali 28-letniego kierowcę 
na granicy Kalnej i Łodygowic. W samo-
chodzie, wspólnie z nim podróżował jego 
9-letni syn. Jak się okazało, mężczyzna 
uciekał, bo nie posiadał uprawnień do 
prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wkrótce usłyszy zarzuty. Za niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej grozi mu 
do 5 lat za kratami. O jego dalszym losie 
zadecyduje wkrótce prokurator.

Przypominamy, że od 1 czerwca br. nie-
zatrzymanie się do kontroli jest przestęp-
stwem. Kierowca uciekający przed policją 
musi liczyć się z karą od 3 miesięcy do 5 
lat więzienia. Na uciekinierów sąd będzie 
też nakładał bezwzględny zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów na okres od 
roku do 15 lat.

Kryminalni z Mikołowa zatrzymali 
dwóch mężczyzn mających związek ze 
śmiercią mieszkańca Orzesza, którego 
ciało odnaleziono na torach. Jak wyni-
ka z zebranego w sprawie materiału 
dowodowego, 24-latek nie zginął na 
skutek nieszczęśliwego wypadku, a ce-
lowego działania. Wobec zatrzyma-
nych mężczyzn, którzy usłyszeli już 
zarzuty, sąd rejonowy zastosował śro-
dek zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na 3 miesiące.

Ciało 24-letniego orzeszanina odnale-
ziono w sobotę 18 listopada tego roku na 
torach w pobliżu dworca kolejowego w 
centrum Mikołowa. Na miejscu natych-
miast pojawili się policjanci z mikołow-
skiej komendy. Ustalono, że 24-latek zo-
stał potrącony przez pociąg relacji Rybnik-
-Kraków, który przez mikołowską stację 
przejeżdżał o 5.09. Pojawiło się zasadnicze 
pytanie, jak młody orzeszanin znalazł się 
w tym miejscu i jakie były okoliczności 
zdarzenia. Od tego momentu wykonano 
szereg czynności zmierzających do wyja-
śnienia sytuacji. Policjanci zabezpieczyli 
kilkanaście nagrań miejskiego monitorin-
gu, aby krok po kroku odtworzyć ostatnie 
godziny życia młodego mieszkańca 
Orzesza. Także dzięki relacjom świadków, 
po kilku dniach śledztwa śledczy zatrzy-
mali dwóch mężczyzn: 27-letniego mikoło-
wianina oraz jego 42-letniego kompana.

Ustalenia śledczych wskazują, że noc z 

17 na 18 listopada cała trójka spędziła na 
terenie Mikołowa. Wszystko zakończyło 
się w rejonie mikołowskiego dworca, gdzie 
pomiędzy 24-letnim orzeszaninem a 
27-letnim mikołowianinem doszło do nie-
porozumienia na tle finansowym. Wtedy 
to właśnie 27-latek miał dusić swojego 
kompana. Następnie postanowił upozoro-
wać samobójstwo 24-latka, układając je-
go ciało na torach, w czym miał mu po-
móc 42-letni mikołowianin.

W miejscu zdarzenia przeprowadzono 
eksperymenty procesowe, które potwier-
dziły dotychczasowe ustalenia. Zatrzyma-
ni mężczyźni zostali doprowadzeni do Pro-
kuratury Rejonowej w Mikołowie, gdzie 
usłyszeli zarzuty zabójstwa, wywierania 
wpływu na świadka i utrudniania postę-
powania karnego.

Decyzją Sądu Rejonowego w Mikołowie 
wobec podejrzanych zastosowano środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na 3 miesiące.

Pomogli niepełnosprawnemu

Z maczetą i paralizatorem  
po zwrot długu

Policjanci z jastrzębskiej patrolówki 
pomogli niepełnosprawnemu mężczyź-
nie. Okazało się, że 41-letni człowiek 
na wózku inwalidzkim został oślepio-
ny przez światła samochodu i uderzył 
w znak drogowy. W efekcie rozłączyło 
mu się elektryczne zasilanie wózka. 
Interwencję zgłosił przypadkowy świa-
dek, który zareagował i powiadomił o 
zdarzeniu policję. Stróże prawa pomo-
gli jastrzębianinowi, dzięki czemu bez-
piecznie trafił on do domu.

Do zdarzenia doszło na ulicy Rybnic-
kiej. Stróże prawa zostali powiadomieni 
przez przypadkowego świadka o niepełno-
sprawnym mężczyźnie na wózku inwa-
lidzkim, który miał wjechać do rowu. Poli-
cjanci z jastrzębskiej patrolówki pojechali 
w rejon ronda Ostaszewskiego. Okazało 
się, że 41-letni człowiek na wózku inwa-
lidzkim został oślepiony przez światła ja-
dących samochodów i uderzył w znak 
drogowy. W efekcie rozłączyło mu się elek-

tryczne zasilanie wózka. Stróże prawa po-
mogli jastrzębianinowi, dzięki czemu bez-
piecznie trafił on do domu.

Policjanci przypominają, by - mimo co-
dziennego pośpiechu - zwracać uwagę na 
osoby, które potrzebują naszej pomocy. 
To może być drobna przysługa, która dla 
chorej osoby znaczy bardzo dużo.

Stróże prawa z czeladzkiego komisa-
riatu, wsparci przez katowickich poli-
cjantów, zatrzymali trzech młodych 
mężczyzn, którzy chcąc wymusić 
zwrot wierzytelności, grozili śmiercią 
53-letniemu czeladzianinowi. Na roz-
mowę z dłużnikiem „windykatorzy” 
wybrali się na umówione wcześniej 
miejsce do Czeladzi uzbrojeni między 
innymi w maczetę, drewnianą pałkę 
oraz paralizator elektryczny. Dalszym 
losem zatrzymanych zajmie się sąd i 
prokurator. Grozi im 10 lat więzienia.

