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Jest projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym

Stop smsowym naciągaczom!

To zdarzyło się niemal każdemu z nas: sms z życzeniami, horoskopem, promocją
lub konkursem, a w nim… zachęta do odpowiedzi. Płatnej.
Wielu z nas się na to nabiera.
O tym, że zostaliśmy naciągnięci często dowiadujemy się
z rachunku za telefon – zdecydowanie wyższego niż zwykle. Ministerstwo Cyfryzacji
chce powiedzieć stop! Za sprawą zmian zamierza skończyć
z nadużyciami związanych z
tzw. smsami premium.

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło ograniczyć nieuczciwe
praktyki. Projekt zmian w Prawie
telekomunikacyjnym poparła też
Rada Ministrów. Główny cel przygotowanej nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów,
ale i wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego w dodatkowe, skuteczne narzędzia.

Najważniejsze zmiany:
abonenta przed
nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami:
n Wzmacnianie regulacji dotyczących progów kwotowych na tzw.
usługi Premium Rate, czyli drogich, dodatkowo płatnych smsów. Do dotychczasowych trzech
progów: 35, 100 i 200 zł dodany
zostanie próg 0 zł (czyli całkowita
blokada tego rodzaju usług).
n Obecnie abonent może, ale nie
musi określać, czy chce korzyn Ochrona

stać z usługi smsów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce –
do jakiej kwoty. W efekcie jest
to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu - progiem
domyślnym będzie 35 zł.
n Przekroczenie progu ma skutkować koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie
i automatyczną blokadą połączeń na numery Premium.
Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta – projekt wprowadza
obowiązek uruchomienia jej
natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu.
n Resort chce zwiększyć świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają - abonent będzie musiał
wyrazić zgodę na świadczenie

usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co ma
zwiększyć świadomość abonentów w kwestii charakteru
usługi, którą zamawiają – np.
świadczenie cyklicznej, powtarzalnej usługi SMS Premium
(np. dowcip dnia).
n Wprowadzona ma zostać możliwość blokowania połączeń
nawet w przypadku, gdy są
bezpłatne. Chodzi o ochronę
głównie dzieci przed nieprzeznaczonymi dla nich treściami,
n Poza tym dostawcy tego rodzaju usług będą zobowiązani do
zamieszczania informacji o
nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy, gdzie kierować
reklamację.
n Jeśli dojdzie do nadużyć lub
niedopełnienia obowiązków,
abonent nie będzie mógł być

Monitoring miejski

O montaż
kamer w rejonie Powiatowego Urzędu
Pracy zabiega-

li okoliczni mieszkańcy,
składając odpowiedni
wniosek w III edycji Budżetu Obywatelskiego.
Monitorują one okolice
ulic Szymanowskiego,
Stryjeńskiej, Pułaskiego
i Waszyngtona.
Warto zaznaczyć, że
pod koniec 2017 roku w
Częstochowie przybyło
10 nowych kamer. 8 z
nich w ramach miejskich
inwestycji zostało zainstalowanych w rejonie
przejścia podziemnego
przy al. Wyzwolenia w
dzielnicy Północ.
Obecnie miejski monitoring, którego centrum
mieści się w siedzibie stra-

rejestru
usług o podwyższonej opłacie, prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (regulator
rynku telekomunikacyjnego):
n Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie (czyli treść, a
nie usługę telekomunikacyjną)
będzie musiał podać więcej informacji w zgłoszeniu, m.in.
wskazać adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które
umożliwią skuteczny kontakt
z dostawcą usługi.
n Zgłoszenie będzie zawierać
oświadczenie o prawdziwości
danych w zgłoszeniu – odpowiedzialność karna za podanie
nieprawdziwych danych –
obecnie brak jest takiej sankcji.
n Nowy termin zgłoszenia usługi
do rejestru – 14, a nie 7 dni

Nowe narzędzia Prezesa
Urzędu Komunikacji
Elektronicznej:
Prezes UKE będzie mógł w
drodze decyzji nakazać:
l przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu - zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium.
l podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie - zaprzestanie świadczenia usługi.
l usługodawcy (np. portalowi
społecznościowemu) - usunięcie informacji promocyjnych
lub reklamowych usług Premium.
l wprowadzenie kar za brak blokowania usług o podwyższonej
opłacie niewpisanych do rejestru.
kg

DK-46 w Iwanowicach Małych

Kolejne dwie kamery
Dwie nowe kamery
miejskiego monitoringu pojawiły się w okolicy
Powiatowego
Urzędu
Pracy.
Ich instalację sfinansowano ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Obecnie 81 urządzeń
dba o bezpieczeństwo
oraz zapewnienie spokoju i porządku publicznego na
ulicach Częstochowy.

obciążony opłatą.

n Uporządkowanie

przed rozpoczęciem świadczenia.
n Na dostawcach dodatkowego
świadczenia ciążyć będzie obowiązek stałej aktualizacji danych zawartych w rejestrze,
aby rejestr zawierał tylko aktualne dane o faktycznie oferowanych na rynku usługach.
n Operator (a zatem podmiot, na
czyjego infrastrukturze oferowane będą usługi – może być niezależny od dostawcy usługi o podwyższonej opłacie) będzie miał
obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi
na podmiotach zamierzających
oferować tego rodzaju usługi,
wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

ży miejskiej, składa się z
81 kamer. Obsługiwane
są przez pracowników cywilnych zatrudnionych w
straży miejskiej. Rocznie
operatorzy miejskiego monitoringu ujawniają kilka
tysięcy zdarzeń, które są
realizowane w większości
przez częstochowskich
strażników miejskich.
Pełna lista miejsc, w
których zamontowane są
kamery miejskiego monitoringu dostępna jest na
stronie straży miejskiej
(www.sm.czestochowa.
pl/index.php/adresy-kamer-miejskiego-monitoringu-czestochowy/).
kg

15-latka potrącona
na przejściu dla pieszych
15-letnia dziewczyna
trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło
na DK nr 43 w Iwanowicach Małych. Nastolatka
została potrącona, gdy
przechodziła przez oznakowane przejście na pieszych. Wszystkie osoby
będące świadkami tego
zdarzenia lub posiadające
wiedzę na jego temat proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji
w Kłobucku.
Do zdarzenia doszło w
piątek kilkanaście minut po

godzinie 16.00 na DK nr 43
w Iwanowicach Małych
(Gmina Opatów). Ze wstępnych ustaleń policjantów z
drogówki wynika, że jadąca
w kierunku Kłobucka,
40-letnia kierująca oplem
potrąciła 15-letnią dziewczynę, która przechodziła
przez oznakowane przejście
dla pieszych. Zarówno kierująca samochodem, jak i
piesza są mieszkankami powiatu kłobuckiego. Kobieta
kierująca samochodem była
trzeźwa.
Pokrzywdzona
dziewczyna z obrażeniami
ciała została zabrana do

częstochowskiego szpitala.
Szczegółowe okoliczności
tego wypadku badają śledczy z Kłobucka pod nadzorem częstochowskiego prokuratora.
Wszystkie osoby będące
świadkami tego zdarzenia
lub posiadające wiedzę na
jego temat proszone są o
kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku
pod nr telefonu (34)
3109200, 997, 112 lub z
najbliższą jednostką policji.
kg
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Razem z PayU

Województwo śląskie

Wspieraj WOŚP
w internecie
Już za kilka dni ruszy kolejny Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, po raz 26. inspirując Polaków do otwierania serc i pomagania
innym. Oprócz tradycyjnych zbiórek z udziałem wolontariuszy, ogromne wsparcie dla Orkiestry zapewniają także internauci. Transakcje realizowane poprzez aplikacje, strony i aukcje internetowe obsługuje PayU, które już od
16 lat gra razem z WOŚP. W tym roku zebrane
środki zostaną przekazane na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Czerwone serduszka wręczane przez wolontariuszy w dniu charytatywnego Finału WOŚP to ważny
symbol Orkiestry. Z roku na rok rośnie liczba Polaków, którzy otrzymują je wirtualnie, wspierając internetowe zbiórki i aukcje, gdzie bezpieczeństwo
wpłat zapewnia PayU. Podczas ubiegłorocznego finału WOŚP aż co piąta wpłacona złotówka – ponad
20 milionów złotych - była przekazana online właśnie za pośrednictwem PayU.

Zagraj z WOŚP online
Aby łatwo i bezpiecznie wesprzeć WOŚP przez internet, wystarczy dokonać wpłaty e-przelewem lub
za pomocą karty płatniczej. PayU udostępnia prosty i przyjazny system umożliwiający przekazywanie wpłat online i nie pobiera prowizji z tytułu obsługi płatności - kwoty wpłacone przez internautów
bezpośrednio i w całości trafiają na konto Orkiestry.
Przypnij wirtualne serduszko
Darowiznę online można przekazać już teraz, a
wpłacona kwota automatycznie pojawi się na wirtualnym liczniku na stronie www.wosp.org. Już teraz zebrana kwota to 3 277 628 zł.
kg

217 nowych policjantów
W Oddziale Prewencji Policji w
Katowicach odbyło się ślubowanie
nowo przyjętych policjantów. Szeregi garnizonu śląskiego zasiliło aż
217 stróżów prawa. Jest to największa w skali kraju grupa przyjętych do służby w tym terminie.
Ślubowanie od nich przyjął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
insp. Roman Rabsztyn.
Kilka dni temu śląski garnizon zasiliło 217 nowych policjantów, spośród których 12 to kobiety. Jest to
największy jednorazowy nabór od kilku lat, a ponadto najliczniejsza grupa
przyjęta do służby w skali kraju w
ostatnim czasie. Nowo przyjęci policjanci złożyli swoje ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Rotę przyrzeczenia odebrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W uroczystości wzięli
udział Pierwszy Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego Józef Korzusnik, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w
Katowicach insp. Rafał Stanek, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w
Katowicach mł.insp. Rafał Stanisławski, komendanci jednostek miejskich
i powiatowych naszego województwa,
naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz policyjni kapelani. Licznie
przybyli również krewni i znajomi nowych policjantów.

