
Policjanci z kłobuckiej dro-
gówki zatrzymali 22-letniego 
mieszkańca powiatu często-
chowskiego, który terenowym 
mercedesem taranował inne 
samochody. Co więcej, męż-
czyzna miał w organizmie pra-
wie 2 promile alkoholu, a sa-
mochód, którym jechał, nie 
był jego własnością. Na wnio-
sek kłobuckich śledczych i 
prokuratora, sąd aresztował 

podejrzanego na trzy 
miesiące.

Mundurowi z kło-
buckiej drogówki za-
trzymali 22-letniego 
mieszkańca powiatu 
częstochowskiego, 
który na drodze woje-

wódzkiej nr 492, pomiędzy Gro-
dziskiem a Kłobuckiem, tereno-
wym mercedesem taranował in-
ne samochody.

Interwencja policjantów za-
częła się od zgłoszenia kradzieży 
mercedesa klasy G, który był za-
parkowany pod sklepem w miej-
scowości Grodzisko (gmina Wrę-
czyca Wielka). Z przekazanych 
informacji wynikało, że skradzio-
ny pojazd miał odjechać w kie-
runku Kłobucka. Wobec tych 
okoliczności, oficer dyżurny 
skierował w ten rejon dostępne 
patrole, zarówno od strony Wrę-
czycy Wielkiej jak i Kłobucka.

Zaraz po odebraniu pierwsze-
go zgłoszenia, dyżurny otrzymał 
kolejne dotyczące terenowego 
mercedesa, który na drodze wo-

jewódzkiej nr 492 uderzył w oso-
bowe audi, a następnie, na pro-
stym odcinku drogi, staranował 

jadące w tym samym kierunku 
bmw, po czym nie zatrzymał się i 
odjechał w kierunku Kłobucka.

Niebezpieczna jazda kierowcy 
mercedesa zakończyła się w Kło-
bucku, gdzie po wyjechaniu z za-
krętu terenówka uderzyła w mu-
rowane ogrodzenie jednej z pose-
sji przy ul. Staszica. Po opusz-
czeniu pojazdu, kierowca zaczął 
uciekać w pola, jednak w tym 
samym momencie na miejsce 
przyjechali policjanci z kłobuc-
kiej drogówki, którzy zatrzymali 
go po krótkim pościgu.

Zatrzymanym okazał się 22-le-
ni mieszkaniec powiatu często-
chowskiego, który miał w organi-
zmie prawie 2 promile alkoholu. 
Ustalono, że do Grodziska przyje-
chał w odwiedziny do swojego ko-

legi. Mężczyźni razem pili alko-
hol, po czym 22-latek zauważył, 
jak pod sklep podjechał terenowy 
mercedes. Gdy właścicielka wy-
szła z pojazdu, pijany mężczyzna 
wsiadł do samochodu i odjechał. 
Podczas przesłuchania nie potra-
fił logicznie wytłumaczyć swojego 
zachowania. Na szczęście w ca-
łym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Podejrzany, który już wcze-
śniej wchodził w konflikty z pra-
wem, usłyszał zarzuty kierowa-
nia pojazdem w stanie nietrzeź-
wości oraz zaboru pojazdu me-
chanicznego w celu krótkotrwa-
łego użycia. Na wniosek kłobuc-
kich śledczych i częstochowskie-
go prokuratora, sąd aresztował 
podejrzanego na trzy miesiące.

Katarzyna Gwara
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Został aresztowany

Taranował mercedesem inne samochody

Prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk przez kolejne pięć lat 
będzie rządzić Częstochową. 
W wyborach samorządowych 
poparło go blisko 60% głosu-
jących, czyli  59  346 często-
chowianek i  częstochowian. 
Prezydent ma świadomość, 
że to duży kredyt zaufania, 
ale i duże oczekiwania, które 
chce spełnić współpracując 
ze wszystkimi pragnącymi 
dobrej przyszłości dla Często-
chowy.

– Wynik pokazuje, że kieru-
nek zmian, który został przyjęty 
w mieście, jest akceptowany   
przez częstochowianki i często-
chowian, że dostrzegają i doce-
niają to, co udało się w mieście 
zrobić   Ten wynik, oprócz man-
datu zaufania – to zobowiąza-
nie na przyszłość, aby dalej in-
tensywnie pracować na rzecz 
miasta - mówił. - Szanuję 
wszystkich wyborców, także 
tych, którzy mają inny pogląd 
na świat, inne sympatie poli-
tyczne i głosowali na moich 
konkurentów. Zapraszam do 
współpracy wszystkie ugrupo-
wania, które mają swoje przed-
stawicielstwo w Radzie Miasta 
Częstochowy. Liczę, że to zapro-
szenie będzie skuteczne, bo w 
mieście jest jeszcze dużo do zro-
bienia: wiele takich spraw i pro-

blemów, z którymi powinniśmy 
się uporać. Jeżeli będziemy ro-
bić to razem, jeżeli będziemy 
współpracować – uda się to zro-
bić dużo szybciej – dodał.

Prezydent odniósł się także do 
niedawnych wizyt w Częstocho-
wie przedstawicieli Rządu i par-
lamentu .    

- Dziękuję za wszystkie de-
klaracje wsparcia dla często-
chowskich projektów przez par-
lamentarzystów i przedstawi-
cieli władz centralnych. Mieli-
śmy ostatnio wcale niemało za-
pewnień i gwarancji, które z 
przyjemnością i skrupulatnie 
odnotowaliśmy. Chcemy wes-
przeć władze centralne w ich re-

alizacji. Oczekuję, że wynik wy-
borów nie dezaktualizuje dekla-
racji i obietnic, które padły, 
więc będziemy mogli wiele do-
brych, ciekawych projektów dla 
dobra Częstochowy zrealizo-
wać: czy to będą sprawy związa-
ne np. z rozbudową infrastruk-
tury sportowej, budową wałów 
rzecznych i zapewnieniem bez-
pieczeństwa mieszkańcom czy 
utworzeniem nowych kierun-
ków na częstochowskim Uni-
wersytecie Jana Długosza. Te 
projekty są Częstochowie po-
trzebne, nasze miasto na nie 
zasługuje i wierzę, że ci, którzy 
składali te zapewnienia, potrak-
tują je poważnie, tak jak wolę 

współpracy ze strony władz 
miasta w ich realizacji.

Krzysztof Matyjaszczyk po-
dziękował oczywiście szczególnie 
swoim wyborcom - tym, którzy 
mu zaufali. Dzięki temu popar-
ciu, po raz pierwszy od czasu 
wprowadzenia wyborów bezpo-
średnich, wybory prezydenckie 
rozstrzygnęły się w Częstochowie 

już w I turze.
– Wiem, że to duży kredyt za-

ufania, ale także duże oczekiwa-
nia. Będę chciał je spełniać, dla-
tego raz jeszcze deklaruję współ-
pracę i wierzę, że moja wyciągnię-
ta dłoń spotka się z zainteresowa-
niem tych, którzy chcą dobrej 
przyszłości dla naszego miasta.                                      

oprac. Katarzyna Gwara
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Informacje o wynikach wyborów na Prezydenta Miasta 
Częstochowy – 21 października

Krzysztof Matyjaszczyk wygrał w 133 ze 136 obwodów do głoso-
wania. Tylko w 6 z tych 133 głosowało na niego mniej niż 50% wy-
borców. Najwyższe poparcie - ponad 73% - obecny prezydent uzy-
skał w obwodzie nr 3, czyli w Zespole Szkół im. Jana Kochanow-
skiego, przy ul. Warszawskiej i w obwodzie nr 135, mającym lokal 
wyborczy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy alei Po-
koju.

W sumie w mieście wydano 100  079 kart do głosowania.   Na 
Artura Warzochę (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) odda-
no25  361 głosów (25,54% poparcia), na Marcina Marandę 
z (Mieszkańcy Częstochowy)   - 6  130 (6,17%), na Tomasza Jaskółę 
(Kukiz’15) - 5  235 (5,27%), na Jacka Krawczyka (Koalicyjny Komi-
tet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska) - 2  
814 (2,83 %) i na Martina Saczka (KWW Otwarta Częstochowa) - 
427 (0.43%).

Frekwencja wyniosła  55.98%, przy średniej w województwie 
śląskim - 51.63%. Częstochowa miała największą frekwencję 
wśród miast na prawach powiatu z województwa śląskiego.

Szczegółowe wyniki wyborów samorządowych w Częstochowie 
na stronie PKW:  https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geogra-
fia/246400#general_committee_stat

4 lata temu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zwyciężył w II tu-
rze z Arturem Warzochą z PiS zdobywając 56,72% poparcia. 
W 2014 roku frekwencja wynosiła 36.31 % (w I turze 41.39 %).

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/246400#general_committee_stat
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/246400#general_committee_stat
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Jak będzie wyglądać

Nowa Rada Miasta Częstochowy
Ćwiczenia i tańce

Seniorzy bawili się 
w hali

Taneczna  zabawa przy 
muzyce zakończyła tegorocz-
ne święto częstochowskich  
seniorek i seniorów. Poprze-
dziły ją m.in. koncerty An-
drzeja Rybińskiego i Maryli 
Rodowicz oraz… gimnastyka.