38-letni katowiczanin pożyczył 53-let-
niemu mieszkańcowi Czeladzi 60 tys. zło-
tych. Umowa pożyczki wprawdzie przewi-
dywała wniesienie zastawu w postaci sa-
mochodu osobowego, jednak, jak się oka-
zało, auto nie było własnością 53-latka, 
tylko banku, który udzielił na jego zakup 
kredytu czeladzianinowi. Nie mogąc sko-
rzystać z zabezpieczenia, którym miał być 
samochód, 38-latek zażądał zwrotu poży-
czonych pieniędzy. W jego ocenie dług 
jednak miał już urosnąć do kwoty 160 
tys. złotych. Wierzyciel o pomoc w ścią-
gnięciu długu poprosił swoich dwóch zna-
jomych 22 i 33- letniego mieszkańca Ka-
towic. Mężczyźni przyjechali na spotkanie 
z dłużnikiem na umówione miejsce do 

Czeladzi. Na rozmowę z 53-latkiem we 
wskazanej restauracji wybrał się sam wie-
rzyciel. Jego pomocnicy czekali w samo-
chodzie na sygnał od niego. Nie doczekali 
się jednak na kontakt z dłużnikiem. Ich 
plan pokrzyżowali czeladzcy i katowiccy 
stróże prawa, którzy zatrzymali całą trój-
kę. W bagażniku samochodu, którym po-
ruszali się mężczyźni, policjanci znaleźli 
spory arsenał. Obok paralizatora i ręczne-
go miotacza gazu katowiczanie uzbrojeni 
byli również w maczetę oraz pałkę drew-
nianą, przypominającą kij baseballowy.

oprac. kg

W ręce stróżów prawa narkotyki 
wpadają w przeróżnych miejscach, 
a czasem również w dziwnych okolicz-
nościach. Niezmiernie rzadko zdarza 
się jednak, by zakazane substancje 
znajdywane były w trakcie wizyty ich 
posiadacza w jednostce policji. Tak 
właśnie „wpadła” 18-letnia będzinian-
ka, w torebce, której w trakcie przesłu-
chania jej w charakterze świadka, poli-
cjanci odnaleźli marihuanę.

Do nietypowej sytuacji doszło w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Będzinie. 
Wezwana w charakterze świadka 18-let-

nia mieszkanka miasta stawiła się punk-
tualnie na wezwanie śledczego prowadzą-
cego sprawę dilera narkotykowego. Zacho-
wanie kobiety od razu wzbudziło podejrze-
nie policjanta, który postanowił sprawdzić 
między innymi zawartość jej torebki. Ku 
zaskoczeniu stróża prawa, znalazł on tam 
zgniecioną kartkę zwolnienia z zajęć lek-
cyjnych, w które zawinięty był susz roślin-
ny o charakterystycznym zapachu. Bada-
nie substancji przez technika kryminali-
styki potwierdziło, że w papierowym zawi-
niątku była marihuana. Dalszym losem 
młodej będzinianki zajmie się sąd i proku-
rator. Grożą jej 3 lata więzienia.



ŚRODA-CZWARTEK, 29-30 LISTOPADA 2017 5.OGŁOSZENIA

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 23 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 
 

108.000 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 

36.900 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 207 1.4 E + 
GAZ, rok prod. 2009, 
przebieg 77 tys. km, 
krajowy, I – wł., serwisowany
 19.900 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 
 

31.900 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   51.900 zł
n CHRYSLER VOYAGER 2.5 D,  

rok prod. 2008   17.500 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 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 HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 33.900 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 49.900 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 28.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.6 E,  
rok prod. 2011, nawigacja,  
tempomat 26.700 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 22.900 zł

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

n VW PASSAT 1.6 E,  
rok prod. 2003, klimatronic 10.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł
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Spektakl „Bodo” będzie niewątpliwie wydarze-
niem scenicznym, ale także towarzyskim sezo-
nu teatralnego w Częstochowie. Z tej okazji 1 
grudnia ukaże się specjalny dodatek do „Życia 
Częstochowy i Powiatu” zatytułowany „Kurier 
Kawiarniany”, w którym w niekonwencjonal-

ny sposób przedstawimy naszego bohatera – 
Eugeniusza Bodo – największą gwiazdę kina 

i teatru okresu międzywojennego. A wszystko 
w nawiązaniu do czasów II Rzeczypospolitej 
i niezapomnianej atmosfery tamtych lat.

To tylko próbki tego, co znajdziecie 1 grudnia 
w „Kurierze Kawiarnianym” (będą też cieka-
wostki ze świata sztuki, nauki, mody). Do „Życia 
Częstochowy i Powiatu” zapraszamy Państwa 
również na wywiad z Dariuszem Kordkiem – 
odtwórcą głównej roli w musicalu  „Bodo”.

Miał wiele wielbicielek. Przez wiele lat był związany z Norą Ney, aktorką o egzotycznej urodzie 
i odważnym, nowoczesnym podejściu do mody (stylem nawiązującym do wzorców z Hollywood 
– kina przepychu i wielkich gwiazd). Romans z tahitańską tancerką i pieśniarką Reri, której 
napisał scenariusz do filmu „Czarna perła” wyreżyserowanym przez Michała Wyszyńskiego, 
przez wiele miesięcy budził ogromne zainteresowanie plotkarskich gazet. Jednym z  powodów 
zerwania był silny pociąg egzotycznej piękności do alkoholu, którego Bodo nie tolerował.

Choć krytycy na pierwszej, niemej ekranizacji „Trędowatej” z 1926 r. nie pozostawili suchej nitki 
(nie oszczędzono nawet samej Jadwigi Smosarskiej, która wcieliła się w postać Stefci Rudeckiej), 
to widzowie walili do kin drzwiami i oknami.

KURIER KAWIARNIANY
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10. ŚRODA-CZWARTEK, 29-30 LISTOPADA 2017 SPORT

Sylwia Ślęzak z CKS Budowlani zosta-
ła młodzieżową mistrzynią Polski w bie-
gach przełajowych. Zawody odbyły się w 
miniony weekend na trudnej, ale bardzo 
malowniczej trasie w Kwidzyniu.