Dla bezpieczeństwa petentów

Po zakończeniu ślubowania insp.
Roman Rabsztyn symbolicznie przywitał w szeregach policji wstępujących do służby policjantów podchodząc do prawoskrzydłowego pododdziałów, którym był post. Błażej Lipiński. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Katowicach zwrócił się w kilku słowach do przybyłych na uroczystą
zbiórkę. Podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi
stażem policjanci, zobowiązali się oni
służyć i strzec bezpieczeństwa nawet
z narażeniem życia, choć nie życzy im,
aby tę rotę musieli wypełnić do końca.
Zwrócił również uwagę, że niejednokrotnie służba może kolidować z ży-

ciem prywatnym, jak zwykło się mawiać „do policji wstępuje cała rodzina”, dlatego też prosił najbliższych o
wyrozumiałość i wsparcie.
Uroczystość zakończyła defilada
nowo przyjętych mundurowych przy
akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Już za kilka dni nowi adepci policyjnego rzemiosła rozpoczną kurs
podstawowy w szkołach policyjnych.
Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych i zaliczeniu egzaminów, odbędą
adaptacje zawodową, a następnie zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.
kg

Poczta Polska

Defibrylator w Starostwie Miliony paczek i przesyłek
Powiatowym
Ponad 120 mln paczek i przesyłek
eCommerce dostarczyła w minionym
roku Poczta Polska. Najgorętszy okres
związany był z przedświątecznymi zakupami. W ostatnie poniedziałek i
wtorek przed świętami Bożego Narodzenia klienci spółki nadali ponad milion paczek.

Petenci odwiedzający Starostwo Powiatowe
w Częstochowie
mogą czuć się
bezpieczniej. Na
wyposażeniu
urzędu pojawił
się defibrylator.
W przypadkach
zagrażających
życiu może okazać się niezbędny.
Defibrylator w
znaczący sposób
podniesie poziom
bezpieczeństwa
odwiedzających
urząd petentów,
jak również pracowników. To wysoce specjalistyczne,
niezawod ne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych prowadzi do wykonania defibrylacji. Przeznaczony jest do szybkiego dostarczania impulsów elektrycznych osobom dorosłym,
u których występuje
utrata przytomności, brak oddechu lub
zatrzymanie krążenia. Po podłączeniu
defibrylator automatycznie określa rytm
serca poszkodowanego i dobiera odpowiednie natężenie prądu do elektrowstrząsów. Wykonanie defibrylacji za pomocą urządzenia jest bardzo proste i
może ją przeprowadzić każda osoba. Defibrylator wydaje proste komendy, dotyczące techniki wykonywania zabiegu, takie jak miejsce ułożenia elektrod czy naciśnięcie odpowiedniego guzika, aż po
zachowanie należytych zasad bezpieczeństwa.

Na defibrylatorze są rysunki, które pokazują, jak należy umieścić elektrody na
ciele poszkodowanego. W komplecie do
urządzenia dołączone zostały jednorazowe elektrody. Jest to sprzęt mobilny, wyposażony w baterię, której wytrzymałość
wynosi 2-3 lata. Urządzenie ma 8 lat
gwarancji producenta.
Defibrylator zawieszony został przy
wejściu, na parterze budynku. Firma,
która dostarczyła sprzęt, przeprowadziła
także szkolenie pracowników Starostwa
Powiatowego w Częstochowie. Defibrylator może zostać użyty wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia. Do tej pory na terenie urzędu zdarzały się przypadki zasłabnięć, jednak nigdy nie było sytuacji
zatrzymania akcji serca. W przypadku
zasłabnięć natychmiast wzywane było
pogotowie.
kg

Średnio o 35 proc. wzrosła w okresie
świątecznym liczba nadanych przesyłek
względem miesięcy neutralnych, np.
sierpnia. W najintensywniejszym tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie
paczek było aż o 81% więcej niż średnio
w pozostałych tygodniach 2017 roku.
Oprócz przesyłek kurierskich szczególnym zainteresowaniem cieszyły się przesyłki nadawane w ramach Pakietu POLECONY eCommerce. Poczta Polska odnotowała także rekordowe wolumeny
przesyłek nadanych poza granicami naszego kraju. Szczególną dynamikę wzrostu zaobserwowano w przypadku przesyłek nadawanych w Chinach.
Coraz większą popularność zyskuje
usługa click&collect, dzięki której klienci
mogą odebrać zamówioną paczkę w
punktach odbioru, wśród których znajdują się placówki pocztowe, stacje paliw
Orlen, kioski i saloniki RUCH-u, a także
sklepy Żabka oraz Freshmarket. Docelowo sieć click&collect Poczty Polskiej, już
teraz największa w Polsce, powiększy się
do ponad 11 000 punktów odbioru.
Przygotowania do obsługi szczytu
świątecznego Poczta Polska rozpoczęła
niezwłocznie po podsumowaniu 2016
roku, czyli na początku 2017 roku. W
październiku uruchomiono Centrum
Monitoringu, którego głównym zadaniem była całodobowa koordynacja prac
14 pocztowych sortowni (WER). Dodatkowo spółka zatrudniła ponad 1500
osób, w obsłudze przesyłek w placówkach i sortowniach pocztowych pomaga-

ło także blisko 200 pracowników administracji.
Dla Poczty Polskiej szczyt nie skończył
się jednak 24 grudnia. Pierwszy miesiąc
nowego roku to okres wzmożonych
nadań przesyłek, którymi są najczęściej
nietrafione prezenty świąteczne. Zgodnie
z obowiązującym prawem, jeżeli towar
został kupiony poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. w sklepie
internetowym) klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych
14 dni. Wymaga to jednak angażowania
w cały proces osoby, która taki prezent
nam wręczyła, dlatego coraz częściej
klienci decydują się na okazjonalną
sprzedaż otrzymanych prezentów np.
poprzez portale aukcyjne. Po poprzednich świętach Bożego Narodzenia na największej w Polsce platformie sprzedażowej wystawiono ponad milion nietrafionych prezentów. W obecnym sezonie może być ich znacznie więcej, tym bardziej,
że portale prowadzą aktywne działania
promocyjne zachęcające do tego klientów
indywidualnych.
Na stronie www.ezwroty.poczta-polska.pl udostępniony jest
formularz,
umożliwiający nadawcom proste, intuicyjne przygotowanie przesyłek do zwrotu. Wystarczy wybrać sklep i wpisać informacje o nadawcy. Jeśli sklepu nie ma
na liście, konieczne będzie wpisanie jego
danych. eZwrot może być opłacany przez
sklep lub przez nadawcę. To czy eZwrot
jest darmowy zależy od tego czy sklep po
zawarciu umowy z Pocztą Polską na
nadawanie przesyłek zwrotnych
udostępnił taką opcję. W sytuacji, gdy sklep
nie oferuje klientom darmowego eZwrotu,
bądź nie ma go na liście, opłatę poniesie
we własnym zakresie nadawca przesyłki
ze zwracanym towarem, w wysokości
zgodnej z obowiązującym cennikiem.
kg
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Trzy kobiety pobiły
nastolatkę
Trzy młode kobiety podejrzewane
o pobicie nastoletniej mieszkanki Siemianowic Śląskich są już w rękach policjantów. Wszystkie zgłosiły się do
Komisariatu Policji II w Katowicach.
Do zdarzenia doszło 29 września 2017
roku na przystanku autobusowym przy
ul. Ściegiennego w Katowicach. Jak wyni-

ka z ustaleń policjantów, trzy młode kobiety pobiły nastoletnią mieszkankę Siemianowic Śląskich. Przebieg zdarzenia
potwierdzili także świadkowie. Ich wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu
pobliskiego lokalu, a zapis opublikowano
w mediach. Młode kobiety same zgłosiły
się dzisiaj do Komisariatu II Policji w Katowicach.

