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
n REKLAMA

str. 15
str. 8-15

C Z Ę S TO C H O W Y
I P O W I AT U

www.zycieczestochowy.pl
Nr 13 (818)

Nr ISSN 22 99 4440

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

ŚRODA 31 STYCZNIA-CZWARTEK 1 LUTEGO 2018

O sporcie czytaj na str. 15

(w tym 8% VAT)

Do przedsiębiorców

Resort smsy pisze...
Przedsiębiorcy z całego kraju mogą spodziewać się smsów lub emaili od... Ministerstwa Finansów. Resort przypomina im o możliwości założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), który pozwoli
prawidłowo podpisać i złożyć
Jednolity Plik Kontrolny dla
potrzeb VAT (JPK_VAT) Należy
zaznaczyć, że wiadomości nie
będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, odnośników zewnętrznych (linki) ani załączników w formie
plików.
W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów wyśle e-mail
lub SMS do mikroprzedsiębiorców, którzy są zobowiązani do
składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_
VAT).
Informacja przypomni o możliwości założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), który pozwoli prawidłowo podpisać i złożyć
JPK_VAT oraz zachęci do zakładania go już teraz – nie zwlekając
do ostatniej chwili.

Dzięki temu mikroprzedsiębiorcy zyskują pewność, że w
dniu wysyłki są gotowi oraz prawidłowo zautoryzują i podpiszą
JPK_VAT. O tym jak założyć Profil
Zaufany szczegółowo informuje
nas serwis www.obywatel.gov
Przypominamy! JPK_VAT za
styczeń przedsiębiorcy przesyłają do 26 lutego.

Wiadomość dotrze jako:
dppt.automat@mf.gov.pl – na adresy
elektroniczne lub
l wiadomość tekstowa SMS – na
numery telefonów.
Wiadomość będzie opatrzona
podpisem „Ministerstwo Finansów”.
Należy zaznaczyć, że zawiadomienia w formie e-maila i SMS są
generowane automatycznie i nie
należy na nie odpowiadać. Wiadomości nie będą zawierać żadnych
wezwań do zapłaty podatku, a w
treści e-maila i wiadomości SMS
nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki), ani załączniki w formie plików.
l e-mail z adresu:

kg

Lubliniec

W mieszkaniu

Policyjne działania

Świadkowie wypadku
poszukiwani!

Handlował
„lewymi”
używkami

Osiem mandatów
dla pieszych
i siedemdziesiąt
cztery dla kierowców

Lublinieccy policjanci
wyjaśniają okoliczności
wypadku, do którego doszło w Lubecku. Kierująca volkswagenem –
prawdopodobnie chcąc
uniknąć zderzenia z innym pojazdem – dachowała w przydrożnym rowie. Mundurowi proszą
o kontakt świadków wypadku lub osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu
okoliczności tego zdarzenia tel. 34/35 32 255
Do wypadku doszło w poniedziałek (29.01.), kilka minut po
północy w Lubecku.
Kierująca volkswagenem touranem, jadąc
w kierunku Lipia Śląskiego, zjechała na pobocze, a następnie dachowała w przydrożnym rowie. Obrażeń
ciała doznali 32-letnia

Częstochowscy strażnicy miejscy
ujawnili kolejne mieszkanie, w którym
sprzedawane były nielegalne papierosy.

kierująca oraz pasażer. Ranni
zostali przetransportowani do
szpitala. Z dotychczasowych
ustaleń wynika, że kobieta wykonała manewr chcąc uniknąć
zderzenia z jadącym jej pasem,
ale z przeciwnego kierunku, samochodem ciężarowym. Policjanci proszą o kontakt świadków lub osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu okoliczności tego zdarzenia
tel. 34/35 32 255 lub 997.
kg

Częstochowscy strażnicy miejscy prowadzili na terenie miasta działania zmierzające do ujawniania sprzedaży wyrobów
tytoniowych i alkoholowych bez polskich
znaków akcyzy. Sprawdzali tzw. meliny,
które są bardzo uciążliwe dla sąsiadujących z nimi mieszkańców. Podczas działań w centrum Częstochowy strażnicy
miejscy obserwowali jedno z mieszkań, w
którym miało dochodzić do sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholowych niewiadomego pochodzenia. W trakcie czynności służbowych funkcjonariusze podjęli
interwencję wobec 62-letniego mężczyzny, który wszedł i za chwilę wyszedł z
mieszkania. Mężczyzna ten zakupił papierosy niewiadomego pochodzenia bez polskich znaków akcyzy. Sprawca, jak i dane
adresowe lokalu zostały przekazane częstochowskim policjantom z I KP.
kg

Częstochowscy policjanci prowadzili działania „Bezpieczny Pieszy”. Mundurowi za popełniane wykroczenia w
ruchu drogowym wystawili 8 mandatów wobec
pieszych i 74 wobec kierowców. Do najczęstszych przewinień należało – w pierwszym
przypadku - przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz – w drugim przekroczenie prędkości
w rejonie pasów.
Częstochowscy
policjanci prowadzili kontrole
w różnych częściach miasta i powiatu, zwracając
szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy. Ce-

lem akcji było zapobieganie i zwalczanie zachowań
powodujących zagrożenie
pieszych w ruchu drogowym.
Podczas działań 18 stróżów prawa nałożyło 8
mandatów na pieszych, a
w 3 przypadkach zastosowali środek oddziaływania
wychowawczego w postaci
pouczenia. W większości
popełnione przez pieszych
wykroczenia to przechodzenie w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się do sygnalizacji
świetlnej. Policjanci nałożyli także 74 mandaty na
kierujących pojazdami,
najczęściej za przekroczenie prędkości w rejonie
przejść dla pieszych.
kg
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Sprzedajesz alkohol?

Zgłoś się po
zezwolenie

Podsumowanie

Policja

Przejście
oddaj pieszym

Koniec historycznej
rywalizacji

Śląska policja prowadzi kampanię
profilaktyczną „Przejście oddaj pieszym”. Jej celem jest wzrost bezpieczeństwa pieszych oraz uzmysłowienie pozostałym użytkownikom ruchu
drogowego, jak ogromne znaczenie na
jego poprawę ma przestrzeganie obowiązujących przepisów. W Częstochowie tylko w ciągu kilku ostatnich dni,
doszło do dwóch tragicznych wypadków na pasach. W jednym zginęła
86-letnia kobieta, w drugim 76-letni
mężczyzna.

Wydział Funduszy Europejskich
i Rozwoju UM przypomina przedsiębiorcom o obowiązku wnoszenia
opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
w każdym roku kalendarzowym
w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
Przedsiębiorcy, którym ważność zezwoleń upływa w danym roku kalendarzowym zobowiązani są do wniesienia
opłaty w wysokości proporcjonalnej do
okresu ważności zezwoleń w terminie
do 31 stycznia (bez możliwości rozłożenia opłaty na raty).
Ponadto w terminie do 31 stycznia
przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ubiegłym według wartości brutto. Formularz oświadczenia
dostępny jest na stronie http://www.
czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=FER002
Stanowisko do spraw zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych mieści
się w budynku ul. Waszyngtona 5, na
I piętrze, pok. 122. Obowiązuje system
przywoławczy, automat do poboru numerów znajduje się na I piętrze na holu
obok informacji.
Zgodnie ze znowelizowaną z dniem 1
stycznia 2016 roku ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu
dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub obowiązku dokonania właściwej opłaty, jeżeli przedsiębiorca
w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania wyżej wymienionej
czynności nie złoży oświadczenia wraz
z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej lub nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% opłaty rocznej.
W przypadku likwidacji punktu
sprzedaży napojów alkoholowych należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.
kg

W sali sesyjnej magistratu podsumowano VI Powiatowy Konkurs
„Szkolne izby pamięci i tradycji narodowej”. Rywalizowali w nim
uczniowie częstochowskich przedszkoli, podstawówek, gimnazjów
i szkół średnich.
Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach: Budujemy szkolne izby pamięci narodowej i Historia w przedmiotach zaklęta. W pierwszej kategorii oceniano izby lub kąciki pamięci poświęcone patronowi szkoły, historii regionu
i kraju. W tworzenie takich miejsc włączyli się uczniowie, nauczyciele i rodzice
- cała społeczność szkolna. Druga kategoria to odtworzenie historii wybranego
eksponatu historycznego znajdującego
się w zbiorach istniejącej już szkolnej izby pamięci. Uczniowie przeprowadzali
wywiady ze świadkami historii, specjalistami w danej dziedzinie, kontaktowali
się z muzeami, archiwami i innymi instytucjami publicznymi. Zwieńczeniem
pracy zespołów badawczych było wykonanie plakatu poświęconego wybranemu eksponatowi i przygotowanie ustnej
prezentacji.
Komisja konkursowa dokonała na-

stępujących rozstrzygnięć:

l Kategoria ,,Budujemy Szkolne Izby

Pamięci Narodowej”
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 29
im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
II miejsce – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
w Częstochowie
III miejsce – Gimnazjum nr 17 im.
Huberta Wagnera w Częstochowie
wyróżnienie – Zespół Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Częstochowie
l Kategoria ,,Historia w przedmiotach
zaklęta”
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8
im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
III miejsce – Zespół Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Częstochowie
wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr
50 im. gen Sikorskiego w Częstochowie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
w Częstochowie
kg