Reprezentantka Budowlanych startowa-
ła na dystansie 6 km.   Prowadzenie, które-
go nie oddał do końca, objęła na jednym z 
podbiegów po czwartym kilometrze. Jej 
przewaga nad konkurentkami na finiszu 

wyniosła 11 sekund. To już dwunasty me-
dal zdobyty przez Sylwię Ślęzak podczas mi-
strzostw Polski w różnych kategoriach wie-
kowych.

KR

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Kolarstwo

Rywalizowali 
o punkty 

w Pucharze  
Polski

W miniony sobotę i niedzielę 
kolarze Mexllera Kolejarz-Jura 
Częstochowa startowali w dwóch 
wyścigach przełajowych.

W sobotę w Toszku odbył się 
I Ogólnopolski Wyścig w kolarstwie 
przełajowym o Puchar Burmistrza 
Miasta zaliczany do klasyfikacji Pu-
charu Polski. W kategorii elita ko-
biet tuż za podium uplasowała się 
Martyna Klekot. Drugie miejsce 
gronie młodziczek zajęła Marta Ma-
rek, dziewiąty wśród młodzików był 
Kajetan Wąsowicz, a jedenasty 
w juniorach młodszych Mateusz 
Bylica.

Następnego dnia w Gościęcinie 
odbył się XXIV Przełajowy Wyścig 
Kolarski „BRYKSY CROSS” posia-
dający kategorię Super Pucharu 
Polski. Na najpiękniejszej i bardzo 
trudnej technicznie trasie w silnie 
obsadzonej kategorii elita kobiet 
Martyna Klekot zajęła 6. miejsce. 
Na tej samej pozycji wśród młodzi-
ków uplasował się   Kajetan Wąso-
wicz. Piąty była Marta Marek. 
W gronie juniorów młodszych 14. 
miejsce zajął Mateusz Bylica.

KR

Lekka atletyka

Złoto Sylwii Ślęzak w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3676; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Sonda 2
09:40 Mam prawo; /11/; 

serial dokumentalny TVP
10:05 Dr Quinn; seria I,; odc. 

17/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

11:00 Downton Abbey – 
Etykieta Downton Abbey; 
serial obyczajowy; Wielka 
Brytania (2015)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Targi Technologii 
Sadowniczych i 
Warzywniczych HORTI - 
TECH

12:55 Natura w Jedynce – 
24 godziny na sawannie 
afrykańskiej; serial 
dokumentalny; USA 
(2015)

14:00 Elif; odc. 144; serial; 
Turcja (2014)

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

/184/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

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

odc. 3677; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3212; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/79/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki Test
22:00 Ziemia Bezdomnych; 

film dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:Marcin 
Krawczyk

23:00 Ścigani; film 
sensacyjny; USA (1996); 
reż.:Kevin Hooks; 
wyk.:Laurence Fishburne, 
Stephen Baldwin, Selma 
Hayek

00:50 Naszaarmia.pl; odc. 
292; magazyn

01:20 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 4/12; 
serial; USA (2015)

02:15 Notacje – Cecylia 
Gula. O coś chodziło; cykl 
dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl; odc. 189 
sezon 9; serial TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

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

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

1750; serial TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc. 

494 Lekcja pokory; serial 
TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 33; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 89 
„Duma i uprzedzenie”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 Nasz dziwaczny świat; 
odc. 12; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 16; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1333; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 69 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 63; serial; Turcja

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1750; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1751; serial TVP

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

21:50 Na sygnale; odc. 164 
„Żółtodziób”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – 
Dziewczyna z Jersey; film 
obyczajowy; USA (2004)

00:20 O mnie się nie martw; 
s. VII; odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Świat bez tajemnic – 
Dom; / Łódź; film 
dokumentalny; Polska 
(2015); reż.:Piotr 
Szczepański

02:40 Świat bez tajemnic – 
Prawdziwy Sherlock 
Holmes; film dokum.; 
Wielka Brytania (2014)

03:45 Paradoks; odc. 3 
Wolność; serial TVP

04:35 Licencja na 
wychowanie; odc. 65; 
serial obyczajowy TVP

05:10 Licencja na 
wychowanie; odc. 66; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (565); 
serial paradokumentalny

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

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

11:00 Dlaczego ja? (559); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (292); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (693); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2578); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (739); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (63); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (51); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2579); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (426); 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 (528); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 Gorący towar; komedia 
kryminalna, USA 2013. 
Śledztwo krzyżuje losy 
dwóch policjantek. Trudno 
im stworzyć zgrany duet.

23:05 Czego dusza 
zapragnie; komedia SF, 
Wielka Brytania/USA 
2015. Nauczyciel Neil 
(Simon Pegg) pewnego 
dnia odkrywa w sobie 
magiczne moce. 
Wystarczy, że poruszy 
palcem, a wszystko, o 
czym pomyśli,...

1:00 Saga „Zmierzch”: 
Księżyc w nowiu; film 
fantasy, Australia/USA 
2009

3:50 Daleko od noszy - 
Reanimacja (12); serial 
komediowy

05:10 Uwaga! (5145) - 
program

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

13 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

(2134) - magazyn 
10:55 Ukryta prawda (842) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (494) - 

program
13:00 19 + (195) - program
13:30 Szpital (731) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 5 

(9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (495) - 
program

16:30 19 + (196) - program
17:00 Ukryta prawda (843) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (732) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7273) 
19:35 Sport (7256)
19:45 Pogoda (7253)
19:4; 9; Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(16/48) - program 

19:50 Uwaga! (5146) - 
program

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

(2590) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (108/118) - 
teleturniej

21:30 Azja Express 2 (13) - 
program

23:00 Jack Strong - film 
sensacyjny, Polska 2014. 
Oparta na faktach 
opowieść o pułkowniku 
Ryszardzie Kuklińskim, 
który – będąc w samym 
środku systemu – 
samotnie podejmuje 
batalię przeciw 
Sowietom…

