DZIŚ
W NUMERZE:

n AKTUALNOŚCI
n WIEŚCI Z GMIN

str. 1-2
str. 3

n Z POLICYJNEGO
NOTATNIKA

str. 4

n OGŁOSZENIA DROBNE
n MOTORYZACJA

str. 5-6
str. 7

n SPORT
12n PORGRAM TV

str.
str. 13-14

C Z Ę S TO C H O W Y
I P O W I AT U

www.zycieczestochowy.pl
Nr 141 (798)

Nr ISSN 22 99 4440

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
Cena 1,20 zł

ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 GRUDNIA 2017

O sporcie czytaj na str. 12

(w tym 8% VAT)

Na razie są w fazie testów

Miejskie rowery na wiosnę
Od 1 kwietnia w Częstochowie będzie funkcjonować system rowerów miejskich. W sumie do dyspozycji – na 20 stacjach – będzie 185 rowerów.
Na razie program jest w fazie
testowej.
Start promocyjny Częstochowskiego Roweru Miejskiego
objął montaż 10 stacji dokujących i możliwość przetestowania
90 rowerów (po 9 na każdej stacji). Do darmowych testów można się było jeszcze – w poniedziałkowe popołudnie – zgłaszać, wysyłając e-maila na adres
test@czestochowabike.pl. „Testerów” jest docelowo 50, system
umożliwiający wypożyczanie rowerów jest „otwarty” tylko dla
nich. Testy potrwają do piątku
do północy. - Częstochowa to już
28 miasto, po którym w tym roku jeżdżą rowery Nextbike – informuje Tomasz Wojtkiewicz,
prezes Nextbike Polska, operatora Częstochowskiego Roweru
Miejskiego. – Jestem pewien, że
te grudniowe testy wypadną pomyślnie i udowodnią, że z rowerów publicznych można korzystać nie tylko przy pięknej pogodzie ale również w jesienno-zimowej aurze.

Na tak późne w tym roku rozpoczęcie testów wpływ miała
konieczność powtórzenia przetargu i przesunięcie ostatecznej
finalizacji drugiego postępowania przetargowego prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg
i Transportu.
Po zakończeniu kilkudniowych prób rowery czasowo znikną z zamontowanych już stacji,
ale od 1 kwietnia z Częstochow-

skiego Roweru Miejskiego będą
mogli już skorzystać wszyscy
użytkownicy. Wtedy w mieście
dostępnych ma być – według zamówienia gwarantowanego - 20
stacji i 185 rowerów.
Osoby, które już posiadają
konto w systemie Nextbike, np.
w katowickim systemie City by
bike, warszawskim Veturilo,
czy w Łódzkim Rowerze Publicznym, będą mogły wypoży-

czać rowery bez dodatkowej rejestracji. Nowi użytkownicy będą musieli zarejestrować się
w systemie poprzez stronę internetową i wpłacić opłatę inicjalną, z której finansowane są
wypożyczenia. Rowery będzie
można wypożyczać korzystając
z zamontowanego na każdej
stacji terminala lub dedykowanej aplikacji Częstochowskiego
Roweru Miejskiego.

Firma Nextbike Polska sp.
z o.o. to wiodący dostawca rowerów miejskich. Jej stacje rowerowe znajdują się m.in. Gliwicach,
Opolu, Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie
czy Stalowej Woli. W systemach
miejskich rowerów w innych
miastach obsługiwanych przez
Nextbike jest już zarejestrowanych – wg danych firmy – blisko
1,8 tys. częstochowian.
Lokalizacja zamontowanych
już stacji dokujących:
1. Promenada
Niemena/Kiedrzyńska
2. Promenada
Niemena/Amfiteatr
3. Pasaż Opolczyka
/Urząd Miasta
4. Ul. Dekabrystów
/aleja Armii Krajowej
5. Ul. Piłsudskiego/PKP
6. Ul. Jagiellońska/Estakada
7. Ul. Żużlowa/Hala Sportowa
Częstochowa
8. Ul. Orkana/Szkoła
9. Ul. Jesienna/Szkoła
10. Ul. Norwida.
Umowa z firmą Nextbike związana z wdrożeniem systemu
CRM ma wartość 3,9 mln zł
brutto i obowiązuje do końca
2020 r.
kg

Sąd

Zabił matkę zwłoki ukrył w wersalce
Wkrótce przed sądem stanie 37-letni Daniel N. oskarżony o zabójstwo matki. Po
całym zdarzeniu mężczyzna
schował jej zwłoki do wersalki i jak gdyby nigdy nic się
nie stało, spał na nich... Podczas śledztwa przyznał się do
winy i wyjaśnił, że zabił matkę, bo denerwował go sposób, w jaki odnosiła się do
młodszego brata i do niego.
Małgorzata N. mieszkała w
Częstochowie przy ul. Niepodległości wraz z 12-letnim synem.
Często przychodził do nich niepracujący i nadużywający alko-

WYNAJMĘ

lokal 100 m2, atrakcyjny,
przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37

holu drugi syn pokrzywdzonej
37-letni Daniel N.
- 24 maja 2017 roku 12-latek
przyszedł do trzeciego syna pokrzywdzonej Marcina N. i poinformował go, że matka przebywa w szpitalu. Informacja o takiej treści została wcześniej
przekazana małoletniemu bratu i sąsiadom pokrzywdzonej
przez Daniela N. Marcin N.
skontaktował się ze wszystkimi
częstochowskimi szpitalami,
gdzie dowiedział się, że Małgorzata N. nie była w nich hospitalizowana - mówi prokurator
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Marcin N. w towarzystwie
najmłodszego brata pojechał do
mieszkania matki. Tam dokonał szokującego odkrycia - w
wersalce znalazł przykryte poduszkami zwłoki matki. W wyniku zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok stwierdzono,

że przyczyną zgonu kobiety mogło być gwałtowne uduszenie.
- W trakcie dalszych czynności śledczych ustalono, że 16
maja 2017 roku Daniel N. zaatakował matkę w jej mieszkaniu, dusząc ją za szyję, a następnie zaciskając ręce na jej
ustach i nosie. Potem oskarżony zacisnął apaszkę na szyi nieprzytomnej Małgorzaty N., co
spowodowało całkowite zamknięcie dróg oddechowych.
Po dokonaniu zabójstwa Daniel
N. ukrył zwłoki matki w wersalce i przykrył je pościelą. W następnych dniach oskarżony pił
alkohol za pieniądze, które zabrał pokrzywdzonej. W tym czasie przebywał w mieszkaniu
matki i spał na wersalce, w której znajdowały się jej zwłoki - relacjonuje prokurator Ozimek.
Skierowany do sądu akt
oskarżenia dotyczy także innego przestępstwa popełnionego
przez Daniela N. 18 lutego 2017

roku Daniel N. wszedł do sklepu przy ul. Kwiatkowskiego w
Częstochowie i zaczął robić zakupy. Następnie spakował towary do reklamówek i nie płacąc za nie opuścił sklep. Gdy
sprzedawczyni wybiegła za nim
i złapała go za kurtkę, Daniel N.
wyjął zza paska siekierę i zamachnął się nią w kierunku
ekspedientki. Potem mężczyzna
uciekł z miejsca zdarzenia.
Przesłuchany przez prokuratora pod zarzutem zabójstwa i
kradzieży rozbójniczej Daniel N.
przyznał się do zarzucanych
mu przestępstw. W zakresie zabójstwa Małgorzaty N. podejrzany wyjaśnił, że denerwował
go sposób, w jaki matka odnosiła się do młodszego brata i do
niego. Natomiast wyjaśniając
na temat zdarzenia w sklepie
stwierdził, że jego zamiarem nie
było użycie siekiery.
Na wniosek prokuratora, w
dniu 27 maja 2017 roku Sąd

Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego
tymczasowe aresztowanie.
Na podstawie opinii biegłych
lekarzy psychiatrów stwierdzono, że sprawca w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów
nie miał zniesionej zdolności rozumienia znaczenia czynów i
pokierowania swoim postępowaniem, czyli był w pełni poczytalny.
Daniel N. był w przeszłości
karany za przestępstwa przeciwko mieniu.
Przestępstwo zabójstwa jest
zagrożone karą pozbawienia
wolności od 8 do 15 lat, karą 25
lat pozbawienia wolności albo
karą dożywotniego pozbawiania
wolności, a przestępstwo kradzieży rozbójniczej karą od roku
do 10 lat pozbawiania wolności.
Termin pierwszej rozprawy
wyznaczono na dzień 11 grudnia 2017 roku.
kg
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Jest wyrok

Za osiągnięcia artystyczne

Lekarz przyznał się,
że popełnił błąd
Sąd wydał wyrok w sprawie
lekarza ze Szpitala Powiatowego w Lublińcu, dotyczący
narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna wystąpił z wnioskiem
o skazanie go bez przeprowadzania rozprawy...
Cała sprawa miała swój początek przed sześcioma laty. 23
października 2011 roku 67-letni
Władysław B. został przywieziony przez pogotowie ratunkowe
do Szpitala Powiatowego w Lublińcu. Uskarżał się na silny ból
brzucha. Tam został przyjęty na
oddział chirurgii z rozpoznaniem
zapalenia pęcherzyka żółciowego. Po przyjęciu pacjenta przeprowadzono badanie RTG jamy
brzusznej, które oceniono jako
nie rozstrzygające diagnostycznie. Wykonujący badanie zasugerował jego powtórzenie po odpowiednim przygotowaniu pacjenta, czego jednak nie uczyniono. 28 października 2011 roku
Władysław B. został wypisany ze
szpitala, pomimo dalszego odczuwania bólu i złego samopoczucia. Jednym z powodów podjęcia takiej decyzji mógł być
trwający remont szpitala i konieczność ograniczenia ilości pacjentów.
Następnego dnia Władysław
B. ponownie został przewieziony
do szpitala, z uwagi na nie ustąpienie dolegliwości. 30 października 2011 roku wykonano badanie RTG jamy brzusznej, które
wskazywało na perforację przewodu pokarmowego i zapalenie

otrzewnej. Tego samego dnia wykonano zabieg operacyjny otwarcia jamy brzusznej. Po zabiegu
stan zdrowia pacjenta ulegał dalszemu pogorszeniu, co skutkowało przewiezieniem go do specjalistycznych placówek medycznych w Katowicach i Sosnowcu.
Pomimo kilkukrotnych zabiegów
operacyjnych Władysław B.
zmarł 13 stycznia 2012 roku.
W toku śledztwa zasięgnięto
opinii Zakładu Medycyny Sądowej Wrocławskiego Uniwersytetu
Medycznego, celem ustalenia czy
postępowanie personelu medycznego w zakresie opieki nad
Władysławem B. było prawidłowe i zgodne z zasadami sztuki
medycznej. W wydanej opinii
biegli dopatrzyli się szeregu nieprawidłowości w postępowaniu
lekarza zajmującego się pacjentem oraz kierownika oddziału
chirurgii. Według biegłych, po
przyjęciu pacjenta do szpitala
nie wykonano niezbędnych
czynności diagnostycznych i
przedwcześnie zdecydowano o
wypisaniu pacjenta. - Ponadto z
opinii wynika, że po ponownym
przyjęciu pacjenta należało niezwłocznie wykonać badanie TK
brzucha oraz przeprowadzić zabieg operacyjny w trybie natychmiastowym - mówi prokurator
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratory Okręgowej w Częstochowie. - Podjęcie takich działań
zwiększałoby szanse pacjenta na
uratowanie życia. W konkluzji
biegli stwierdzili, że nieprawidłowe zachowanie lekarzy naraziło
Władysława B. na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia
lub ciężkiego uszczerbku na