Jak pokazują dane statystyczne z ostatnich kilku lat, zdecydowana większość
wypadków z udziałem pieszych, w których
zawinił kierowca, miała miejsce w obszarze zabudowanym. Niepokojący jest fakt,
że do wielu z tych potrąceń doszło w miejscach, gdzie pieszy powinien czuć się bezpiecznie, czyli na tzw. zebrach. Większość
z tych zdarzeń spowodowanych jest z winy
kierowcy. Dlatego też śląscy policjanci
kampanią “Przejście oddaj pieszym” chcieli zwrócić uwagę na relacje zachodzące pomiędzy pieszymi a zmotoryzowanymi. Kierowcy zbliżając się do przejść winni ograniczyć prędkość jazdy i zachować szczególną ostrożność. Natomiast piesi, pomimo tego, że przechodzą na miejscu do tego
wyznaczonym, powinni obserwować to, co
dzieje się na jezdni. Niejednokrotnie właśnie takie zachowanie uratowało niechronionych uczestników ruchu drogowego
przed potrąceniem.
W ostatnim czasie w Częstochowie doszło do dwóch tragicznych w skutkach
wypadków na przejściach dla pieszych.
19 stycznia na ulicy Nowowiejskiego kierujący fiatem potrącił przechodzącego
przez pasy 76-latka. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. Natomiast w minioną sobotę 27 stycznia, przy al. Boh. Monte
Cassino kierujący daewoo lanosem potrącił 86-letnią kobietę. Piesza zmarła
w szpitalu.
Kampania “Przejście oddaj pieszym”
powstała w ramach współpracy śląskiej
drogówki z Wojewódzkim Ośrodkiem
Ruchu Drogowego w Katowicach oraz
Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad.
kg

Ósma edycja

Bezpiecznie na wsi
Ruszyła kolejna edycja
ogólnopolskiego konkursu
plastycznego „Bezpiecznie
na wsi” organizowanego
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W rywalizacji mogą wziąć udział
uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich.
Tym razem młodzi artyści będą mogli wykazać swoje plastyczne talenty tworząc prace pod hasłem „Bezpiecznie
na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
Konkurs promuje pozytywne
zachowania związane z bezpieczną pracą i zabawą na terenach wiejskich - jest jednym
z działań prewencyjnych KRUS
mających ograniczyć wypadki
zwłaszcza wśród najmłodszych
mieszkańców wsi. Tradycyjnie
już honorowy patronat nad tym
przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

a wsparcia organizacyjnego
udziela Państwowa Inspekcja
Pracy.
Konkurs co roku przyciąga
ponad 30 tysięcy dzieci z całej
Polski zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. W ramach wojewódzkiego etapu konkursu,
do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie
wpłynęło w minionym roku
(2017) 679 prac plastycznych
dzieci z 87 szkół podstawowych,
znajdujących się na terenach
wiejskich w województwie śląskim. W całym kraju było to 34
tys. 332 uczniów z 2 tys. 642
wiejskich szkół podstawowych.
Tematyka konkursu zmienia
się co roku. Organizatorom
szczególnie zależy na upowszechnianiu „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno
powierzać dzieciom poniżej 16

lat” sporządzonego przez KRUS.
Tegoroczna – ósma już - edycja
przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Ma ona zwrócić
uwagę na sposoby zapobiegania
najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.
Zadanie konkursowe polega
na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło
konkursowe. W szkołach, które
zgłoszą chęć uczestnictwa
w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne
młodych artystów. Szkoły, których uczniowie chcą wziąć
udział w konkursie, powinny
skontaktować się z najbliższą
jednostką terenową KRUS,
gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania

prac konkursowych do Oddziału Regionalnego Kasy upływa 6
kwietnia 2018 r. Prace będą
oceniane w dwóch grupach wiekowych: I grupa - klasy od 0 do
3, II grupa - klasy od 4 do 7.
Konkursem na terenie województw śląskiego koordynuje
Referat ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Oddziału Regionalnego KRUS
w Częstochowie. Na terenie województwa znajduje się 12 placówek terenowych OR KRUS
w Częstochowie.
Wszystkie zgłoszone prace
ocenią komisje regionalne,
a następnie najlepsze prace ze
wszystkich województw będą
oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą
nagrodzone, a uroczysty finał
etapu centralnego odbywa się
w Warszawie. Do tej pory podsumowanie konkursu odbywało
się w sali kolumnowej Sejmu RP

w Warszawie. W zeszłym roku
autorom najciekawszych prac
wręczono sprzęt multimedialny
ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków
przygotowane przez MRiRW,
PIP, patronów konkursu oraz
firmy współpracujące.
Terminy
6 kwietnia - nadsyłanie prac
4 maja - finał wojewódzki wybranie prac do finału centralnego
ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu przed końcem
roku szkolnego
Szczegółowe zasady udziału
w konkursie, formularz zgłoszeniowy i dane kontaktowe, można znaleźć w regulaminie na
stronie https://www.krus.gov.
pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkursy_2018/Regulamin_VIII_
Konk_Plastycznego_2018.pdf
kg
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B LAC H OW N I A

MYK AN Ó W

Nowa komunikacja publiczna
w Blachowni

Filia pogotowia uroczyście
otwarta
W Mykanowie odbyło
się uroczyste otwarcie filii Stacji Pogotowia Ratunkowego. Funkcjonuje
ona w budynku Urzędu
Gminy.

Mieszkańcy Blachowni wkrótce będą
mogli korzystać ze sprawnie i punktualnie działającej komunikacji publicznej. Przejazd na terenie całej gminy
będzie... bezpłatny.
Burmistrz Blachowni, Sylwia Szymańska, zakończyła negocjacje z - wyłonionym w drodze publicznego postępowania
– przewoźnikiem, który w ciągu najbliższych tygodni przejmie obsługę komunikacji w gminie Blachownia. - Głównym
wygranym tych rozmów są wszyscy mieszkańcy gminy, którzy na co dzień korzystają z transportu publicznego i borykają się
z problemami stworzonymi przez obecnego przewoźnika – zaznacza tamtejszy magistrat.
Wkrótce mieszkańcy Blachowni będą
mogli korzystać ze sprawnie i punktualnie działającej komunikacji. Będą też
mieć wyższe standardy podróżowania i
nowoczesny taboru. Najważniejsze jest
jednak to, że będą mogli korzystać z przejazdu na terenie całej gminy bezpłatnie.
Planowana siatka połączeń będzie korzystniejsza od dotychczas funkcjonującej, umożliwiając korzystanie większej
grupy osób z transportu publicznego.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że
utrzymane zostaną dotychczas funkcjonujące połączenia obsługiwane przez

MPK Częstochowa, tj. linie nr 22 i 32. Nowy przewoźnik zapewni natomiast w pełni
całkowitą obsługę relacji Blachownia-Częstochowa-Blachownia zsynchronizowaną z siatką połączeń wewnątrz gminy. I
właśnie tylko ta część podróży będzie
związana z opłatami, ale korzystniejszymi
od obowiązujących do tej pory. Bilet jednorazowy do/z Częstochowy ma kosztować 4 zł, a bilet miesięczny 140 zł.
Burmistrz Blachowni jest gotowa do
natychmiastowego uruchomienia nowej
komunikacji, po uchwaleniu przez Radę
Miejską nowego prawa lokalnego dotyczącego cen i regulaminu przewozów. Znaczące w tym temacie będzie wydanie stosownych zezwoleń przez władze Częstochowy i Marszałka Województwa Śląskiego. - Proponowane dotychczas przez częstochowskie MPK warunki przewozu
mieszkańców naszej gminy nie spełniają
elementarnych potrzeb w zakresie siatki
połączeń i wysokości opłat za proponowane usługi. Zatem powrót autobusów MPK
jest niemożliwy, m.in. ze względu na:
ogromne koszty, pominięcie w zaproponowanej siatce komunikacji mieszkańców
Ostrów, Trzepizur, Cisia, Malic oraz osiedla Błaszczyki oraz proponowane przez
MPK miejsce ostatniego przystanku, tj.
dworzec PKP Gnaszyn – podsumowuje
burmistrz Blachowni.

Wkrótce ruszy rewitalizacja
Prażynki
Na finiszu jest już postępowanie
przetargowe na wykonanie kompleksowych prac rewitalizacyjnych „Prażynki” w Blachowni. Obiekt ma stać się
wizytówką miasta...
Słynna „Prażynka” znajduje się przy
ulicy Sienkiewicza 15. W szpecącym budynku mieści się jeszcze kilka innych firm
oraz fotograf. Wkrótce jego oblicze ma zostać całkowicie odmienione. Najkorzystniejszą dotychczas ofertę dotyczącą rewi-

talizacji złożyła firma BUATERM Jędrzejewski, Bugajczyk, Nowaczek spółka cywilna. Koszt prac wyceniła na kwotę
2,715,810,33 zł brutto. Planowany termin
zakończenia robót określono na listopad
2018 roku. 95 % kosztów wykonania prac
rewitalizacyjnych, w części przeznaczonej
do użytku publicznego, zostanie pokrytych ze środków UE. Przy tej okazji przypominamy, że niebawem planowane jest
rozpoczęcie przetargu na modernizację
budynku przy ul. Sienkiewicza 16.

K ŁO BU C K

Okradli remizę. Strażacy
proszą o pomoc
W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Rychwałdek koło Żywca doszło do kradzieży. Złodzieje zabrali
sprzęt, który umożliwiał strażakom
ratowanie życia i mienia ludzkiego.
Wartość strat oszacowano na około
25 tysięcy złotych.
Złodzieje ukradli między innymi piły
spalinowe, sprzęt alpinistyczny, sprzęt do
łączności oraz sprzęt ratowniczy. Wartość
strat oszacowano na około 25 tysięcy zło-

tych. Jednostka nie może sobie pozwolić
na odkupienie sprzętu z własnych środków. Z tego też powodu została zorganizowana zbiórka. Jest ona prowadzona za
pośrednictwem portalu „Zrzutka” – www.
zrzutka.pl/ra6m6b Więcej informacji
uzyskamy pod numerami 665 146 389 /
693 273 841 lub drogą elektroniczną
pod adresem osprychwaldek@gmail.
com. Jeśli jakieś jednostki OSP lub PSP
chciałyby przekazać sprzęt ratowniczy
proszone są kontakt.