01:40 Superwizjer (1111) - 
magazyn reporterów

02:15 Czarne lustro (2/3) - 
serial, Wielka Brytania.  
Młoda para, Martha 
(Hayley Atwell) i Ash 
(Domhnall Gleeson), 
wyprowadza się na 
odległą wieś, gdzie 
niegdyś mieszkali rodzice 
Asha. Mężczyzna jest 
uzależniony od mediów 
społecznościowych - na 
każdym kroku sprawdza 
przez telefon co nowego 
pojawiło się w sieci. To 
zachowanie nie 
przeszkadza jego 
partnerce, która jest w nim 
zakochana i nie może się 
już doczekać ich 
wspólnego życia…

03:20 Uwaga! (5146) - 
program

03:45 Moc Magii (326/355) - 
program, Polska.; 

05:05 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 22

08:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; serial fabularny, 
USA 1998

08:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

09:55 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1993

10:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

11:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 11

12:45 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

13:40 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 268

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 20

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 9

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 10. Piotrek 
nadal dorabia wieczorami 
jako kierowca i za dnia z 
trudem zachowuje 
przytomność. Łukasz, 
chcąc pomóc koledze, 
namawia go na ryzykowny 
krok. Kilka godzin później, 
w trakcie 
skomplikowanego zabiegu 
– Szuma nagle mdleje…

17:15 Agenci NCIS; serial 
serial fabularny, USA 
2004; odc. 22

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 26

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 27

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Połączenie; akcja, USA 
2013. Jordan Tuner (Halle 
Berry) jest operatorką linii 
alarmowej 911. Kobieta 
jest przyzwyczajona do 
dramatycznych zgłoszeń i 
kryzysowych sytuacji, 
jednak pewnego dnia 
popełnia straszny błąd…

21:55 Aleksander; akcja, 
USA 2004

01:25 Bez przebaczenia; 
akcja, USA 1992. Dwóch 
emerytowanych, 
zmęczonych życiem 
rewolwerowców po raz 
ostatni chwyta za broń…

03:55 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

04:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 19; serial TVP

06:30 Czterdziestolatek; odc. 
11/21 - Cudze 
nieszczęście, czyli świadek 
obrony; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 85 
„Ojciec i syn”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 86 
„Od nowa”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 24 - Metody 
naukowe; serial 
obyczajowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 169 
„Prawda w oczy kole” 
sezon 7; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 170 
„Trzeba dobrze (się) 
prowadzić” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 96 - 
Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 97 - 
Nowatorska terapia; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
74 - Druga szansa; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
75 - Zanik pamięci; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
626 - Idealna para; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 86 
„Od nowa”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 98 - 
Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 171 
„Manipulować ale z 
uwagą” sezon 8; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
76; serial kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 203; serial; Turcja

21:20 Ranczo; odc. 100; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 101; 
serial obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; odc. 
77; serial kryminalny TVP

23:55 Komisarz Alex; odc. 
128; serial TVP

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

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

02:45 Czterdziestolatek; odc. 
11/21; serial TVP

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

04:45 Rodzinka.pl; odc. 169; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2336
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Polskie steki po 
amerykańsku

06:30 Kraj się śmieje – Kraj 
się śmieje – 
Komplementy i 
inwektywy (1)

07:30 Jeden z dziesięciu; 
1/99; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (56) - Magia 
radia

09:00 Koło fortuny; odc. 63 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II (7)

10:35 Kabaretowe Hity – 
Kabaret Ani Mru Mru; 
program rozrywkowy

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /70/ - „Za 
dziesięć trzynasta” – 
Shakin Dudi

11:15 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
vivre. Bon ton (1); 
program kabaretowy

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
Vivre. Pardon (2); 
program kabaretowy

14:10 Familiada; odc. 2336; 
teleturniej

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki  
(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczarki z czekoladą

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Mongolia, 1958 (48); cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 11 Chorwacja 
(44) Osijek

19:30 KabareTOP Story; /1/ - 
„Ucz się Jasiu”

19:45 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (279) Nowy 
listonosz; serial TVP

20:20 Kabaretożercy (9); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (53) - Hipisi czyli 
peace, love & rock’n’roll

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (13) - 
Sportowiec

23:15 Koło fortuny; odc. 62 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – 2 plus 1; 
widowisko rozrywkowe

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - Jubileusz Maryli 
Rodowicz; /cz. 1-2/

02:30 Kierunek Kabaret; /44/ 
- Szmonces

03:30 Rozrywka Retro – 
Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /1/ - Demis 
Roussos

05:20 Ukryta prawda (84) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (201) - 
program obyczajowy. Dr 
Michał Morawski bada 
18-letnią Joannę 
Jaroszewską, którą boli 
brzuch. Dziewczyna ma 
nudności i problemy z 
oddawaniem moczu…

07:15 Sąd rodzinny (134) - 
program sądowy. 

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

09:10 Brzydula (169/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (170/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (476) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (135) - 

program sądowy. 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (375) - 
program sądowy

14:55 Szpital (202) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala trafia 26-letnia 
Katarzyna Kula, którą 
bardzo boli brzuch. 
Kobieta ukrywa przed 
narzeczonym, że zaszła w 
ciążę z kolegą pracy i dwa 
dni temu poddała się 
aborcji…

15:55 Druga szansa 2 (6/13) 
- serial

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

17:55 Brzydula (171/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (172/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (477) - 
program obyczajowy

20:00 Operacja Argo - film 
sensacyjny, USA 2012. 
Historia tajnej operacji 
ratowania sześciu 
pracowników ambasady 
amerykańskiej, którzy stali 
się zakładnikami w 
ogarniętym rewolucją 
Teheranie w 1979 roku…

22:30 The Following III 
(14/15) - serial, USA

23:35 Sylwester w Nowym 
Jorku - komedia, USA 
2011. Kim (Sarah Jessica 
Parker) to samotna, 
nadopiekuńcza matka 
Hayley (Abigail Breslin) - 
dziewczyny, której 
marzeniem jest pocałować 
Setha (Jake T. Austin) w 
sylwestrową noc. Claire 
(Hilary Swank) jest 
odpowiedzialna za 
coroczny spadek kuli na 
Times Square…