Kłótnia z finałem
w policyjnym areszcie
Dość nietypowy przebieg
miała wizyta stróżów prawa
w jednym z mieszkań na
będzińskim osiedlu. Wezwani
na
interwencję
w związku z rodzinną kłótnią, do komendy wrócili
z 28-latkiem i jego 24-letnią partnerką. Mężczyzna
odpowie za posiadanie narkotyków, z kolei kobieta za
narażenie dzieci na niebezpieczeństwo. Pijana matka
miała w organizmie prawie
dwa promile.
Na interwencję do jednego
z mieszkań na osiedlu Syberka będzińscy policjanci zostali wezwani wieczorem. Powodem była awantura rodzinna,
do której doszło między młodą kobietą
a jej konkubentem. Kiedy mężczyzna
wrócił do domu, zastał w nim nietrzeźwą partnerkę wraz z dwójką małych
dzieci, nad którymi sprawowała opiekę.
Doszło do kłótni, w efekcie której mężczyzna zdecydował się zadzwonić na policję. Po przyjeździe mundurowych,
24-latka postanowiła “odwdzięczyć się”
partnerowi i poinformowała policjantów
o tym, że partner przetrzymuje w mieszkaniu narkotyki. W wyniku przeszukania, stróże prawa znaleźli woreczek

Około 6.00 ratownicy medyczni wracali do domu po zakończonej pracy. W
rejonie przejścia dla pieszych zauważyli leżącego na poboczu, nieprzytomnego, młodego mężczyznę. Natychmiast
przystąpili do akcji reanimacyjnej. Jednocześnie wezwali na miejsce pogoto-

z roślinnym suszem oraz 2 tabletki.
Późniejsze badanie, przeprowadzone
przez technika kryminalistyki potwierdziło przypuszczenia mundurowych, iż
mają do czynienia z marihuaną oraz tabletkami ekstazy. Mężczyzna trafił do
policyjnego aresztu. Jego los podzieliła
kobieta, która „opiekowała się” dziećmi
mając w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Starsze dziecko zostało oddane pod opiekę rodziny, natomiast
niemowlę, które w obecności mundurowych kobieta karmiła piersią, przewieziono do szpitala. Wykonane badania
na szczęście nie wykazały w organizmie
malucha ilości alkoholu, która zagroziłaby jego życiu lub zdrowiu.

wie ratunkowe, które przewiozło rannego 23-latka do szpitala.
Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna został najprawdopodobniej potrącony na przejściu dla pieszych.
Sprawca nie zatrzymał się, aby udzielić
rannemu pomocy i odjechał z miejsca
zdarzenia. Policjanci poszukują kierowcy. Wszelkie informacje w tej sprawie, w szczególności mogące przyczynić
się do ustalenia tożsamości kierującego, można kierować do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w
Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego
17, tel. 33 8121280, nr alarmowe 997
lub 112.

Przez cztery lata znęcał się
nad żoną
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
tymczasowo aresztował 39-latka,
który od około 4 lat znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną. Za
upokarzanie, wyzywanie, popychanie, szarpanie, bicie po głowie swojej
ofiary, jastrzębianin nie pozostanie
bezkarny. Sąd przychylił się do
wniosku policjantów oraz prokuratora i postanowił tymczasowo aresztować oprawcę.
Jastrzębscy policjanci zatrzymali
39-latka, który znęcał się psychicznie i
fizycznie nad swoją żoną. Jak ustalili
śledczy, najczęściej dochodziło do tego
podczas awantur domowych. Wówczas
podejrzany wpadał w furię, upokarzał,

Za bezpodstawną interwencję służb
ratunkowych odpowie 46-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego. Kobieta
postawiła na nogi policję, pogotowie
oraz straż pożarną, bowiem jak twierdziła, jej partnerowi mogło się coś
stać. Gdy wszystkie służby przyjechały na miejsce, okazało się, że mężczyźnie nic nie grozi. Kobieta ze swojego
zachowania już wkrótce będzie się tłumaczyć przed sądem.
Kilka dni temu do dyżurnego komisariatu policji w Jeleśni zatelefonowała
46-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego i poprosiła o pomoc. Twierdziła, że od
ponad pół godziny próbowała dostać się
do domu swojego partnera, dzwoniła też
na jego telefon jednak nikt nie odbierał.
Bała się, że mogło mu się coś stać. Na
miejsce natychmiast pojechali policjanci.
Jak się okazało, w tym samym czasie,
46-latka o zdarzeniu poinformowała również inne służby. Policjanci, pogotowie

oraz dwie jednostki straży pożarnej przyjechały pod wskazany adres. Gdy stróże
prawa zapukali do drzwi, otworzył je mocno zdziwiony mężczyzna. 67-latek był
zdrowy i nie groziło mu żadne niebezpieczeństwo. Nikt też wcześniej do niego nie
pukał ani nie dzwonił. Mundurowi sprawdzili połączenia, które wykonała kobieta i
rzeczywiście żadne z nich nie było do
67-latka. Śledczy już wkrótce skierują do
sądu wniosek o ukaranie 46-latki. Za bezpodstawną interwencję służb ratunkowych, grozi jej wysoka grzywna, kara
ograniczenia wolności lub aresztu.
Niepotrzebne zaangażowanie policji,
pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem. Oprócz konsekwencji prawnych i finansowych, pamiętajmy o tym, że blokując telefon alarmowy, uniemożliwiamy połączenie osobie, która naprawdę potrzebuje pomocy. Zaangażowanie tych służb
do fikcyjnego zgłoszenia powoduje, że w
tym czasie nie mogą one być w miejscu,
gdzie pomoc jest potrzebna.

Znęcał się nad partnerką,
zareagowała sąsiadka

Potrącił na przejściu
i uciekł
Na oznakowanym przejściu dla
pieszych w Bielsku-Białej kierowca
potrącił 23-latka i uciekł z miejsca
zdarzenia. Pieszy doznał poważnych
obrażenia ciała i nieprzytomny trafił
do szpitala. Policjanci z wydziału
kryminalnego poszukują sprawcy tego wypadku.

Postawiła na nogi wszystkie
służby

wyzywał, popychał, szarpał, wykręcał
ręce, a nawet bił po głowie pokrzywdzoną. Jednocześnie zarzucono mu, że
grożąc pozbawieniem życia, wywierał
wpływ na swoją żonę, chcąc nie dopuścić do zawiadomienia policji o popełnianych przez niego przestępstwach.
Ponadto, podczas jednej z awantur,
agresor uderzył jastrzębiankę latarką w
głowę, w wyniku czego kobieta została
ranna. Po tym zajściu kobieta postanowiła przerwać milczenie i powiadomić
o wszystkim organy ścigania. Na wniosek śledczych, jastrzębski sąd podjął
decyzję o tymczasowym aresztowaniu
domowego oprawcy. Za popełnione
przestępstwa mężczyzna może spędzić
w więzieniu 5 lat.

Mężczyzna, który podczas ostatniej
awantury groził pozbawieniem życia, a
od dwóch miesięcy znęcał się fizycznie
i psychicznie nad swoją konkubiną
oraz jej małoletnią córką, został zatrzymany przez tarnogórskich policjantów. Decyzją prokuratury, podejrzany został objęty policyjnym dozorem wraz z zakazem zbliżania się do
kobiety i jej dziecka oraz nakazem
opuszczenia mieszkania. Do zatrzymania domowego oprawcy przyczyniła się
jedna z sąsiadek.
Dzięki zgłoszeniu jednej z mieszkanek
bloku, w którym wraz ze swoimi dziećmi
mieszka kobieta, być może nie doszło do
tragedii. Zaniepokojona tarnogórzanka
powiadomiła policjantów o awanturze, do
której doszło w mieszkaniu sąsiadki.
Mundurowi pojechali pod wskazany adres i zatrzymali agresywnego, 31-letniego
mieszkańca Piekar Śląskich. Mężczyzna

groził swojej 29-letniej konkubinie pozbawieniem życia. W trakcie interwencji wyszło także na jaw, że to nie pierwsza taka
sytuacja, bowiem mężczyzna od dwóch
miesięcy znęcał się fizycznie i psychicznie
nad swoją partnerką oraz jej 11-letnią
córką. Po doprowadzeniu sprawcy do komendy, sprawdzono jego stan trzeźwości.
Badanie wykazało w jego organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Co więcej, okazało się, że 31-latka poszukują policjanci
z Piekarach Śląskich. Po wytrzeźwieniu, z
mężczyzną przeprowadzono czynności
procesowe, podczas których usłyszał zarzuty. Decyzją prokuratora podejrzany został objęty policyjnym dozorem, w ramach
którego pięć razy w tygodniu musi stawiać się w komendzie. Prokurator nakazał
mu też opuścić mieszkanie, w którym do
tej pory przebywał wspólnie z konkubiną
i jej córkami oraz zakazał zbliżania się do
nich. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia.

Pacjenci wręczali, lekarze
przyjmowali
Policjanci z Wydziału do Walki
z Korupcją KWP w Katowicach zakończyli właśnie śledztwo, prowadzone
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ, przeciwko lekarzom i pacjentom jednego z sosnowieckich szpitali. 159 zarzutów korupcyjnych w tej sprawie usłyszało 3
lekarzy i 39 pacjentów oraz członków
ich rodzin. Śledczy ustalili, że medycy przyjmowali kwoty od 50 do 10
tys. zł.

Śląscy „antykorupcyjni” ustalili, że trzej
lekarze sosnowieckiego szpitala od 2014
do 2016 roku mogli przyjąć od pacjentów
i ich rodzin łapówki w łącznej kwocie nie
mniejszej, niż prawie 20 tysięcy złotych.
Do przekazywania pieniędzy dochodziło
podczas udzielania świadczeń medycznych z zakresu chirurgii i proktologii.
Oprócz lekarzy, zarzuty usłyszało także 39
osób, które wręczały im łapówki. Akt
oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do
sądu, gdzie zapadnie decyzja w tej sprawie.