Plac Biegańskiego

Nagrody dla uzdolnionych

zdrowiu. Według biegłych brak
jest podstaw do przyjęcia związku przyczynowego pomiędzy
błędnym postępowaniem personelu medycznego, a późniejszym
zgonem pacjenta, gdyż perforacja przewodu pokarmowego zawsze stwarza zagrożenie dla życia pacjenta. Leczenie chirurgiczne tego schorzenia zwiększa
wprawdzie szansę uratowania
życia, nie dając jednak takiej
gwarancji - zaznacza prokurator
Ozimek.
Przesłuchany w charakterze
podejrzanego lekarz zajmujący
się pacjentem nie przyznał się do
zarzucanego mu przestępstwa i
złożył wyjaśnienia, w których
swoje postępowanie w zakresie
opieki nad Władysławem B. ocenił jako prawidłowe.
Natomiast kierownik oddziału
chirurgii przyznał, że mógł dokonać błędnej interpretacji badania RTG jamy brzusznej pacjenta. Sąd skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z
warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat
oraz zasądził od niego na rzecz
żony pokrzywdzonego zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł.
Wyrok zapadł po uprzednim
złożeniu przez oskarżonego
wniosku o skazanie go bez przeprowadzania rozprawy. Jest on
zgodny z wnioskami o wymiar
kary, jakie w tej sprawie złożył
prokurator.
W stosunku do drugiego z
oskarżonych Sąd Rejonowy w
Lublińcu będzie prowadził rozprawę, której termin nie został
jeszcze wyznaczony.
kg

Pięciu częstochowskich
uczniów otrzymało nagrody
Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia artystyczne.
Nagroda Miasta Częstochowy
dla uczniów uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej jest
formą pomocy materialnej dla
uczniów częstochowskich szkół

(podstawowych, gimnazjalnych,
ponadpodstawowych oraz artystycznych), których kandydatury zostały wytypowane imiennie
przez szkoły, instytucje kultury
oraz organizacje pozarządowe.
Nagrody są przeznaczone na
rozwijanie uzdolnień artystycznych lub na zabezpieczenie ważnych potrzeb socjalnych konkretnego ucznia.
kg

Monitoring miejski

Pomalował przystanek,
a później sam go wyczyścił
Dzięki pomocy operatorów
miejskiego monitoringu częstochowscy strażnicy miejscy
ujęli wandala, który zdewastował wiatę przystankową w rejonie al. Wyzwolenia w dzielnicy Północ.
Miejski monitoring w rejonie
przejścia podziemnego przy al.
Wyzwolenia został zainstalowany w połowie października. Okolice przystanków tramwajowych
i autobusowych oraz samo przejście podziemne monitoruje 8 kamer, które wchodzą w skład
miejskiego monitoringu. Nowe
kamery już przynoszą efekty.
W sobotę około godz. 09.15 pracownik straży miejskiej z referatu miejskiego monitoringu zaob-

serwował, jak mężczyzna stojący
na przystanku tramwajowym
przy al. Wyzwolenia (rejon przejścia podziemnego) maluje markerem na ścianach przystankowych. Wandal po zdewastowaniu wiaty wszedł do tramwaju
i odjechał w stronę centrum.
Strażnicy miejscy - mając rysopis sprawcy - rozpoznali wandala i ujęli go w rejonie al. Jana
Pawła II, gdy ten wysiadł z tramwaju. Sprawca przyznał się do
wykonania napisów. Strażnicy
miejscy wraz z ujętym mężczyzną udali na miejsce zdarzenia
w celu dokonania oceny wyrządzonych szkód. Sprawca wykroczenia osobiście wyczyścił wykonane napisy.
kg

M.in. Stare Miasto i Raków

Świątecznie w różnych dzielnicach
Bombka, szopka
i świąteczna gwiazda
Na Starym Mieście i Rakowie stanęły świąteczne drzewka. Ich dekorowaniem zajęli
się najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Przy okazji zainaugurowano akcję „Jasne,
że święty Mikołaj”, której celem jest spełnianie marzeń
dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

Na placu Biegańskiego rozbłysły tegoroczne zimowe dekoracje świetlne. W imprezie
rozpoczynającej okres świąteczny wzięły udział tłumy
częstochowian.
Podczas imprezy „Świąteczna
Częstochowa”, prezentacji świątecznych dekoracji towarzyszyły
występy artystyczne, animacje
dla dzieci, fotobudka, malowanie
twarzy i jarmark produktów regionalnych. Dla wszystkich zebranych zaśpiewali artyści: najpierw duet Iga Kozacka i Kamila
Dauksz, a później gwiazda wieczoru: zespół Sound`n`Grace, wykonujący m.in. muzykę gospel,

soul czy r&b. Tuż przed godziną
17.00 na scenie pojawił się Święty Mikołaj, który wraz z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem i jego zastępcą Jarosławem
Marszałkiem dokonał uroczystego włączenia miejskiej iluminacji.
Na tegoroczne świąteczne
ozdoby na placu Biegańskiego,
oprócz tradycyjnej choinki, składają się rozświetlone: szopka,
bombka, gwiazda i świecące logo
miasta. W Częstochowie stanęły
również dwie inne choinki: na pl.
Orląt Lwowskich na Rakowie
oraz na Starym Rynku, które w
poniedziałek udekorowali najmłodsi częstochowianie.
kg

Akcja została zainspirowana
listem, który dwa lata temu przyfrunął do Częstochowy zaczepiony do balonika. Przebył ponad
300 km z miasta Mnichovo Hradiště na północy Czech i zawierał życzenia czeskiej dziewczynki
Eliški dotyczące upragnionych
prezentów. Dziewczynka wysłała
list do „Jezuska”, bo w Czechach to właśnie do niego dzieci
kierują swoje świąteczne prośby
o prezenty.
Organizatorzy znaleźli w Częstochowie potrzebujące wsparcia dzieciaki, które napisały listy
z życzeniami do Mikołaja. Aby
spełnić ich marzenia należy pobrać list ze stronywww.fdr.com.
pl/mikolaj/ (lub odebrać osobiście w siedzibie Fundacji dla
Rozwoju, ul. Kościuszki 13.),
skompletować zamówienie i dostarczyć paczkę do organizatora,
najpóźniej do 11 grudnia.

W poniedziałek, 4 grudnia
dzieci z częstochowskich szkół
wspólnie ubierały świąteczne
drzewka. O 10.00 akcja wystartowała na Starym Rynku,
a o 11.00 na placu Orląt Lwowskich, gdzie ubieranie choinek
połączone było z wysyłaniem do
nieba baloników z dziecięcymi
życzeniami. Do każdego z nich
był dołączony specjalny klucz
z informacją dla darczyńców, jak
można zrealizować marzenia zawarte w listach.
Akcja swój finał będzie miała
16 grudnia. Tego dnia Korowód
Świętego Mikołaja wraz z barwnym orszakiem przejedzie ulica-

mi miasta. Na każdym z przystanków będą czekały świąteczne atrakcje dla rodzin. Korowód
zakończy się zimowym piknikiem świątecznym na placu Orląt Lwowskich. Zaplanowano
wspólne zabawy, poczęstunek
i konkurs. Tego dnia zostaną
także wręczone dzieciom paczki
skompletowane przez darczyńców.
Organizatorem akcji jest Fundacja dla Rozwoju, a   partnerami MOPS w Częstochowie, MPK
w Częstochowie Sp. z o.o. , ZGM
„TBS” w Częstochowie sp. z o.o.,
Rada Dzielnicy Raków.
kg
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KO N I EC PO L

RĘ DZ I N Y

Opuszczona remiza
przejdzie metamorfozę

Odnowią opuszczony dworzec?

Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie na rewitalizację zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego przy ul.
Szkolnej 1.
W sumie gmina na ten cel - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa - dostanie dotację w
wysokości 2 910 049 zł.
Pod koniec listopada ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących rewitalizacji zdegradowanego budynku OSP w
Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego. Będą one polegać
na częściowej rozbiórce istniejącego budynku. Później po rozbudowie i przebudowie, powstanie obiekt na planie litery
„L”, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Część parterowa podzielona
zostanie na dwie połączone ze sobą części, Centrum Społeczno-Kulturalne oraz
OSP. Na piętrze znajdą się pomieszczenia wykładowe i sale dydaktyczne centrum.
Zakres prac do wykonania obejmuje
również budowę placu zabaw dla dzieci.
Rewitalizacja zdegradowanego obiektu
ochotniczej straży pożarnej przyczyni się
do stworzenia warunków umożliwiających zmniejszenie problemów na rewitalizowanym obszarze, w tym:

l aktywizacji społeczności lokalnej, szcze-

gólnie w zakresie integracji oraz uczestnictwa, zwłaszcza w kulturze,
l eliminacji negatywnych zachowań u
dzieci i młodzieży oraz polepszenia ich
szans edukacyjnych,
l wsparcia dla rodzin w zakresie opieki i
wychowania dzieci i młodzieży,
l aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz polepszenia warunków lokalnego rynku pracy,
l zagospodarowania przestrzeni publicznych.
Nowa infrastruktura pozwoli również
na realizację projektów komplementarnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Jest to bardzo ważna dla mnie inwestycja. Rozpoczęte w przeszłości roboty budowlane i
przerwane z niewiadomych przyczyn to
jedna z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć w Koniecpolu - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga. Obecnie teren jest zdewastowany i niebezpieczny dla otoczenia. Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane, a więc w roku 2018 zakończymy inwestycję. W następnym roku będzie
można już skorzystać z nowej infrastruktury z przeznaczeniem na Centrum
Społeczno - Kulturalne, na którą pozyskaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dodał.