Senioralia w Hali Sportowej 
Częstochowa rozpoczęły się 
w czwartek, 18 października od 
przejęcia przez seniorów kluczy 
do bram miasta. Tego samego 
dnia, uczestnicy mogli wziąć 
udział w ćwiczeniach uspraw-

niających kręgosłup, zajęciach 
gimnastycznych ogólnorozwojo-
wych czy zumby.

Drugi dzień święta seniorów 
upłynął pod znakiem koncer-
tów. Na scenie, wystąpiła Anna 
Żebrowska – wykonująca pio-
senki Anny Jantar, Andrzej Ry-
biński z synem Kacprem – zna-
ny m.in. z przeboju ,,Nie liczę 
godzin i lat” oraz gwiazda wie-
czoru Maryla Rodowicz. Senio-
ralia, zakończyła taneczna za-
bawa przy muzyce.

  kg

Ekonomia Społeczna

16 milionów na JOWES
Utworzenie 62 podmiotów 

ekonomii społecznej i udzie-
lenie różnego rodzaju wspar-
cia 1500 osobom – to efekt 
dotychczasowego działania 
Jurajskiego Ośrodka Wspar-
cia Ekonomii Społecznej przy 
Agencji Rozwoju Regionalne-
go w Częstochowie. Do 2023 
r. JOWES zostanie dofinanso-
wany kwotą 16 mln zł. ARR 
stworzy też wkrótce Lokalne 
Centrum Kompetencji Przed-
siębiorczości Rodzinnej.   

Ekonomia społeczna wpisuje 
się w politykę społeczną często-
chowskiego samorządu, który 
chce tworzyć miasto przyjazne 
dla wszystkich – także tych, któ-
rym wolny rynek pracy nie daje 
tylu szans co tym silniejszym, 
zdrowszym, bardziej zaradnym. 
Służy integracji zawodowej i spo-
łecznej osób zagrożonych margi-
nalizacją, tworzeniu   dla nich 
miejsc pracy i pola do użytecznej 
społecznie działalności w takich 
podmiotach jak m.in. fundacje, 
stowarzyszenia, centra integracji 
społecznej czy spółdzielnie so-
cjalne. Wspieranie ekonomii 
społecznej może być alternatywą 
dla tradycyjnych programów ak-
tywizacji zawodowej dla osób bę-
dących – z różnych względów – 
w trudnej sytuacji.

– Częstochowski ośrodek 
działający na rzecz ekonomii 
społecznej w pierwszej edycji 
projektu JOWES „zagospodaro-
wał” blisko 4 mln zł, w drugim - 
blisko 8 mln, a teraz będzie 
miał przez ponad 5 lat do dys-
pozycji ponad 16 mln zł  – pod-
sumowuje prezydent miasta 

Krzysztof Matyjaszczyk. – Te 
środki mają przełożyć się m.in. 
na stworzenie ok. 260 miejsc 
pracy i wsparcie dla ok. 900 
osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem. Liczymy, że 
uda się pomóc wielu ludziom i 
środowiskom, a Częstochowa 
będzie dalej  stawiana za wzór 
wspólnego działania sektora 
pozarządowego i samorządu na 
rzecz ,,przyjaznego” modelu 
miasta.

W ciągu dotychczasowej dzia-
łalności dzięki JOWES zostało 
utworzone m.in. 62 podmioty 
ekonomii społecznej oraz po-
wstało 154 nowych miejsc pracy 
w tych podmiotach (miejsca pra-
cy utworzone bezpośrednio dzię-
ki środkom Ośrodka).

Częstochowa i ARR przystępi-
ły także do innowacyjnego – bo 
pierwszego tak dużego w Polsce 
– projektu skierowanego do lo-
kalnych firm rodzinnych. Bę-
dziemy jednym z 7 miast, w któ-
rych powstaną lokalne centra 
kompetencji rozwoju firm ro-
dzinnych (LCK). Będą one koja-
rzyć kilku partnerów (samorząd, 
administrację rządową, środowi-
sko gospodarcze) dla stworzenia 
stabilnego, długotrwałego wspar-
cia dla firm rodzinnych. Projekt 
pozwoli skuteczniej wykorzystać 
potencjał drzemiący w firmach 
rodzinnych - dla zrównoważone-
go, lokalnego rozwoju.

Działalność i plany JOWES
JOWES swoim działaniem 

obejmuje obszar Miasta Często-
chowy oraz powiatów: często-
chowskiego, kłobuckiego i mysz-
kowskiego. Działalność JOWES 

jest współfinansowana z Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go. Pierwsza edycja funkcjono-
wania Ośrodka była realizowana 
w okresie od początku 2013 do 
końca lipca 2015, natomiast 
druga edycja od sierpnia 2015 
do końca lipca 2018.

Ostatnio podpisana została 
kolejna umowa pomiędzy ARR 
w Częstochowie a Zarządem 
Województwa Śląskiego na 
funkcjonowanie już 3. edycji 
JOWES.  Wartość dofinansowa-
nia na najbliższe 5,5 roku wyno-
si ponad 16 mln zł. JOWES po-
siada akredytację Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej od 2015 roku. Po audycie 
przeprowadzonym przez wyspe-
cjalizowaną instytucję w czerw-
cu 2018 roku po raz kolejny wy-
dłużono okres obowiązywania 
akredytacji do 31 sierpnia 2020 
roku.

Najważniejszym zadaniem 
JOWES jest wsparcie tworzenia 
miejsc pracy dla osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym oraz wsparcie 
rozwoju i profesjonalizacji pod-
miotów ekonomii społecznej z 
Subregionu Północnego Woj. 
Śląskiego.

Rezultaty działalności 
JOWES od 2013 roku to m.

in.:
l 154 nowych miejsc pracy w 

podmiotach ekonomii społecz-
nej,

l ponad 62 utworzone   podmio-
ty ekonomii społecznej ( w tym 
m.in. fundacje, stowarzysze-
nia, Centra Integracji Społecz-
nej, Spółdzielnie Socjalne),

l ponad 1500 osób uczestniczą-
cych w projekcie,

l ok. 400 instytucji uczestniczą-
cych w projekcie,

l ok. 6500 zrealizowanych go-
dzin doradczych,              

l ok. 1400 zrealizowanych go-
dzin szkoleniowych,    

l wsparcie 12 partnerstw.              
W ramach dotacji na tworze-

nie miejsc pracy w przedsiębior-
stwach społecznych przyznano 
wsparcie inwestycyjne oraz 
wsparcie pomostowe podstawo-
we i przedłużone. Każde takie 
przedsiębiorstwo miało możli-
wość przeszkolenia zawodowego 
pracowników. Elementem 
wsparcia były również szkolenia 
z zakresu prowadzenia przedsię-
biorstw społecznych, doradztwo 
oraz wizyty studyjne.

Wsparcie otrzymują głównie 
osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pod-
mioty ekonomii społecznej, pra-
cownicy jednostek sektora fi-
nansów publicznych.

W ramach działań 3. edycji 
funkcjonowania Ośrodka na 
lata 2018-2024 planowane 

są:
l dotacje na tworzenie nowych 

miejsc pracy w podmiotach 
ekonomii społecznej i utworze-
nie 259 miejsc pracy,

l wsparcie pomostowe w po-
czątkowym okresie działalno-
ści,

l wsparcie co najmniej 898 osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym,

l usługi informacyjno-promo-
cyjne sektora ES,

l usługi animacyjne,

l usługi doradztwa ogólnego 
oraz doradztwa specjalistycz-
nego,

l usługi szkoleniowe.
W celu zwiększenia zakresu 

oddziaływania projektu i uła-
twienia kontaktów z organizacja-
mi pozarządowymi będą konty-
nuowane tzw. mobilne punkty 
JOWES, m.in. przy Urzędzie 
Miasta Częstochowy w COP, 
przy ul. Focha. W tym celu za-
warte zostało porozumienie o 
współpracy z Gminą Częstocho-
wa.

Biorąc pod uwagę wartość po-
zyskanych środków, które trafiły 
za sprawą i przy udziale JOWES 
na wsparcie podmiotów ekono-
mii społecznej i aktywizację spo-
łeczną i zawodową osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym – jest to ponad 
25 mln złotych.

Ponadto JOWES jest organi-
zatorem wielu konferencji, semi-
nariów, warsztatów, targów eko-
nomii społecznej oraz spotkań 
sieciujących przedstawicieli 
przedsiębiorstw z podmiotami 
ekonomii społecznej. Jednym z 
ważnych działań jest również 
budowanie zaangażowania spo-
łecznego wśród przedsiębiorców 
(CSR) oraz inicjowanie współpra-
cy międzysektorowej pomiędzy 
podmiotami ekonomii społecz-
nej, samorządami, przedsiębior-
cami oraz jednostkami nauko-
wymi. JOWES bierze również 
udział w pracach Wojewódzkiego 
Zespołu ds. Ekonomii Społecz-
nej oraz sekretariatu Ogólnopol-
skich Spotkań Sieciujących 
OWES.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Szukasz pracy?