Kierowca miejskiego
autobusu z prawie
3 promilami
Jastrzębscy policjanci zatrzymali cer dyżurny jastrzębskiej

pijanego kierowcę autobusu miejskiego. 44-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trzeźwieje
w policyjnym areszcie. Jastrzębianin stracił już prawo prawo jazdy
i odpowie przed sądem. Grozi mu do
2 lat więzienia.
Tragedią mogła zakończyć się poniedziałkowa podróż pasażerów miejskiego autobusu. Około godziny 12.35 ofi-

komendy
otrzymał telefoniczną informację o kierowcy autobusu miejskiego, który może
znajdować się pod wpływem alkoholu.
Stróże prawa zatrzymali go na przystanku przy ulicy Arki Bożka. Badanie
alkomatem potwierdziło, że 44-latek
jest pijany. Mężczyzna miał prawie 3
promile alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Jastrzębia został zatrzymany
i stracił prawo jazdy, a po wytrzeźwieniu zostaną mu przedstawione zarzuty.
Jastrzębianin odpowie przed sądem.
Grozi mu do 2 lat więzienia.
oprac. kg
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DOM

FINANSE

OKNA – DRZWI

LOMBARDY

MOTORYZACJA

BLACHARSTWO

MEBLE

AKUMULATORY

LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia

LUCJA
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

RABAT – 50% u nas to działa!

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE
Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50

MOTORYZACJA

Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

POGRZEBY

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

MEDYCYNA

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

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

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

WYNAJMĘ

lokal 100 m2, atrakcyjny,
przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37
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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 po godz. 1800
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 po
godz. 1800
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 po godz. 1800
n WYNAJMĘ od stycznia połowę pawilonu w
Biznes Centrum na biuro, fryzjerstwo itp.
Lokal po remoncie – WC, okna, witryna.
Tel. 888 784 479
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 lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy
głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany
przez Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę,
na mieszkanie M-3 lub sprzedam.
Tel. 888 784 479
n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3
pokoje 49,2 m2 w blokach (os. Trzech
Wieszczów) na dwa odrębne po pokoju z
kuchnią też w blokach i kwaterunkowe.
Tel. 50 45 63 612
MOTORYZACJA
— SPRZEDAM —
n SPRZEDAM Daewoo Matiz.
Tel. 34 362 94 27
n KOMIS SAMOCHODOWY AUTOPRADŁA. Oferta samochodów z drugiej

ręki z pisemną, 12-miesięczną gwarancją
bez limitu kilometrów. Tel. 530 103 105

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko
zimowe granatowe dla pieska średniej
wielkości; 2) smycz, obrożę; 3) podwójną
NAUKA
miseczkę na karmę; 4) bidon turystyczny
na wodę z poidełkiem. Dodatkowo
n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła
oddam GRATIS siedzisko używane.
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do
Tel. 504 230 153
matury, poziom podstawowy i rozszerzony,
materiały. www.matura.czest.pl Centrum n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra
Tel. 796 635 001
żółta z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce
14 cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego”
n TŁUMACZENIA – język niemiecki –
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały)
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone).
Tel. 692 234 971
Tel. 504 563 612
TŁUMACZENIA
n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł;
n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r.,
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516
faktury. admiral.piett@wp.pl
n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm
Tel. 508 569 307
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210
zł. Tel. 725 205 960
n TŁUMACZENIA – język niemiecki –
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl
n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę
RTV + komodę. Wszystko w kolorze
Tel. 692 234 971
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia.
ODDAM
Tel. 510 578 459
n ODDAM za darmo garaż blaszany do
n SPRZEDAM nowe siedzisko dla kotka lub
zabrania. Częstochowa. Tel. 787 711 706
psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla tychże
zwierzątek, np. szeleczki dla kotka itp. Cena
KUPIĘ
do negocjacji. Tel. 50 45 63 612
n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne.
n SPRZEDAM meble starego typu z lat
Tel. 514 621 383
70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki)
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
SPRZEDAM
Tel. 664 911 389
— BUDOWNICTWO —
n SPRZEDAM wózek spacerowy mało
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe,
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
nieużywane. Cena do uzgodnienia.
n
SPRZEDAM
stół pokojowy (podkręcany)
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00
n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe,
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do
USŁUGI
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733
n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI
n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy
– wróżby. Tel. 34 317 31 89,
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami,
kom. 883 118 012
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł.
n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI.
Tel. 603 664 249
Tel. 888 402 656
— ELEKTRONIKA —
n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite,
samochodowej. Dojazd do klienta gratis!
Tel. 603 350 752
czarny, etui, ładowarka, 1,5-letni. Stan b.
dobry. Cena 380 zł. Tel. 603 664 249
n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne
okazje. TANIO! Tel. 603 350 752
— INSTRUMENTY MUZ. —
n
ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50
n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.
mm, prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400
Tel. 506 722 324
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek
— MASZYNY I URZĄDZENIA —
od podstaw po biały montaż. Gwarancja
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz
solidnego i trwałego wykonania.
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną
Tel. 578 210 640
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082
n NAPRAWA pomp wodnych –
n SPRZEDAM nową maszynę do szycia
samochodowych,
Łucznik. Tel. 605 914 965
cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki,
n USŁUGI REMONTOWOszczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.
WYKOŃCZENIOWE, gipsówka, karton-gips,
www.workiodkurzacze.pl
montaż paneli, inne usługi wykończeniowe.
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01
Tel. 508 703 286
— MEDIA —
n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd.
Gotówka. 508-245-450

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

— SZUKAM PRACY —

n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę.
Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm.
n NAPRAWA telewizorów nowego i starego
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail:
typu, montaż anten telewizyjnych
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
608 137 269
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n FLASHGSM – profesjonalny serwis
telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką.
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 797 287 543
Tel. 888 14 99 69
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat
MONTAŻ INSTALACJI
podejmie pracę. Znajomość języka
ANTENOWYCH,
niemieckiego. Najchętniej dorywczo.
DOMOFONÓW
Tel. 537 735 654

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

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

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 ludźmi. 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

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
ZGUBY

8 grudnia naprzeciwko Politechniki
zgubiłem emeryturę 1100 zł.
Łaskawego znalazcę proszę
o kontakt tel. 34 324 05 52
(prosić Lucjana) – znaleźne.

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

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

KUPON

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 BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję
Przyjmę do pracy ślusarza
wszystkie usługi związane z dachami: papa,
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny
601 50 55 20
i obróbki. Tel. 505 736 977
n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników
n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.
na produkcję. System 3-zmianowy,l
Tel. 887 627 682
wynagrodzenie godzinowe + premia.
Tel. 575 770 450
PROJEKTOWANIE

 	

– MOTORYZACJA 	
– MATRYMONIALNE

na

bezpłatne

– NIERUCHOMOŚCI 	
– INNE 	

ogłoszenie
– SPRZEDAM
– PRACA

– KUPIĘ 	

n SPRZEDAM BANER (mały).
Tel. 517 805 795

Treść ogłoszenia:

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

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

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!.
Rama w kolorze drewna brzozowego,
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26
cm, średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland”
–kolor ciepły beż. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne
niebiesko-perłowe na dość dużą osobę.
Cena do negocjacji. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... Nr tel. .............................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Wykaz samochodów na dzień 4 stycznia 2018 r.

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


59.900 zł

5.900 zł

AUDI A6 3.0 D,
rok prod. 2013, S-line,
serwisowany, F-ra VAT


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

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

99.900 zł

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

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

27.900 zł

49.900 zł

n

n
n
n
n
n
n
n

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

99.000 zł

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

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

109.500 zł netto

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat


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


9.900 zł

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

33.900 zł



39.900 zł

69.900 zł
PEUGEOT 208 1.0 E,
rok prod. 2016



n



n

15.900 zł

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


34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D,
rok prod. 2006


n
n
n
n
n
n
n

30.800 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 D,
rok prod. 2014



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

37.800 zł



18.900 zł

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

45.900 zł

n

n

n

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


38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,
rok prod. 2007, automat



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


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


24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi,
2014 – zakup, krajowy, I
– wł., gwarancja produc.,
F. VAT
36.900 zł
MINI ONE 1.6 E, rok
prod. 2002

5.900 zł

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


18.900 zł

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


9.900 zł



33.700 zł

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



10.900 zł

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


n
n
n
n

n

29.900 zł

49.800 zł

118.000 zł

BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012 

51.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013 
CITROEN C5 2.2 D,
rok prod. 2002 
CITROEN XSARA PICASSO 1.6 E,
rok prod. 2010, krajowy, I – wł. 
FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,
rok prod. 1998
FORD FIESTA 1.4 TDCI,
rok prod. 2006
HYUNDAI i30 1.4 CRDi,
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,
serwis., gwar. produc.
JAGUAR XF 3.0 E,
rok prod. 2013

69.900 zł

MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004
MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,
rok prod. 2007 
MERCEDES C200 2.0 D,
rok prod. 2000 
NISSAN QUASHQAI 2.0 D,
rok prod. 2008, nawigacja
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,
5 drzwi, przebieg 77 tys. km
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,
sedan
OPEL ASTRA 1.9 D,
rok prod. 2006
OPEL INSIGNIA 1.8 E,
rok prod. 2015, krajowy, I – wł.,
f-ra VAT
PEUGEOT 308 1.6 D,
rok prod. 2008, krajowy, I – wł.,
F-ra VAT
RENAULT CLIO 1.2 E,
rok prod. 2013, krajowy, I –wł.,
serwisowany, F-ra VAT
RENAULT CLIO 1.5 D,
rok prod. 2015, krajowy, I –wł.,
serwisowany, F-ra VAT
RENAULT FLUENCE 1.5 D,
rok prod. 2015, sedan, krajowy,
I –wł., F-ra VAT
SEAT CORDOBA 1.2 E,
rok prod. 2003, krajowy 
SKODA FABIA 1.2 E,
zakup 2008
SKODA FABIA 1.2 E,
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel
SKODA OCTAVIA 1.6 E,
rok prod. 1999