O lokalizację Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mykanowie zabiegały już władze poprzednich kadencji.
Mimo bliskości ruchliwej
trasy DK-1 oraz dużej liczby kolizji i wypadków, niestety bezskuteczne. Dopiero w roku 2017 pozytywnie
rozpatrzono wniosek gminy - poparty przez Wojewodę Śląskiego, Starostę Częstochowskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy.
W uroczystym otwarciu wzięli udział reprezentanci władz wojewódzkich, Starostwa Powiatowego, a także częstochow-

skiego magistratu. Władze miejscowe reprezentowali Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada,
Przewodniczący Rady
Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń
oraz miejscowi radni.

MYS Z K Ó W

Myszkowianin wśród
najlepszych
Rysownik i karykaturzysta, Wiesław Lipecki, z Myszkowa znalazł
się wśród wyróżnionych uczestników Międzynarodowego Konkursu
na rysunek satyryczny „Wolność”.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas gali 30-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów
Karykatury, która odbyła się w Teatrze Rampa w Warszawie. Na konkurs wpłynęło 1257 prac, 378 autorów z 52 krajów (ze wszystkich kontynentów). Wśród wyróżnionych znalazł
się myszkowianin, rysownik i karykaturzysta - Wiesław Lipecki – który w
tym roku obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swojej działalności w tym
zakresie.
Nagrody:
I nagroda - Andrei Popov (Rosja)
II nagroda - Nikola Listes (Chorwacja)
III nagroda - Nenad O. Neo (Chorwacja)
Wyróżnienia:
Ross Thomson (Wielka Brytania)

Paweł Stańczyk (Polska)
Wiesław Lipecki (Polska)
Wręczone zostały również nagrody
ERYK 2016 (zawsze są one rozdawane
z.... rocznym „poślizgiem”). Laureatami
Eryków zostali: wybitny rysownik Julian
Bohdanowicz (pośmiertnie), nestor polskich rysowników Bohdan Butenko, poznańska Fundacja Satyry Europejskiej
„Koziołki” oraz jej szef Dariusz Łabędzki,
a także zasłużeni rysownicy Jacek Frąckiewicz i Wiesław Lipecki.

K ŁO BU CK

Z licealistami o współpracy
policji z mediami
Kłobuccy mundurowi zorganizowali spotkanie dla uczniów
z klasy o profilu ogólnopolicyjnym na temat współpracy funkcjonariuszy z mediami. Licealiści
z Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
nie tylko dowiedzieli się, jakie
przepisy prawa regulują tę kwestię, ale również w praktyce
sprawdzili swoje umiejętności
wypowiadania się przed kamerą.
Kłobuccy mundurowi zorganizowali spotkanie dla uczniów z klasy
o profilu ogólnopolicyjnym z Zespołu
Szkół nr 1 w Kłobucku, którego tematem była współpraca policji z mediami.
Warsztaty odbywały się w budynku
komendy. Policjanci przedstawili
i omówili zasady i regulacje prawne
obowiązujące przy udzielaniu informacji mediom.
Oprócz części teoretycznej, spotkanie
miało też część praktyczną. Uczniowie
mieli za zadanie wcielić się w rolę policyjnego rzecznika prasowego. W podgru-

pach otrzymali do przeczytania różne komunikaty dotyczący zdarzeń kryminalnych i drogowych, a następnie przedstawiciele każdej z grup mieli go przekazać
do kamery.
Jak się okazało, nie było to tak łatwe
zadanie, jak mogło się to wydawać po części teoretycznej spotkania. Na zakończenie młodzi ludzie z zaciekawieniem oglądali swoje występy, jednocześnie przekonali się, że publiczne wystąpienia wymagają dużej koncentracji i zachowania
„zimnej krwi” w stresującej sytuacji.
oprac. kg
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Autostradą pod prąd
W ubiegłym tygodniu policjanci
z autostradówki dwukrotnie interweniowali w stosunku do kierujących jadących „pod prąd”. Do obu zdarzeń
doszło na autostradzie A1. W pierwszym wypadku lanos zjeżdżał z autostrady wjazdem, w drugim natomiast
kierująca seatem zawróciła na autostradzie i przejechała w przeciwnym
kierunku około 5 kilometrów pasem
awaryjnym.
W ostatni czwartek, 25 stycznia około
godz. 15.45, policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, zauważyli zjeżdżający z autostrady A-1 w kierunku Knurowa daewoo lanosa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że
kierująca nim 31-letnia mieszkanka Zabrza zjeżdżała z autostrady WJAZDEM.
Jak się okazało, zawróciła, ponieważ nie
miała czasu oczekiwać na autostradzie,
gdzie doszło do kolizji i powstały utrudnienia w ruchu.

Dwa dni później, w sobotę 27 stycznia,
na tej samej autostradzie A-1, kierująca
seatem ibizą 61-letnia mieszkanka
Ostrzeszowa, jadąc do Gorzyczek zawróciła i po przejechaniu około 5 kilometrów
pasem awaryjnym, w panującej wówczas
gęstej mgle, została zatrzymana przez ten
sam patrol autostradówki. Jak wynikało
z wyjaśnień kierującej, znajdując się już
na węźle Sośnica stwierdziła, że jedzie
w złym kierunku, więc zawróciła.
Obu kierującym, które stworzyły zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
zatrzymano prawo jazdy, lecz w przypadku drugiej z nich, na tym nie koniec.
Z uwagi na usiłowanie wręczenia korzyści
majątkowej w zamian za odstąpienie od
zatrzymanie prawa jazdy, ostrzeszowianka została zatrzymana i usłyszała zarzuty
popełnienia przestępstwa korupcyjnego.
Brak rozsądku i skrajna nieodpowiedzialność tym razem na szczęście nie
przyniosły ofiar wśród uczestników ruchu
drogowego.

Oddała dziecko bułgarskiej
rodzinie
Zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia usłyszała 30-letnia matka, którą
zatrzymali śląscy kryminalni. Kobieta
przekazała swoje 3-letnie dziecko bułgarskiej rodzinie, a sama w tym czasie
pobierała świadczenie na jego wychowanie. Dzięki międzynarodowej współpracy policji, chłopiec niebawem wróci
do Polski. Nieodpowiedzialnej matce
grozi 5 lat więzienia.
Z będzińskimi stróżami prawa skontaktowali się pracownicy tamtejszego
ośrodka pomocy społecznej. Zaniepokojeni zniknięciem 3-letniego dziecka i jego
matki, zwrócili się o pomoc do mundurowych. Oprócz miejscowych policjantów,
do działań wkroczyli także kryminalni
z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnego dnia, w jednym z hoteli na terenie powiatu będzińskiego, stróże prawa znaleźli matkę chłopca. Okazało
się, że kobieta ma także drugie, 9-letnie
dziecko, które wychowują członkowie rodziny. Początkowo 30-latka nie chciała
sprecyzować miejsca, ani podać namiarów na osoby, do których trafił młodszy

syn. Przekazała tylko, że 3-latek przebywa
w Warnie. Kryminalni rozpoczęli poszukiwania chłopca. Zdobyli informacje o miejscach, w których mogło przebywać dziecko. Za pośrednictwem oficerów Biura
Międzynarodowej Współpracy Komendy
Głównej Policji, śląscy policjanci skontaktowali się z bułgarskimi stróżami prawa
i przekazali swoje ustalenia. W ramach
międzynarodowej współpracy, tamtejsi
policjanci sprawdzili przekazane im adresy. W nocy z soboty na niedzielę, w jednym z mieszkań znaleźli 3-latka. Całe
i zdrowe dziecko trafiło do bułgarskiej placówki, skąd wkrótce wróci do Polski.
Kryminalni ustalili, że chłopiec przebywał poza granicami naszego kraju od listopada. W tym czasie jego matka pobierała w Polsce comiesięczne świadczenie
wychowawcze.
W prokuraturze w Będzinie 30-latce został przedstawiony zarzut. Kobieta została objęta policyjnym dozorem i ma zakaz
opuszczania kraju. Materiały w tej sprawie zostały przekazane do sądu rodzinnego, gdzie zapadnie decyzja o dalszym losie
dziecka. Za narażenie 3-latka na niebezpieczeństwo nieodpowiedzialnej matce
grozi 5 lat więzienia.

Zginęła w płomieniach
Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w centrum Pszczyny.
W mieszkaniu na drugim piętrze,
gdzie pojawił się ogień, strażacy
znaleźli 60-letnią lokatorkę. Niestety, ze względu na poważne obrażenia ciała, nie zdołano uratować życia kobiety. Z budynku ewakuowano 11 osób. Policjanci,
wspólnie z biegłym z zakresu pożarnictwa, będą wyjaśniali przyczyny tego zdarzenia.
Do pożaru doszło w jednym z budynków wielorodzinnych na ul. Kopernika w Pszczynie. Około północy
dyżurny pszczyńskiej jednostki otrzymał
zgłoszenie o pożarze mieszkania na drugim piętrze. Na miejsce został skierowany
patrol policji, który potwierdził fakt pożaru. O potrzebie interwencji natychmiast
powiadomiono strażaków oraz pozostałe
służby ratunkowe. W tym czasie dym dochodził już do kolejnych mieszkań. Jego
stężenie było bardzo duże na klatce schodowej, a z mieszkania, gdzie pojawiły się
pierwsze płomienie, ogień zaczął wydobywać się już na zewnątrz. Nie tracąc więc
czasu, mundurowi przystąpili do ewakuacji osób. Do wskazanego mieszkania weszli natomiast strażacy. Wynieśli z niego
60-letnią kobietę. Niestety, pomimo starań, lekarz stwierdził jej zgon.