Przyjdź na targi

Jak będzie wyglądać Nowa 
Rada Miasta? Najwięcej man-
datów zdobył SLD – 12, jed-
nak musi on teraz zawiązać 
koalicję. Na drugim miejscu 
znalazł się PiS z ilością 10 
mandatów.

Rada Miasta Częstochowy li-
czy 28 osób. W nowej Radzie za-
siądzie 12 osób z SLD, 10 osób z 
PiS-u, 5 osób z Koalicji Obywa-
telskiej i 1 osoba z komitetu 
Wspólnie dla Częstochowy.

SLD – 12 mandatów
Ewelina Balt,
Dariusz Kapinos,

Małgorzata Iżyńska,
Ewa Lewandowska,
Jarosław Marszałek  

(Łukasz Kot),
Krzysztof Matyjaszczyk  

(Tomasz Blukacz),
Zbigniew Niesmaczny,
Emilia Skrzypczyńska,
Ryszard Szczuka,
Sebastian Trzeszkowski,
Tomasz Tyl,
Zdzisław Wolski

PiS – 10 mandatów
Artur Gawroński,
Konrad Jarzyński,
Katarzyna Jastrzębska,
Piotr Kaliszewski,

Dorota Majer,
Monika Pohorecka,
Paweł Ruksza,
Andrzej Sowa,
Beata Struzik,
Piotr Wrona

Koalicja Obywatelska  
– 5 mandatów

Łukasz Banaś,
Barbara Gieroń,
Jacek Krawczyk,
Jolanta Urbańska,
Przemysław Wrona

Wspólnie dla Częstochowy
– 1 mandat

Krystyna Stefańska
Paula Nogaj

Ochotnicze Hufce Pracy 
Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży oraz Powiatowy 
Urząd Pracy w Częstochowie 
zapraszają do udziału w   Tar-
gach Pracy, Edukacji i Karie-
ry Zawodowej, które odbędą 
się w czwartek, 25 paździer-
nika w Środowiskowym Huf-
cu Pracy, przy ulicy Tkackiej. 
Początek o godz. 10.00.

Podczas targów będą dostęp-
ne oferty pracy stałej, krótkoter-

minowej w kraju i  zagranicą 
oraz oferty edukacji zawodowej 
(szkoły dla dorosłych, szkolenia, 
kursy kwalifikacyjne).
Prowadzone też będą seminaria 

i zajęcia informacyjne:
• Jak Cię widzą, tak Cię piszą - 

sztuka autoprezentacji
• Kreowanie swojego wizerunku 

podczas rozmowy kwalifika-
cyjnej

• Pracodawco zwróć na mnie 
uwagę - profesjonalne doku-
menty aplikacyjne

• Dlaczego niektórym trudno 
znaleźć pracę?
Uzupełnieniem oferty targowej 

będą porady z zakresu: doradz-
twa zawodowego, zakładania 
własnej działalności gospodar-
czej, pozyskiwania funduszy 
unijnych.

Targi Pracy, Edukacji i Karie-
ry Zawodowej odbędą się w go-
dzinach 10.00-13.00 w sali wy-
stawienniczej Środowiskowego 
Hufca Pracy, przy ulicy Tkackiej 
5a. Katarzyna Gwara
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Święto myśliwych w Olsztynie

Tradycyjnie na błoniach przy za-
bytkowym spichlerzu odbyły się cha-
rytatywne obchody święta jeźdźców 
Hubertus 2018. Ładna, jesienna po-
goda przyciągnęła do Olsztyna pu-
bliczność z całego regionu. 

Niedzielna impreza rozpoczęła się w 
samo południe a oficjalnego otwarcia 
imprezy pod patronatem Wójta Gminy 
Olsztyn, Tomasza Kucharskiego, doko-
nał Prezydent Rotary Club Częstochowa, 
Janusz Szopa. Hasło tegorocznego Hu-
bertusa brzmiało: ,,Rotary młodym ta-
lentom”.

Święto nawiązuje do średniowiecz-
nych tradycji, święta leśników, łowczych 
i jeźdźców. Odbywa się zazwyczaj na 
przełomie października i listopada (3 li-
stopada przypada dzień św. Huberta, 
patrona myśliwych). Obchodzone już od 
połowy XV wieku, było najpierw wielkim 
polowaniem, które z czasem przekształ-
ciło się w zbiorową pogoń za lisem. Obec-
nie lisa symbolizuje jeździec z lisim ogo-
nem, przypiętym do lewego ramienia; 
kto to trofeum zerwie, wygrywa i do na-
stępnego Hubertusa   jest zwycięzcą go-
nitwy, a za rok sam jest lisem.

W tym roku uciekającym był Grzegorz 
Wypchlak na koniu Cezar, a najszyb-
szym jeźdźcem okazał się Łukasz Kot na 
koniu Awantaż. Pogoń za lisem poprze-
dziła prezentacja klubów oraz reprezen-
tujących je jeźdźców, którzy licznie przy-
byli do Olsztyna.

Za najpiękniejszą parę uznano Natalię 
Kot i konia Salomon ze stajni Laredo.  

Nowością obchodzonego święta jeźdź-

ców był zorganizowany skok przez płotki 
pn. „Potęga Skoku”, który wygrała We-
ronika Klabisz na koniu Notis, pokonu-
jąc przeszkodę o wysokości 1,20 m.

Po wyścigu swoje umiejętności zapre-
zentowali wielokrotni Mistrzowie Europy 
w rodeo oraz Mistrzowie Polski w we-
stern, grupa Red Simon Wild West 
Show.

Domowymi ciastami i nalewkami czę-
stowały żony członków Rotary Club Czę-
stochowa.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół 
APRESS Band. Dla najmłodszych rów-
nież było sporo atrakcji, m.in. malowa-
nie tekturowych domków oraz zabawy 
plastyczne.

Dodatkowo, dla placówek oświato-
wych z terenu gminy Olsztyn, Rotarianie 
po raz kolejny   zorganizowali konkurs 
pn. ,,Malowanie konia”, na najpiękniej 
pomalowany szablon konia. Nagrodą 
główną dla zwycięzcy był projektor, 
ufundowany przez Rotary Club Często-
chowa, konkurs wygrali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Olsztynie. Drugie 
miejsce przypadło uczniom ze Szkoły 
Podstawowej w Turowie, którzy   otrzy-
mali magnetofon. Trzecie miejsce zajęli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ku-
siętach i uzyskali nagrodę w postaci po-
mocy plastycznych. Fundatorem nagród 
za drugie i trzecie miejsce była Gmina 
Olsztyn.

Wydarzenie prowadziła: Kamila Sitak, 
wieloletnia zawodniczka i była Mistrzyni 
Polski w ujeżdżeniu oraz Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZDiT w Częstocho-
wie.

W Szkole Podstawowej im. T. Ko-
ściuszki w Mstowie odbyło się 
przedstawienie, podczas którego 
świętowano wielkie wydarzenia: 
825-lecie Mstowa, stulecie odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, 
Święto Edukacji Narodowej oraz 
40. Rocznicę rozpoczęcia pontyfi-
katu przez papieża Jana Pawła II.

  Na uroczystość zostali zaproszeni 
liczni goście reprezentujący władze 
państwowe, powiatowe, gminne, ro-
dzice oraz mieszkańcy gminy Mstów. 
Uczniowie lokalnej szkoły zaprezento-
wali w niezwykły sposób historię „Ma-
łej ojczyzny”. Przywołane zostały syl-
wetki Polaków, którzy swoją postawą i 
determinacją dążyli do odzyskania 
niepodległości. Droga Polski do jej od-
zyskania była kręta i niosła ze sobą 
wiele ofiar, jednakże dla przyszłych 
pokoleń jest świadectwem właściwej 
postawy obywatelskiej i dowodem na 
to, że „Niepodległość” nie jest rzeczą 
daną raz na zawsze, a jej utrzymanie 
wymaga wiele wysiłku.

Szkoła w Mstowie już kolejny raz 

zwróciła uwagę, że regionalizm, czyli 
świadomość tego w jakim miejscu i w 
jakiej społeczności dane jest nam żyć, 
to niezwykle ważny element wycho-
wania młodych ludzi.  

Podczas uroczystości zaprezento-
wany został  film przedstawiający hi-
storię Mstowa  sięgającą XII wieku. 
Dzięki tej prezentacji można było zo-
baczyć, że na przestrzeni wieków 
Mstów był miejscem, w którym decy-
dowano o dalszych losach kraju. 
Świadczą o tym: synod biskupów 
1212r., wizyty królów: Władysława 
Łokietka, jego syna Kazimierza Wiel-
kiego, Władysława Jagiełło i królowej 
Bony Sforzy. Swą obecnością zaszczy-
cili naszą miejscowość również Święty 
Stanisław - biskup krakowski, biskup 
Wincenty Kadłubek. Mstów był waż-
nym miejscem na szlaku handlowym. 
Istniało tu kilka targów, karczma, ko-
mora celna, młyn, warsztaty rzemieśl-
nicze, a także przyklasztorna szkoła i 
szpital. Poza tym podczas uroczysto-
ści zostały wręczone nagrody dla ka-
dry nauczycielskiej oraz pracowników 
oświaty.