PO C ZESNA

Uczniowie z Poczesnej
najlepsi
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Morcinka
w Poczesnej - Jakub Wójcik oraz
duet Jakub Kołek i
Julian Nowicki wygrali Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów
Powiatu
Częstochowskiego.
Organizatorem
przeglądu było Starostwo Powiatowe w
Częstochowie.
91 wokalistów z 14
gmin powiatu częstochowskiego, zaprezentowało
swoje
umiejętności wokalne
w czterech kategoriach wiekowych. Komisja Konkursowa w
składzie dr hab. Małgorzata Kaniowska
(przewodnicząca) – adiunkt Instytutu
Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Łukasz Stanisz – muzyk Orkiestry
Koncertowej Wojska Polskiego w Warszawie, Karol Ostalski – muzyk, animator
Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, przyznała:

Budynek dworca kolejowego
w Rudnikach od dłuższego czasu stoi pusty i niszczeje, a w
najbliższej przyszłości może nawet w ogóle przestać istnieć.
Władze gminy nie chcą do tego
dopuścić - co więcej chciałyby
przywrócić go do życia
Wójt Paweł Militowski rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami PKP podczas listopadowego spotkania Związku Gmin i Powiatów. Mowa była zarówno o
lepszym zabezpieczeniu budynku, jak i poważniejszym zainwestowaniu w ten obiekt.
– Z informacji, które uzyskaliśmy wynika, że PKP nie zamierzają dłużej utrzymywać dworca w Rudnikach i rozważają jego wyburzenie w
niedalekiej przyszłości – mówi wójt. –
Tymczasem wielu mieszkańców życzyłoby
sobie, żeby gmina budynek przejęła i odnowiła. I właśnie takie starania podejmujemy – dodaje.
Władze samorządowe przymierzają się
do realizacji projektu rewitalizacyjnego,
na który chciałyby pozyskać środki zewnętrzne. Sprawa jest na wstępnym etapie, ale nietrudno przewidzieć, że byłaby
to kosztowna inwestycja, więc bez dofinansowania bardzo trudno byłoby ją zre-

alizować. Zanim jednak urząd w ogóle
przystąpi do projektowania i starań o
pomoc finansową, musi stać się właścicielem terenu, obecnie w dalszym ciągu
należącego do kolei. Rozmowy w tej kwestii trwają.
Dworzec w Rudnikach od dawna nie
funkcjonuje jako obiekt obsługujący pasażerów pociągów. Przez jakiś czas – jeszcze kilka lat temu – niektóre pomieszczenia były wykorzystywane, służąc za lokale mieszkalne lub miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej. Ostatnio niestety stoi już całkowicie pusty i coraz bardziej niszczeje.

MS T Ó W

Nowe witacze w Mstowie
Mstowskie Stowarzyszenie Promocji
i Ochrony rzeki Warty uzyskało dofinansowanie unijne na realizację projektu pt. „System oznakowania turystycznego na terenie Gminy Mstów”.
W praktyce oznacza to, że przy mstowskich drogach stanie dziewięć witaczy.
W I etapie projekt został złożony do
konkursu, ogłoszonego przez Lokalną
Grupę Działania „Partnerstwo Północnej
Jury”. Dzięki pozytywnej, wysokiej ocenie
wniosku przez Radę PPJ, możliwe stało
się podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
w Katowicach.
W wyniku realizacji projektu w Gminie Mstów powstanie dziewięć nowych
witaczy - przy drogach wjazdowych na
teren gminy. Zastąpią one obecne, już
mocno zużyte. – Nowe witacze dwustronne o wielkości 3x1 m zostaną wykonane z nowoczesnych materiałów odpornych na starzenie. W projekcie zostaną użyte elementy odblaskowe oraz innowacyjny system oświetlenia ledowego,
zasilanego światłem słonecznym. Plano-

wany termin zakończenia prac to czerwiec 2018 roku. – podsumowuje Prezes Mstowskiego Stowarzyszenia Promocji i Ochrony rzeki Warty, Michał Maciaszczyk.

Nowa sieć wodociągowa
Została zakończona przebudowa
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mstowie. Projekt został
zrealizowany przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
O realizację bardzo ważnej dla
Mstowa inwestycji od wielu lat zabiegali mieszkańcy i radni. Wreszcie się
udało i wymiana wadliwego wodociągu (bardzo często ulegającemu awariom) dobiegła końca.
I miejsce Jakubowi Wójcikowi w kategorii klas IV- VII szkół podstawowych oraz
I miejsce duetowi Julianowi Nowickiemu
i Jakubowi Kołkowi w kategorii klas
gimnazjalnych i pozostałych szkół dla
młodzieży.
Uczniów z Poczesnej do konkursu przygotowała nauczycielka muzyki Wiesława
Leonarcik.

Zakres robót obejmował:
l przebudowę wodociągu z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 Ø125/11,4mm
o łącznej długości 1260 metrów.
l przebudowę przyłączy, obejmującą odcinek od włączenia do nowego wodociągu do granicy pasa drogowego (w ilości
ponad 100 sztuk !).

l odtworzenie

nawierzchni drogi (ze
względu na dużą ilość urządzeń
w jezdni było to bardzo trudne technicznie do wykonania).

Projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
oprac. kg
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Krótko cieszył się wolnością
15 lat w więzieniu
może spędzić 41-letni
mieszkaniec powiatu
żywieckiego. Mężczyzna włamywał się do
domów i kradł sprzęt
elektroniczny. Wartość
skradzionego mienia to
ponad 5 tys. złotych.
Został
zatrzymany
przez
policjantów
z Rajczy. Po nocy spędzonej w policyjnym
areszcie usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd
podjął decyzję o jego
tymczasowym aresztowaniu. 41-latek krótko cieszył się wolnością, bowiem jak ustalili policjanci,
mury aresztu opuścił we wrześniu.
Od jakiego czasu na terenie podległym
komisariatowi policji w Rajczy dochodziło do włamań i kradzieży. Liczne wykonane przez policjantów czynności wskazywały na to, że włamań mógł dokonać
41-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Mężczyzna został zatrzymany. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty. Jak wynika z akt sprawy,
41-latek od września do listopada czte-

Policjanci z Żywca zatrzymali 49-letnią mieszkankę miasta. Jak ustalili
śledczy, kobieta będąc kasjerką w jednym ze sklepów, nie kasowała całości
towaru. Straty, jakie w ten sposób wyrządziła to kwota blisko 5 tys. zł. Zatrzymane zostały również inne osoby,
które brały udział w tym procederze.
Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Za popełnione przestępstwo w więzieniu
mogą spędzić 5 lat.

rokrotnie włamywał się do domów oraz
dokonywał kradzieży. Wartość skradzionego przez niego mienia to ponad 5 tys.
złotych. Policjanci odzyskali większość
ze skradzionych przedmiotów. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd podjął
decyzję o tymczasowym aresztowaniu
podejrzanego. Mężczyzna krótko cieszył
się wolnością, bowiem jak ustalili śledczy, mury aresztu opuścił we wrześniu.
Odbywał tam wyrok za wcześniej popełnione przestępstwa. Z uwagi na fakt, że
włamań i kradzieży dopuścił się w warunkach recydywy, w więzieniu może
spędzić 15 lat.

Wyłudzacze VAT trafili
do aresztu
Śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą
zatrzymali 4 członków grupy
popełniającej
tak
zwane
„przestępstwa vatowskie”.
Trzech z nich, na wniosek katowickiej prokuratury okręgowej, która nadzoruje śledztwo,
trafiło do aresztu. Skarb Państwa stracił w wyniku działania grupy co najmniej 3,4 miliona złotych. Policjanci zabezpieczyli samochody podejrzanych o łącznej wartości ponad 800 tys. złotych.
Wydział do walki z Przestępczością
Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, dotyczące działania grupy przestępczej popełniającej przestępstwa
związane z wyłudzeniem podatku VAT.
Grupa działała w latach 2014-2015 na
terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Jej
członkowie popełnili szereg przestępstw
polegających na wystawianiu i przyjmowaniu nierzetelnych faktur VAT oraz
składaniu nierzetelnych deklaracji podatkowych. W następstwie tych działań
doprowadzili do wyłudzenia kwoty co
najmniej 909 tys. złotych oraz usiłowali
wyłudzić kwotę ponad 600 tys. złotych z
tytułu zwrotu podatku VAT. Skarb Pań-

stwa stracił w wyniku uszczuplenia podatkowego w podatku VAT co najmniej 3
miliony 400 tys. złotych.
W dniu 27 listopada policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 4 osoby. Zabezpieczyli też mienie
w postaci kilku samochodów o wartości
przekraczającej 800 tys. złotych na poczet
przyszłych kar i grzywien.
W stosunku do trzech podejrzanych o
udział w grupie przestępczej, w tym podejrzanego o kierowanie grupą, Prokuratura
Okręgowa w Katowicach skierowała wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie.
Sąd przychylił się do wszystkich wniosków prokuratury i aresztował trzech podejrzanych na okres trzech miesięcy, zaś
w stosunku do czwartego zatrzymanego
prokuratura zastosowała środki wolnościowe w postaci dozoru policji i zakazu
opuszczania kraju.

Poszkodowany poszukiwany
listem gończym
Policjanci z mysłowickiej patrolówki
zostali skierowani na interwencję
w związku z pobiciem mężczyzny. Na
miejscu, dzięki szybkiej reakcji stróżów prawa sprawcy zdarzenia zostali
zatrzymani. Jak się później okazało,
poszkodowany był poszukiwany listem
gończym celem odbycia kary półtora
roku pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwa.
Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 23:45 w jednej w centrum Mysłowic.
Dyżurny mysłowickiej jednostki otrzymał
zgłoszenie dotyczące interwencji, na jednej
z klatek schodowych. Według zgłoszenia
miało dojść do awantury i pobicia mężczy-

Nieuczciwa kasjerka

zny. Szybka i zdecydowana reakcja stróżów prawa oraz dynamiczne działanie
przyczyniło się do zatrzymania sprawców
pobicia. Dotkliwie pobili oni 31-letniego
poszkodowanego. W trakcie sprawdzenia
dokumentów poszkodowanego okazało
się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym celem odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za popełnione
w przeszłości przestępstwa. Sprawcy pobicia to mieszkańcy Mysłowic w wieku: 37
i 27 lat. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty.
Grozi im do 3 lat więzienia. O ich dalszym
losie zdecyduje sąd. Wszyscy uczestnicy
zdarzenia noc spędzili w policyjnym areszcie, a pokrzywdzony najbliższe spędzi za
kratami odsiadując swój wyrok.

Jak wynika z materiałów sprawy,
49-latka pracowała w jednym ze sklepów
w Żywcu jako kasjerka. Na przełomie października i listopada, kobieta w porozumieniu z trzema innymi osobami, gdy te
rozbiły zakupy, nie kasowała całości kupowanego przez nie towaru. Śledczy udowodnili jej, że działała w ten sposób pięciokrotnie, powodując straty na kwotę blisko 5 tys. zł. 49-latka została zatrzymana
i trafiła do policyjnego aresztu. Trafiły tam
też pozostałe osoby, które brały udział

w tym procederze. Wszyscy usłyszeli już
zarzuty. Za popełnione przestępstwa
w więzieniu mogą spędzić 5 lat.
Zatrzymany za kradzieże w kościołach
Policjanci zajmujący się zwalczaniem
przestępczością przeciwko mieniu z tyskiej komendy zatrzymali sprawę kradzieży przedmiotów z terenu kościołów. Kradzieże miały miejsce od początku października w różnych miejscach.
Policjanci zatrzymali 36-latka, któremu przedstawili 5 zarzutów kradzieży
z terenu kościołów m.in. skarbonki, mosiężnego gonu, świecznika, misy do wody święconej. Wartość skradzionych
przedmiotów oszacowano na ponad 4
tys. złotych. Mężczyzna przyznał się do
zarzucanych mu czynów. Śledczy odzyskali większość skradzionego łupu. Decyzją prokuratora został zastosowany
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za przestępstwo kradzieży kodeks karny przewiduje
karę do 5 lat więzienia.