Celny strzał kryminalnych
Kryminalni odnaleźli zaginioną nieletnią mieszkankę
Świętochłowic. Namierzyli ją
na jednym z przystanków
tramwajowych na terenie miasta. Dziewczyna była w towarzystwie
poszukiwanego
sprawcy uszkodzenia ciała
oraz stosowania gróźb karalnych. 15-latka została przekazana rodzicom, 24-latek trafił
do policyjnego aresztu.
Grupa do spraw poszukiwań świętochłowickiego wydziału kryminalnego prowadziła sprawę zaginięcia 15-letniej mieszkanki miasta. Fakt zaginięcia
zgłosili rodzice dziewczyny, gdy ta nie
wróciła do domu ze szkoły. Po trzech
dniach intensywnej pracy policjanci ustalili, z kim i gdzie nieletnia może przebywać. Zaginiona poruszała się po terenie
miasta korzystając ze środków komunikacji publicznej wraz ze swoim znajomym. Kryminalni „trafili” poszukiwaną
na jednym z przystanków tramwajowych

w centrum miasta. Wraz z dziewczyną
przebywał poszukiwany przez świętochłowickich policjantów 24-letni sprawca
uszkodzenia ciała i kierowania gróźb karalnych pod adresem brata. Na widok policjantów 24-latek stał się agresywny
i usiłował zbiec, jednak szybko został
obezwładniony i trafił do policyjnego
aresztu. Dodatkowo podczas przeszukania mężczyzny stróże prawa znaleźli przy
nim amfetaminę.

Tymczasowy areszt za rozbój
i fałszywy alarm bombowy
Jastrzębski sąd na wniosek policjantów i prokuratora tymczasowo aresztował na
3 miesiące podejrzanego
o rozbój z użyciem ostrego
metalowego narzędzia. Przestępca został zatrzymany, po
tym jak w jednym ze sklepów zaatakował pracownicę,
przewrócił ją na podłogę, po
czym przyłożył do pleców
metalowe narzędzie. Następnie napastnik wyłamał zamek w kasie, zabrał pieniądze i uciekł. Jastrzębscy kryminalni jeszcze tego samego
dnia wpadli na trop 27-latka.
Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 12.15 w jednym ze sklepów przy ulicy Astrów. Młody mężczyzna wtargnął do
sklepu, po czym zaatakował ekspedientkę
łapiąc ją za szyję, wykręcił jej rękę, przewrócił na podłogę i groził ostrym metalowym narzędziem. Następnie agresor wyłamał zamek w kasie, skradł pieniądze
i uciekł. Policjanci rozpoczęli poszukiwania napastnika. Stróże prawa sprawdzali
wszystkie możliwe miejsca, gdzie mógł
ukrywać się sprawca rozboju. Na podstawie zabezpieczonego monitoringu i rysopisu sprawcy szybko ustalili jego personalia. Już po kilku godzinach kryminalni
zauważyli na przystanku przy Al. Jana
Pawła II wchodzącego do autobusu 27-latka, który w efekcie został zatrzymany na
ulicy Śląskiej. Zatrzymany trafił do poli-

cyjnego aresztu. Ponadto czynności śledczy zabezpieczyli w jednym z kontenerów
w rejonie miejsca zdarzenia elementy garderoby, którymi sprawca maskował się
w trakcie napadu.
Jednak to nie jedyne zarzuty, jakie
usłyszał zatrzymany. Na początku czerwca mężczyzna wywołał fałszywy alarm
bombowy. Wówczas jastrzębianin zawiadomił pracownika Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o ładunku wybuchowym przy ulicy Zielonej.
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci błyskawicznie ruszyli do akcji. Ewakuowali
mieszkańców bloku i sprawdzili, czy aby
sprawca nie mówił prawdy. Alarm okazał
się na szczęście fałszywy.
Jastrzębski sąd na wniosek policji
i prokuratury zastosował wobec sprawcy
przestępstwa tymczasowy areszt na okres
3 miesięcy.

Nie miał kontaktu z ojcem.
Zadzwonił na policję
Przyczyny pożaru na razie nie są znane.
Prowadzone przez pszczyńskich kryminalnych postępowanie ma dać odpowiedź
na pytania dotyczące powstania pożaru
i przyczyn śmierci 60- latki
Policjanci przypominają, aby zwrócić
szczególną uwagę na to, czym i w jaki sposób są ogrzewane nasze mieszkania. Ważnym elementem naszego bezpieczeństwa
jest szczelność przewodów kominowych
i wentylacyjnych oraz sprawność urządzeń grzewczych. Wszelkie sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu należy zgłaszać
służbom ratowniczym. Szczególnie te, kiedy w sposób niewłaściwy są użytkowane
sprzęty lub urządzenia grzewcze, bądź
ktokolwiek stosuje nielegalne podłączenia
do instalacji elektrycznej czy gazowej.

Dyżurny z Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych otrzymał informację
od mieszkańca Anglii, że ten od dwóch
dni nie ma żadnego kontaktu ze swoim samotnie mieszkającym ojcem. Policjanci zareagowali błyskawicznie.
Dzięki ich reakcji, nie doszło do tragedii i mężczyźnie uratowano życie.
Asp. szt. Jacek Lewandowski - na co
dzień dyżurny Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych - pod koniec ubiegłego tygodnia odebrał telefoniczne zgłoszenie od
zaniepokojonego mieszkańca Bristolu w
Anglii. Zgłaszający poinformował, że od
dwóch dni nie ma żadnego kontaktu ze
swoim samotnie mieszkającym ojcem.
Dyżurny, niezwłocznie po otrzymaniu tej
informacji, do miejsca zamieszkania starszego mężczyzny skierował patrol. Poli-

cjant pełniący w tym dniu służbę, wspólnie ze strażnikiem miejskim próbowali
dostać się do mieszkania. Po kilkukrotnych, nieudanych próbach nawiązania
kontaktu z mężczyzną przez drzwi, poprosili o wsparcie straży pożarnej. Policjant
oraz strażak do mieszkania znajdującego
się na trzecim piętrze weszli przez drzwi
balkonowe. W jednym z pomieszczeń dostrzegli nieprzytomnego 64-latka. Mundurowi natychmiast podjęli czynności ratunkowe, dzięki którym mężczyzna odzyskał przytomność. Po przyjeździe na miejsce pogotowia ratunkowego, 64-latek został przetransportowany do jednego z mikołowskich szpitali.
Z informacji uzyskanej od syna, szybka
reakcja mundurowych uratowała życie jego ojcu, któremu nie zagraża już żadne
niebezpieczeństwo.
oprac. kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

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 dom w stanie surowym do
wykończenia. Przybynów,
ul. Ostrowska. Tel. 692 414 626
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

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
NAUKA

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm, n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek
od podstaw po biały montaż. Gwarancja
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor
solidnego i trwałego wykonania.
ciepły beż. Tel. 504 563 612
Tel. 578 210 640
n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne
n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła
n NAPRAWA pomp wodnych –
niebiesko-perłowe
na
dość
dużą
osobę.
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do
samochodowych,
Cena do negocjacji. Tel. 504 563 612
matury, poziom podstawowy i rozszerzony,
cyrkulacyjnych
materiały. www.matura.czest.pl Centrum n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa
hydroforowych. Tel. 669 245 082
Tel. 796 635 001
o wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
n USŁUGI REMONTOWOn TŁUMACZENIA – język niemiecki –
n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko
WYKOŃCZENIOWE, gipsówka, karton-gips,
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl
zimowe granatowe dla pieska średniej
montaż paneli, inne usługi wykończeniowe.
Tel. 692 234 971
wielkości; 2) smycz, obrożę; 3) podwójną
Tel. 508 703 286
miseczkę na karmę; 4) bidon turystyczny
TŁUMACZENIA
n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję
na wodę z poidełkiem. Dodatkowo
wszystkie usługi związane z dachami: papa,
n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta
oddam GRATIS siedzisko używane.
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r.,
Tel. 504 563 612
i obróbki. Tel. 505 736 977
faktury. admiral.piett@wp.pl
n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra
Tel. 508 569 307
n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.
żółta z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce
Tel. 887 627 682
14 cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego”
n TŁUMACZENIA – język niemiecki –
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały)
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl
PROJEKTOWANIE
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone).
Tel. 692 234 971
wizytówkowych stron www dla firm i
Tel. 504 563 612
ODDAM
klientów indywidualnych. Robert Pawłowski
n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35
n ODDAM za darmo garaż blaszany do
Tel. 696 480 414
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł;
zabrania. Częstochowa. Tel. 787 711 706
e-mail: 067robert@gmail.com
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło
KUPIĘ
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516
n NAPRAWA telewizorów nowego i starego
n
SPRZEDAM
wannę akrylową 120 x 120 cm
n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne.
typu, montaż anten telewizyjnych
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210
Tel. 514 621 383
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja
zł. Tel. 725 205 960
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,
SPRZEDAM
n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę
608 137 269
— BUDOWNICTWO —
RTV + komodę. Wszystko w kolorze
n FLASHGSM – profesjonalny serwis
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe,
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia.
telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS.
nieużywane. Cena do uzgodnienia.
Tel. 510 578 459
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600
Tel. 888 14 99 69
n SPRZEDAM nowe siedzisko dla kotka lub
n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe,
psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla tychże
MONTAŻ INSTALACJI
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do
zwierzątek, np. szeleczki dla kotka itp. Cena
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733
ANTENOWYCH,
do negocjacji. Tel. 50 45 63 612
DOMOFONÓW
n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy
n SPRZEDAM meble starego typu z lat
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami,
70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki)
oraz ALARMÓW
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł.
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 513 960 318
Tel. 603 664 249
Tel. 664 911 389
— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM wózek spacerowy mało
OPIEKA
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite,
czarny, etui, ładowarka, 1,5-letni. Stan b.
n SPRZEDAM stół pokojowy (podkręcany)
POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki
dobry. Cena 380 zł. Tel. 603 664 249
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
nad
kobietą po udarze. Dobre warunki.
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00
— INSTRUMENTY MUZ. —
Tel. 695 453 835
n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.
Tel. 506 722 324
— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM maszyny dziewiarskie Stohl i
Universal. Tel. 692 414 626
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
— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych,
taneczno-ruchowych i umuzykalniających
z dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł.
Tel. 601 636 915
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 patelnię i 3 lasaniery marki
Philipiak. Tel. 504 230 153
n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153.