02:00 Moc Magii (326/355) - 
program, Polska

04:10 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

04:40 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

05:35 Brudasy (3/4) - 
program rozrywkowy 

06:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (4/14) - 
program lifestylowy

06:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (5/14) - 
program lifestylowy

07:35 Wszystko o jedzeniu 2 
(8/13) - program 

08:05 Beauty ekspert 2 
(10/12) - magazyn 

08:35 Sekrety chirurgii 3 
(5/13) - reality show 

09:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (2/12) - reality 
show 

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (6/13) - 
program rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (3/13) - program 

12:05 Kuchenne rewolucje 7 
(15) - program 

13:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (3/10) - reality 
show 

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

Natalia Siwiec (6/8) - talk 
show 

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

15:50 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (1/8) - program 

17:10 Apetyt na miłość 3 
(6/12) - program 

18:10 Kuchenne rewolucje 8 
(14/15) - program 

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

19:55 Afera fryzjera (2/10) - 
program rozrywkowy 

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(3/8) - program 
rozrywkowy 

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

22:25 Beauty ekspert 2 
(11/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Życie bez wstydu 4 
(9/12) - reality show 

23:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (7/9) - 
program rozrywkowy 

00:55 Oddział dla grubasów 
(1/10) - program 
obyczajowy 

01:25 Nieudane operacje - 
cena piękna (4/6) - reality 
show 

02:20 W roli głównej - 
Dawid Woliński (4/8) - talk 
show 

02:40 W roli głównej - Artur 
Żmijewski (5/6) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - 
Wojciech Mecwaldowski 
(2/6) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 6 
(8/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

08:00 Curling - Mistrzostwa 
Europy, St. Gallen - Finał 
mężczyzn

10:15 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP USA - program 
dowolny solistek

11:15 Magazyn triathlonowy
12:20 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 7
14:45 Curling - Mistrzostwa 

Europy, St. Gallen - Finał 
kobiet

16:55 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje ME 2019: 
Polska - Węgry

18:45 Piłka nożna Bayern
19:40 Piłka nozna Bayern
20:45 Koszykówka mężczyzn 

- Eliminacje ME 2019: 
Litwa - Polska

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Podnoszenie ciężarów 

- Mistrzostwa Świata, 
Anaheim, USA - Kat. do 
56kg mężczyzn

07:00 Bliżej natury
08:05 Wygnańcy – 

Zabużanie; cykl dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1002
10:50 27 końców świata
11:15 Głos Regionów
12:05 Legendy regionalne – 

Tajemnice Karolinki cz. 
2; cykl reportaży

12:15 Smaki polskie
12:30 Sekrety Stomatologii; 

odc. 11; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Z mewą zawsze jest 

problem; reportaż
14:15 Wygnańcy – 

Zabużanie; cykl dokum.
15:10 Podkarpacki szlak 

kulinarny – Podkarpackie 
Smaki 8 - Zamek w 
Dubiecku; felieton

15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 27 końców świata
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:34 Kronika Miasta – 

Katowice
17:35 Subregion; pr. publ.
18:00 Kopalnia reportaży
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

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

beztydzień
20:01 Śląskie bez auta
20:30 Zwykłe – niezwykłe; 

odc. 4; cykl reportaży
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży
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 27 końców świata
23:05 Telekurier
23:35 Wygnańcy – 

Zabużanie; cykl dokum.
00:30 Podkarpacki szlak 

kulinarny – Podkarpackie 
Smaki 8 - Zamek w 
Dubiecku; felieton

00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Legendy regionalne – 

Tajemnice Karolinki; cz. 
2; cykl reportaży

02:25 Smaki polskie
02:40 Wygnańcy – 

Zabużanie; cykl dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 27 końców świata
04:50 Z mewą zawsze jest 

problem; reportaż
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1002
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 11; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 29 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Świadkowie nieznanych 
historii - Gry operacyjne 
SB; program publicyst.

07:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (57) - 
Tabu; cykl reportaży

08:25 Czterdziesty sezon 
Kabaretu pod Egidą[4]

09:10 Znak Orła; odc. 6; 
serial TVP

09:45 Między Sierpniem a 
Młotem; film dokum.; 
Polska (2010)

10:40 Kozietulskiego 6; 
Polska (2004)

11:45 Spór o historię – 
Powstanie listopadowe – 
czy miało sens?; debata

12:20 Górskie miary Jana 
Długosza; film dokum.

12:55 Zdobywcy Karpat – 
Józef Stolarczyk; film 
dokumentalny

13:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Żyrzyn czas 
archeologów

13:55 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni; odc. 1-2; cykl 
dokumentalny

15:10 Encyklopedia II wojny 
światowej – Eben Emael 
cz 3; cykl dokumentalny

15:45 Tajemnice 
Stonehenge; film dokum.; 
Wielka Brytania (2008)

16:45 Historia Polski – 
Bierzcie się bracia do 
broni

17:15 Z dziejów 
parlamentaryzmu – Od 
niepodległości do 
wolności; cykl dokum.

17:50 Czas honoru; odc. 48; 
serial TVP

18:50 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Debata o serii I; cykl rep.

19:15 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni; cz 3

19:50 Sensacje XX wieku – 
Mata Hari

20:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Operacja Emil

20:50 Ostatnie dni dyktatora: 
zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

21:55 Boża podszewka; odc. 
14/15; serial TVP

23:00 Co było a nie jest; film 
dokumentalny; Polska 
(1998)

23:55 Katyń; dramat; Polska 
(2007); reż.:Andrzej 
Wajda; wyk.:Andrzej 
Chyra, Maja Ostaszewska, 
Artur Żmijewski, Danuta 
Stenka, Jan Englert, 
Magdalena Cielecka

02:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (57) - 
Tabu; cykl reportaży

02:35 Boża podszewka; odc. 
14/15; serial obyczajowy 
TVP

7:00 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz 4. rundy: UC 
Sampdoria - Pescara 
Calcio

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy

10:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
ćwierćfinałowy: Górnik 
Zabrze - Chojniczanka 
Chojnice

12:10 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
ćwierćfinałowy: Legia 
Warszawa - Bytovia Bytów

14:20 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...