Areszt dla cyberoszustów
Tyscy policjanci wraz ze śledczymi
zajmującymi się zwalczaniem cyberprzestępczości z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpracowali
28-letniego oszusta. Mężczyzna dokonywał przestępstw nową metodą,
w której podstępem przejmował dostęp do kont bankowych. Straty pokrzywdzonych osób sięgają co najmniej 90 tys. złotych. Śledczy oceniają sprawę jako rozwojową. Sprawca został tymczasowo aresztowany na okres
trzech miesięcy. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.
Tyscy policjanci z wydziału do walki
z przestępczością przeciwko mieniu wraz
ze śledczymi zajmującymi się zwalczaniem cyberprzestępczości z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpracowali oszusta, który od września tego roku
dokonywał oszustw poprzez przejęcie dostępu do konta bankowego i zajęcie znajdujących się na nim środków.
Zatrzymany 28-letni tyszanin, który był
poszukiwany i ukrywał się przed organami ścigania, dzwonił do osób i przedstawiał się jako pracownik banku. Następnie
przestrzegając przed atakami hakerskimi
prosił rozmówców o podanie loginu oraz
hasła do konta, a także kodu weryfikują-

cego służącego do akceptacji transakcji.
W ten sposób przejmował konto i znajdujące się na nim dostępne środki.
Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty. W jednym przypadku pokrzywdzonemu w pewnym momencie udało się zorientować, że
może mieć do czynienia z oszustem
i sprawca nie osiągnął swojego celu.
W pozostałych dwóch przypadkach pokrzywdzeni stracili oszczędności swojego
życia.
Łącznie straty szacuje się na ponad 90
tys. złotych. Śledczy oceniają sprawę jako
rozwojową z możliwością ustalenia jeszcze
nawet kilkudziesięciu osób, które padły
ofiarą podstępnego oszusta.
Na wniosek policjantów i prokuratora
sąd tymczasowo aresztował 28-latka na
okres trzech miesięcy. W sprawie prowadzone jest dochodzenie pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Tychach.
Pamiętaj! Pod żadnym pozorem nikomu nie przekazujmy haseł dostępowych
do naszych rachunków bankowych,
gdyż może skutkować to pozbawieniem
nas całych oszczędności. O wszystkich
próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy policję, korzystając
z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie
obawiajmy się, że alarm może okazać się
fałszywy.

Wpadł amator whisky
Słabość do szlachetnych i przede wszystkim
drogich trunków zgubiła
21-letniego mieszkańca
Czeladzi, który wspólnie z
ustalonym już kompanem
ukradł półtoralitrową butelkę whisky, a uciekając
ze sklepu poturbował pracownika ochrony. Młody
mężczyzna wpadł dzięki
monitoringowi zainstalowanemu w markecie. Mimo młodego wieku zarzut, który usłyszał objął
jego działanie w warunkach powrotu do przestępstwa czyli tzw. recydywy. Grozi mu 15 lat więzienia.
Do kradzieży rozbójniczej w jednym z
czeladzkich dyskontów doszło 5 listopada
bieżącego roku. 21-letni mieszkaniec miasta wraz ze swoim wspólnikiem pojawili
się w sklepie około godziny 18.00. Mężczyźni na stoisku z alkoholami zdjęli z
półki butelkę whisky o pojemności 1,5l i
nie przebierając w środkach postanowili
czym prędzej opuścić market. Plan szybkiego „ulotnienia” się z miejsca kradzieży
pokrzyżował im jednak pracownik ochrony sklepu. Mający przewagę liczebną na-

pastnicy szybko poradzili sobie jednak z
próbą ich ujęcia. Pracujący nad sprawą
rozboju kryminalni z czeladzkiego komisariatu szybko ustalili dane sprawców.
Pomocnym okazał się podobnie jak w innych tego typu sprawach zapis z monitoringu sklepowego. 21-latek został już
„rozliczony” ze swojej przestępczej działalności. Mężczyzna wcześniej był już karany za podobne przestępstwo, dlatego
usłyszał zarzut działania w warunkach
recydywy, za co grozi mu 15 lat wiezienia.
Tożsamość jego wspólnika także jest znana policjantom, a jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu.
oprac. kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

FINANSE

MOTORYZACJA

OKNA – DRZWI

LOMBARDY

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

LOMBARD KAPS
LUCJA
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

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

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

POGRZEBY

LOMBARD
DELTA
n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

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

l

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

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI

MOTORYZACJA

MEBLE
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte
piętro w wieżowcu, okna PCV południezachód, balkon. Kuchnia z meblami na
wymiar i sprzętem AGD. Duży salon
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na
balkon. Łazienka w glazurze z wanną
oraz przedpokój z szafą. Mieszkanie
czyste i zadbane. Na podłogach panele
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie,
sklepy, szkoła, komunikacja miejska.
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł.
Tel. 661 117 931
n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy ul.
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na
południe. Cena 110.000 zł. Tel. 602 307 570
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 DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440
m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. Cena
16.800 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
— WYNAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul.
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na
południe. Cena 1.300 zł/m-c. 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 niebieskoperłowe 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
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

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

PROJEKTOWANIE

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

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 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

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

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 w klubie fitness na
stanowisko TRENERA osobę ambitną
i chętną do pracy z ludzmi. Mile widziane
osoby po fizjoterapii lub z kursami instruktora
fitness oraz trenera personalnego.
Szczegóły pod nr telefonu 509083929

CV proszę przesyłać na adres mailowy
izabela211@wp.pl

Przyjmę do pracy ślusarza
601 50 55 20

Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu
w związku z silnym rozwojem oraz
rozbudową zakładu produkcyjnego
poszukuje pracowników na stanowiska:
Spawacz, l Operator wózka widłowego,
Montażysta, l Lakiernik, l Pomocnik lakiernika,
l Operator maszyn.
l

l

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

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie

zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne uprawnienia
do pracy na ważnych obiektach, w grupach interwencyjnych, w konwojach
i na monitoringu.
Tel. kontaktowy: 604 064 480

KUPON
– MOTORYZACJA 	
 	 – MATRYMONIALNE

na

bezpłatne

– NIERUCHOMOŚCI 	
– INNE 	

ogłoszenie
– SPRZEDAM
– PRACA

– KUPIĘ 	

Treść ogłoszenia:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... Nr tel. .............................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Wykaz samochodów na dzień 30 listopada 2017 r.

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

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





5.900 zł

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

27.900 zł

39.900 zł

n
n
n
n

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

108.000 zł

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

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

n





n

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

109.500 zł netto

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat


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

PEUGEOT 208 1.0 E,
rok prod. 2016

27.900 zł

69.900 zł

17.900 zł

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


n

n

n
n

34.900 zł
n



9.900 zł

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

33.900 zł



SUZUKI SX4 1.9 D,
rok prod. 2006


n
n
n

30.800 zł



18.900 zł

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

41.900 zł

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

45.900 zł

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

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

n
n
n
n
n

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



n

5.900 zł

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


36.900 zł

31.900 zł

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

RENAULT CLIO III
1.5 DCi, rok prod. 2013,
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



18.900 zł

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



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

n
n

n

n
n
n
n

VW GOLF VI 1.4 E,
rok prod. 2010, 5 drzwi

n



n

33.700 zł

29.900 zł

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

19.900 zł

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



n

n



49.800 zł

n
n
n

AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
118.000 zł
quattro	
51.900 zł
BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012 
CHRYSLER VOYAGER 2.5 D,
17.500 zł
rok prod. 2008 
CITROEN C5 2.2 D,
2.800 zł
rok prod. 2002 
FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,
2.900 zł
rok prod. 1998
FIAT PANDA 1.1 E,
8.900 zł
rok prod. 2006, krajowy
FORD FIESTA 1.4 TDCI,
8.400 zł
rok prod. 2006
FORD FOCUS 1.6 D, sedan,
rok prod. 2013, krajowy, I – wł.,
30.900 zł
serwisowany, F. VAT
FORD FOCUS 1.6 E,
10.900 zł
rok prod. 2005, krajowy
HYUNDAI i30 1.4 CRDi,
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,
33.900 zł
serwis., gwar. produc.
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007,
25.700 zł
automat 
JAGUAR XF 3.0 E,
91.800 zł
rok prod. 2013
12.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004
MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,
25.900 zł
rok prod. 2007 
MERCEDES C200 2.0 D,
9.800 zł
rok prod. 2000 
MERCEDES E270
17.800 zł
rok prod. 2002, automat, skóra 
NISSAN PRIMERA 2.2 D,
8.800 zł
rok prod. 2002
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,
36.900 zł
sedan
OPEL ASTRA 1.9 D,
14.800 zł
rok prod. 2006
OPEL CORSA D 1.3 D,
rok prod. 2008, krajowy, 1 – wł.,
6.800 zł
serwisowany
OPEL INSIGNIA 1.8 E,
rok prod. 2015, krajowy, I – wł.,
49.900 zł
f-ra VAT
OPEL VECTRA 1.9 D,
16.900 zł
rok prod. 2007
RENAULT CLIO 1.5 D,
rok prod. 2015, krajowy, I –wł.,
28.900 zł
serwisowany, F-ra VAT
RENAULT MEGANE 1.6 E,
rok prod. 2011, nawigacja,
26.700 zł
tempomat
SEAT CORDOBA 1.2 E,
8.900 zł
rok prod. 2003, krajowy 
SKODA FABIA 1.2 E,
6.800 zł
zakup 2008
SKODA FABIA 1.2 E,
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E,
3.900 zł
rok prod. 1999
SKODA OCTAVIA 1.9 D,
rok prod. 2004 – 06, krajowy
od 10.800 do 12.600 zł

TOYOTA AURIS 2.0 D,
19.900 zł
rok prod. 2008
VOLVO S60 2.0 E,
29.900 zł
rok prod. 2008
VW GOLF 1.4 TSi,
29.900 zł
rok prod. 2009
VW PASSAT 1.6 E,
10.900 zł
rok prod. 2003, klimatronic
VW JETTA 2.0 E,
58.900 zł
rok prod. 2015
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Piłka nożna

Tenis stołowy

Bebetto AZS
Głuchołazy najlepsze
w Memoriale Przemysława AJD z siódmym
zwycięstwem
Kożucha
w ekstraklasie

Przed dwa dni (2 i 3 grudnia) w
Hali Sportowej Częstochowa
oraz hali sportowej w Mykanowie rozgrywany był VIII Memoriał im Przemysława Kożucha organizowany przez częstochowską Skrę i radę rodziców rocznika 2008.
W pierwszej fazie gier zespoły podzielono na dwie grupy po osiem
drużyn. Ekipy z miejsc 1 – 4 z każdej z grup awansowały do kolejnej
fazy turnieju - Ligi Mistrzów (Hala
Sportowa Częstochowa) i rozgrywały kolejne spotkania z pierwszymi czterema zespołami grupy drugiej, zachowując przy tym wyniki z
pierwszego dnia turnieju. Podobny
system rozgrywek zastosowano
wśród zespołów z miejsc 5 – 8, które rywalizowały w hali sportowej w
Mykanowie.
W finale „Ligi Mistrzów” Hattrick
Głuchołazy pokonał 3:1 Widok
Skierniewice i okazał się najlepszą
w stawce 16 drużyn, biorących
udział w memoriale. W zawodach
„Ligi Europy” triumfowała z kolei
Bronowianka Kraków, która poko-

nała w finale MKS Kluczbork 4 - 1.