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

USŁUGI

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 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

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

Przyjmę do pracy ślusarza
601 50 55 20
n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników
na produkcję. System 3-zmianowy,l
wynagrodzenie godzinowe + premia.
Tel. 575 770 450
— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę.
Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm.
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail:
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką.
Tel. 797 287 543
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat
podejmie pracę. Znajomość języka
niemieckiego. Najchętniej dorywczo.
Tel. 537 735 654
n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie
doświadczenie. Tel. 797 360 454
n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym
wymiarze godzin lub dorywczą, także na
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.
Tel. 725 776 388
MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone
mieszkanie. Piękne strony tak jak
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem
chce do siebie. Wykształcenie średnie.
Tel. 79/137 63 10
n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo, ciemny
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać
dzieci. Cel – stały związek. 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
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Wykaz samochodów na dzień 24 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

49.900 zł

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

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


38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,
rok prod. 2007, automat



24.900 zł

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



OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat

69.900 zł
PEUGEOT 208 1.0 E,
rok prod. 2016







25.900 zł

MINI ONE 1.6 E, rok
prod. 2002

30.800 zł

37.800 zł

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


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



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


n
n
n
n
n
n

n
n

15.900 zł

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


n

34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D,
rok prod. 2006


n
n
n
n
n
n



18.900 zł
n

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

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

n

n

n

n

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




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


n

n

PEUGEOT 308 II 1.6 D,
rok prod. 2014

36.900 zł
MAZDA 3 1.6 D,
rok prod. 2011,
bogate wyposażenie

39.900 zł

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

19.900 zł

33.700 zł



10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E,
rok prod. 2012, krajowy,
I – wł, serwis., F. VAT,
c. zamek, el. szyby, ABS,
klimatyzacja
25.900 zł


n

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

n



n

n

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 
FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,
rok prod. 1998
FIAT PANDA 1.1 E + GAZ,
rok prod. 2010, krajowy
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

67.900 zł

MAZDA 3 1.6 D, rok prod. 2011,
przebieg 9 tys. km, serwisowany
MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,
rok prod. 2007 
MERCEDES C200 2.0 D,
rok prod. 2000 
NISSAN MICRA 1.2 E,
rok prod. 2005
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
RENAULT THALIA 1.2 E,
rok prod. 2007, krajowy, I –wł.,
serwisowany, przebieg 57 tys. km
SEAT CORDOBA 1.2 E,
rok prod. 2003, krajowy 
SKODA FABIA 1.2 E,
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel
SKODA OCTAVIA 1.6 E,
rok prod. 1999

2.800 zł
2.900 zł
9.900 zł
7.900 zł
33.900 zł
91.800 zł
25.900 zł
25.900 zł
11.900 zł
8.700 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
10.900 zł
8.900 zł
8.400 zł
3.900 zł

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

29.900 zł

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


n

AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
quattro	

49.800 zł

n
n
n
n

od 10.800 do 12.600 zł

TOYOTA AURIS 2.0 D,
19.900 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 3 1 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3737; teleturniej
muzyczny
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Jak to działa; magazyn
09:15 Statyści; odc. 2; serial
TVP
10:15 Dr Quinn; seria III,
odc. 14; serial; USA
(1994)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 31; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Pakujemy; odc. 7;
reportaż
12:55 Natura w Jedynce –
Wyjątkowe maluchy w
świecie zwierząt.
Wybredni smakosze; esej
dokumentalny; USA
(2015)
13:55 Elif; odc. 185; serial;
Turcja (2014)
15:00 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.
/214/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
56 - Tajemnica spowiedzi;
serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3738; teleturniej
muzyczny
17:55 Klan; odc. 3252;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
20; telenowela historyczna
TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki Test o Polskich
Serialach
21:55 Uwolnić Asię Bibi; film
dokumentalny; Polska
(2015); reż.:Maciej
Grabysa, Darek Król
23:30 Klucz Salamandry;
film akcji; Rosja (2011);
reż.:Aleksandr Jakimczuk;
wyk.:Rutger Hauer, Paweł
Deląg, Fedor Emelianenko,
Michael Madsen
01:20 Naszaarmia.pl; odc.
299; magazyn
01:45 Anno Domini – Biblii
ciąg dalszy; odc. 12/12;
serial; USA (2015)
02:40 Inna Seksmisja; film
dokumentalny; Australia
(2011); reż.:Catherine
Scott
03:45 Notacje – Tadeusz
Dominik. Do obiadu grał
nam L. Armstrong; cykl
dokumentalny

TVP2
06:05 Rodzinka.pl; odc. 6 Co jest do jedzenia?; serial
komediowy TVP
06:35 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:05 M jak miłość; odc.
217; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc.
1792; serial obyczajowy
TVP
11:50 Na dobre i na złe; odc.
530 - Specjaliści; serial
TVP
12:50 Tylko z Tobą; odc. 75;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:50 Na sygnale; odc. 131
„Stanisław czy Wiktor”;
serial fabularyzowany TVP
14:25 O mnie się nie martw;
s. VI odc. 13/13; serial
komediowy TVP
15:20 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 22;
felieton
15:25 M jak miłość; odc.
1347; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 131
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
39; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
5/101; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 22;
felieton
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1792; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1793; serial obyczajowy
TVP
20:45 Na dobre i na złe; odc.
693; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 176
„Mniejsze zło”; serial
fabularyzowany TVP
22:25 Kino relaks – Urodzeni
romantycy; komedia;
Wielka Brytania (2001);
reż.:David Kane;
wyk.:Craig Ferguson, Ian
Hart, Jane Horrocks,
Adrian Lester, Catherine
McCormack, Jimi Mistry
00:10 Akwarium, czyli
samotność szpiega; odc.
2/4; serial; Polska,
Niemcy, Ukraina (1995)
01:15 Świat bez tajemnic –
Ostatni dzwonek; film
dokum.; Francja (2013)
02:25 Kryminalne zagadki
Las Vegas; s. XIV, odc.
5/22; serial sensacyjny;
Kanada, USA (2013)
03:15 Paradoks; odc. 12;
serial kryminalny TVP
04:05 Licencja na
wychowanie; odc. 82
(83); serial TVP
04:40 Licencja na
wychowanie; odc. 83 Wszyscy i tak zginiemy w
zupie (84); serial
obyczajowy TVP