12.900 zł

2.800 zł
14.900 zł
2.900 zł
7.900 zł
33.900 zł
91.800 zł
25.900 zł
11.900 zł
27.900 zł
29.900 zł
36.900 zł
14.800 zł
49.900 zł
15.900 zł
21.900 zł
28.900 zł
36.900 zł
8.900 zł
6.800 zł
8.400 zł
3.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D,
rok prod. 2004 – 06, krajowy

n

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


n

AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
quattro	

n
n
n
n

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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P RO G R A M T V – Ś RO DA 1 0 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3717; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; magazyn
09:20 Dylematu 5; odc. 2/3 Spóła; serial TVP
10:20 Dr Quinn; seria II, odc.
26/27 (44); serial
obyczajowy; USA (1994)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 17; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy –
Niebezpieczne palenie
śmieci w domu
12:55 Natura w Jedynce –
Najwspanialsi w
królestwie zwierząt.
Roślinożercy; serial
dokumentalny; Francja
(2015); reż.:Jean-Marc
Dauphin
14:00 Elif; odc. 170; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.;
/202/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc.
5; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
43 - Człowiek bez twarzy;
serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3718; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3239;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki Test
21:55 Szaleństwo na
pustyni. Historia Rajdu
Paryż – Dakar; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2010); reż.:John
L Matthews, Richard Heap
23:00 Nadzy wśród wilków;
dramat wojenny; Niemcy
(2015); reż.:Philip
Kadelbach; wyk.:Florian
Stetter, Peter Schneider,
Sabin Tambrea, Sylvester
Groth, Thorsten Merten
00:55 Naszaarmia.pl;
magazyn
01:30 Anno Domini – Biblii
ciąg dalszy; odc. 9/12;
serial; USA (2015)
02:20 Kulisy życia
sprzątaczek; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015);
reż.:Arthur Cary
03:35 Notacje – Barbara
Kasprowicz. Warszawa;
cykl dokumentalny

TVP2
06:00 Rodzinka.pl; odc. 216
„Sie czyta, sie wie” sezon
11; serial komediowy TVP
06:35 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:05 M jak miłość; odc. 202
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1777; serial obyczajowy
TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
515 - To nawet nie jest
początek; serial TVP
12:50 Tylko z Tobą; odc. 60;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 116
„Szlachetna zemsta”;
serial fabularyzowany TVP
14:25 O mnie się nie martw;
s. VI odc. 1/13; serial
komediowy TVP
15:30 M jak miłość; odc.
1341; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 110
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
24; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc.
9; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
11/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1777; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1778; serial obyczajowy
TVP
20:45 Na sygnale; odc. 172
„To żaden wstyd”; serial
fabularyzowany TVP
21:15 Na sygnale; odc. 173
„Anioł i diabeł”; serial
fabularyzowany TVP
21:45 Kino relaks –
Nieznośny pan Darcy;
komedia romantyczna;
Kanada (2016); reż.:David
Winning; wyk.:Cindy
Busby, Ryan Paevey,
Frances Fisher, Tammy
Gillis
23:25 Jedyna szansa; odc. 5;
serial; Francja (2015)
00:30 Świat bez tajemnic –
Mali i niebezpieczni – jak
Ameryka zbroi swoje
dzieci; film dokumentalny;
Francja (2015);
reż.:Chantal Lasbats
01:30 Kryminalne zagadki
Las Vegas; s. XIV, odc.
2/22; serial sensacyjny;
Kanada, USA (2013)
02:25 Paradoks; odc. 9 Oaza
spokoju; serial kryminalny
TVP
03:25 Hans Kloss. Stawka
większa niż śmierć; film
sensacyjny; Polska (2013)
05:15 Licencja na
wychowanie; odc. 77 Nie rób drugiemu, co
tobie niemiłe; serial
obyczajowy TVP

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (594);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(270); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(271); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (99); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (586);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (207);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (400);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2606); serial obyczajowy
14:50 Dlaczego ja? (646);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (90);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (78); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2607); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (456); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego, jego żony
Haliny oraz ich dzieci
Waldka i Marioli, a także
sąsiadów Paździochów i
Arnolda Boczka.
20:05 Świat według
Kiepskich (485); serial
komediowy
20:40 Duże dzieci; komedia,
USA 2010
22:50 Szkoła uwodzenia;
film obyczajowy, USA
1999
1:00 Inna kobieta; komedia,
USA 2014. Zdradzane
kobiety mówią dość
beztroskiemu
bawidamkowi i łączą siły
w słodkiej zemście.
3:15 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
Program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5186) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
(2161) - magazyn, Polska
10:55 Ukryta prawda (523) program obyczajowy
12:00 Szkoła (265) program
13:00 19 + (151/165) program
13:30 19 + (152/165) program
14:00 Szpital (409) program obyczajowy. Do
szpitala zgłasza się
28-letni Henryk Kukla,
który ma bardzo silny
krwotok z nosa, po tym,
jak wciągnął przez nos
kokainę…
15:00 Kuchenne rewolucje 7
(9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (266) program. Gimnazjalista
Nikodem Gil myśli, że
dzięki udziałowi w turnieju
szachowym zdobędzie
popularność wśród
uczniów. Jest zawiedziony,
kiedy okazuje się, że
szachy nikogo nie
interesują…
17:00 Ukryta prawda (524) program obyczajowy
18:00 Szpital (410) program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5187) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16
(2610) - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy (42/118) teleturniej
21:30 Od kołyski aż po grób
- film sensacyjny, USA
2003. Mistrz
złodziejskiego fachu i
tajemniczy agent z
Tajwanu jednoczą siły, aby
pokonać bezwzględnego
porywacza i odzyskać
cenne diamenty…
23:35 Zabójcza broń - film
sensacyjny, USA 1987.
Martin Riggs (Mel Gibson)
i Roger Murtaugh (Danny
Glover) otrzymują
pierwsze zadanie.
Wplątani zostają w jedną z
najbardziej
niebezpiecznych spraw.
Od tej chwili Riggs i
Murtaugh zdani są tylko
na siebie…
01:55 MasterChef 6 (4/14) program rozrywkowy
03:25 Uwaga! (5188) program
03:50 Moc Magii(TVN noc)
(9/50) - program
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 6
08:00 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 6
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1995
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 14
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 18
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 7
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 65
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 36
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 37
17:05 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 7
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 6
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 7
20:00 Handel; akcja, USA
2007. Przejmująca historia
nastoletniej Meksykanki
Adriany oraz Weroniki –
młodej matki emigrującej
z Polski w celu lepszego
życia. Obie dziewczyny
zostają porwane na terenie
Meksyku, a następnie
przemycone do USA…
22:10 Tranzyt; akcja, USA
2012. Nate wraz z żoną i
synami jedzie na wakacje.
Na jednym z postojów
kobieta znajduje wśród ich
bagażu torbę wypchaną
banknotami…
00:00 Koszmar minionego
lata; horror, USA 1997.
Czwórka przyjaciół Helen, jej chłopak Barry,
Julie i Ray wraca
samochodem z obchodów
święta 4 lipca. W czasie
powrotu, na drodze
pojawia się postać w
pelerynie. Dochodzi do
wypadku…
02:00 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia, Kanada
2015; odc. 4
03:00 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
03:30 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
04:00 Ale numer!; Polska
04:25 Taki jest świat; factual
05:05 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:45 Ja to mam szczęście!;
odc. 48; serial TVP
06:25 Noce i dnie; odc.
10/12 - Rodzimy się i
umieramy a życia wciąż
wystarcza.; serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 112
„Klątwa hrabiny von
Hohenstauf”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 113
„Psychofanka”; serial
fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
711; serial TVP
09:35 U Pana Boga w
ogródku; odc. 3/12; serial
komediowy TVP
10:20 Rodzinka.pl; odc. 199
„Albo ona, albo ja” sezon
10; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; odc. 200
„Zapisałaś w chmurze?”
sezon 10; serial
komediowy TVP
11:25 Ja to mam szczęście!
- ulubione skecze; serial
TVP
11:35 Ranczo; odc. 126 Edukacyjne dylematy;
serial obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; odc. 127 Dominator; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
104- Komediant; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
105 - Artykuł; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
653 - Punkt spadania;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 113
„Psychofanka”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 128 Klauzula sumienia; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 129 Ochotnicza straż kobiet;
serial obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 201
„Upiorne urodziny” sezon
10; serial komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
106 - Sztuka dojrzewania;
serial kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 230; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 130;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; odc. 1; serial
obyczajowy TVP; Polska
(2006)
23:20 Ojciec Mateusz; odc.
107; serial krymin. TVP
00:15 Komisarz Alex; odc.
108; serial krymin. TVP
01:15 Komisja morderstw;
odc. 3/12; serial TVP
02:05 Komisja morderstw;
odc. 4/12; serial TVP
02:55 Noce i dnie; odc.
10/12; serial TVP
04:05 M jak miłość; odc.
711; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; odc. 199;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Familiada; odc. 2363
06:25 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia wiślańsko
cieszyńska
07:05 Kraj się śmieje –
regiony i rejony (1)
08:05 Kabaretowy Klub
Dwójki (69) - Hobby
09:00 Koło fortuny; odc. 28
ed. 3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy (3)
10:45 Muzeum Polskiej
Piosenki; /30/ - „Papaja” Urszula Dudziak
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /82/ „Parostatek” - Krzysztof
Krawczyk
11:15 Kabaretożercy (4)
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju Przedstawia...
„Jaka piękna tragedia”
13:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju przedstawia...
„Jakoś to będzie”
14:15 Familiada; odc. 2363
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu - wino, kabaret i
śpiew (1-2)
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole 2010 Kabaretowa liga TVP; /2/
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Czulent i ciulim
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (77)
Azja; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 19 (73)
Macedonia „Jezioro
Ochrydzkie”
19:35 Humor w odcinkach –
Pod wspólnym niebem;
odc. 3 Silvergold; serial
komediowy TVP
20:20 Kabaretożercy (5);
teleturniej
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (66) - Policjanci i
złodzieje
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (3) - Policjant;
cz. 1
23:10 Koło fortuny; odc. 27
ed. 3; teleturniej
23:45 Tylko dla dorosłych Festiwal Ludzik. III
Mistrzostwa Polski ONE
MAM SHOW; /odc. 1/
00:25 Niezapomniane
Koncerty - Gdzie ci artyści
szaleni, czyli benefis
Majewska Korcz (1-2)
02:20 Kierunek Kabaret –
Historia jest nauczycielką
życia; /38/
03:15 Gwiazdy opolskich
kabaretonów – Janusz
Gajos
03:35 Rozrywka Retro –
Anna German - recital