14:55 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz 4. rundy: US 
Sassuolo Calcio - FC Bari 
1908

17:45 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
ćwierćfinałowy: Arka 
Gdynia - Chrobry Głogów

20:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
ćwierćfinałowy: Korona 
Kielce - KGHM Zagłębie 
Lubin

23:00 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga półciężka: 
Siergiej Kowaliow - 
Wiaczesław Szabrański

2:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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

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

odc. 3677; 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 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /52/; magazyn
09:45 Dr Quinn; seria I,; odc. 

18/18; serial obyczajowy; 
USA (1992)

10:45 Downton Abbey; odc. 
1/8; serial obyczajowy; 
Wielka Brytania (2015)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Polskie domy drewniane 
– mieszkaj w zgodzie z 
naturą

12:55 Natura w Jedynce –  
24 godziny na chilijskiej 
Pustyni Atakama; serial 
dokumentalny; USA 
(2015)

14:00 Elif; odc. 145; serial; 
Turcja (2014)

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

/185/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

44; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3678; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3213; 

telenowela TVP
18:30 Rodzina wie lepiej; 

/80/; teleturniej
18:55 Komisariat; serial TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

186; serial TVP

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

program publicystyczny
23:30 Jej historia. 

Przywódczynie; Wielka 
Brytania (2015)

00:30 S. W. A. T. – 
jednostka specjalna; odc. 
3; serial; USA (2017)

01:25 El Principe – dzielnica 
zła; odc. 47; serial; 
Hiszpania (2014)

02:25 Sprawa dla reportera
03:15 Szpiedzy w 

Warszawie; odc. 1/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

04:05 Notacje – Helena 
Romana Dolińska. Placki 
z drewna; cykl 
dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl; odc. 190 
„Aukcja marzeń” sezon 9; 
serial komediowy TVP

06:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; reportaż

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

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

1751; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
495 Blizna; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc 34; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 90 
„Tajemnica lekarska”; 
serial fabularyzowany TVP

14:20 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu – Morze 
Kaspijskie: Kolebka 
życia; serial 
dokumentalny; Holandia 
(2014)

15:15 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 11; felieton

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

16:30 Koło fortuny; odc. 70 
ed. 3; teleturniej

17:05 Nadzieja i miłość; 
odc. 64; serial 
obyczajowy; Turcja (2013)

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

1751; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1752; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Pierwsza randka (2)
21:40 Miasto skarbów; odc. 

12; serial kryminalny TVP
22:40 Grupa specjalna 

„Kryzys”; odc. 6/10; 
serial; Japonia (2017)

23:35 Wybuch; film akcji; 
USA (2005)

01:15 Dziewczyna z Jersey; 
film; USA (2004)

03:10 Bez wstydu; dramat; 
Polska (2012); reż.:Filip 
Marczewski; wyk.:Mateusz 
Kościukiewicz, Agnieszka 
Grochowska, Anna 
Próchniak, Maciej 
Marczewski, Paweł 
Królikowski, Dariusz 
Majchrzak

04:40 Art Noc: Cztery 
żywioły – woda; koncert

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (566); 
serial paradokumentalny. 
Kontynuacja serialu, który 
opowiada o kłopotach, 
które często stają się 
udziałem zwykłych ludzi: 
zdradach, oszustwach, 
rodzinnych intrygach, 
problemach z wymiarem...

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

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

11:00 Dlaczego ja? (560); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (293); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (694); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2579); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (740); 
serial paradokumentalny. 
Milena zastaje w swoim 
mieszkaniu byłą 
dziewczynę narzeczonego. 
Rywalka czekała na nią z 
nożem w ręce. Agata 
usiłuje wszystkimi 
metodami...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (64); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (52); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2580); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (7); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny, ich syna 
oraz sąsiadów Paździocha 
i Boczka.

20:10 Saga „Zmierzch”: 
Księżyc w nowiu; film 
fantasy, Australia/USA 
2009

22:55 Punisher: Strefa 
wojny; film SF, Kanada/
Niemcy/USA 2008

1:05 Czas na rewanż; 
komedia romantyczna, 
Kanada/USA 2006. Żona 
wyrzuca Waltera z domu, 
a on szybko trafia za 
kratki. Dzieli celę z 
futbolistą Eckermanem, 
który trafił tu za...

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5146) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - Zupa 
z porów i bobu z 
grzankami (23/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2135) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (843) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (495) - 
program

13:00 19 + (196) - program
13:30 Szpital (732) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 5 

(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (496) - 
program

16:30 19 + (197) - program
17:00 Ukryta prawda (844) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (733) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(17/48) - informacje

19:50 Uwaga! (5147) - 
program

20:10 Doradca smaku – 
Wegetariański makaron z 
ziołami (12/40) - program

20:15 Na Wspólnej 15 
(2591) - serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (109/118) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Listy do M. II - 
komedia, Polska 2015. 
Kilka wyjątkowych historii 
o zwykłych ludziach, 
którym w świąteczny, 
magiczny dzień 
przydarzają się małe cuda. 
Igraszki losu sprawią, że 
zabiegani w codzienności 
bohaterowie zatrzymają 
się na chwilę by sprawdzić 
czy to właśnie miłość jest 
najlepszym prezentem na 
święta…

00:45 Efekt motyla - film 
sensacyjny, USA/Kanada 
2004. Evan Treborn 
(Ashton Kutscher) stracił 
poczucie czasu. Odkąd 
pamięta, najważniejsze 
momenty jego życia 
znikały w czarnej otchłani 
zapomnienia. Jego 
dzieciństwo zmąciła seria 
przerażających 
wydarzeń…

03:05 Uwaga! (5147) - 
program

03:30 Moc Magii (326/355) - 
program

04:50 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 23

08:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; serial fabularny, 
USA 1998

08:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

09:55 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1993

10:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

11:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 12

12:50 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

13:45 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 269

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 21

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 10

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 11

17:15 Agenci NCIS; serial 
serial fabularny, USA 
2004; odc. 23. 
Potwierdzają się najgorsze 
obawy Gibbsa. Jego 
odwieczny wróg agent Ari 
przyjeżdża do 
Waszyngtonu. Ma zabić 
szefa NCIS. Okazuje się 
jednak, że myśli o jeszcze 
poważniejszej operacji.