Wyniki meczów w „Lidze
Mistrzów”
Hattrick Głuchołazy - Ajaks Częstochowa 1:2, UKS GOL Opole Soccer College Opole 1:2, WKS
Wieluń - Sportowa Częstochowa
2:1, Skra I Częstochowa - Widok
Skierniewice 1:1, Hattrick Głuchołazy - Soccer College Opole 3:0,
UKS Gol Opole - Ajaks Częstochowa 4:0, WKS Wieluń - Widok
Skierniewice 0:3, Skra I Częstochowa - Sportowa Częstochowa
3:1, Hattrick Głuchołazy - Widok
Skierniewice 1:0, UKS Gol Opole Sportowa Częstochowa 1:3, WKS
Wieluń - Soccer College Opole 1:3,
Skra I Częstochowa - Ajaks Częstochowa 0:1, Hattrick Głuchołazy Sportowa Częstochowa 3:0, UKS
Gol Opole - Widok Skierniewice
0:6, WKS Wieluń - Ajaks Częstochowa 1:3, Skra I Częstochowa Soccer College Opole 2:1
Półfinały „Ligi Mistrzów”
o miejsca 5 - 8 (półfinał B) UKS Gol
Opole - Sportowa Częstochowa 1:1

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

(k: 0 - 2); o miejsca 5 - 8 (półfinał B)
Skra I Częstochowa - WKS Wieluń
4:1; o miejsca 1 - 4 (półfinał A) Hattrick Głuchołazy - Soccer College
Opole 1:0; o miejsca 1 - 4 (półfinał
A) Widok Skierniewice - Ajaks Częstochowa 3:1

Finały „Ligi Mistrzów”
o 7. miejsce UKS Gol Opole - WKS
Wieluń 0:4; o 5. miejsce Skra I Częstochowa - Sportowa Częstochowa
1:2; o 3. miejsce Soccer Colleg Opole - Ajaks Częstochowa 2:1; finał
Hattrick Głuchołazy - Widok Skierniewice 3:1
Klasyfikacja końcowa
memoriału
1. Hattrick Głuchołazy
2. Widok Skierniewice
3. Soccer College Opole
4. Ajaks Częstochowa
5. Sportowa Częstochowa
6. Skra I Częstochowa
7. WKS Wieluń
8. UKS Gol Opole
KR

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

Tenisistki Bebetto AZS
AJD po zaciętym meczu
pokonały w poniedziałek,
4 grudnia przed własną publicznością 3:2 SKTS Sochaczew. Dwa punkty dla
gospodyń zdobyła niezawodna tego dnia Lin Gui.
– Nasza zawodniczka stoczyła piękne widowiskowo
pojedynki z Dong Riu Fang
oraz Katarzyną Grzybowską.
Na pewno jej sukcesem jest
zwycięstwo nad wyżej notowaną w rankingu światowym Grzybowską – uważa
Wiesław Pięta, prezes AZS
AJD.
Trzeci punkt dla zespołu
Miłosza Przybylika zdobyła
Roksana Załomska, która w
ostatnim pojedynku tego
wieczoru nie dała żadnych
szans Dong Rui Fang.
Częstochowskie tenisistki
zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 14
punktów. O dwa „oczka”

więcej ma aktualny mistrz
Polski i główny kandydat do
wygrania europejskiej ligi
mistrzyń - KTS Siarka –Zot
Tarnobrzeg. Z liderem żeńskiej ekstraklasy Bebetto
AZS AJD zmierzy się w najbliższy piątek, 8 grudnia w
hali Akademickiego Centrum Sportu przy Zbierskiego 6.
Mecz rozpocznie się o
godz. 18.

Bebetto AZS AJD
Częstochowa – SKTS
Sochaczew 3:2

KR

Wyniki gier
Lin Gui – Dong Rui Fang
3:1,
Roksana Załomska – Katarzyna Grzybowska 1:3
Daria Łuczakowska – Julia
Ślązak 2:3
Lin Gui – Katarzyna Grzybowska 3:2
Roksana Załomska – Dong
Rui Fang 3:0

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

P RO G R A M T V – Ś RO DA 6 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:35 Jak to działa; odc. 133
Leki przyszłości; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria II, odc.
4/27; serial obyczajowy;
USA (1993)

TVP2

06:05 Rodzinka.pl; odc. 194
„Chrzestny, chrzestna i
chrześniaczek” sezon 9;
serial komediowy TVP
06:35 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:05 M jak miłość; odc. 180
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1755; serial obyczajowy
TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
498 - Pamięć serca; serial
TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 38;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 94
„Walka”; serial
11:05 Downton Abbey; odc.
fabularyzowany TVP
5/8; serial obyczajowy;
14:20 Nasz dziwaczny świat
Wielka Brytania (2015)
odc. 13; esej
12:00 Wiadomości
dokumentalny; Wielka
12:10 Agrobiznes
Brytania (2016)
12:35 Agropogoda; magazyn 15:30 M jak miłość; odc.
12:40 Magazyn Rolniczy –
1335; serial TVP
Centralne Targi Rolnicze 16:30 Koło fortuny;
teleturniej
12:55 Natura w Jedynce –
17:10 Meandry uczuć; odc.
24 godziny w Australii 2; serial; Turcja (2016)
czas po monsunie; serial
18:00 Panorama
dokumentalny; Nowa
18:30 Sport Telegram
Zelandia (2015)
18:40 Pogoda
14:00 Elif; odc. 149; serial;
18:50 Jeden z dziesięciu
Turcja (2014)
19:30 Barwy szczęścia; odc.
14:55 Program rozrywkowy
1755; serial TVP
15:10 Obserwator; odc.
/188/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc.
47; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
20:05 Barwy szczęścia; odc.
17:15 Pogoda
1756; serial TVP
17:25 Jaka to melodia?
20:45 Na dobre i na złe; odc.
18:00 Klan; odc. 3217;
688; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 165
telenowela TVP
„Życie toczy się dalej”;
serial fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks – To
właśnie miłość; komedia;
Wielka Brytania, USA
(2003)
18:40 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Liga Mistrzów - 6
kolejka
23:05 Liga Mistrzów skróty; Wielka Brytania
(2017)
00:15 Rosyjski futbol; film
dokumentalny; Francja
(2017); reż.:Nicolas Jallot
01:20 Zabić na końcu;
komedia sensacyjna;
Polska (1990);
reż.:Wojciech Wójcik;
wyk.:Wojciech Malajkat,
Piotr Siwkiewicz, Jolanta
Nowak
03:05 Naszaarmia.pl; odc.
293; magazyn
03:35 Anno Domini – Biblii
ciąg dalszy; odc. 5/12;
serial; USA (2015)

POLSAT

5:10 Uwaga!; magazyn
reporterów
5:40 Mango; telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje:
Kielce, L’amore (6);
program rozrywkowy.
Restauracja L’amore to
efekt zamiłowania
Mariusza do włoskiej
kuchni. W prowadzeniu
biznesu wspierają go
siostry - jedna pomaga w
kuchni...
7:50 Doradca smaku:
Comber z królika z
owocami leśnymi (17);
magazyn kulinarny
8:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda (847);
serial paradokumentalny
12:00 Szkoła (499); serial
paradokumentalny
13:00 19+ (200); serial
paradokumentalny
13:30 Szpital (736); serial
paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Fregata,
Koszalin (14); program
rozrywkowy
15:30 Szkoła (500); serial
paradokumentalny
16:30 19+ (201); serial
paradokumentalny
17:00 Ukryta prawda (848);
serial paradokumentalny
18:00 Szpital (737); serial
paradokumentalny
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy wiem, czym oddycham
(23); cykl reportaży
19:50 Uwaga!; magazyn
reporterów
20:10 Doradca smaku:
Sandacz z chutney z dyni
i marchwi (13); magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2594);
serial obyczajowy
20:55 Milionerzy: Wydanie
specjalne (112);
teleturniej. Naprzeciwko
Huberta Urbańskiego
zasiądą nowi uczestnicy.
Zmierzą się oni z 12
pytaniami z różnych
dziedzin, mając do
dyspozycji trzy koła...
00:50 O mnie się nie martw;
21:50 Surogaci; thriller SF,
s. VII odc. 13/13; serial
USA 2009. Futurystyczne
komediowy TVP
kino akcji - efektownie i z
01:50 Świat bez tajemnic –
moralnym przesłaniem.
Archiwum spisku: kto
23:45 Piraci z Karaibów:
zestrzelił MH17?; cykl
Klątwa „Czarnej Perły”;
dokumentalny; Wielka
film przygodowy, USA
Brytania (2016);
2003
reż.:Michael Rudin
2:40 Czarne lustro 2 (3-ost.);
02:55 Paradoks; odc. 4
serial obyczajowy
Tajemnica spowiedzi;
3:45 Moc magii;
serial kryminalny TVP
interaktywny program
03:50 Licencja na
rozrywkowy
wychowanie; odc. 67 Kto nie był buntownikiem; 5:05 Nic straconego;
programy powtórkowe.
serial obyczajowy TVP
Okazja do zobaczenia
04:20 Licencja na
programów, których w
wychowanie; odc. 68 czasie pierwszej emisji nie
Mama dobra rada; serial
zdążyliśmy obejrzeć.
obyczajowy TVP