825-lecie Mstowa

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła 
II Fundacji Janiny i Zbigniewa Por-
czyńskich w Warszawie Tomasz Ku-
charski, wójt Gminy Olsztyn otrzymał 
Samorządowego Oscara – Nagrodę im. 
Grzegorza Palki.

Nagrodę przyznaje Liga Krajowa - Sto-
warzyszenie działające na rzecz rozwoju 
samorządności w Polsce. Wójta nagrodzo-
no w kategorii „działań w samorządzie lo-
kalnym o znaczeniu ponadlokalnym” za 
działania na rzecz rozwoju infrastruktury 
turystycznej i kultury jurajskiego Olszty-
na.

Nagroda im. Grzegorza Palki - polska 
nagroda samorządowa, przyznawana co-
rocznie od 1998 roku przez Ligę Krajową, 
jest jedną z najbardziej prestiżowych wy-
różnień samorządowych. Nagroda nada-
wana jest za wybitne zasługi dla rozwoju 
samorządności terytorialnej i wręczana 
osobom, które w swych dokonaniach przy-
czyniają się do propagowania i ugruntowa-
nia idei samorządności w Polsce. Przyzna-
wana jest w trzech dziedzinach: ogólno-
państwowej, działalności samorządowej w 
wymiarze ogólnokrajowym oraz działań w 
samorządzie lokalnym w znaczeniu po-
nadlokalnym. Nagrodę im. Grzegorza Palki 
stanowi srebrny medal oraz dyplom. Przy-
znawane są także wyróżnienia.

W gronie dotychczasowych laureatów 
nagrody znaleźli się m.in. śp. prezydent 
RP Lech Kaczyński, premier Jerzy Buzek, 
ambasador USA Daniel Fried, zasłużeni 
posłowie i profesorowie a także wielu wy-
bitnych samorządowców z gmin, powia-

tów i województw.

W tym roku razem z Wójtem 
nagrody odebrali:  

W dziedzinie ogólnopaństwowej:  
Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i 

Rozwoju – za działania na rzecz zwięk-
szenia efektywności wykorzystania 
środków unijnych i zmniejszenia dys-
proporcji między regionami

W dziedzinie działalności 
samorządowej o wymiarze 

ogólnokrajowym:  
Andrzej Matusiak - Dyrektor Stołecznej 

Estrady - za wybitne osiągnięcia w za-
kresie współtworzenia i organizacji wy-
darzeń kulturalnych rangi krajowej i 
międzynarodowej

Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związ-
ku Gmin Wiejskich RP - za koordyno-
wanie projektów wspierających rozwój 
społeczno-gospodarczy samorządu te-
rytorialnego oraz skuteczną reprezenta-
cję interesów społeczności lokalnych  

W kategorii działań w samorządzie 
lokalnym o znaczeniu 

ponadlokalnym:  
Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka - 

za działalność na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności oraz zachowania oraw-
skiego dziedzictwa kulturowego  

Janina Kwiecień - Starosta kartuski - za 
działania na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego Powiatu  
Nagrodę w imieniu Tomasza Kuchar-

skiego odebrał jego syn – Karol.

Wójt nagrodzony

MSTÓW

OLSZTYN

Oprac. Katarzyna Gwara

OLSZTYN

WIEŚCI Z GMIN
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Namierzyli go przez zgubę
5 lat w więzieniu może spędzić 

21-letni mieszkaniec powiatu żywiec-
kiego. Mężczyzna dopuścił się szeregu 
przestępstw. Policjanci z Gilowic usta-
lili go bez problemu, bowiem na miej-
scu zdarzenia pozostawił swój... tele-
fon. 21-latek został zatrzymany i po 
nocy spędzonej w policyjnym areszcie 
usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło na ul. Starodwor-
skiej w Gilowicach. Jadącego tamtędy sa-
mochodem 20-latka zatrzymał mężczy-
zna. Gdy kierowca zatrzymał samochód, 
mężczyzna skoczył na maskę, rozbił szybę 
i zaczął demolować auto, cały czas grożąc 
20-latkowi. Ten, widząc co się dzieje, wy-
dostał się z samochodu i zaczął uciekać. 
O zdarzeniu powiadomił policjantów 
z Gilowic. Gdy już wspólnie z munduro-
wymi wrócił na miejsce, okazało się, że 
sprawca ukradł mu pozostawiony w sa-
mochodzie telefon. Jednak w zamian zo-

stawił... swój, który najprawdopodobniej 
wypadł mu, gdy niszczył auto. Dzięki te-
mu policjanci jeszcze tego samego dnia 
zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 21-let-
ni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Męż-
czyzna, po nocy spędzonej w policyjnym 
areszcie, usłyszał zarzut kradzieży, znisz-
czenia mienia oraz gróźb karalnych. Stra-
ty, jakie wyrządził, oszacowane zostały na 
ponad 1200 zł. Za popełnione przestęp-
stwa w wiezieniu może spędzić 5 lat.

Ponad 10 tysięcy papierosów 
i nielegalne automaty

Areszt dla podpalacza

Chciał wysadzić w powietrze 
mieszkanie

Piekarscy kryminalni ustalili i za-
trzymali dwóch mężczyzn, podejrza-
nych o podpalenie bloku przy ul. Wa-
culika w Piekarach Śląskich. 36-latek 
oraz jego 20-letni kolega usłyszeli już 
zarzuty. Starszy z mężczyzn najbliższe 
trzy miesiące spędzi w areszcie, nato-
miast młodszy został objęty policyj-
nym dozorem. Mężczyznom grozi kara 
do 10 lat więzienia.

Do podpalenia styropianu znajdującego 
się pod ścianą budynku przy ul. Waculika 
doszło 18 września tego. Wtedy też na no-
gi postawione zostały wszystkie służby 
mundurowe z terenu Piekar Śląskich. 
Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia 
z interwencją ruszyli policjanci z piekar-
skiej komendy, którzy zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia. Na terenie os. Wieczorka 
pracowali także śledczy oraz technik kry-
minalistyki. Efektem działań policjantów 
z Wydziału Kryminalnego Komendy Miej-
skiej Policji w Piekarach Śląskich jest za-
trzymanie dwóch mężczyzn, podejrzanych 

o podpalenie. Mundurowi ustalili prawdo-
podobny przebieg wydarzeń, który pozwo-
lił na przedstawienie zatrzymanym zarzu-
tów. 36-latek usłyszał zarzut sprowadze-
nia zdarzenia zagrażającego życiu i zdro-
wiu wielu osób oraz mieniu w wielkich 
rozmiarach, co było wynikiem pożaru. Je-
go 20-letni kolega usłyszał natomiast za-
rzut usiłowania dokonania tego przestęp-
stwa. Jak wynika z wyjaśnień młodszego 
z zatrzymanych, próbował on podpalić le-
żącą stertę styropianu, jednak celu nie 
osiągnął z uwagi na… zepsutą zapalniczkę. 
Śledczy ustalili także, że podejrzani bezpo-
średnio po zdarzeniu mieli obserwować 
przebieg akcji ratowniczej. Dzięki pracy 
stróżów prawa na jaw wyszły także kra-
dzieże oraz zniszczenia mienia popełnione 
przez 20-latka, za które poniesie on kon-
sekwencje. W piątek, na wniosek śled-
czych, sąd zastosował wobec 36-latka śro-
dek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcz-
nego aresztu. Drugi z podpalaczy został 
objęty policyjnym dozorem. Mężczyznom 
za ich czyny grozi do 10 lat więzienia.

Związany z codzienną służbą stres z 
czasem zostaje oswojony przez poli-
cjantów, lecz nigdy nie mogą oni zapo-
minać o grożącym im niebezpieczeń-
stwie i popadać w zawodową rutynę. 
Przekonali się o tym policjanci z psz-
czyńskiej patrolówki. Mundurowi 
zmierzyli się z niełatwą sytuacją na in-
terwencji, w której musieli wykazać 
się czujnością, rozsądkiem i szybko-
ścią w podjęciu decyzji, od której zale-
żało życie wielu osób, w tym ich wła-
sne...

Przyjmując od dyżurnego zgłoszenie o 
interwencji, policjanci  każdorazowo sta-
rają się ustalić jak najwięcej szczegółów. 
Wiedzą bowiem, że tam, gdzie są kierowa-
ni, mogą spodziewać się wielu zagrożeń. 
Do jednych z groźniejszych zaliczają inter-
wencje domowe. Ostatnio, jedna z takich  
interwencji pokazała, że stróże prawa za-
wsze muszą zachować szczególną ostroż-
ność nawet, jeśli miejsce jest im doskona-
le znane. Jak się okazało, finał jednej z 
awantur rodzinnych mógł skończyć się 
tragicznie nie tylko dla domowników, lecz 
także dla mundurowych.