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 27

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 28

19:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

20:00 Jak ugryźć 10 
milionów; komedia, USA 
2000

22:05 Kelnerzy 2; komedia,  
2009. Dennis - kierownik 
restauracji Shenanigan, w 
ostatnią noc roku 
podatkowego ma 
otrzymać awans, gdy 
spełni warunek. Wraz ze 
swoją załogą ma 
wypracować dzienny obrót 
w wysokości 9 tys. 
dolarów…

00:00 American Pie: 
Wakacje; komedia, USA 
2005

01:55 Ale numer!; Polska
02:30 Dyżur; factual, Polska 

2010; odc. 34
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

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

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 20; serial TVP

06:20 Czterdziestolatek; odc. 
12/21 - Nowy zastępca, 
czyli meteor; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 86 
„Od nowa”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 87 
„Wyścig z czasem”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Komisarz Alex; odc. 
128 - Śmierć w 
aquaparku; serial 
kryminalny TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 170 
„Trzeba dobrze (się) 
prowadzić” sezon 8; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 171 
„Manipulować ale z 
uwagą” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 97 - 
Nowatorska terapia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 98 - 
Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
75 - Zanik pamięci; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
76 - Jacek; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
627 - Dobra kobieta; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 87 
„Wyścig z czasem”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 99 - Los 
pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 100 - W 
blasku fleszy; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 172 
„Chłopaki kontra 
dziewczyny” sezon 8; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
77 - Kolekcjoner; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 204; serial; Turcja

21:15 Ranczo; odc. 101 - 
Grecy i Bułgarzy; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 102; 
serial obyczajowy TVP

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

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

00:55 Londyńczycy II; odc. 
13/16; serial TVP

01:50 Londyńczycy II; odc. 
14/16; serial TVP

02:50 Czterdziestolatek; odc. 
12/21 ; serial TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
685; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 170; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2337
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Pieczarki z czekoladą
06:30 Kraj się śmieje – Kraj 

się śmieje – 
Komplementy i 
inwektywy (2)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
2/99; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (53) - Hipisi czyli 
peace, love & rock’n’roll; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 64 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (13) - 
Sportowiec

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /67/ - „Tin Pan 
Alley” - Halina Frąckowiak

11:05 Kabaretożercy (9); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę; /cz. 
1-2/; program rozrywkowy

14:10 Familiada; odc. 2337
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1-3); widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Świeże mazurskie ryby; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Peru. 
Amazonia, 1973 cz 1(49); 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 11 Chorwacja 
(45) Baranja; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (280) 
Czipendejsiok; serial 
komediowy TVP

20:15 Kabaretożercy (10); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki – (54) - Co z tą 
Rosją?; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret – 
Wielka uczta; /33/

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza (14); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 63 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety” 
(bis 1); widowisko 
rozrywkowe

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety” 
(bis 2); widowisko 
rozrywkowe

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety” 
(bis 3); widowisko 
rozrywkowe

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret „Potem”. Robin 
Hood - czwarta strzała; 
widowisko

05:20 Ukryta prawda (85) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (202) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala trafia 26-letnia 
Katarzyna Kula, którą 
bardzo boli brzuch…

07:15 Sąd rodzinny (135) - 
program sądowy. 

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

09:10 Brzydula (171/180) - 
serial obyczajowy

09:45 Brzydula (172/180) - 
serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (477) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (136) - 

program sądowy. 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (376) - 
program sądowy

14:55 Szpital (203) - 
program obyczajowy. 
Karetka przywozi do 
szpitala 70-letnią Wandę 
Bujak, która zemdlała w 
mieszkaniu…

15:55 Druga szansa 2 (7/13) 
- serial 

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

17:55 Brzydula (173/180) - 
serial obyczajowy

18:30 Brzydula (174/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (478) - 
program obyczajowy

20:00 Goło i wesoło - 
komedia, Wielka Brytania 
1997. Dwaj młodzi 
pracownicy stalowni w 
Sheffield tracą pracę w 
wyniku redukcji etatów. 
Postanawiają założyć 
zespół. striptizerski.

21:55 Oszuści (4/10) - serial
22:55 Niewierni (4/10) - 

serial
23:55 Jackass: Bezwstydny 

dziadek - komedia, USA 
2013 (dozwolone od lat 
18). Johnny Knoxville 
ponownie wciela się w 
rolę jackass, jako 86-letni 
Irving Zisman w opowieści 
o drażliwym staruszku 
niespodziewanie 
obarczonym opieką nad 
8-letnim wnukiem Billym 
(Jackson Nicoll)…

01:55 Miasto zła (3/8) - 
serial, USA tytuł. 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…

02:55 Moc Magii (327/355) - 
program, Polska

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (6/14) - 
program lifestylowy

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (7/14) - 
program lifestylowy

07:10 Ostre cięcie 4 (11/12) 
- program 

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

08:40 Sekrety chirurgii 3 
(6/13) - reality show 

09:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (3/12) - reality 
show 

10:25 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (7/13) - 
program rozrywkowy 

11:10 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (4/13) - program 
rozrywkowy 

12:10 Kuchenne rewolucje 8 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

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

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

14:40 Gwiazdy prywatnie 
15:10 Ostre cięcie 4 (11/12) 

- program 
15:55 36,6 2 (11/13) - 

program 
16:55 Gwiazdy od kuchni 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (8/12) - 
program lifestylowy 

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

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (11/13) - 
program rozrywkowy 

19:55 Idealna niania 9 
(10/12) - program 
obyczajowy 

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

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (3/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 (1/12) 
- magazyn 