TVN
05:10 Uwaga! (5152) program.
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (6/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku –
Comber z królika z
owocami leśnymi (17/40)
- program.
08:00 Dzień Dobry TVN
(2139) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (847) program obyczajowy
12:00 Szkoła (499) program
13:00 19 + (200) - program
13:30 Szpital (736) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 5
(14) - program kulinarnorozrywkowy
15:30 Szkoła (500) program
16:30 19 + (201) - program
17:00 Ukryta prawda (848) program obyczajowy
18:00 Szpital (737) program obyczajowy
19:00 Fakty (7280)
19:35 Sport (7263)
19:45 Pogoda (7260)
19:49 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(23/48) - informacje;
19:50 Uwaga! (5153) program.
20:10 Doradca smaku –
Sandacz z chutney z dyni
i marchwi (13/40) program.
20:15 Na Wspólnej 15
(2594) - serial
obyczajowy. Czy
światowej sławy
kardiochirurg zechce
pomóc Marysi?
20:55 Milionerzy - wydanie
specjalne (112/118) program.
21:50 Surogaci - film S-F,
USA 2009. Nie tak odległa
wcale przyszłość wydaje
się być niemal idealną.
Bez ryzyka, bez zagrożeń.
Bezpieczni w domach
ludzie …
23:45 Piraci z Karaibów:
Klątwa czarnej perły film przygodowy, USA
2003. Po morzach
otaczających wyspy
Karaibskie grasuje piracki
okręt Czarna Perła. Jest
on owiany straszną
legendą mówiąca, że z
miast zaatakowanych
przez Perłę nikomu nie
udało się ujść z życiem.
Perła uderza na Port Royal
i między innymi porywa
córkę gubernatora,
Elizabeth…
02:40 Czarne lustro (3) serial, Wielka Brytania.
03:45 Moc Magii (332/355) program
05:05 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 27
08:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1994
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 16
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 20
13:50 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 27
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 28
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 14
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 15
17:15 Agenci NCIS; serial
fabularny, USA 2005; odc.
4
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 31
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 32.
W lombardzie zjawia się
mężczyzna, który chce
zastawić bmx-a syna.
Twierdzi, że w ten sposób
zmotywuje go do nauki…
20:00 Królowa ringu; akcja,
USA, Niemcy 2004.
Prawdziwa historia
promotorki boksu Jackie
Kallen - nadany jej został
tytuł pierwszej damy
boksu…
22:10 Gdy zjawią się obcy;
akcja, USA 2002. W małej
przydrożnej restauracji
pojawia się tajemniczy
mężczyzna, którego
dziwne zachowanie od
razu zaciekawia kelnerkę Beth. Ich rozmowę
przerywa przyjazd trzech
kolejnych osób…
00:15 Z Nation; serial
fabularny, USA 2015
01:10 Ale numer!; Polska
01:45 Taki jest świat; factual;
Polska
02:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:50 Twój Puls; serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 24; serial TVP
06:25 Czterdziestolatek; odc.
16/21 - Gdzie byłaś, czyli
Szekspir; serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 90
„Tajemnica lekarska”;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 91
„Diagnoza”; serial
fabularyzowany TVP
08:30 M jak miłość; odc.
689; serial TVP
09:30 Dziewczyny ze Lwowa;
odc. 25; serial obyczajowy
TVP
10:20 Rodzinka.pl; odc. 174
„Nie chcę być babcią”
sezon 8; serial komediowy
TVP
10:50 Rodzinka.pl; odc. 175
„Zarządzanie kryzysowe”
sezon 8; serial komediowy
TVP
11:30 Ranczo; odc. 101 Grecy i Bułgarzy; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 102 Jedźmy, nikt nie woła;
serial obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
79 - Rodzinne więzi; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
80 - Adrenalina; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
631 - Najlepszy moment;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 91
„Diagnoza”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 103 - Nie
rzucaj ziemi, skąd twój
ród; serial obyczajowy
TVP
17:45 Ranczo; odc. 104 Wielkie otwarcie; serial
obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 176
„Kwestia perspektywy”
sezon 8; serial komediowy
TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
81 - Przerwany weekend;
serial kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 208; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 105;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 106;
serial obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; odc.
82; serial kryminalny TVP
23:55 Komisarz Alex; odc.
129; serial TVP
00:50 Miasto skarbów; odc.
11; serial kryminalny TVP
01:50 Miasto skarbów; odc.
12; serial kryminalny TVP
02:45 Czterdziestolatek; odc.
16/21; serial TVP
03:45 M jak miłość; odc.
689; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; odc. 174
sezon 8; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:15 Familiada; odc. 2341
05:50 Okrasa łamie przepisy
– Rybne kanapki
06:30 Kraj się śmieje – Kraj
się śmieje – Mowa ciała
(1)
07:30 Jeden z dziesięciu;
6/99; teleturniej
08:05 Kabaretowy Klub
Dwójki – (57) - Kabaret
Limo
09:00 Koło fortuny; odc. 70
ed. 3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy sezon II - (8)
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /72/ - „Black
and white” - Kombi
11:05 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (1)
12:10 Życie to Kabaret –
Bajki według Kabaretu
Moralnego Niepokoju (1-2)
14:10 Familiada; odc. 2341
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa 2014 Bohater potrzebny od
zaraz (1-3); widowisko
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Ryby na talerzu
Kopernika; magazyn
kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (53) Ludożercy; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 12 Armenia Północ (49)
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna - (284)
Hołda; serial TVP
20:15 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (2)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (55) - Czy
kochamy seriale?
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów - (15) Sprzedawca
23:15 Koło fortuny; odc. 69
ed. 3; teleturniej
23:50 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie Irena Jarocka; widowisko
rozrywkowe
00:20 Niezapomniane
Koncerty –
Niezapomniane koncerty
- Opole 2017 na bis - Od
Opola do Opola /cz. 1/;
koncert
01:20 Niezapomniane
Koncerty –
Niezapomniane koncerty
- Opole 2017 na bis - Od
Opola do Opola /cz. 2/;
koncert
02:20 Kierunek Kabaret –
Wielka uczta /33/
03:20 Rozrywka Retro –
Rozrywka Retro –
Gwiazdy Festiwali
Sopockich /2/ - Boney M

TVN7
05:20 Ukryta prawda (90) program obyczajowy
06:20 Szpital (206) program obyczajowy.
Koleżanka przyprowadza
do szpitala 25-letnią
Andżelikę Król, którą
bardzo boli brzuch…
07:15 Sąd rodzinny (139) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 3
(2/18) - serial S-F
09:10 Brzydula (179/180) serial obyczajowy
09:45 Brzydula (180) - serial
obyczajowy. Piotr
zaprasza Ulę na piknik,
który okazuje się być
randką. Violetta
konfrontuje się ze swym
domniemanym
wielbicielem. Niestety
czeka ją niemiła
niespodzianka…
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (481) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (140) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (380) program sądowy Różany
morderca
14:55 Szpital (207) program obyczajowy
15:55 Druga szansa 2
(11/13) - serial
16:55 Zaklinaczka duchów 3
(3/18) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (181) - serial
obyczajowy
18:30 Brzydula (182) - serial
obyczajowy. Violetta
spotyka w końcu swego
tajemniczego wielbiciela…
19:00 Ukryta prawda (482) program obyczajowy
20:00 Parszywa dwunastka film wojenny, USA/
Hiszpania 1967. Anglia
1944 rok. Znany ze swej
niesubordynacji
amerykański major
Reisman ma przygotować
odział dwunastu żołnierzy
- aresztantów do
samobójczej misji - ataku
na zamek we Francji, gdzie
przyjeżdżają na urlop
wysocy rangą oficerowie
niemieccy…
22:55 Magazyn UEFA
Champions League (9) program
00:05 15 minut - film
sensacyjny, USA/Niemcy
2001. Para wyjątkowo
brutalnych morderców,
emigrantów z Europy
Wschodniej, terroryzuje
Nowy Jork. Jeden z nich
zabija przypadkowo
wybrane ofiary, drugi
filmuje zbrodnie. Za ich
filmy media płacą
ogromne sumy.
Mordercom depczą po
piętach detektywi…
02:40 Moc Magii (332/355) program

TVN STYLE
05:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (9/14) program lifestylowy
06:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (10/14) program lifestylowy
07:00 Wszystko o jedzeniu 2
(9/13) - program
07:30 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
08:00 Beauty ekspert 2
(11/12) - magazyn
08:30 Sekrety chirurgii 3
(10/13) - reality show
09:30 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (7/12) - reality
show
10:15 Sablewskiej sposób
na modę 4 (11/13) program rozrywkowy
11:00 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (8/13) - program
12:00 Kuchenne rewolucje 8
(5/15) - program
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
13:45 Pojedynek na modę
14:30 W roli głównej Joanna Przetakiewicz (7/8)
- talk show
15:00 W dobrym stylu 2
(6/12) - program
15:45 Nowy wygląd, nowe
życie 2 (3/8) - program
17:10 Apetyt na miłość 3
(7/12) - program
18:10 Kuchenne rewolucje 9
(4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:10 Sablewskiej sposób
na modę 7 (1/12) program rozrywkowy
19:55 Afera fryzjera (5/10) program rozrywkowy
20:40 Mistrzowskie cięcie
(4/8) - program
rozrywkowy
21:40 Dorota was urządzi 5
(6/12) - program
22:25 Beauty ekspert 2 (12)
- magazyn lifestylowy
22:55 Życie bez wstydu 4
(10/12) - reality show
23:55 Zemsta z pomocą
Kardashianki (8/9) program rozrywkowy
00:55 Oddział dla grubasów
(2/10) - program
obyczajowy
01:25 Nieudane operacje cena piękna (5/6) - reality
show
02:20 W roli głównej - Filip
Chajzer (5/6) - talk show
02:45 W roli głównej Marcin Daniec (6/8) - talk
show
03:10 W roli głównej Justyna Steczkowska
(2/3) - talk show
03:35 Wiem, co jem 6
(15/16) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 6
(9/16) - magazyn
04:25 Wiem, co jem (16) magazyn
04:50 Wiem, co jem 2
(5/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+105 kg mężczyzn
08:45 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+105 kg mężczyzn
09:40 Piłka ręczna kobiet MŚ: Szwecja - Czechy
10:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Szwecja - Czechy
11:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Norwegia
12:00 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Norwegia
13:05 Piłka nożna - skróty z
meczów Polska - Urugwaj
i Polska - Meksyk
13:50 Piłka ręczna kobiet MŚ: Rosja - Japonia
14:55 Piłka ręczna kobiet MŚ: Rosja - Japonia
15:50 Piłka nożna Bayern
16:45 Piłka nozna Bayern
17:50 Piłka nożna - Klubowe
MŚ
19:00 Piłka nożna - Klubowe
MŚ
20:10 Piłka ręczna kobiet MŚ: Brazylia - Dania
22:40 Sportowy Wieczór
23:05 PN - Bayern TV
24:00 PN - Bayern TV

TVP3 KATOWICE

07:01 Bliżej natury
08:05 Kaziu, Polska Ci
dziękuje; film dokum.
08:45 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1007;
telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:15 Smaki polskie; magazyn
kulinarny
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Kaziu, Polska Ci
dziękuje; film dokum.
14:55 Antenowe remanenty
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Subregion; program
publicystyczny
17:55 Tajemnice Książnicy
Pomorskiej
18:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Rączka gotuje na
beztydzień; magazyn
POLSAT SPORT
kulinarny
20:01 Dokument w obiektywie;
7:00 Siatkówka mężczyzn;
magazyn
PlusLiga: Jastrzębski
20:30 Czas niedawno przeszły
Węgiel - GKS Katowice
20:45 Zgadnij! Napisz!
9:10 Magazyn narciarski
Wygraj!
10:00 Siatkówka mężczyzn;
20:55 POGODA
PlusLiga: PGE Skra
21:00 Kopalnia reportaży;
Bełchatów - Espadon
reportaż
Szczecin
21:30 Aktualności Wieczorne
12:10 7. strefa; magazyn
21:45 Wieczorny magazyn
siatkarski
sportowy TVP Katowice
14:10 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy 21:55 POGODA
grupowej: Noliko Maaseik 22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
- Trentino Diatec
16:20 Cafe Futbol; magazyn 22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
piłkarski
23:35 Kaziu, Polska Ci
18:00 Siatkówka mężczyzn;
dziękuje; film dokum.;
Liga Mistrzów; mecz fazy
Polska (2006)
grupowej: PGE Skra
00:20 Antenowe remanenty
Bełchatów - Chaumont VB 00:40 Astronarium; magazyn
52 Haute Marne
01:20 Głos Regionów
20:30 Siatkówka mężczyzn; 02:20 Smaki polskie; magazyn
Liga Mistrzów; mecz fazy
kulinarny
grupowej: Jastrzębski
02:40 Kaziu, Polska Ci
Węgiel - Berlin Recycling
dziękuje; film dokum.
Volleys
03:25 Antenowe remanenty
23:00 Boks; Walka o pas
03:45 Echa dnia
WBO World w Nowym
04:05 Agrobiznes
Jorku; waga junior
04:25 Pogoda
średnia: Miguel Cotto 04:30 Reportaż
Sadam Ali
04:50 Antenowe remanenty
2:00 Sporty walki; KSW.
05:10 Dziennik Regionów
Relacja z gali
05:35 Telekurier
zorganizowanej przez
06:00 Plebania; odc. 1007;
największą w Polsce
telenowela TVP
06:20 Reportaż
federację zajmującą się
06:35 Astronarium; magazyn
promowaniem MMA