Zgłoszenie dotyczyło agresywnego za-
chowania mężczyzny. Dom, do którego zo-
stali wezwani i wprowadzeni przez właści-
cielkę, był nieoświetlony. W każdym po-

mieszczeniu było ciemno, wszędzie pano-
wał bałagan, policjanci musieli uważać, 
żeby nie nadepnąć na resztki jedzenia, po-
rozrzucane przedmioty, czy rozbite szkło. 
Mundurowi jednak wiedzieli, że najważ-
niejsze jest szybkie zlokalizowanie agre-
sywnego awanturnika. Stał on w ostatnim 
pokoju, z zapalniczką w ręku. Policjanci 
od razu zaczęli podejrzewać, że może on 
dopuścić się jakiegoś niebezpiecznego za-
chowania i najprawdopodobniej zamierza 
podpalić siebie lub mieszkanie. Mężczyzna 
na widok mundurowych stał się jeszcze 
bardziej agresywny i krzyczał, że wysadzi 
wszystko w powietrze. Mundurowi poważ-
nie potraktowali słowa mężczyzny. Szybko 
i zdecydowanie wkroczyli do akcji i obez-
władnili mężczyznę nie dopuszczając do 
tego aby odpalił zapalniczkę. Następnie 
zaczęli szukać źródła zagrożenia. Dopiero 
po dotarciu do kuchni, okazało się, że 
mężczyzna odkręcił w kuchence wszystkie 
kurki. Gaz musiał ulatniać się od  dłuższe-
go czasu, ponieważ w tym pomieszczeniu 
był już dobrze wyczuwalny. Mundurowi 
zakręcili kurki z gazem, otworzyli okna i 
przewietrzyli dom oraz wezwali na miejsce 
straż pożarną.   Agresora, który jak się 
okazało chciał popełnić samobójstwo, 
przekazali ekipie karetki pogotowia, która 
zadecydowała o umieszczeniu go w szpita-
lu specjalistycznym.

Zatrzymani w sprawie 
„karuzeli podatkowej”

Policjanci z Wydziału 
do Walki z Przestępczo-
ścią Gospodarczą KWP 
w Katowicach, wspólnie 
z funkcjonariuszami 
Urzędu Celno-Skarbowe-
go w Olsztynie, zatrzy-
mali 4 osoby w sprawie 
zorganizowanej grupy 
przestępczej, zajmującej 
się wyłudzeniami podat-
ku VAT. W trakcie prze-
prowadzonych ponad 60 
przeszukań, podczas 
których zabezpieczono 
obszerną dokumentację 
dowodową, udział wzięło 
blisko 150 funkcjonariuszy. Wstępną 
wartość strat Skarbu Państwa oszaco-
wano na co najmniej 31,5 mln zł.

Zatrzymane osoby podejrzane są o to, 
że na terenie województw: śląskiego, ma-
łopolskiego, mazowieckiego i wielkopol-
skiego, prowadząc podmioty gospodarcze, 
podrabiali i wprowadzali do ewidencji 
księgowo-skarbowej poświadczające nie-
prawdę faktury VAT, pozorujące we-
wnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elek-

tronicznym. Tak sfałszowaną dokumen-
tację przedkładali właściwym miejscowo 
urzędom skarbowym, dzięki czemu wyłu-
dzali nienależne zwroty podatku VAT, wy-
korzystując mechanizm tzw. karuzeli po-
datkowej.

Wstępna wartość strat wynikła z całego 
procederu z tytułu nienależnego zwrotu 
podatku VAT oraz innych uszczupleń po-
datkowych, oszacowana w ramach 
wszystkich podmiotów objętych śledz-
twem, to kwota co najmniej 31,5 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Oprac. Katarzyna Gwara

Wspólne działania siemianowickich 
policjantów zwalczających przestęp-
czość gospodarczą i KAS doprowadziły 
do przejęcia nielegalnej kontrabandy. 
W jednym z lokali w centrum miasta 
mundurowi znaleźli ponad 10 tysięcy 
sztuk papierosów bez polskich znaków 
akcyzy. Gdyby lewy towar został sprze-
dany, straty Skarbu Państwa z tytułu 
należnych podatków wyniosłyby po-
nad 11 tys. zł. W lokalu były również 2 
czynne automaty do gier hazardo-
wych. Kara za jeden taki automat wy-
nosi 100 tys. zł.

Funkcjonariusze zwalczający przestęp-
czość gospodarczą wspólnie z funkcjona-
riuszami KAS podejrzewali, że w jednym z 
lokali gastronomicznych na terenie Sie-
mianowic znajdują się nielegalne automa-
ty do gier hazardowych. Gdy mundurowi 
wkroczyli do akcji, ich podejrzenia po-
twierdziły się. W lokalu działały 2 automa-
ty do gier hazardowych. W wyniku czyn-
ności procesowych funkcjonariusze zna-
leźli 10247 sztuk papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Trefny towar w większości 
zapakowany był w woreczki strunowe. 
Część leżała także luzem, przygotowana 
do sprzedaży na sztuki. Gdyby papierosy 
zostały sprzedane, Skarb Państwa po-
niósłby z tego tytułu straty na ponad 11 
tys. zł. Nielegalne automaty i papierosowa 
kontrabanda trafiły do magazynu Śląskie-
go Urzędu Celno-Skarbowego. Dokładny 
rozmiar nielegalnego procederu w zakresie 
urządzania gier hazardowych i sprzedaży 

papierosów bez polskich znaków akcyzy 
będzie ustalony w postępowaniu karno-
-skarbowym. Za posiadanie nielegalnych 
automatów w lokalach gastronomicznych, 
handlowych i usługowych grożą surowe 
kary – nawet 100 tys. zł od jednego auto-
matu. Tak wysoką karę pieniężną ponosi 
nie tylko właściciel nielegalnych automa-
tów, ale również osoba, która wynajmuje 
lub wydzierżawia lokal pod nielegalne au-
tomaty do gier hazardowych.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 w bloku, pow. 
48 m2, czwarte piętro, centrum zadbane, 
o przestrzennym rozkładzie. Do mieszkania 
należą: piwnica, pół boksu na strychu oraz 
garaż blaszak obok bloku. Cena 175 tys. zł. 
Tel. 796 307 890

NAUKA

— KOREPETYCJE —

n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka 
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum. 
www.matura.czest.pl  Tel. 796 635 001

SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu – 
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do 
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową 
Grudziądz. Tel. 669 245 082

n SPRZEDAM maszynę dziewiarską BUSCH  
– nową. Tel. 34 362 94 27 

n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125, 900 W z 
uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 rok). 
Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

n SPRZEDAM materac podwójny do namiotu  
– 50 zł. Stolik pod komputer + krzesło – 100 
zł. Cztery krzesła składane mahoń – 120 zł. 
Szlafrok męski – 50 zł. Tel. 530 485 377

USŁUGI
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 

plany treningowe, treningi personalne. Dominik 
Nowak. Tel. 578 364 768 

n ZESPÓŁ MUZYCZNY na zabawy, 
dansingi, wesela, uroczystości taneczne. 
Tel. 502 500 228 

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249 

n NAPRAWA pomp wodnych – 
samochodowych, cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

PRACA

— DAM PRACĘ —

Zatrudnię pracowników 
budowlanych i/lub podwykonawców 

– prace murarskie, wykończeniowe, 
płytki, itp. Umowa o pracę. Praca na 

terenie Wrocławia i województwa 
dolnośląskiego. Możliwość darmowego 
zakwaterowania. Tylko poważne oferty.

tel. 697 12 12 71

n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 
wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

— SZUKAM PRACY —
n JESTEM osobą bezrobotną poszukującą 

małego mieszkania do wynajęcia w zamian za 
opiekę nad osobą starszą lub sprzątanie 
i pilnowanie domu. Tel. 517 309 982

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576, 
667 499 164

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ medaliki, krzyżyki różańca. Przyjmę 

stare klucze i telefony komórkowe. 
Tel. 663 626 576, 667 499 164

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

ŚRODKI CZYSTOŚCI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

 Nr tel. ........................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ  
DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)



6. ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 PAŹDZIERNIKA 2018 MOTORYZ ACJA / KULTURA

skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu!

Wybrane samochody na dzień 17 października 2018 r.

OPEL CORSA 1.4 E, 
rok prod. 2011, kraj.,  
I – wł.