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (609);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(300); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(301); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (114); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (601);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (222);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (415);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2621); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (661);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:30 Na ratunek 112 (105);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (93); serial
paradokumentalny.
Kontynuacja serialu
opowiadającego o pracy
stołecznych policjantów:
Natalii Nowak (Ewelina
Ruckgaber), Roberta
Barcza (Maciej Sufa),
Olgierda Mazura
(Arkadiusz Krygier),
Krystiana...
18:00 Pierwsza miłość
(2622); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (474); serial
komediowy. Perypetie
Ferdynanda Kiepskiego,
jego żony Haliny oraz ich
dzieci, a także sąsiadów.
W najnowszych odcinkach
Ferdek zasmakuje życia
jako...
20:05 Świat według
Kiepskich (488); serial
komediowy. Perypetie
Ferdynanda Kiepskiego,
jego żony Haliny oraz ich
dzieci, a także sąsiadów:
Paździochów oraz Arnolda
Boczka. W najnowszych
odcinkach...
20:40 Wykiwać klawisza;
komedia obyczajowa, USA
2005
23:00 To nie jest kolejna
komedia dla kretynów;
komedia, USA 2001.
Parodia amerykańskich
filmów o nastolatkach.
Szkolny przystojniak chce
uczynić z brzyduli miss.
1:00 Mąż idealny; komedia
romantyczna, USA 1997
3:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5206) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (7/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
(2176) - magazyn, Polska
10:55 Ukryta prawda (538) program obyczajowy
12:00 Szkoła (280) program
13:00 19 + (181) - program
13:30 19 + (182) - program
14:00 Szpital (424) program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8
(9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (281) program
17:00 Ukryta prawda (539) program obyczajowy. Ada
(42) ma serdecznie dosyć
swojego męża
Mariusza(45). Uważa go
za życiowego
nieudacznika. Mariusz
pracuje jako kierowca
miejskiego autobusu,
zarabia niewiele…
18:00 Szpital (425) program obyczajowy.
Pacjentem dr Piotra
Wójtowicza jest 18-letni
motocyklista po wypadku.
Jego stan jest krytyczny.
Badanie tomograficzne
ujawnia rozległe
uszkodzenie mózgu…
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5207) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16
(2622) - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy (54/118) teleturniej
21:30 Książę w Nowym
Jorku - komedia, USA
1988. Z dalekiej
afrykańskiej krainy
przybywa do Nowego
Jorku następca tronu książę Akeem (Eddie
Murphy). Bogaty książę
przebywa w Ameryce
incognito, szukając dla
siebie żony…
23:55 Zabójcza broń IV - film
sensacyjny, USA 1998.
Riggs i Murtaugh długo
nie wytrzymują za
biurkiem. Ich nowym
wrogiem jest Wah Sing Ku
(Jet Li), jeden z szefów
azjatyckiej Triady, żyjący z
przerzutów nielegalnych
imigrantów i fałszerstw…
02:30 MasterChef 6 (10/14)
- program rozrywkowy
03:50 Moc Magii(TVN noc)
(30/50) - program
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 21
08:00 Gwiazdy Polskiego
Kabaretu; factual, Polska
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2011
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1995
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2011
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2010; odc. 14
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2010; odc. 18
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 2
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 80
15:45 Lekarze na start;
Polska 2017; odc. 51
16:35 Lekarze na start;
Polska 2017; odc. 52
17:15 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska; odc. 2
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 21
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 22
20:00 Góra Dantego; akcja,
USA 1997. Harry bada
wulkany. Kierownictwo
namawia go na urlop, ten
jednak nie ma na niego
ochoty i jedzie do Cascade
Mountains, gdzie istnieją
podejrzenia, że Góra
Dantego - nieczynny
wulkan, budzi się ze
snu…
22:15 Twister; katastroficzny,
USA 1996. Grupa
naukowców rusza w
pościg za najgroźniejszym
tornadem w historii
Ameryki…
00:30 Mgła; horror, USA
2007. W niewielkim
miasteczku, po przejściu
gwałtownej nawałnicy,
dochodzi do bardzo
dziwnych zdarzeń.
Mieszkańcy stają się
ofiarami morderczego
ataku nieznanych istot,
grasujących w gęstej
mgle…
03:00 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia, Kanada
2015; odc. 10
03:50 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1989
04:10 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1989
04:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
05:10 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 6
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:40 Ja to mam szczęście!;
odc. 11; serial TVP
06:15 Czarne chmury; odc.
3/10 - Zawiść; serial TVP
07:15 Na sygnale; odc. 127
„Himalaje”; serial
fabularyzowany TVP
07:45 Na sygnale; odc. 128
„Mamy tylko siebie”; serial
fabularyzowany TVP
08:20 M jak miłość; odc.
726; serial TVP
09:20 U Pana Boga w
ogródku; odc. 6/12; serial
komediowy TVP
10:05 Rodzinka.pl; odc. 6 Co jest do jedzenia?; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 7 Jedna kobieta, czterech
facetów; serial komediowy
TVP
11:15 Ranczo; odc. 11 Wspólny wróg; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 12 Honor gminy; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
119 Laweciarze; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
120 Niebezpieczne
związki; serial kryminalny
TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
668 - Jutro będę wiedział,
że cię kocham; serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 128
„Mamy tylko siebie”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 13 Wielkie wybory; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 14 Sztuka i władza; serial
obyczajowy TVP
18:50 Rodzinka.pl; odc. 8 Święta, święta i po
świętach; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; odc.
121 Na złej drodze; serial
kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 245; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
122 - Wybuch; serial
kryminalny TVP
00:25 Komisarz Alex; odc.
111; serial TVP
01:20 Komisja morderstw;
odc. 6/12; serial TVP
02:15 Komisja morderstw;
odc. 7/12 ; serial TVP
03:15 Czarne chmury; odc.
3/10 - Zawiść; serial TVP
04:10 M jak miłość; odc.
726; serial TVP
05:05 Rodzinka.pl; odc. 6 Co jest do jedzenia?; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Familiada; odc. 2378
06:25 Okrasa łamie przepisy
– Mazurskie pasztety
07:05 Kraj się śmieje –
Schody i kariery
08:05 Kabaretowy Klub
Dwójki (75) - Celebryci tak czy nie?
09:00 Koło fortuny; odc. 49
ed. 3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy (8)
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /88/ - „Taki cud
i miód” - Danuta
Błażejczyk
11:10 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki półfinał drugi (8)
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju przedstawia...
„Ballada o hydrauliku”
13:20 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju przedstawia...
„Bo to nie ma co”
14:15 Familiada; odc. 2378
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – X Mazurska Noc
Kabaretowa 2008 Rodzina rządzi! (1-3)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– W czarnej kuchni
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (92)
Macho; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 23 (88)
Luksemburg - Belgia Niemcy: Małe Wielkie
Księstwo; magazyn
kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Pod wspólnym niebem;
odc. 6 Powrót Julii; serial
komediowy TVP
20:15 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Wielki Finał - starcie
pierwsze (9)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (72) - Do kiedy
pracować?
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (6) - Dziennikarz
i prezenter; cz. 2
23:10 Koło fortuny; odc. 48
ed. 3; teleturniej
23:45 Festiwal Ludzik. III
Mistrzostwa Polski one
man show /odc. 4/;
program satyryczny
00:25 Niezapomniane
Koncerty – Golec
uOrkiestra na bis Wszystkim na uciechę!
01:25 Niezapomniane
Koncerty – Budka Suflera
- największe przeboje
02:30 Kierunek Kabaret –
Miłosny poradnik
kabaretowy /41/
03:30 Rozrywka Retro – Czar
par (2)

TVN7
05:25 Ukryta prawda (138) program obyczajowy
06:25 Szpital (243) program obyczajowy
07:20 Sąd rodzinny (176) program sądowy
08:20 Zaklinaczka duchów 4
(21/23) - serial S-F, USA
09:15 Kryminalni (9/13) serial kryminalny
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (518) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (177) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (417) program sądowy
14:55 Szpital (244) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko
III (1/23) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(22/23) - serial S-F, USA
17:55 Kryminalni (10/13) serial kryminalny
19:00 Ukryta prawda (519) program obyczajowy. Nie
jestem ojcem 38-letni
Grzegorz prowadzi z
bratem Romanem zakład
optyczny. Podczas
spotkania z dawnym
kolegą dowiaduje się, że
jego żona Dorota 15 lat
temu miała romans z jego
bratem. Grzegorz nie
wierzy koledze, ale
decyduje się powiedzieć o
wszystkim żonie…
20:00 Monachium - film
sensacyjny, USA 2005.
We wrześniu 1972 roku,
ekstremistyczna grupa
Palestyńczyków - Czarny
Wrzesień - zaatakowała
wioskę olimpijską zabijając
dwóch członków
izraelskiej drużyny
olimpijskiej i biorąc
dziewięciu jako
zakładników. Misja „Gniew
Boga”, której celem było
ukaranie winnych, a która
została przeprowadzona
przez oddział agentów
wywiadu izraelskiego…
23:25 Mentalista VI (7/22) serial, USA
00:25 Wiecznie żywy horror, USA 2013.
Wydawać by się mogło, że
w świecie, w którym
umarli powstają z grobów
a słowa „życie” i „śmierć”
tracą swoje znaczenie, nie
ma już miejsca na miłość.
Nic bardziej mylnego!
Pewnego dnia córka
wojskowego
odpowiedzialnego za
eksterminację nieumarłych
spotyka niezwykle
przystojnego R. Między
obojgiem od razu zaczyna
iskrzyć…
02:30 Moc Magii (TVN7 noc)
(30/50) - program
04:45 Druga strona medalu
4 (6/8) - talk show –
Monika Palikot

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

TVP SPORT
08:00 Chapocoense - kulisy
tragedii
09:00 piłka ręczna mężczyzn
- ME finał
09:50 piłka ręczna mężczyzn
- ME finał
11:00 set 1, gem 1-3 tenis Turniej WTA St.
Petersburg
13:00 set 1, gem 1-3 tenis Turniej WTA St.
Petersburg
15:00 set 1, gem 1-3 tenis Turniej WTA St.
Petersburg
17:00 Piłka nożna Bayern
17:55 Piłka nozna Bayern
18:55 tenis - Turniej WTA St.
Petersburg
19:55 piłka nożna - Barca
TV: FC Barcelona - Alaves
21:10 piłak nożna - Barca TV
22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Tenis - Turniej WTA
St. Petersburg

POLSAT SPORT
7:00 Siatkówka mężczyzn;
Puchar Polski; mecz
półfinałowy: PGE Skra
Bełchatów - ONICO
Warszawa
9:10 Siatkówka mężczyzn;
Puchar Polski; mecz
finałowy
11:20 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: Noliko Maaseik
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
13:25 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: Lokomotiw
Nowosybirsk - Chaumont
VB 52 Haute Marne
15:00 Futsal: Mistrzostwa
Europy w Lublanie; mecz
fazy grupowej: Słowenia Serbia
16:30 Futsal: Mistrzostwa
Europy w Lublanie; mecz
fazy grupowej: Rosja Polska
17:55 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: PGE Skra
Bełchatów - Dinamo
Moskwa
20:25 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: Jastrzębski
Węgiel - Zenit Kazań
23:00 Boks; Walka o pas
mistrzowski WBA World
w Inglewood; waga
półśrednia: Lucas Martin
Matthysse - Tewa Kiram
1:00 Boks

TVP3 KATOWICE
07:00 Ekosonda; magazyn
07:26 Narciarski weekend kamerki
08:05 Matecznik.; film dokum.
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1044
10:50 Gwiazdy nad Atakamą;
reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:20 Podkarpacki szlak
kulinarny - Podkarpackie
Smaki 10 - Gościniec w
Rzeszowie; felieton
12:30 27 końców świata;
reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Muzykochanie; reportaż
14:15 Matecznik.; film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium (14) „Rozbłyski gamma”;
magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Gwiazdy nad Atakamą;
reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie –
Małgorzata Kiereś etnograf; cykl reportaży
17:55 Narciarski weekend kamerki
18:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
18:15 Narciarski weekend kamerki
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend kamerki
19:15 Ślązaków portret własny
– Michał Tendera
20:01 Dokument w obiektywie;
magazyn
20:20 Tajemnice historii; cykl
dokum.
20:45 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Gwiazdy nad Atakamą;
reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Matecznik.; film dokum.
00:40 Astronarium (14) „Rozbłyski gamma”;
magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Matecznik.; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Muzykochanie; reportaż
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1044
06:20 Gwiazdy nad Atakamą;
reportaż
06:35 Astronarium (14) „Rozbłyski gamma”;
magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 31
stycznia; felieton
07:00 Historia Polski –
Polskie bitwy Somosierra 1808 r; cykl
dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 6.
Pueblo; cykl reportaży
08:40 Ukryte skarby –
Mumia egipska i śląska
perła gotyku; cykl
reportaży
09:15 Czas honoru; odc. 78;
serial TVP
10:20 Solidarność według
Krzysztofa
Wyszkowskiego; cz. 2;
cykl dokumentalny
11:30 Spór o historię – Rok
1905 w Królestwie
Polskim: czwarte
powstanie czy pierwsza
rewolucja?; debata
12:05 Ziemia – Podwodny
świat; cz. 13; cykl dokum.
13:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Tajemnice starej
strzelnicy
13:30 Sensacje XX wieku –
Ambasador Andropow
informuje; cykl dokum.
14:00 Sensacje XX wieku –
Tragedia na pustyni; cykl
dokumentalny
14:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Bitwa pod
Arnhem; cykl dokum.
15:10 Na krawędzi wojny;
odc. 5/6 Falklandzka
decyzja Margaret
Thatcher; serial dokum.;
Kanada (2012)
16:10 Historia Polski –
Uciekinier; film dokum.
17:15 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956 –
Łączka na Powązkach –
tajemnice kwatery ofiar
komunizmu.; cykl report.
17:45 Stara baśń. Kiedy
słońce było Bogiem; odc.
1/3; serial TVP
18:40 Sensacje XX wieku –
No pasaran; cykl dokum.
19:15 Sensacje XX wieku –
Śmierć Stalina; dokum.
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. Dukla skarbczyk
pełen tajemnic
20:30 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
21:35 Szpiedzy w
Warszawie; odc. 1/4;
serial; Wielka Brytania,
Polska (2012)
22:35 W cieniu prezydenta
23:30 Śmierć prezydenta;
dramat; Polska (1977)
02:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 6.
Pueblo; cykl reportaży
02:40 Szpiedzy w
Warszawie; odc. 1/4;
serial; Wielka Brytania,
Polska (2012)