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 6
grudnia; felieton
06:55 Historia Polski – Film
dokum.
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (62) Polacy na Madagaskar;
cykl reportaży
08:35 Wszystko po
krakowsku – Wieczór w
Piwnicy pod Baranami
czyli Koncert Ambitnych
Samouków Trwa; cz. II;
koncert
09:10 Znak Orła; odc. 11
Będziecie go mieli 1331;
serial historycznoprzygodowy TVP
09:45 Wszyscy jesteśmy z
węgla; film dokum.;
Polska (2004)
10:40 Niepamięć; film
dokum.; Polska (2015)
11:45 Spór o historię –
Odsiecz wiedeńska.
Sukces, czy porażka?;
debata
12:25 Opowieści spod
Giewontu – Hipokrates po
góralsku czyli dr
Wincenty Galica
12:50 Opowieści spod
Giewontu – Opowieść o
zamku oporowskim
13:30 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Tankietka
widmo
14:05 Sensacje XX wieku –
Berlin 45 cz 1-2; cykl
dokum.
15:10 Encyklopedia II wojny
światowej – Cena
zwycięstwa; cz. 1
15:35 Złoty pociąg; film
dokum.; Polska (2015)
16:40 Historia Polski
17:45 Czas honoru –
Powstanie; odc. 2
„Godzina W”; serial TVP
18:40 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956 Lublin; cykl reportaży
19:10 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 1;
cykl dokum.
19:40 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 2;
cykl dokum.
20:10 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Uparcie
wracamy
20:40 Tian Anmen –
zakazana pamięć; film
dokum.; Francja (2009)
21:45 Boża podszewka II;
odc. 4/16; serial TVP
22:50 Jak nie wiadomo o co
chodzi...; film dokum.
23:50 Pułkownik
Kwiatkowski;
komediodramat; Polska
(1995)
02:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (62) Polacy na Madagaskar;
cykl reportaży
02:40 Boża podszewka II;
odc. 4/16; serial TVP

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 7 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Mam prawo; serial
dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /52/; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria II, odc.
5/27 (23); serial
obyczajowy; USA (1993)
11:05 Downton Abbey; odc.
6/8; serial obyczajowy;
Wielka Brytania (2015)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Nowy system segregacji
odpadów
12:55 Natura w Jedynce –
24 godziny w Brazylii;
serial dokumentalny;
Nowa Zelandia (2015)
14:00 Elif; odc. 150; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.
/189/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc.
48; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3218;
telenowela TVP
18:40 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; serial
kryminalny TVP

TVP2
05:55 Rodzinka.pl; odc. 195
„Zakaz palenia” sezon 9;
serial komediowy TVP
06:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Fatima;
cykl reportaży
07:05 M jak miłość; odc. 181
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc.
1756; serial obyczajowy
TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc.
499 - Długi sen; serial
TVP
12:40 Tylko z Tobą; odc. 39;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:40 Na sygnale; odc. 95
„Dzień wolny”; serial
fabularyzowany TVP
14:15 Dzika przyroda
Bliskiego i Środkowego
Wschodu – Półwysep
Arabski Kraina złudzeń;
serial dokumentalny;
Holandia (2014)
15:15 Na dobre i na złe - 18
lat!; odc. 12; felieton
15:25 Na dobre i na złe; odc.
688; serial TVP
16:30 Koło fortuny;
teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
3; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc.
1756; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1757; serial obyczajowy
TVP
20:40 Pierwsza randka
21:40 Miasto skarbów; odc.
13; serial kryminalny TVP
22:40 Grupa specjalna
„Kryzys”; odc. 7/10;
serial; Japonia (2017)
23:35 Prześladowca; thriller;
Kanada (2011)

POLSAT

5:10 Uwaga!; magazyn
reporterów
5:40 Mango; telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje:
Warszawa, Salon
Kulinarny (7); program
rozrywkowy
7:50 Doradca smaku:
Sandacz z chutney z dyni
i marchwi (13); magazyn
kulinarny
8:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda (848);
serial paradokumentalny
12:00 Szkoła (500); serial
paradokumentalny
13:00 19+ (201); serial
paradokumentalny
13:30 Szpital (737); serial
paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Kameralna,
Chodzież (1); program
rozrywkowy
15:30 Szkoła (501); serial
paradokumentalny
16:30 19+ (202); serial
paradokumentalny
17:00 Ukryta prawda (849);
serial paradokumentalny
18:00 Szpital (738); serial
paradokumentalny
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy wiem, czym oddycham
(24); cykl reportaży
19:50 Uwaga!; magazyn
reporterów
20:10 Doradca smaku:
Gulasz cielęcy z fasolką
(5); magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2595);
serial obyczajowy
20:55 Milionerzy: Wydanie
specjalne (113);
teleturniej. Naprzeciwko
Huberta Urbańskiego
zasiądą nowi uczestnicy.
Zmierzą się oni z 12
pytaniami z różnych
dziedzin, mając do
21:20 Sprawa dla reportera
dyspozycji trzy koła...
22:20 Warto rozmawiać;
21:55 Kuchenne rewolucje:
program publicystyczny
Wrocław, Bar na Szybkiej
23:30 Jej historia. Wolność
(9); program rozrywkowy
osobista; Wielka Brytania
22:55 Cztery Gwiazdki;
(2015)
komedia, Niemcy/USA
00:30 S. W. A. T. –
2008
Jednostka specjalna.;
0:50 Listopadowy człowiek;
odc. 4; serial; USA (2017)
film sensacyjny, USA
01:25 El Principe – dzielnica
zła; odc. 48; serial;
2014
Hiszpania (2014)
3:05 Uwaga!; magazyn
reporterów
3:30 Moc magii;
interaktywny program
rozrywkowy. Nocny
program interaktywny,
01:20 To właśnie miłość;
w którym wróżki
komedia; Wielka Brytania,
odpowiadają na pytania
02:20 Sprawa dla reportera
USA
(2003)
widzów dotyczące ich
03:20 Szpiedzy w
przyszłości.
Warszawie; odc. 1/4;
4:50 Nic straconego;
serial; Wielka Brytania,
programy powtórkowe.
Polska (2012)
Okazja do zobaczenia
04:15 Notacje – Irena
programów, których
Santor. Muzyka to świat
w czasie pierwszej emisji
magiczny; cykl
nie zdążyliśmy obejrzeć.
03:40 Art Noc
dokumentalny

TVN
05:10 Uwaga! (5153) program.
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (7/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku –
Sandacz z chutney z dyni
i marchwi (13/40) program.
08:00 Dzień Dobry TVN
(2140) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (848) program obyczajowy
12:00 Szkoła (500) program
13:00 19 + (201) - program
13:30 Szpital (737) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 6
(1/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (501) program
16:30 19 + (202) - program.
Lena spędziła noc z
Filipem, ale za wszelką
cenę chce utrzymać to w
tajemnicy. Do pubu
przychodzi Małkowska,
która wyżywa się na
Melanii i kpi, że
przyjaciółka odbiła jej
chłopaka…
17:00 Ukryta prawda (849) program obyczajowy
18:00 Szpital (738) program obyczajowy
19:00 Fakty (7281)
19:35 Sport (7264) informacje;
19:45 Pogoda (7261) informacje;
19:49 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(24/48) - informacje;
19:50 Uwaga! (5154) program.
20:10 Doradca smaku –
Gulasz cielęcy z fasolką
(5/40) - program.
20:15 Na Wspólnej 15
(2595) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy - wydanie
specjalne (113/118) program. „Milionerzy”
powracają w klasycznej i
lubianej przez widzów
formule…
21:55 Kuchenne rewolucje
14 (9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:55 Cztery Gwiazdki komedia, USA/Niemcy
2008. Brad i Kate zawsze
korzystali z okresu
świątecznego żeby uciec
na urlop w egzotyczne
zakątki świata. Taki zamiar
mają także w tym razem,
ale ich plany zostają
pokrzyżowane przez mgłę
na lotnisku…
00:50 Listopadowy człowiek
- film sensacyjny, USA/
Wielka Brytania 2014
03:05 Uwaga! (5154) program.
03:30 Moc Magii (333/355) program
04:50 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 28
08:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1994
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 17
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 21
13:50 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 29
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 30
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 15. Zuza
obawia się, że zaszła w
ciążę, natomiast Piotr ma
kolejne problemy przez
bandytów, którzy żądają
od niego spłaty długu.
Tymczasem na SOR trafia
nowa pacjentka - Basia…
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 16
17:15 Agenci NCIS; serial
fabul., USA 2005; odc. 5
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 32
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 33
20:00 Pokojówka na
Manhattanie; komedia,
USA 2002. Wzruszająca
historia niezależnej kobiety
i samotnej matki, która
pracuje jako pokojówka w
prestiżowym hotelu na
Manhattanie. Marisa stara
się zapewnić sobie i
synowi jak najlepsze
warunki…
22:05 Kocham cię na zabój;
komedia, USA 1990
00:05 Gdy zjawią się obcy;
akcja, USA 2002. W małej
przydrożnej restauracji
pojawia się tajemniczy
mężczyzna, którego
dziwne zachowanie od
razu zaciekawia kelnerkę Beth. Ich rozmowę
przerywa przyjazd trzech
kolejnych osób…
02:05 Ale numer!; Polska
02:45 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:40 Taki jest świat; factual;
Polska
04:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:50 Twój Puls; serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 25; serial TVP
06:30 Czterdziestolatek; odc.
17/21 - Cwana bestia,
czyli kryształ; serial TVP
07:30 Na sygnale; odc. 91
„Diagnoza”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 92
„Potwór”; serial
fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
690; serial TVP
09:30 Komisarz Alex; odc.
129 - In vino veritas; serial
kryminalny TVP
10:25 Rodzinka.pl; odc. 175
„Zarządzanie kryzysowe”
sezon 8; serial komediowy
TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 176
„Kwestia perspektywy”
sezon 8; serial komediowy
TVP
11:35 Ranczo; odc. 102 Jedźmy, nikt nie woła;
serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 103 - Nie
rzucaj ziemi, skąd twój
ród; serial obyczajowy
TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
80 - Adrenalina; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
81 - Przerwany weekend;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
632 - Ukryte intencje;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 92
„Potwór”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 104 Wielkie otwarcie; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 105 Nowe wyzwania; serial
obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 177
„Życie nie jest nudne”
sezon 8; serial komediowy
TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
82 - Zaginiony; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 209; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 106 Bardzo krótkie kariery;
serial obyczajowy TVP
22:10 Ranczo; odc. 107 - W
szponach zdrowia; serial
obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; odc.
83 - Zastępstwo; serial
kryminalny TVP
23:55 Na dobre i na złe; odc.
688; serial TVP
00:55 Londyńczycy II; odc.
14/16; serial TVP
01:55 Londyńczycy II; odc.
15/16; serial TVP
02:50 Czterdziestolatek; odc.
17/21; serial TVP
03:55 M jak miłość; odc.
690; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 175
sezon 8; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:20 Familiada; odc. 2342
05:55 Okrasa łamie przepisy
– Ryby na talerzu
Kopernika
06:30 Kraj się śmieje – Kraj
się śmieje – Mowa ciała
(2)
07:35 Jeden z dziesięciu;
7/99; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (55) - Czy
kochamy seriale?
09:10 Koło fortuny; odc. 71
ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów - (15) Sprzedawca
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /69/ - „W
domach z betonu” Martyna Jakubowicz
11:05 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (2)
12:10 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Savoir
vivre. (1-2)
14:10 Familiada; odc. 2342
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Mazurska Noc
Kabaretowa 2007
„Dwójki, pary, duety”
(bis 1-3)
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Brytyjska jagnięcina po
polsku; magazyn kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (54) Kava - a nie kawa; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 12 Armenia Południe (50); magazyn
kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna - (285)
Konsument doskonały;
serial komediowy TVP
20:15 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (4)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (56) - Magia
radia
22:15 Kierunek Kabaret –
Back to the future /34/
23:20 Olga Lipińska
zaprasza - (19); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 70
ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (bis 1)
01:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (bis 2)
02:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Opolskie
Kabaretony - Opole 2010
- Kabaretowa liga TVP /1/
03:50 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM - Bajki
dla potłuczonych (1)
dłuższa; program
rozrywkowy