TVN7
05:20 Ukryta prawda (120) program obyczajowy
06:20 Szpital (228) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (161) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 4
(6/23) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (223) - serial
obyczajowy
09:45 Brzydula (224) - serial
obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (503) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (162) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (402) program sądowy
14:55 Szpital (229) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko II
(10/24) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(7/23) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (225) - serial
obyczajowy
18:30 Brzydula (226) - serial
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (504) program obyczajowy .
Trójka do zabawy Dawid
(34) i Joanna (29) są
małżeństwem od kilku lat.
Mają różne zdanie na
temat rodzicielstwa:
Joanna bardzo chciałaby
mieć dziecko…
20:00 Zmiana pasa - film
sensacyjny, USA 2002.
Błaha stłuczka na
autostradzie rozpoczyna
długotrwały spór
pomiędzy młodym
prawnikiem i agentem
ubezpieczeniowym.
Bardzo szybko kłótnia obu
mężczyzn przestaje
dotyczyć szkody
poniesionej w wyniku
kolizji…
22:10 Mentalista V (18/22) serial sensacyjny, USA
23:10 Lepiej późno niż
później - komedia, USA
2003. On (Jack Nicholson)
jest podstarzałym
amantem, który uwodzi
wyłącznie młode kobiety.
Ona (Diane Keaton) jest
samotną rozwódką po
pięćdziesiątce, która robi
literacką karierę.
Przypadek sprawia, że ta
niedobrana para musi
spędzić ze sobą dużo
czasu…
01:45 Moc Magii (TVN7 noc)
(9/50) - program
04:00 Druga strona medalu
3 (3/8) - talk show –
Krzysztof Krauze
04:30 Druga strona medalu
3 (4/8) - talk show – Karol
Bielecki

TVN STYLE
05:25 Wiem, co jem na
diecie (1/12) - program
05:55 Wiem, co jem na
diecie (2/12) - program
06:25 Wszystko o jedzeniu
(14) - program lifestylowy
06:55 Wiem, co kupuję
(2/12) - program
07:25 Beauty ekspert 2
(9/12) - magazyn
07:55 Gwiazdy od kuchni
(1/8) - program
08:25 Sekrety lekarzy (7/12)
- reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (8/13) program lifestylowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 6 (10/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (2/13) - program
11:50 Kuchenne rewolucje 9
(4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (1/8) - reality
show
13:35 Pojedynek na modę
14:20 W dobrym stylu 2
(11/12) - program
15:05 W roli głównej –
Magdalena Boczarska
(1/8) - talk show
15:35 Nowy wygląd, nowe
życie (3/5) - program
16:55 Apetyt na miłość 3
(12) - program
17:55 Kuchenne rewolucje
10 (1/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (7/12) - program
rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 4
(7/12) - reality show
20:40 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
21:25 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (6/13) - program
rozrywkowy
22:25 Pani Gadżet 2.0 (6/12)
- magazyn
22:55 Sekrety lekarzy 3
(4/12) - reality show
23:55 Rozbierana randka
(4/20) - program
rozrywkowy
00:25 Rozbierana randka
(5/20) - program
rozrywkowy
00:55 Zemsta z pomocą
Kardashianki (2/9) program rozrywkowy
01:55 W roli głównej –
Agnieszka Szulim (4/6) talk show
02:25 W roli głównej –
Szymon Majewski (6/8) talk show
02:55 W roli głównej – Piotr
Cyrwus (5/6) - talk show
03:25 Wiem, co jem 4
(10/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (5/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(4/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (12/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(3)
08:00 Halo tu Pjongczang
08:20 Gwiazdy tenisa magazyn
08:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(4)
11:05 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (2): Stade
Rennais - PSG
13:15 PN - Barca TV
14:35 PN - Barca TV
15:55 PN - Barca TV
16:35 Piłka ręczna mężczyzn
- Turniej towarzyski:
Hiszpania - Polska
18:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(3)
19:55 Piłka nożnaBarca
21:10 Piłka nozna Barca
22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(4)

TVP3 KATOWICE

07:00 Ekosonda; magazyn
07:26 Narciarski weekend
08:05 Uciekinierki z Korei
Północnej; film dokum.;
Francja (2014)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1029
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
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 Uciekinierki z Korei
Północnej; film dokum.;
Francja (2014)
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium (13)
„Asterosejsmologia”;
magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie –
Prof. Jacek Jania; cykl
reportaży
17:55 Narciarski weekend
18:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
POLSAT SPORT
18:15 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
7:00 Biatlon; Zawody
sportowe
Pucharu Świata w
19:05 Magazyn Meteo
Oberhofie; sztafeta kobiet 19:10 Narciarski weekend
9:00 Siatkówka mężczyzn;
19:15 Ślązaków portret własny
– Jan Malicki
PlusLiga: Espadon
20:01 Dokument w obiektywie;
Szczecin - Indykpol AZS
magazyn
Olsztyn
20:20 Tajemnice historii; cykl
11:30 Gala Mistrzów Sportu
dokum.
20:45 Zgadnij! Napisz!
83. Plebiscytu
Wygraj!
„Przeglądu Sportowego”
20:55 POGODA
2017; widowisko
21:00 Kopalnia reportaży;
14:10 Biatlon; Zawody
reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
Pucharu Świata w
21:45
Wieczorny magazyn
Ruhpolding; bieg
sportowy TVP Katowice
indywidualny mężczyzn
21:55 POGODA
16:10 7. strefa; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
siatkarski. W programie
22:40 Pogoda
poruszane są tematy
22:45 Reportaż
rozgrywek PlusLigi, Ligi
23:05 Telekurier
Siatkówki Kobiet i
23:35 Uciekinierki z Korei
Północnej; film dokum.;
Champions League.
Francja (2014)
Znajdą się w nim także
00:40 Astronarium (13)
materiały
„Asterosejsmologia”;
przedstawiające...
magazyn
17:50 Siatkówka kobiet; Liga 01:20 Głos Regionów
Mistrzyń: Chemik Police - 02:15 Kreatywni
02:40 Uciekinierki z Korei
Dinamo Kazań
Północnej; film dokum.;
20:30 Siatkówka mężczyzn;
Francja (2014)
03:45 Echa dnia
Puchar Polski. mecz
04:05 Agrobiznes
ćwierćfinałowy
04:25 Pogoda
23:00 Boks
04:30 Antenowe remanenty
1:00 Sporty walki: KSW.
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
Relacja z gali
05:35 Telekurier
zorganizowanej przez
06:00 Plebania; odc. 1029
największą w Polsce
06:20 Reportaż
federację zajmującą się
06:35 Astronarium; (13)
„Asterosejsmologia”; mag.
promowaniem MMA

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 10
stycznia; felieton
07:00 Historia Polski –
Legenda 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK; film
dokum.; Polska (2013)
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (86)
Znachor; cykl reportaży
08:35 Ukryte skarby –
Odpoczywalna góra i goły
kościół; cykl reportaży;
Polska (2016)
09:05 Czas honoru; odc. 63;
serial TVP
09:55 Tajemnice, zamki i
podziemia – Feo –
zapomniana księżniczka
10:25 Droga wodna
niestrzeżona; film
dokum.; Polska (2016)
11:30 Spór o historię –
Roman Dmowski; debata
12:10 Ziemia – Podwodny
świat – Ziemia.
Podwodny świat; cz 7.
Nocne Życie i Połowa
Księżyca; cykl dokum.;
Polska (2016)
13:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Z odmętów
Pilicy
13:35 Sensacje XX wieku –
Dieppe; cykl dokum.
14:10 Sensacje XX wieku –
Dwa pociski; cykl dokum.
14:45 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny - polityka; cz. 3;
cykl dokumentalny
15:20 Na krawędzi wojny;
odc. 2/6; serial dokum.;
Kanada (2012)
16:20 Historia Polski –
Ambasador Spasowski;
film dokumentalny; Polska
(2009)
17:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956 –
Katowice. Oddział
„Wędrowiec”; cykl
reportaży; Polska (2017)
17:45 Czas honoru; odc. 64;
serial TVP
18:35 Szlakiem miejsc
niezwykłych – Pomniki
historii – Łańcut; reportaż
18:50 Sensacje XX wieku –
Hess; cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
YPRES – początek
koszmaru; cykl dokum.
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Reduta nad
Wartą
20:30 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
21:35 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
5; serial TVP
22:25 Jeżeli zapomnimy o
nich; film dokumentalny;
Polska (2014)
23:35 Męskie sprawy;
dramat; Polska (1988)
01:30 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (86)
Znachor; cykl reportaży
02:05 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
5; serial TVP