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 LU T E G O 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!;
magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
09:20 Blondynka; odc. 71;
serial TVP
10:10 Dr Quinn; seria III,
odc. 15; USA (1995)
11:05 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 32; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce –
Wyjątkowe maluchy w
świecie zwierząt.
Wojownicy z Australii;
esej dokumentalny; USA
(2015)
14:00 Elif; odc. 186; serial;
Turcja (2014)
15:15 Obserwator; cykl
reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
57 - Zabójczy gaz; serial
kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3739; teleturniej
muzyczny
17:55 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona Królów
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc.
195 - Medium; serial
kryminalny TVP
21:15 Sprawa dla reportera
22:15 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
23:25 Pola Negri. Życie
Gwiazdy; film
dokumentalny; USA
(2017)
00:35 S. W. A. T. –
Jednostka specjalna.;
odc. 10; serial; USA
(2017)
01:30 Uwięzione; odc. 5;
serial; Hiszpania (2015)
02:30 Tajemnica twierdzy
szyfrów; odc. 5/13; serial
sensacyjny TVP
03:25 Sprawa dla reportera
04:25 Notacje; cykl
dokumentalny

TVP2
05:55 Rodzinka.pl; odc. 7 Jedna kobieta, czterech
facetów; serial komediowy
TVP
06:30 Afryka od kuchni; cykl
dokumentalny
07:05 M jak miłość; odc.
218; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama kraj
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1793; serial obyczajowy
TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
531 - Pocałunek na
dobranoc; serial TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 76;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 132
„Cała prawda”; serial
fabularyzowany TVP
14:20 O mnie się nie martw;
s. VII odc. 1/13; serial
komediowy TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
693; serial TVP
16:30 Koło fortuny;
teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
40; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 22;
felieton
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1793; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1794; serial obyczajowy
TVP
20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc.
8; serial obyczajowy; USA
(2017)
22:00 Dzień ojca; komedia;
USA (1997); reż.:Ivan
Reitman; wyk.:Robin
Williams, Nastassja Kinski,
Billy Crystal, Charlie
Hofheimer
23:50 Urodzeni romantycy;
komedia; Wielka Brytania
(2001); reż.:David Kane;
wyk.:Craig Ferguson, Ian
Hart, Jane Horrocks,
Adrian Lester, Catherine
McCormack, Jimi Mistry
01:35 Marley i ja; komedia;
USA (2008); reż.:David
Frankel; wyk.:Owen
Wilson, Jennifer Aniston,
Eric Dane, Alan Arkin,
Kathleen Turner
03:35 Art Noc

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (610);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(302); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(303); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (115); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (602);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (223);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (416);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2622); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (662);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (106);
serial paradokumentalny.
Losy bohaterów, którzy
ulegli wypadkom, zależą
od wiedzy osób
dyżurujących pod nr 112...
17:00 Gliniarze (94); serial
paradokumentalny.
Kontynuacja serialu
opowiadającego o pracy
stołecznych policjantów:
Natalii Nowak (Ewelina
Ruckgaber), Roberta
Barcza (Maciej Sufa),
Olgierda Mazura
(Arkadiusz Krygier),
Krystiana...
18:00 Pierwsza miłość
(2623); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (475); serial
komediowy. Perypetie
Ferdynanda Kiepskiego,
jego żony Haliny oraz ich
dzieci, a także sąsiadów.
W najnowszych odcinkach
Ferdek zasmakuje życia
jako...
20:05 Diabeł ubiera się u
Prady; komediodramat,
USA 2006
22:35 Zła kobieta; komedia,
USA 2011. Frywolna pani
pedagog zamiast o pracy
myśli o intrygach. Chce
uwieść bogatego kolegę.
0:20 Fighter; dramat
biograficzny, USA 2010.
Trudne rodzinne relacje
komplikują drogę na
sportowy szczyt. Sukces
zawsze ma bowiem
wysoką cenę.
3:00 Tajemnice losu;
program rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5207) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (8/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku - Zupa
z porów i bobu z
grzankami (23/40)
08:00 Dzień Dobry TVN
(2177) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (539) program obyczajowy
12:00 Szkoła (281) program
13:00 19 + (183) - program
13:30 19 + (184) - program
14:00 Szpital (425) program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8
(10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (282) program
17:00 Ukryta prawda (540) program obyczajowy
18:00 Szpital (426) program obyczajowy
19:00 Fakty (7337)
19:35 Sport (7320)
19:40 Pogoda (7317)
19:45 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(80) - informacje
19:50 Uwaga! (5208) program
20:10 Doradca smakuWegetariański makaron z
ziołami (12/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16
(2623) - serial obyczajowy.
Zuza poznaje matkę Uli!
Zuza dowiaduje się, że
Sylwia – kobieta, której
stara się pomóc – po
jednym dniu zrezygnowała
z pracy. Zdenerwowana,
dzwoni do Ligockiej i
oświadcza kobiecie, żeby
więcej nie liczyła na jej
pomoc…
20:55 Milionerzy (55/113) program
21:30 Kuchenne rewolucje
15 (2/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Testosteron - komedia
2007. Ślub Kornela (Piotr
Adamczyk), popularnego
dzięki telewizji młodego
pracownika naukowego z
rozchwytywaną
piosenkarką Alicją (Magda
Boczarska) ma być
atrakcją towarzyską
sezonu. Będzie to jednak
wesele inne niż wszystkie
- zamiast krojenia tortu i
rzucania bukietu przydarzy
się porwanie, a zamiast
sakramentalnego „tak” zdumiewające „nie”...
01:00 Podatek od miłości kulisy filmu - program
01:25 Książę w Nowym
Jorku - komedia, USA
1988
03:50 Moc Magii(TVN noc)
(31/150) - program
05:05 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 22
08:00 Gwiazdy Polskiego
Kabaretu; factual, Polska
2016: Kabaret Moralnego
Niepokoju
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2011
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1995
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2011
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2010; odc. 15
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2010; odc. 19
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 3
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 81
15:45 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 1
16:45 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska 2000;
odc. 2
17:25 13 Posterunek 2; serial
fabularny, Polska 2000;
odc. 3
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska 2017; odc.
22
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska 2017; odc.
23
20:00 Czyściciel; komedia,
USA 2007. Ciemnoskóry
dozorca - Jake - cierpi na
zaniki pamięci. Pewnego
dnia budzi sie obok
zabitego mężczyzny i
walizki pełnej pieniędzy…
21:50 Agent XXL: Rodzinny
interes; komedia, USA
2011. . Funkcjonariusz FBI
Malcolm Turner oraz jego
pasierb (Brandon T.
Jackson) zostali
świadkami morderstwa.
Mężczyźni postanawiają
ukryć się w przebraniu w
artystycznej szkole dla
dziewcząt…
00:00 Ostatni dom po lewej;
horror, USA 2009
02:00 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1989
02:30 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1989
03:00 Ale numer!; Polska
03:40 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:05 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:55 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 12; serial TVP
06:15 Czarne chmury; odc.
4/10; serial TVP
07:10 Na sygnale; odc. 128;
serial fabularyzowany TVP
07:40 Na sygnale; odc. 129;
serial fabularyzowany TVP
08:20 M jak miłość; odc.
727; serial TVP
09:15 Komisarz Alex; odc.
111; serial TVP
10:05 Rodzinka.pl; odc. 7 Jedna kobieta, czterech
facetów; serial komediowy
TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 8 Święta, święta i po
świętach; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; odc. 12 Honor gminy; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 13 Wielkie wybory; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
120 Niebezpieczne
związki; serial kryminalny
TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
121 Na złej drodze; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
669; serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 129
„Polskie wakacje”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 14 Sztuka i władza; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
18:50 Rodzinka.pl; odc. 9 Niedaleko pada jabłoń od
jabłka; serial komediowy
TVP
19:25 Ojciec Mateusz; odc.
122 - Wybuch; serial
kryminalny TVP
20:25 Wspaniałe stulecie;
odc. 246; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:25 Ranczo; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
22:25 Ranczo; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
123; serial TVP
00:25 Na dobre i na złe; odc.
693; serial TVP
01:25 Mrok; odc. 6/8; serial
kryminalny TVP
02:25 Mrok; odc. 7/8; serial
kryminalny TVP
03:25 Czarne chmury; odc.
4/10; serial TVP
04:30 M jak miłość; odc.
727; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Familiada; odc. 2379;
teleturniej
06:35 Okrasa łamie przepisy
– W czarnej kuchni;
magazyn kulinarny
07:15 Kabaret 2000
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki
09:10 Koło fortuny; odc. 50
ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /85/ - „Za
zdrowie pań” - Edward
Hulewicz
11:05 Kabaretowa Liga
Dwójki / Pojedynek nie
na żarty / Kabaretożercy
12:10 Życie to Kabaret –
Program rozrywkowy
13:10 Życie to Kabaret –
Program rozrywkowy
14:10 Familiada; odc. 2379;
teleturniej
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Królik lekki i smaczny;
magazyn kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (105) Drewno; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 23 (89)
Luksemburg - Belgia Niemcy: Luksemburg miasto stołeczne;
magazyn kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Pod Wspólnym niebem /
Poradnia pozamałżeńska;
serial komediowy TVP
20:15 Kabaretowa Liga
Dwójki / Pojedynek nie
na żarty / Kabaretożercy
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki
22:15 Kierunek Kabaret
23:20 Olga Lipińska
zaprasza; talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 49
ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
01:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
02:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Program
rozrywkowy
03:50 Rozrywka Retro –
Program rozrywkowy