TVN7
05:15 Ukryta prawda (91) program obyczajowy
06:20 Szpital (207) program obyczajowy.
Karetka pogotowia
przywozi do szpitala
10-letniego Filipa Bieniaka,
który jest nieprzytomny.
Chłopak miał wypadek na
quadzie…
07:15 Sąd rodzinny (140) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 3
(3/18) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (181) - serial
obyczajowy. Tajemniczy
wielbiciel proponuje
Violetcie spotkanie.
Violetta oddycha z ulgą, że
zagadka w końcu się
rozwiąże. Maćkowi znów
nie udaje się umówić z
recepcjonistką Anią. Po
tym, co zaszło na pikniku,
Ula unika Piotra. On
zarzuca jej, że Ula wciąż
kocha Marka.
09:45 Brzydula (182) - serial
obyczajowy. Violetta
spotyka w końcu swego
tajemniczego wielbiciela.
Aleks przekonuje Marka,
żeby wprowadzić do firmy
włoskiego inwestora, który
przejmie wierzytelności
Uli. Ula wraca do
Warszawy. Wyrzuca
kartkę, na której Piotr
zapisał jej swój numer
telefonu.
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (482) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (141) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (381) program sądowy
14:55 Szpital (208) program obyczajowy
15:55 Druga szansa 2
(12/13) - serial.
16:55 Zaklinaczka duchów 3
(4/18) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (183) - serial
obyczajowy
18:30 Brzydula (184) - serial
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (483) program obyczajowy
20:00 Pieniądze to nie
wszystko - komedia 2001.
50-letni biznesmen
Tomasz Adamczyk (Marek
Kondrat), chce
zrezygnować z
prowadzenia interesów w
branży alkoholowej i
poświęcić się swojej pasji
życiowej - filozofii…
22:20 Oszuści (5/10) - serial,
USA
23:20 Niewierni (5/10) serial, USA
02:30 Moc Magii (333/355) program
04:40 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show – Anna
Komorowska

TVN STYLE
05:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (11/14) program lifestylowy
06:00 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (12/14) program lifestylowy
06:45 Ostre cięcie 4 (12) program
07:30 W dobrym stylu 2
(6/12) - program
08:15 Sekrety chirurgii 3
(11/13) - reality show
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (8/12) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 4 (12/13) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (9/13) - program
11:40 Kuchenne rewolucje 8
(6/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 Afera fryzjera 5 (5/12)
- program rozrywkowy
13:20 Sablewskiej sposób
na modę 9 (1/10) program rozrywkowy
14:00 Gwiazdy prywatnie
14:30 Ostre cięcie 4 (12) program
15:15 36,6 2 (12/13) program
16:15 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
16:45 Gwiazdy od kuchni
17:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (9/12) program lifestylowy
18:00 Kuchenne rewolucje 9
(5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Sablewskiej sposób
na modę 7 (2/12) program rozrywkowy
19:45 Idealna niania 9
(11/12) - program
obyczajowy
20:30 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
21:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
21:45 Pani Gadżet EXTRA 3
22:25 Pani Gadżet 14 (12) magazyn
22:55 Dorota was urządzi 5
(6/12) - program
23:40 Gwiazdy prywatnie
00:10 #Sława
00:40 Oddział dla grubasów
(3/10) - program
obyczajowy
01:10 Zapytaj lekarza
01:50 Zdrada - sposób na
biznes - dokument
02:40 W roli głównej Tomasz Kot (5/6) - talk
show
03:05 W roli głównej - Irena
Eris (16/17) - talk show
03:30 Wiem, co jem 6 (16) magazyn
03:55 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(1/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 2
(6/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+90 kg kobiet
08:40 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+90 kg kobiet
09:40 Piłka ręczna kobiet MŚ: Brazylia - Dania
10:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Brazylia - Dania
11:25 Piłka nożna - Klubowe
MŚ
12:15 Piłka nożna - Klubowe
MŚ
13:30 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Węgry
13:55 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Węgry
15:50 PN - Barca
17:00 PN - Barca
18:25 PN - Barca
18:55 Piłka nożna - Liga
Europy - faza grupowa
(11)
23:05 Sportowy Wieczór
23:35 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Węgry
00:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Węgry

TVP3 KATOWICE

07:01 Kopalnia reportaży;
reportaż
08:00 Wielka piątka Azji.
Nosorożec; cykl dokum.;
Niemcy (2015)
08:50 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1008
10:50 Reportaż
11:15 Herbaciany Smok; film
dokum.
12:05 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie
12:30 Łódź kreatywna –
9Fashion; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
16:00 Polski Sukces
Gospodarczy odc. 12;
magazyn
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
POLSAT SPORT
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ślązaków portret własny
7:00 Siatkówka mężczyzn;
– W resorcie Pana Boga
PlusLiga; Jastrzębski
abp. Damian Zimoń
Węgiel - GKS Katowice
20:02 Uwaga! Weekend;
9:10 Siatkówka mężczyzn;
magazyn kulturalnoLiga Mistrzów; mecz fazy
społeczny
grupowej: Arkas Izmir 20:55 POGODA
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 21:00 PrzySTAŃ nad Wisłą;
magazyn
11:20 7. strefa; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
siatkarski. W programie
21:45 Wieczorny magazyn
poruszane są tematy
sportowy TVP Katowice
rozgrywek PlusLigi, Ligi
21:55 POGODA
Siatkówki Kobiet i
22:00 Dziennik Regionów
Champions League.
22:20 Echa dnia
Znajdą się w nim także
22:45 Reportaż
materiały
23:05 Polski Sukces
przedstawiające...
Gospodarczy odc. 12;
magazyn
13:30 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy 23:35 Wielka piątka Azji.
Nosorożec; cykl dokum.;
grupowej: Lokomotiw
Niemcy (2015)
Nowosybirsk - Dinamo
00:40 Było, nie minęło –
Moskwa
kronika zwiadowców
16:00 Siatkówka mężczyzn;
historii. – Za progiem
Liga Mistrzów; mecz fazy
puszczy
grupowej: Fenerbahce SK 01:20 Herbaciany Smok; film
Stambuł - Knack
dokum.
02:05 Antenowe remanenty
Roeselare
18:00 Siatkówka mężczyzn; 02:20 Smaki polskie
Liga Mistrzów; mecz fazy 02:40 Wielka piątka Azji.
Nosorożec; cykl dokum.;
grupowej: Jastrzębski
Niemcy (2015)
Węgiel - Berlin Recycling
03:45 Echa dnia
Volleys
04:05 Agrobiznes
20:30 Siatkówka mężczyzn; 04:25 Pogoda
Liga Mistrzów; mecz fazy 04:30 Reportaż
grupowej: VfB
04:50 Wiatr od morza; odc. 94;
Friedrichshafen - Halkbank
magazyn
05:10 Dziennik Regionów
Ankara
23:00 Boks; Gala w Atlantic 05:35 Polski Sukces
Gospodarczy odc. 12;
City z 1985 roku; waga
magazyn
ciężka: Mike Tyson 06:00 Plebania; odc. 1008;
Michael Johnson
telenowela TVP
0:00 Boks
06:20 Reportaż
1:00 Boks; Walka o pas WBO 06:35 Było, nie minęło –
World w Nowym Jorku;
kronika zwiadowców
waga junior średnia:
historii. – Za progiem
puszczy
Miguel Cotto - Sadam Ali

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 7
grudnia; felieton
06:55 Historia Polski – Film
dokum.
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (63) Recykling; cykl reportaży
08:40 Kabaretowe Hity Laskowik & Goście;
program rozrywkowy
09:10 Znak Orła; odc. 12;
serial TVP
09:45 Jak nie wiadomo o co
chodzi...; film dokum.
10:45 Wszystkie kolory
świata – Afryka
Południowa. odc. 27/30;
serial dokum.; Francja
(2008)
11:50 Flesz historii; cykl
reportaży
12:10 Kryptonim muzeum
12:35 Nowe Ateny; odc. 65;
program publicystyczny
13:25 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Uparcie
wracamy
14:00 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 1;
cykl dokum.
14:30 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 2;
cykl dokum.
15:05 Encyklopedia II wojny
światowej – Cena
zwycięstwa; cz. 2; cykl
dokum.
15:35 Tian Anmen –
zakazana pamięć; film
dokum.; Francja (2009)
16:40 Historia Polski
17:45 Czas honoru –
Powstanie; odc. 3 „Hotel
Victoria”; serial TVP
18:40 Taśmy bezpieki
19:15 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 3;
cykl dokum.
19:45 Sensacje XX wieku –
Admirał; cykl dokum.
20:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Zamordowany
pomnik
20:50 Pearl Harbor – Cała
prawda; 2/2; film dokum.;
Wielka Brytania (2016)
21:45 Boża podszewka II;
odc. 5/16; serial TVP
22:50 Spór o historię –
Rokosz, panowie bracia!;
debata
23:30 Czarny serial –
Kościuszko - ciąg dalszy;
cykl dokum.
23:50 Czarny serial –
Konstrukcja; cykl dokum.
00:25 Ośmiornica; s. 4 odc.
10/12; serial; Włochy
(1984)
01:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (63) Recykling; cykl reportaży
02:00 Boża podszewka II;
odc. 5/16; serial TVP