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 1 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3718; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /56/; magazyn
09:20 Blondynka; odc. 68
Niespodzianka; serial TVP
10:15 Dr Quinn; seria II, odc.
27/27 (45); serial
obyczajowy; USA (1994)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 18; serial
obyczajowy; Hiszpania
(2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy –
AGRO SHOW 2017
12:55 Natura w Jedynce –
Najwspanialsi w
królestwie zwierząt.
Antylopy; serial
dokumentalny; Francja
(2015); reż.:Jean-Marc
Dauphin
14:00 Elif; odc. 171; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.;
/203/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc.
6; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
44; Podglądacz; serial
kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3719; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3240;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc.
192 - Matczyne serce;
serial kryminalny TVP
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
23:25 Największa
porodówka świata; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014); reż.:Elena
Cosentino
00:30 S. W. A. T. –
Jednostka specjalna.;
odc. 7; serial; USA (2017)
01:25 Uwięzione; odc. 2;
serial; Hiszpania (2015);
reż.:Jesus Colmenar;
wyk.:Maggie Civantos
02:30 Tajemnica twierdzy
szyfrów; odc. 2/13; serial
sensacyjny TVP; Polska
(2007)
03:25 Sprawa dla reportera

TVP2
05:55 Rodzinka.pl; odc. 217
„Emocjonalne zombie”
sezon 11; serial
komediowy TVP
06:30 Afryka od kuchni; odc.
10/13 Jezioro Baringo,
Kenia; cykl dokumentalny;
USA (2013); reż.:Tom
Whitworth
07:05 M jak miłość; odc. 203
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc.
1778; serial obyczajowy
TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc.
516 - Chory z miłości;
serial TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 61;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:40 Na sygnale; odc. 117
„Będzie dobrze”; serial
fabularyzowany TVP
14:20 O mnie się nie martw;
s. VI odc. 2/13; serial
komediowy TVP
15:20 Rodzinka.pl; odc. 209
„Normalna polska
rodzina” sezon 11; serial
komediowy TVP
15:50 Rodzinka.pl; odc. 210
„Współczesne dziewczyny
są mega dziwne” sezon
11; serial komediowy TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 111
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
25; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc.
10; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
12/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1778; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1779; serial obyczajowy
TVP
20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc.
5; serial obyczajowy; USA
(2017)
21:55 Hans Kloss. Stawka
większa niż śmierć; film
sensacyjny; Polska
(2013); reż.:Patryk Vega;
wyk.:Tomasz Kot, Emil
Karewicz, Piotr Adamczyk,
Stanisław Mikulski, Marta
Żmuda-Trzebiarowska,
Jerzy Bończak, Janusz
Chabior
23:55 Przychodzą z
ciemności; film akcji; USA
(2014); reż.:Lluis Quilez;
wyk.:Julia Stiles, Scott
Speedman, Stephen Rea,
Pixie Davies
01:35 Nieznośny pan Darcy;
komedia romantyczna;
Kanada (2016)
03:15 Przychodzą z
ciemności; film akcji; USA
(2014)
04:55 Art Noc

POLSAT
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (595);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(272); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(273); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (100); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (587);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (208);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (401);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2607); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (647);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (91);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (79); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2608); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (457); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego (Andrzej
Grabowski), jego rodziny,
a także sąsiadów. Kiepski
odkryje w sobie żyłkę do
interesu.
20:05 Inna kobieta; komedia,
USA 2014. Zdradzane
kobiety mówią dość
beztroskiemu
bawidamkowi i łączą siły
w słodkiej zemście.
22:25 Amerykańskie ciacho;
komedia romantyczna,
USA 2009. Bajka dla
dorosłych w dobrej
obsadzie, idealna na
czwartkowy wieczór.
0:30 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.
1:00 Zakończenie programu
(przerwa techniczna)

TVN
05:10 Uwaga! (5187) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(8/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
(2162) - magazyn, Polska
10:55 Ukryta prawda (524) program obyczajowy
12:00 Szkoła (266) program
13:00 19 + (153/165) program
13:30 19 + (154/165) program
14:00 Szpital (410) program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 7
(10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (267) program
17:00 Ukryta prawda (525) program obyczajowy
18:00 Szpital (411) program obyczajowy. Do
szpitala przyjeżdża
33-letnia Dagmara
Szaflarska. Kobieta
poczuła kołatanie serca i
zasłabła na fitnessie.
Przywozi ją przyjaciółka,
która razem z pacjentką
brała udział w
ćwiczeniach…
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5188) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16
(2611) - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy (43/118) teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje
14 (14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Dary anioła: Miasto
kości - film przygodowy,
USA/Niemcy/Kanada
2013. Współczesny Nowy
Jork. Clary Fray, na
pierwszy rzut oka
przeciętna nastolatka,
odkrywa, że w
rzeczywistości wywodzi
się z pradawnego klanu
Nocnych Łowców,
sekretnej kasty
wojowniczych półaniołów…
01:15 Od kołyski aż po grób
- film sensacyjny, USA
2003. Mistrz
złodziejskiego fachu i
tajemniczy agent z
Tajwanu jednoczą siły, aby
pokonać bezwzględnego
porywacza i odzyskać
cenne diamenty…
03:25 Uwaga! (5188) program
03:50 Moc Magii(TVN noc)
(10/50) - program
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 7
08:00 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 7
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1995
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 15
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 19
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 8
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 66
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 37
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 38
17:05 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 8
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 7
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 8
20:00 Superfast!; komedia,
2015
22:05 Sądny dzień; komedia,
USA 2001. Kevin Caffery
(Martin Lawrence) jest
profesjonalnym
złodziejem. Jednak pewnej
nocy, gdy napada na willę
bogatego milionera,
zostaje złapany na
gorącym uczynku. Bogacz
(Danny DeVito) w odwecie
zabiera Kevinowi
obrączkę, którą ten dostał
od swojej ukochanej…
00:00 Handel; akcja, USA
2007. Przejmująca historia
nastoletniej Meksykanki
Adriany oraz Weroniki –
młodej matki emigrującej
z Polski w celu lepszego
życia. Obie dziewczyny
zostają porwane na terenie
Meksyku, a następnie
przemycone do USA…
02:20 Dom Wróżek: ponad
zmysłami; factual, Polska
2015; odc. 11
03:20 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
03:45 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1986
03:50 Ale numer!; Polska
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:55 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 49; serial TVP
06:25 Noce i dnie; odc.
11/12 - U schyłku dnia;
serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 113
„Psychofanka”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 114
„Dziecko”; serial
fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
712; serial TVP
09:30 Komisarz Alex; odc.
108 - Mężczyzna bez
pamięci; serial kryminalny
TVP
10:25 Rodzinka.pl; odc. 200
„Zapisałaś w chmurze?”
sezon 10; serial
komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 201
„Upiorne urodziny” sezon
10; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; odc. 127 Dominator; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 128 Klauzula sumienia; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
105 - Artykuł; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
106 - Sztuka dojrzewania;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
654 - Nikt nie jest
doskonały; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 114
„Dziecko”; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; odc. 129 Ochotnicza straż kobiet;
serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 130 Cuda, cuda ogłaszają;
serial obyczajowy TVP
18:45 Rodzinka.pl; odc. 202
„Suknia teściowej?” sezon
10; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; odc.
107 - Czarna wdowa;
serial kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 231; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 1; serial
obyczajowy TVP; Polska
(2006)
22:25 Ranczo; odc. 2 Goście z zaświatów; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
108 - Obrączka; serial
kryminalny TVP
00:25 Ojciec Mateusz; odc.
109 - Ucieczka; serial
kryminalny TVP
01:20 Mrok; odc. 3/8 - Nie
wszystko można kupić;
serial kryminalny TVP
02:25 Mrok; odc. 4/8 Miłość może zabić; serial
kryminalny TVP
03:20 Noce i dnie; odc.
11/12 - U schyłku dnia;
serial TVP
04:25 M jak miłość; odc.
712; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:50 Familiada; odc. 2364
06:20 Gwiazdy opolskich
kabaretonów – Janusz
Gajos
06:40 Okrasa łamie przepisy
– Czulent i ciulim
07:15 Kraj się śmieje –
regiony i rejony (2)
08:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (66) - Policjanci i
złodzieje
09:15 Koło fortuny; odc. 29
ed. 3; teleturniej
09:50 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (3) - Policjant;
cz. 1
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /79/ - „Lato” Formacja Nieżywych
Schabuff
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /35/ „Dmuchawce, latawce,
wiatr” - Urszula
11:20 Kabaretożercy (5);
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Humor Wiesława
Michnikowskiego
13:20 Życie to Kabaret –
Humor Jacka
Fedorowicza
14:15 Familiada; odc. 2364
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – X Mazurska Noc
Kabaretowa 2008 Rodzina rządzi! (1-3)
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Kozie sery w
Ogrodzieńcu
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (78) Słoń domowy; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 20 (74) Indie
„Delhi wielu kultur”
19:35 Humor w odcinkach –
Pod wspólnym niebem;
odc. 4 Podgląd; serial
komediowy TVP
20:15 Kabaretożercy (6);
teleturniej
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (67) - UFO
22:15 Kierunek Kabaret –
Śmiertelnie poważny
temat; /39/
23:10 KabareTOP Story; /6/ „Kubeczek”
23:25 Olga Lipińska
zaprasza (24); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 28
ed. 3; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa
Polski – XX Festiwal
Kabaretu w Koszalinie
2014 (1-3)
03:50 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM – Bajki
dla potłuczonych - inaczej;
program rozrywkowy