 18.900 zł
FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., hatchback 
 

33.900 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., serwisowana, na 
gwarancji fabrycznej 
producenta 

36.900 zł  
RENAULT CAPTUR 
1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis,  
F. VAT

 42.800 zł  

OPEL INSIGNIA 1.8 E, 
rok prod. 2012

  34.900-36.900 zł
KIA SPORTAGE  
1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon

  47.900 zł
SKODA OCTAVIA III 
1.4 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F, VAT

 53.900 zł  
OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

 35.900 zł  

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2015,  

automat, kraj., I – wł., F. VAT 99.900 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, zakup 2005   6.900 zł
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod.  2009, I – wł.  32.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  24.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I –właśc.  39.900 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005  6.700 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

4x4, kraj., I – wł., F. VAT  59.900 zł  
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  25.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012, 

kraj., I – wł. 35.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2015, 

163 KM, automat 44.900 zł

n PEUGEOT 508 2.0 HDI, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis., F. VAT 44.900 zł

n RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2006 10.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  

kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 31.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  27.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E+LPG, rok prod. 2000,  

kraj., I – wł.  9.800 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  32.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł. 32.900 zł
n SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  39.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 19.900 zł  
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,  

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 16.900 - 19.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł  
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PROGRAM TV – ŚRODA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 350; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

42; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3912; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VI; odc. 71; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 136 - Kamera 
świętego Antoniego; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
16/108; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
114; telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Szwajcarski Park 
Narodowy; film dokum.; 
Austria (2015)

14:00 Elif; s.II; odc. 351; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 47
16:05 Wieczna miłość; odc. 

43; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3913; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3360; 

telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
115; telenowela TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
17/108; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 48
20:55 Liga Mistrzów - 3 

kolejka; Wielka Brytania
22:55 Liga Mistrzów - 

skróty; Wielka Brytania 
(2018)

00:25 Serial fabularny
01:10 Kompania X; s.I; odc. 

7; serial; Kanada (2015)
02:00 wojsko – polskie.pl; 

odc. 33; reportaż
02:25 Concorde – Port 

lotniczy 1979; film 
sensacyjny; USA (1979)

04:25 Notacje – Marian 
Fuks. Przygody mojego 
życia; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 10 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1392; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 141 
„Dr Hans”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:10 Pytanie na śniadanie 
Extra (196)

11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
38; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1925; serial TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 11 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 63; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 156; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1392; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 311 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 40; 
serial; Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 

187 sezon 9; serial TVP
19:05 Wszystko przed nami; 

odc. 72; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1925; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1926; serial TVP
20:35 Kulisy seriali Na 

dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 20; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
717; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 203 
„Pierwsze skrzypce”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – 
Przypadkowy mąż; 
komedia; Irlandia, USA 
(2008)

00:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

01:00 Dzielnica bankowa; 
odc. 5/6; serial 
sensacyjny; Francja 
(2017)

02:05 Świat bez tajemnic – 
Ostatnia podróż Diany. 
Tydzień, który zmienił 
monarchię; odc. 1; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

02:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 14; serial komediowy 
TVP

03:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 15; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (149); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (762); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (43); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (829); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2746); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (875); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (278); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (268); serial 

paradokumentalny. Kuba i 
Natalia wracają do 
śledztwa z 1998 roku. 
Powodem jest anonimowy 
list, z którego wynika, że 
wyrok odsiedział 
niewinny...

18:00 Pierwsza miłość 
(2747); serial obyczajowy

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

Kiepskich (31); serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (536); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka)...

20:30 Śpiewajmy razem. All 
Together Now (8-ost.); 
program muzyczny

22:05 50 pierwszych randek; 
komedia romantyczna, 
USA 2004

0:15 Sprzymierzeni; thriller, 
Wielka Brytania/USA 
2016. Afryka Północna, 
rok 1942. Oficer wywiadu 
Max Vatan (Brad Pitt) 
udaje się na misję z 
Marianne, działaczką 
francuskiego ruchu 
oporu....

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5472) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(30/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2315) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (959) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (848) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (611) - 
program

14:00 19 + (312) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (612) - 
program

16:30 19 + (313) - program
17:00 Szpital (849) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (960) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7602) - 

informacje
19:35 Sport (7585) - 

informacje
19:45 Pogoda (7582) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5473) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(31/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2768) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (202) - 
program

21:30 Ameryka Express 
(8/13) - program

23:05 #Wszystko gra - 
komedia 2016. Zosia 
(Eliza Rycembel), jej 
mama, Roma (Kinga 
Preis) oraz jej babcia 
(Stanisława Celińska) 
mieszkają w starym 
rodzinnym domu. 
Pewnego dnia okazuje się, 
że staje się on obiektem 
zainteresowania oszusta, 
Lisa (Antoni Pawlicki). 
Kobiety robią wszystko, by 
ocalić swoją własność. 
Przy okazji odkrywają 
smak prawdziwej miłości, 
rodzinnego ciepła i 
wsparcia…

01:00 Oszuści (3/10) - serial, 
USA. Podczas gdy Ezra, 
Richard i Jules znajdują 
kluczową wskazówkę, 
która ma im pomóc w 
odnalezieniu miejsca 
pobytu Maddie, ona sama 
zaczyna być 
zainteresowana 
Patrickiem, co wzbudza 
niepokój Maxa, Sally i 
Doktora

02:00 Uwaga! (5473) - 
program

02:30 Moc Magii(TVN noc) 
(290/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 76

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 133

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 23

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 133

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 134

20:00 Pocałunek smoka; 
akcja, Francja, USA 2001. 
Pozornie przeciętny 
turysta - Liu - przyjeżdża 
do Paryża z walizką pełną 
broni i bransoletką 
trucizny…

21:55 Mechanik: Czas 
zemsty; akcja, Niemcy, 
USA 2005

23:55 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 2

00:45 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

01:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:40 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 59

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 18; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 132 
„Cała prawda”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 1/7; serial 
TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
911; serial TVP

09:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
196 „Przypadkowe pary” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
197 „Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.IV; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.IV; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 58 - Powódź; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
153 - Tajemnicza 
pacjentka; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.IV; odc. 47 - 
W samo południe; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 19; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 21 - Zapach zbrodni; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

22:25 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 61; serial TVP

00:15 Rodzinka.pl; odc. 245 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:50 Na sygnale; odc. 202; 
serial fabularyzowany TVP

01:25 Ratownicy; odc. 1/13; 
serial TVP

02:25 Ratownicy; odc. 2/13; 
serial TVP

03:20 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 1/7; serial 
TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
911; serial TVP

06:20 Familiada - Odcinek 
Specjalny 2461; teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tradycyjny kurczak na 
nowo; magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(13)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/17/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 281 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (17); 
teleturniej muzyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /48/ - 
„Bananowy song” - Vox

10:55 Familiada - Odcinek 
Specjalny 2461; teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Hrabi Dracula 
(1); program satyryczny

12:30 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Hrabi Dracula 
(2); program satyryczny

13:20 KabareTOP Story – 
„Sęk” - kabaret Dudek

13:45 Śpiewające fortepiany 
(14)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski; /cz. 
1/

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lidzbark 2015 - 
Kabareton pod gwiazdami; 
/1-2/; widowisko 
rozrywkowe; 

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby w marynatach

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (81) 
Wyprawa do łowców 
głów; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 16 (63) Estonia - 
Inflanty

19:35 Rodzina wie lepiej; 
/17/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(15)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (76) - Miasto czy 
wieś?; widowisko

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (4) - Policjant; 
cz. 2; program

23:10 Koło fortuny; odc. 280 
ed. 5; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Krzysztof 
Krawczyk i jego goście

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Festiwal 
Muzyki Tanecznej - Kielce 
2018 (3-4); koncert

02:30 Kierunek Kabaret; /62/ 
- Dzieci, bobasy, 
niemowlęta

03:35 Rozrywka Retro – 17 
Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej Opole 
‚79. Benefis Jana 
Kaczmarka

5:10 Ukryta prawda: 
Pasierbica (366); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: 
Galerianka (147); serial 
fabularno-dokumentalny

7:05 Szpital (428); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (35/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (36/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Powrót 
(11/14); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: Dar od 

losu (703); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Nie 
mam czasu dorosnąć 
(148); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Martwy 
dziadek (602); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (429); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (14/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Hip-hop 
(12/14); serial kryminalny

17:55 Brzydula (37/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (38/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Nałogowcy (704); serial 
paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Ojciec 
chrzestny 3; film 
sensacyjny, USA 1990. 
Nowy Jork, rok 1979. 
Rodzinie Corleone nadal 
przewodzi Michael (Al 
Pacino). Michael, obecnie 
szanowany biznesmen i 
filantrop, ma odebrać 
nagrodę od Kościoła. Nie 
wszystko jednak udało się 
uporządkować w życiu 
byłego mafiosa. …

23:35 Wyspa tajemnic; 
thriller, USA 2010. Rok 
1954

2:20 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

4:30 Druga strona medalu: 
Mariola Gołota (1/8) talk-
show. Żona boksera 
Andrzeja Gołoty prowadzi 
praktykę adwokacką w 
Chicago

05:25 Wiem, co kupuję 
(6/12) - program 
lifestylowy

05:55 Gwiazdy od kuchni (8) 
- program lifestylowy

06:30 Nowa Maja w 
ogrodzie (34/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:00 Kulisy sławy EXTRA 2
07:30 Afera fryzjera 5 (2/12) 

- program rozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość 3 

(8/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (8/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
15 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (8) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2
14:05 Mistrzowskie cięcie 