TVN7
05:20 Ukryta prawda (139) program obyczajowy
06:15 Szpital (244) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (177) program sądowy
08:10 Zaklinaczka duchów 4
(22/23) - serial S-F, USA
09:10 Kryminalni (10/13) serial kryminalny
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (519) program obyczajowy. Nie
jestem ojcem 38-letni
Grzegorz prowadzi z
bratem Romanem zakład
optyczny. Podczas
spotkania z dawnym
kolegą dowiaduje się, że
jego żona Dorota 15 lat
temu miała romans z jego
bratem…
12:55 Sąd rodzinny (178) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Upadek )
(418) - program sądowy
14:55 Szpital (245) program obyczajowy.
Towarzyszy jej
przyjaciółka. Pacjentkę
przyjmuje dr Eryk
Wajman. Kobieta jest
bigamistką i ma dwóch
mężów…
15:55 Gotowe na wszystko
III (2/23) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(23) - serial S-F, USA
17:55 Kryminalni (11/13) serial kryminalny
19:00 Ukryta prawda (520) program obyczajowy
20:00 Niewiarygodny Burt
Wonderstone - komedia,
USA 2013. Historia
rywalizacji dwóch
najpopularniejszych w Las
Vegas magików - Burta
Wonderstonea (Steve
Carell) i Antona
Marveltona (Steve
Buscemi). Słynni
iluzjoniści przez lata
podbijali Las Vegas,
zarabiając miliony na
swoich sztuczkach. Do
czasu…
22:10 Z archiwum X (3/6) serial
23:10 Kongo - film
przygodowy, USA 1995.
Kongo. Przebywający w
dżungli naukowcy
poszukujący złóż
diamentów zostają
zaatakowani przez stado
małp
01:30 Moc Magii (TVN7 noc)
(31/150) - program
03:40 Druga strona medalu
4 (8) - talk show –
Weronika Marczuk
04:10 Druga strona medalu
(1/8) - talk show – Jolanta
Szczypińska
04:40 Druga strona medalu
(2/8) - talk show – córka
Lecha Wałęsy, Anna
Domińska z domu Wałęsa

TVN STYLE
05:25 Wszystko o jedzeniu
(10/14) - program
05:55 Wszystko o jedzeniu
(11/14) - program
06:25 Magia Y (4/7) program rozrywkowy
07:10 Pani Gadżet 2.0 (9/12)
- magazyn
07:40 Pojedynek na modę
08:25 Sekrety lekarzy 2
(5/12) - reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (1/13) program lifestylowy
10:10 Sablewskiej sposób
na modę (1/12) - program
10:55 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (9/13) - program
rozrywkowy
11:55 Kuchenne rewolucje
10 (7/13) - program
12:55 Mistrzowskie cięcie
(4/8) - program
13:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (4/12) program rozrywkowy
14:40 Gwiazdy prywatnie
(4/8) - program
15:10 Ostre cięcie 4 (8/12) program
15:55 Afera fryzjera 4 (10) program rozrywkowy
16:40 Gwiazdy od kuchni
(4/8) - program
17:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (9/12) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 6
(4/13) - program
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 2 (8/13) program rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 3
(12) - reality show
20:40 Beauty ekspert 2 (12)
- magazyn lifestylowy
21:10 W czym do ślubu? 2
(6/10) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (5/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 14 (9/12)
- magazyn
22:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (4/12) program rozrywkowy
23:40 Gwiazdy prywatnie
(4/8) - program
lifestylowy
00:10 Chorobliwe lęki dokument
01:15 Detektywi od zdrad
(13/22) - reality show
02:10 Najsztub słucha Paulina Krupińska (1/6) talk show
02:35 W roli głównej Dorota Wellman (2/16) talk show
03:00 W roli głównej Michał Wiśniewski (7/17)
- talk show
03:25 Wiem, co jem 6
(7/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 2
(13/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 6
(2/16) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 3
(3/16) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Zakopane
- konkurs drużynowy
09:30 Piłka ręczna mężczyzn
- Podsumowanie fazy
finałowej
11:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - St. Petersburg - 2
runda (3-5)
16:55 Hokej na lodzie - NHL:
All Star Skills - Konkurs
umiejętności
17:50 Hokej na lodzie - PHL,
37.kolejka: Unia Oświęcim
- KH Automatyka Gdańsk
20:25 Gwiazdy tenisa
20:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - St. Petersburg - 2
runda (5)
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Hokej na lodzie - PHL,
37.kolejka: Unia Oświęcim
- KH Automatyka Gdańsk

POLSAT SPORT
7:00 Futsal: Mistrzostwa
Europy w Lublanie; mecz
fazy grupowej
9:10 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: Noliko Maaseik
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
11:20 Magazyn narciarski
11:50 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: Jastrzębski
Węgiel - Zenit Kazań
14:00 Futsal: Mistrzostwa
Europy w Lublanie; mecz
fazy grupowej: Rosja Polska
15:50 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy
grupowej: PGE Skra
Bełchatów - Dinamo
Moskwa
18:00 Futsal: Mistrzostwa
Europy w Lublanie; mecz
fazy grupowej: Polska Kazachstan
19:30 Boks; Walka o pas
mistrzowski WBA World
w Inglewood; waga
półśrednia: Lucas Martin
Matthysse - Tewa Kiram
20:45 Futsal: Mistrzostwa
Europy w Lublanie; mecz
fazy grupowej: Serbia Włochy
21:30 Piłka nożna: Puchar
Włoch; mecz półfinałowy:
AC Milan - SS Lazio
23:30 Piłka nożna: Puchar
Włoch; mecz półfinałowy:
Atalanta BC - Juventus FC
1:30 7. strefa; magazyn
siatkarski

TVP3 KATOWICE
07:00 Narciarski weekend kamerki
07:05 Kopalnia reportaży;
reportaż
07:25 Narciarski weekend kamerki
08:05 Cyryl i Metody.
Apostołowie Słowian; odc.
1 (ep. 1); film dokum.;
Czechy (2014)
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1045
10:50 Reportaż
11:15 Franciszek. Papież
Miłosierdzia; film dokum.;
Niemcy (2013)
12:10 Historie szczęśliwe; odc.
15; cykl reportaży
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 antenowe remanenty
14:15 Cyryl i Metody.
Apostołowie Słowian; odc.
1; film dokum.; Czechy
(2014)
15:15 Jedź bezpiecznie; odc.
681; magazyn
15:35 Rączka gotuje; magazyn
kulinarny
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
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
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
20:01 Uwaga! Weekend
20:50 Narciarski weekend kamerki
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Cyryl i Metody.
Apostołowie Słowian; odc.
1; film dokum.; Czechy
(2014)
00:40 Rączka gotuje
01:20 Franciszek. Papież
Miłosierdzia; film dokum.;
Niemcy (2013)
02:15 Historie szczęśliwe; odc.
15; cykl reportaży
02:40 Cyryl i Metody.
Apostołowie Słowian; odc.
1; film dokum.; Czechy
(2014)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; odc.
681; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1045
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje; magazyn
kulinarny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 1
lutego; felieton
06:55 Historia Polski –
Uciekinier; film dokum.
08:00 Działo się w
Krakowie; felieton
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 7;
cykl reportaży
08:40 Ukryte skarby –
Wyspa skarbów i 44 inne
wyspy; cykl reportaży
09:15 Stara baśń. Kiedy
słońce było Bogiem; odc.
1/3; serial TVP
10:15 Nowe Ateny; odc. 71;
program publicystyczny
11:05 Flesz historii; cykl rep.
11:25 Kryptonim muzeum
11:45 Film dokumentalny
12:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Dukla skarbczyk
pełen tajemnic
13:20 Sensacje XX wieku –
No pasaran; cykl dokum.
13:55 Sensacje XX wieku –
Śmierć Stalina; cykl
dokumentalny
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Nieznana
wojna; cykl dokumentalny
15:05 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
16:10 Historia Polski –
Zamach na Kutscherę;
film dokumentalny
17:10 Taśmy bezpieki –
Wywiad naukowotechniczny; cz. 2
17:45 Stara baśń. Kiedy
słońce było Bogiem; odc.
2/3; serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku –
LUKA; cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
Wojna cesarzy; cykl
dokumentalny
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Pancernych
kolosów narodziny
powtórne
20:30 Generałowie Hitlera;
odc. 5/6 Paulus: renegat;
serial dokumentalny;
Niemcy (1998)
21:25 Szpiedzy w
Warszawie; odc. 2/4;
serial; Wielka Brytania,
Polska (2012)
22:25 Spór o historię –
Potop szwedzki; debata
23:10 Reportaż
monograficzny – kraina
złudzeń 1
00:10 Ośmiornica; s. 8 odc.
1/4; serial; Włochy (1984)
01:15 Działo się w
Krakowie; felieton
01:20 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 7.
Największy odpust świata;
cykl reportaży
02:00 Szpiedzy w
Warszawie; odc. 2/4;
serial; Wielka Brytania,
Polska (2012)