22:25 Pani Gadżet EXTRA 2 
22:55 Dorota was urządzi 5 

(5/12) - program 
23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 #Sława 
00:40 Oddział dla grubasów 

(2/10) - program 
obyczajowy 

01:05 Zapytaj lekarza 
01:45 Kubańska miłość? - 

dokument 
02:40 W roli głównej - 

Szymon Bobrowski (6) - 
talk show 

03:05 W roli głównej - Ala 
Janosz (3/6) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 6 
(9/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

08:00 PN - Bayern
09:00 PN - Bayern
10:00 Magazyn tenisowy 

WTA
11:00 Podnoszenie ciężarów 

- Mistrzostwa Świata, 
Anaheim, USA - Kat. do 
56kg mężczyzn

12:40 Sportowy dokument - 
The Diplomat

13:40 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP USA - program 
dowolny par tanecznych

14:50 Curling - Mistrzostwa 
Europy, St. Gallen - Finał 
mężczyzn

17:00 Gwiazdy tenisa
17:35 Podnoszenie ciężarów 

- Mistrzostwa Świata, 
Anaheim, USA - Kat. do 
56kg mężczyzn

19:15 PN - Barca
20:25 PN - Barca
21:50 PN - Barca
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Koszykówka mężczyzn 

- Eliminacje ME 2019: 
Litwa - Polska

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

Waran z Komodo; cykl 
dokum.; Niemcy (2015)

08:50 Smaki polskie
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1003
10:50 Tysiące twarzy; report.
11:15 Kim Ki Dok; film dok.
12:05 Wyciskanie życia; rep.
12:15 Smaki polskie
12:25 Łódź kreatywna – 

Marek Janiak; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Wawel w nowej 

Polsce – Ogrody 
królewskie; film dokum.

14:15 Wielka piątka Azji. 
Waran z Komodo; cykl 
dokum.; Niemcy (2015)

15:10 Podkarpacki szlak 
kulinarny – Podkarpackie 
smaki 20 - Atena Mielec

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
672; magazyn

15:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na Kaplicznej 
Górze

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 Tysiące twarzy; report.
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Twarze TV Katowice
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Po drugiej stronie 

ulicy; cykl reportaży
18:20 Informator KZK GOP
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Śląskie bez auta
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 A życie toczy się 

dalej... – Zespół 
Regionalny Istebna ma 
115 lat

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 Tysiące twarzy; report.
23:05 Telekurier OPP
23:35 Wielka piątka Azji. 

Waran z Komodo; cykl 
dokum.; Niemcy (2015)

00:30 Podkarpacki szlak 
kulinarny – Podkarpackie 
smaki 20 - Atena Mielec

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na Kaplicznej 
Górze

01:20 Kim Ki Dok; film dok.
02:00 Wyciskanie życia; rep.
02:20 Smaki polskie
02:40 Wielka piątka Azji. 

Waran z Komodo; cykl 
dokum.; Niemcy (2015)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Tysiące twarzy; report.
04:50 Wawel w nowej 

Polsce – Ogrody 
królewskie; film dokum.

05:10 Dziennik Regionów 

06:50 Był taki dzień – 30 
listopada; felieton

06:55 Historia Polski – 
Bierzcie się bracia do 
broni

07:30 Bitwa pod Ostrołęką; 
reportaż

07:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (58) - 
Świnia; cykl reportaży

08:25 ALLEWIZJA; magazyn 
rozrywkowy (3)

09:10 Znak Orła; odc. 7; 
serial TVP

09:40 Co było a nie jest; film 
dokumentalny

10:40 Wszystkie kolory 
świata – Gruzja.; odc. 
18/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

11:50 Flesz historii; cykl rep.
12:05 Kryptonim muzeum
12:30 Nowe Ateny
13:30 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Operacja Emil

14:00 Sensacje XX wieku – 
Osaczeni cz 3

14:30 Sensacje XX wieku – 
Mata Hari

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Najdłuższa 
bitwa; cykl dokumentalny

15:25 Ostatnie dni dyktatora: 
zakazana biografia Kim 
Dzong Ila; film dokum.; 
Francja (2010)

16:35 Historia Polski – 
Riese – Tajemnice 
wykute w skale; 
dokument fabularyzowany; 
Polska (2012); 
reż.:Wojciech Malinowski, 
Maciej Kieres

17:45 Czas honoru; odc. 49; 
serial TVP

18:45 Taśmy bezpieki; odc. 
28 Wywiad wobec 
Watykanu i Jana Pawła II

19:15 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Powers; cz. 1-2; cykl dok.

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Archeologia w 
diabelskim gnieździe

20:35 Pearl Harbor – 
Oskarżeni; 1/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

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

22:45 Spór o historię – 
Powstanie listopadowe - 
czy miało sens?; debata

23:30 Ośmiornica; s. 4; odc. 
8/12; serial; Włochy 
(1984)

00:30 Czarny serial – Tor; 
cykl dokumentalny

00:55 Czarny serial – Tyle 
co po zapałce; cykl 
dokumentalny

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (58) - 
Świnia; cykl reportaży

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

9:10 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
ćwierćfinałowy: Legia 
Warszawa - Drutex-
Bytovia Bytów

11:20 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

13:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
ćwierćfinałowy: Arka 
Gdynia - Chrobry Głogów

15:10 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
ćwierćfinałowy: Korona 
Kielce - KGHM Zagłębie 
Lubin

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy 

17:55 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz 4. rundy: 
Udinese Calcio - Perugia 
Calcio

20:10 Boks; Gala w Lewiston 
z 1965 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Sonny 
Liston

20:55 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz 4. rundy: 
Genoa CFC - FC Crotone

23:00 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga półciężka: 
Siergiej Kowaliow - 
Wiaczesław Szabrański

2:00 Boks; Gala w 
Częstochowie; waga 
ciężka: Tomasz Adamek - 
Fred Kassi. W walce 
wieczoru w Częstochowie 
o tytuł mistrza Polski w 
wadze ciężkiej spotkają się 
Tomasz Adamek i Fred 
Kassi

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

POLSAT SPORT