2 (8) - program 
rozrywkowy

15:05 Eksperci domowego 
budżetu 4 (8) - program 
dokumentalny

16:25 Magia Y (7) - program 
rozrywkowy

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (1/10) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(7/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16
22:55 Zanim Cię zobaczę
23:55 Randka z Internetu
00:25 Nocka z byłym (5/6) - 

program
01:25 W roli głównej - 

Katarzyna Grochola (8) - 
talk show

02:00 W roli głównej - Olga 
Bołądź (8) - talk show

02:30 Najsztub słucha - 
Anna Mucha (1/6) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Bogusław Linda (5/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

06:05 Boks - MP
08:05 Strongman
09:05 PN - Liga Narodów - 

Polska - Włochy
11:15 Pełnoprawni
11:40 Tenis WTA - 

podsumowanie
13:30 Turniej WTA Singapur
15:30 Turniej WTA Singapur
17:35 piłka ręczna mężczyzn 

- Eliminacje Mistrzostw 
Europy: Polska - Kosowo 
(studio)

17:55 piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje Mistrzostw 
Europy: Polska - Kosowo

20:05 piłka nożna- Liga 
Mistrzów - studio

20:55 piłka nożna - Liga 
Mistrzów - 3. kolejka

23:00 piłka nożna - Liga 
Mistrzów - skróty

00:20 Piłka ręczna - Polska - 
Kosowo

02:10 TEnis WTA
03:55 TEnis WTA

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (5); reality show

7:05 Turbo Fast (25); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (26); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (45); 
reality show

9:00 Septagon (30); serial 
kryminalny. Bokser Igor nie 
stoczy ważnej walki, 
ponieważ odkryto, że 
zażywał sterydy. Mistrz 
twierdzi jednak, że nie 
pozwoliłby sobie na tak...

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (18); 
reality show. Emocje sięgają 
zenitu. Do wielkiego finału 
pozostały już tylko dwa 
tygodnie. Amaro wymyśla 
coraz trudniejsze 
konkurencje. Tym razem 
każdy z...

11:25 Benny Hill (21); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (182); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (183); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(466); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(36); telenowela. Jedyna 
opiekunka Marii dostaje 
ataku serca. Przed śmiercią 
błaga księdza, by pomógł 
dziewczynie. Duchowny 
prosi bogatego dobroczyńcę 
parafii, by przyjął...

16:55 Światło twoich oczu 
(36); telenowela. Luis 
oczekuje narodzin syna. Nie 
wie, że jego żona nosi pod 
sercem córeczkę. 
Dziewczynka rodzi się tak 
słaba, że zostaje...

18:00 Septagon (31); serial 
kryminalny. Do Septagonu 
zgłaszają się właściciele 
stawów hodowlanych. Ktoś 
zatruwa narybek, przez co 
przepadł im kontrakt...

19:00 Policjantki i Policjanci 
(467); serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (239); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (7); serial 
obyczajowy

22:00 Tajna broń; film 
sensacyjny, USA 1996

0:20 Trampolina (4); program 
rozrywkowy

1:20 Tuż przed tragedią (4); 
serial dokumentalny

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

5:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

06:50 Był taki dzień – 24 
października; felieton

07:00 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 7/12; serial 
komediowy TVP

07:45 Książka Historyczna 
Roku

08:05 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

08:35 Jak było?; pr. publ.
09:15 Historia Polski – 

Zdławiona nadzieja. 
Węgry ‚56; reportaż

09:50 Spojrzenia – 
Spojrzenie na Węgry 
1956 roku; film dokum.

10:25 Sensacje XX wieku – 
Tragedia na pustyni; cykl 
dokumentalny

11:05 Sensacje XX wieku – 
Dwa żywioły. Skrzydła; 
cykl dokumentalny

11:35 Ostatni legioniści; film 
dokumentalny

12:30 Królowa Bona; odc. 7; 
serial TVP

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Mauritius i 
Rodrigues. Królowe 
Oceanu Indyjskiego; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:40 Rodzina Niepodległej 
– Barskie okopy

15:30 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 5 ; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:35 Historia Polski – 
Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Boruszkowski

17:35 Książka Historyczna 
Roku

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powrót do 
służby

18:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

18:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

19:50 Instynkt przetrwania; 
odc. 5/6 (odc. 5/6); esej 
dokum.; USA (2012)

21:00 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 5/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Koło historii – 
Sokrates; cykl reportaży

22:40 Niepochowany; 
dramat; Polska, Słowacja, 
Węgry (2004)

00:45 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

01:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Petain; cykl 
dokumentalny

02:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powrót do 
służby

02:40 My, dzieci z Lagrów; 
film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - GKS 
Katowice

8:00 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

9:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Stocznia Szczecin

11:40 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

18:00 Piłka nożna; Liga 
Mistrzów; studio

20:45 Boks
22:30 Boks
0:30 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA.
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 351; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

43; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:20 Jaka to melodia?; 
odc. 3913; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VI; odc. 72 - 

Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

09:50 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
17/108; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
115; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Wiedeńskie bobry; film 
dokumentalny; Austria 
(2015)

14:00 Elif; s.II; odc. 352; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 48
16:05 Wieczna miłość; odc. 

44; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3914; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3361; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

116; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

18/108; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 258; serial TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /87/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Serial fabularny
02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /87/; magazyn
04:00 Notacje – Maria 

Fołtyn. Żyłam sztuką, 
żyłam miłością; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 12 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
717; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/6/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 142 
„Kurs kolizyjny”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:10 Pytanie na śniadanie 
Extra (197)

11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 
39 „Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1926; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 13 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 64; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 157; teleturniej

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
717; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 312 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2456; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 41; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 

188 „Na dwa fronty” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 73; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1926; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1927; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Film fabularny
21:45 Starsky i Hutch; film 

fabularny; USA (2004)

23:30 Na sygnale; odc. 203 
„Pierwsze skrzypce”; serial 
fabularyzowany TVP

00:05 Czerwony świt; film 
akcji; USA (2012)

01:45 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 8/10; 
serial; Japonia (2017)

02:45 Art Noc – Europejski 
Stadion Kultury Rzeszów 
2017 – Bovska; koncert

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (150); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (763); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (44); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (830); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2747); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (876); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (279); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (269); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2748); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (296); serial 
komediowy. Ferdynand 
Kiepski całe dnie spędza 
przed telewizorem z 
puszką piwa w ręku. Dom 
musi utrzymywać z pensji 
pielęgniarki jego żona...

20:05 Nasz nowy dom (126); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (142); 
serial obyczajowy

22:10 Sprzymierzeni; thriller, 
Wielka Brytania/USA 
2016. Afryka Północna, 
rok 1942. Oficer wywiadu 
Max Vatan (Brad Pitt) 
udaje się na misję z 
Marianne, działaczką 
francuskiego ruchu 
oporu....

0:55 Chirurdzy (114); serial 
obyczajowy

1:55 Chirurdzy (115); serial 
obyczajowy

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5473) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(31/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2316) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (960) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (849) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (612) - 
program

14:00 19 + (313) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (613) - 
program

16:30 19 + (314) - program
17:00 Szpital (850) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (961) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7603) - 

informacje
19:35 Sport (7586) - 

informacje
19:45 Pogoda (7583) - 

informacje
19:50 Uwaga! (5474) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 

(32/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2769) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (203) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Last Minute - 
komedia 2013. Pełne 
słońce, wypoczynek, 
palmy, piramidy, opaska 
all inclusive. I do tego 
wszystko za darmo! 
Wygrana wycieczka do 
Egiptu miała być dla 
Tomka, jego pełnej energii 
matki, nastoletniej córki i 
sprytnego syna przygodą 
życia. Tymczasem na 
lotnisku gubią ich bagaże, 
w hotelu dają zły pokój, w 
kuchni nie dają jedzenia…

00:20 Pod powierzchnią 
(1/8) - serial

01:20 Kuba Wojewódzki 13 
(8/13) - talk show

02:25 Uwaga! (5474) - 
program

02:50 Moc Magii(TVN noc) 
(291/300) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 77

09:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 134

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 24

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1998

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2017

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2009

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 134

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 135

20:00 Straszny film 3; 
komedia, USA, Kanada 
2003

21:45 Polowanie na 
drużbów; komedia, USA 
2015. Doug Harris to 
uroczy, ale towarzysko 
nieprzystosowany pan 
młody. Stąd właśnie jego 
poważny problem: do 
ślubu już niewiele czasu, a 
on wciąż nie ma drużby…

23:50 Pociąg do Hollywood; 
komedia, Polska 1987

01:50 Moje Grand Prix. 
Bartek Marszałek; Polska; 
odc. 5

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

04:35 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:05 Niewolnica Victoria; 
serial fabularny, Kolumbia 
2016; odc. 60