TVN7
05:20 Ukryta prawda (121) program obyczajowy
06:20 Szpital (229) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (162) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 4
(7/23) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (225) - serial
obyczajowy
09:45 Brzydula (226) - serial
obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (504) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (163) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (403) program sądowy
14:55 Szpital (230) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko II
(11/24) - serial, USA.
Lynette jest zazdrosna,
widząc Gabrielle całującą
Toma. Przyjaźń kobiet
przeżywa kryzys…
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(8/23) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (227) - serial
obyczajowy Violetta
wymyśla intrygę, w którą
wciąga Sebastiana i
Artura. Marek próbuje
wydobyć od Pauliny, co
knuje Aleks. Ula opacznie
interpretuje zachowanie
Marka.
18:30 Brzydula (228) - serial
obyczajowy Marek mówi
Paulinie, że on i Ula to
przeszłość. Violetcie i
Sebastianowi znów nie
udaje się dojść do
porozumienia. Marek
umawia się na spotkanie z
siostrą Adama.
19:00 Ukryta prawda (505) program obyczajowy.
Więzy krwi Monika (52)
ma poważne problemy.
Jej męża, Janusza (54),
pół roku temu zwolniono z
pracy. Mężczyzna nie
może znaleźć nowego
zatrudnienia, jest wściekły
i sfrustrowany, zaczął
popijać. Żeby utrzymać
rodzinę Monika zaczyna
brać dodatkowe zlecenia.
Pracuje tak ciężko, że
pewnego dnia mdleje. Gdy
chce się zapisać na
prywatną wizytę do
kardiologa, orientuje się,
że zniknęły wszystkie
zaskórniaki, które trzymała
w szkatułce na biżuterię…
20:00 Legenda telewizji II:
Kontynuacja - komedia,
USA 2013
22:25 Oszuści (10) - serial,
USA
23:25 Niewierni (10) - serial,
USA
00:25 Ognista miłość komedia, USA 2012
02:45 Moc Magii (TVN7 noc)
(10/50) - program

TVN STYLE
05:40 Wszystko o jedzeniu
(4/14) - program
06:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (4/14) program lifestylowy
06:55 Magia Y (1/7) program rozrywkowy
07:40 Pojedynek na modę
08:25 Sekrety lekarzy (8/12)
- reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (9/13) program lifestylowy
10:10 Sablewskiej sposób
na modę 6 (11/13) program rozrywkowy
10:55 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (3/13) - program
rozrywkowy
11:55 Kuchenne rewolucje 9
(5/13) - program
12:55 Mistrzowskie cięcie
(1/8) - program
13:55 Sablewskiej sposób
na modę 9 (6/10) program rozrywkowy
14:40 Gwiazdy prywatnie
(1/8) - program
15:10 Ostre cięcie 4 (5/12) program
15:55 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
16:40 Gwiazdy od kuchni
(1/8) - program
17:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (6/12) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
10 (2/13) - program
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (8/12) - program
rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 4
(8/12) - reality show
20:40 Beauty ekspert 2
(9/12) - magazyn
lifestylowy
21:10 W czym do ślubu?
(1/10) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (1/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 14 (6/12)
- magazyn
22:55 Sablewskiej sposób
na modę 9 (6/10) program rozrywkowy
23:40 Gwiazdy prywatnie
(1/8) - program
lifestylowy
00:10 Urodzić czyjeś dziecko
- dokument
01:15 Detektywi od zdrad
(10/22) - reality show
02:10 W roli głównej –
Joanna Brodzik (3/6) talk show
02:35 W roli głównej – Jan
Englert (5/8) - talk show
03:00 W roli głównej –
Cezary Żak (3/6) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 4
(11/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (8/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (13/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
07:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (3)
09:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
09:10 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (1)
10:20 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
10:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (4)
12:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
13:15 George Best dokument
14:35 PN - Barca TV
15:55 PN - Barca
17:10 PN - Barca
17:50 Hokej na lodzie - PHL,
30.kolejka: TatrySki
Podhale Nowy Targ - Orlik
Opole
20:25 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (3)
21:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (4)
22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Hokej na lodzie - PHL,
30.kolejka: TatrySki
Podhale Nowy Targ - Orlik
Opole

TVP3 KATOWICE

07:00 Narciarski weekend
07:05 Kopalnia reportaży;
reportaż
07:25 Narciarski weekend
08:05 Dzieci morza i wiatru...;
film dokum.; Polska (2009)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1030
10:50 Reportaż
11:15 ENERGIA DLA POLSKI/
Antenowe remanenty
12:10 Historie szczęśliwe; cykl
reportaży
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Teraz ryby/ antenowe
remanenty
14:15 Dzieci morza i wiatru...;
film dokum.; Polska (2009)
15:15 Jedź bezpiecznie; cykl
reportaży
15:35 Polska słowem
malowana
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
POLSAT SPORT
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
7:00 Trans World Sport
19:10 Narciarski weekend
8:00 7. strefa; magazyn
20:01 Uwaga! Weekend
siatkarski
20:50 Narciarski weekend
9:50 Siatkówka kobiet; Liga 20:55 POGODA
Mistrzyń: Chemik Police - 21:00 Do teatru
Dinamo Kazań
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
12:00 Biatlon; Zawody
sportowy TVP Katowice
Pucharu Świata w
21:55 POGODA
Ruhpolding; bieg
22:00 Dziennik Regionów
indywidualny mężczyzn
22:20 Echa dnia
14:10 Biatlon; Zawody
22:40 Pogoda
Pucharu Świata w
22:45 Reportaż
Ruhpolding; bieg
23:05 Telekurier OPP
indywidualny kobiet
23:35 Dzieci morza i wiatru...;
16:10 Siatkówka mężczyzn;
film dokum.; Polska (2009)
Puchar Polski; mecz
00:40 Polska słowem
ćwierćfinałowy
malowana
17:50 Siatkówka kobiet; Liga 01:20 Antenowe remanenty/
Mistrzyń: Developres
Energia dla Polski
SkyRes Rzeszów - CSM
02:15 Historie szczęśliwe; cykl
reportaży
Volei Alba Blaj
02:40 Dzieci morza i wiatru...;
20:30 Boks
film dokum.; Polska (2009)
23:00 Boks; Walka o pasy
03:45 Echa dnia
mistrzowskie federacji
WBC, WBA i WBF w Las 04:05 Agrobiznes
Vegas z 1989 roku; waga 04:25 Pogoda
ciężka: Mike Tyson - Frank 04:30 Teraz ryby /Antenowe
remanenty
Bruno
04:50 Jedź bezpiecznie; cykl
0:00 Boks
reportaży
2:00 7. strefa; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
siatkarski. W programie
05:35 Telekurier OPP
poruszane są tematy
06:00 Plebania; odc. 1030
rozgrywek PlusLigi, Ligi
06:20 Reportaż
Siatkówki Kobiet i
06:35 Polska słowem
malowana
Champions League

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 11
stycznia; felieton
06:55 Historia Polski –
Ambasador Spasowski;
film dokum.; Polska
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (87)
Bieda; cykl reportaży
08:35 Ukryte skarby –
Tajemnice Józefa
Wybickiego i śmierć na
Wyspie Edwarda; cykl
reportaży; Polska (2016)
09:15 Czas honoru; odc. 64
10:05 Szlakiem miejsc
niezwykłych – Pomniki
historii – Grunwald,
Racławice - reportaż
10:25 Nowe Ateny
11:20 Flesz historii; report.
11:40 Kryptonim MUZEUM –
Szlak Amii Krajowej; odc.
15; reportaż; Polska
11:55 Koło historii –
Grudzień 1970. Polski
dramat; cykl reportaży;
Polska (2016)
12:30 Arkady Fiedler –
człowiek bez paszportu;
film dok.; Polska (2013)
13:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Reduta nad
Wartą
13:35 Sensacje XX wieku –
Hess; cykl dokumentalny
14:00 Sensacje XX wieku –
YPRES – początek
koszmaru; cykl dokum.
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny – rok 1939; cz. 4
15:05 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
16:10 Historia Polski – New
Poland; film dokum.;
Polska (2010)
17:10 Taśmy bezpieki –
Obchody rocznicy
wybuchu II WŚ
17:45 Czas honoru; odc. 65
18:35 Tajemnice, zamki i
podziemia – Sobótkowa
zagadka
18:50 Sensacje XX wieku –
Tajemnica berlińskiego
bunkra; cz. 1-2; cykl
dokum.
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Ciąg dalszy
nastąpił
20:30 Generałowie Hitlera;
odc. 2/6; serial dokum.;
Niemcy (1998)
21:25 Popiełuszko. Wolność
jest w nas.; odc. 1/4;
serial; Polska (2009)
22:25 Spór o historię – Józef
Piłsudski prawda i
legenda; debata
23:05 Muzy i kochanki –
Bella; cykl dokumentalny;
Polska (1996)
23:45 Statek z Hajfongu;
reportaż; Polska (1968)
00:15 Ośmiornica; s. 7 odc.
7/12; serial; Włochy
(1984)
01:15 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (87)
Bieda; cykl reportaży
01:50 Popiełuszko. Wolność
jest w nas.; odc. 1/4;
serial; Polska (2009)