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 19; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 133 
„Proszę pani, był 
wypadek...”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 134 
„Dobre chęci”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 2/7; serial 
TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
912; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; odc. 245 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:40 Na sygnale; odc. 202 
„Straszna rzecz”; serial 
fabularyzowany TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
197 „Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
198 „Śpiwór dla czworga” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; s.IV; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.IV; odc. 47 - 
W samo południe; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 59 - Kryminał; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 60 - Urwisko; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
154 - Nieoczekiwane 
odkrycie; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 134 
„Dobre chęci”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 20; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 61 - Krowy tłuste, 
krowy chude; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 22 - Śmierć w 
masce; serial kryminalny 
TVP

21:25 Ranczo; s.IV; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.IV; odc. 51; 
serial obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; s.V; 
odc. 62; serial TVP

00:25 07 zgłoś się; odc. 
8/21; serial TVP

01:35 Miasto skarbów; odc. 
13; serial kryminalny TVP

02:30 Nowa; odc. 1; serial 
TVP

03:25 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 2/7; serial 
TVP

04:30 M jak miłość; s.I; odc. 
912; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2462; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby w marynatach; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(14)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/18/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 282 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (3) - Policjant; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /49/ - „O mnie 
się nie martw” - Kasia 
Sobczyk

10:55 Familiada; odc. 2462; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Bo to nie ma co”

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Ballada o hydrauliku”

13:40 Śpiewające fortepiany 
(15)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 1); widowisko

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 2); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów 
2011 (cz. 3); widowisko

17:40 KabareTOP Story; /12/ 
- „Pan Józek”; program 
rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Świeże ryby z Bałtyku; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (82) 
Mały Indianin; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 17 (64) Walia - 
„Celtowie, węgiel i morze”; 
magazyn kulinarny

19:35 Rodzina wie lepiej; 
/18/; teleturniej

20:10 Śpiewające fortepiany 
(16)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (78) - Fast food 
czy slow food?; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /63/ 
- Prawo i porządek

23:20 La La Poland; odc. 
(8); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 281 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia 
2014; widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Bogusław Mec

5:10 Ukryta prawda: Powrót 
do domu (367); serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Nie mam 
czasu dorosnąć (148); 
serial fabularno-
dokumentalny

7:05 Szpital (429); serial 
paradokumentalny

8:05 Brzydula (37/55); serial 
komediowy

8:35 Brzydula (38/55); serial 
komediowy

9:10 Kryminalni: Hip-hop 
(12/14); serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: 

Nałogowcy (704); serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Rozwód 
(149); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: 
Niespełniona miłość 
(603); serial fabularno-
dokumentalny

14:55 Szpital (430); serial 
paradokumentalny

15:55 Zagubieni 2 (15/24); 
serial przygodowy

16:50 Kryminalni: Pierwszy 
śnieg (1/14); serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (39/55); 
serial komediowy

18:25 Brzydula (40/55); 
serial komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Pieniądze to nie wszystko 
(705); serial 
paradokumentalny

20:00 Komediowy czwartek: 
Ze śmiercią jej do twarzy; 
czarna komedia, USA 
1992. Narcystyczna 
aktorka Madeline (Meryl 
Streep) coraz bardziej 
odczuwa nieubłagany 
upływ czasu. Jej mąż 
Ernest (Bruce Willis), 
niegdyś wzięty chirurg 
plastyczny, teraz przeklina 
chwilę, w której poznał 
przyszłą żonę…

22:15 Porwani (3/12); serial 
kryminalny

23:15 Strzelec 2 (7/8); serial 
sensacyjny

0:10 Sztanga i cash; 
komedia kryminalna, USA 
2013

2:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

05:45 Pojedynek na modę 
(8/10) - program 
rozrywkowy

06:35 Gwiazdy prywatnie 
2 (8) - program 
lifestylowy

07:10 Magia Y (7) - program 
rozrywkowy

07:55 #Sława 2 (4/8) - 
program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 
(9/12) - program 
rozrywkowy

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (9/13) - program 
rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 
15 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:55 Afera fryzjera 7 (7/8) - 
program rozrywkowy

13:40 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (7/12) - program 
rozrywkowy

14:25 Misja ratunkowa 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

15:10 Jestem z Polski (1/9) - 
program

16:10 Życie bez wstydu 6 
(7/10) - reality show

17:10 Co nas truje 2 (8/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (2/10) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 3 
(8/12) - reality show

20:40 Zaskocz mnie! 2
21:10 W czym do ślubu 4 

(8/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż 

do ślubu 7 (8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16
22:55 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (7/12) - program 
rozrywkowy

23:40 Projekt Lady 3 (8/12) - 
program

00:40 Project Runway: 
Nastolatki 2 (8/10) - 
program rozrywkowy

01:40 W roli głównej - 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8) - talk show

02:10 W roli głównej - 
Małgorzata Rozenek (1/6) 
- talk show

02:40 Najsztub słucha - 
Marta Grycan (2/6) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Natalia Kukulska (6/8) - 
talk show

03:40 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

06:00 Retro TVP Sport
08:10 Piłka ręczna
10:00 Turniej WTA Singapur
11:55 Piłka nożna - liga 

narodów - podsumowanie
13:30 Turniej WTA Singapur
15:35 PIłka ręczna - Polska - 

Kosowo
17:25 TEnis WTA
19:00 PN - LIga mistrzów
21:05 TEnis WTA
23:00 Sportowy Wieczór
23:40 Arena E-sport
00:20 Hokej na lodzie skróty
01:00 hokej na lodzi e- NHL: 

New Jarey - Nashville
04:00 retransmisja
05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem (6); reality show

7:05 Turbo Fast (26); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w Butach 
(1); serial animowany

8:00 Nasz nowy dom (46); 
reality show. 
Podwarszawskie Marki. Po 
śmierci córki pani Danuta 
wychowuje trzy wnuczki. 
Stara się zapewnić 
dziewczynkom wszystko, 
czego potrzebują. Nie stać 
jej...

9:00 Septagon (31); serial 
kryminalny. Do Septagonu 
zgłaszają się właściciele 
stawów hodowlanych. Ktoś 
zatruwa narybek, przez co 
przepadł im kontrakt. 
Podejrzewają konkurenta, 
który skorzystał na...

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 2 (19); 
reality show

11:25 Benny Hill (22); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (184); 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (185); 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(467); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(37); telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(37); telenowela. Luis 
oczekuje narodzin syna. Nie 
wie, że jego żona nosi pod 
sercem córeczkę. 
Dziewczynka rodzi się tak 
słaba, że zostaje...

18:00 Septagon (32); serial 
kryminalny. Pan Franciszek 
odbiera telefon od 
mężczyzny, który podaje się 
za jego siostrzeńca. 
Twierdzi, że potrzebuje 
pieniędzy. Starszy pan 
nagrywa rozmowę....

19:00 Policjantki i Policjanci 
(468); serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (240); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (8); serial 
obyczajowy

22:00 Świt żywych trupów; 
horror, USA 2004

0:05 Trampolina (5); program 
rozrywkowy

1:05 Tuż przed tragedią (5); 
serial dokumentalny

2:10 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

5:00 Top 10 - lista przebojów; 
program muzyczny

06:50 Był taki dzień – 25 
października; felieton

06:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

07:50 Książka Historyczna 
Roku

08:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

08:45 Koło historii – 
Sokrates; cykl reportaży

09:25 Historia Polski – 
Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny

10:30 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

11:30 Złoto Jukonu; odc. 1/3 
(odc. 1/3); serial dokum.; 
Wielka Brytania (2016)

12:35 Królowa Bona; odc. 8; 
serial TVP

13:40 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

14:45 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 2/6; serial 
dokum.; USA (2013)

15:45 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

16:45 Historia Polski – 
Chodzi nie o mnie, ile o 
lasy, góry, pola...; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dingo

18:25 Taśmy bezpieki – 
Andrzej Czechowicz

18:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 9/12; serial 
komediowy TVP

19:50 Książka Historyczna 
Roku

20:10 Odtajnione akcje 
szpiegowskie; odc. 8/8; 
film dokum.; USA (2016)

21:00 Jak wygrać wojnę; 
odc. 1/3 Przetrwanie; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Spór o historię – 
Węgry 1956 r.; debata

22:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia lekarza 
ginekologa w Kijowie; 
reportaż

23:20 Instynkt przetrwania; 
odc. 5/6; esej dokum.; 
USA (2012)

00:15 Linia warszawska. 
Białorusini w Wojsku 
Polskim; film dokum.; 
Białoruś (2014)

00:45 Sensacje XX wieku – 
Tajemniczy dr Sorge; cykl 
dokumentalny

01:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Zbrodnia i 
kara; cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dingo

02:20 Barskie okopy

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Stocznia Szczecin

8:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

8:40 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; mecz: GKS Tychy - 
Raków Częstochowa

10:50 Siatkówka mężczyzn; 
Superpuchar Polski; mecz: 
PGE Skra Bełchatów - 
Trefl Sopot

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Wiedniu; mecz 2. rundy 
gry pojedynczej

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; mecz: AZS 
Częstochowa - KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki

21:00 Sporty walki; FEN 22; 
walka: Damian Grabowski 
- Jose Rodrigo Guelke

23:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

0:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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