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Jak jest u nas?

Epidemia „psiej grypy”
Policjanci w całym kraju masową biorą zwolnienia lekarskie. W wielu komisariatach w
całej Polsce pracuje tylko kadra kierownicza. W Częstochowie sytuacja nie jest najgorsza
- z ponad 800 funkcjonariuszy
231 jest na L4. To efekt protestu, którzy sami policjanci nazwali „psią grypą”.
Protest służb mundurowych
rozpoczął się w lipcu. Policjanci
domagają się między innymi wyższych zarobków, pełnopłatnego
urlopu, odmrożenia waloryzacji
pensji i reformy systemu emerytalnego. Początkowo w ramach
akcji protestacyjnej policjanci nie
wystawiali mandatów tylko stosowali upomnienia - oczywiście w
sytuacjach, gdy mogli tak postąpić. Tylko z tego powodu wpływy
do budżetu państwa spadły nawet o 30 mln zł. Poza tym spowalniali pracę strajkiem włoskim.
Teraz mamy kolejną odsłonę protestu - masowe branie zwolnień
lekarskich. Głównie na L4 są
funkcjonariusze z oddziałów pre-

wencji, drogówki i wydziałów patrolowo-interwencyjnych. Najtrudniejsza sytuacja w jest w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim
i lubuskim. W Częstochowie na

ponad 800 policjantów, 231 jest
na zwolnieniu. – Monitorujemy
sytuację na bieżąco, ciągłość
służby jest zapewniona - podkreśla podkom. Marta Ladowska,
oficer prasowy częstochowskich
policjantów.

Problem może pojawić się 11
listopada. Zwłaszcza, że policjanci już zapowiedzieli kolejną akcję.
Pod hasłem „Poleje się krew” 9 i
10 listopada będą honorowo oddawać krew, co łączy się z dniem
wolnym od pracy. Poza tym kolej-

ni funkcjonariusze planują iść na
zwolnienie właśnie przed Świętem Niepodległości, głównie mają
to być funkcjonariusze z oddziałów prewencji, czyli wykorzystywani do patrolowania miast i
ewentualnej walki z tłumem.
Rokrocznie mundurowi z całej
Polski jeździli do Warszawy by zabezpieczyć Marsz Niepodległości.
W tym roku policja może mieć
więc problem z niedzielnym wydarzeniem - tym bardziej, że w
związku z setną rocznicą zdecydowana większość miast będzie
organizować własne obchody,
huczniejsze niż co roku. Funkcjonariuszy może więc być potrzebnych zdecydowanie więcej.
Tymczasem
Ministerstwo
twierdzi, że w każdej chwili jest
gotowe podpisać porozumienie
ze związkami zawodowymi. Problem w tym, że rozwiązania zaproponowane przez resort nie
satysfakcjonują stróżów prawa.
Tylko w jednym punkcie pokrywają się z postulatami związków
zawodowych.
Katarzyna Gwara

Częstochowa

Pierwsza partia szczepień w tym tygodniu
W tym tygodniu Częstochowa ma otrzymać pierwszą partię 500 szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. W pierwszej kolejności szczepione mają być
mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy od 16. roku życia z
tzw. kontaktu domowego i
otoczenia osób zarażonych w
ostatnim czasie „żółtaczką”
typu A. Grupa docelowa zostanie wytypowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Oprócz tego szczepionki trafią
także do grup podwyższonego
ryzyka wśród pracowników niektórych jednostek miejskich, w
tym Urzędu Miasta i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uzgodniona partia szczepionek zostanie również
przekazana do dyspozycji realizatora programu w kilku przychodniach, w celu
umożliwienia szczepień zgłaszającym taką potrzebę częstochowiankom i często-

chowianom. Z uwagi na długi
cykl produkcyjny i trudną dostępność do szczepionek przeciw
wzw typu A, każdorazowo decyzja o zaliczeniu danej osoby do
grupy ryzyka i objęciu szczepieniem, będzie podejmowana w
trakcie kwalifikacji medycznej.
- Prosimy wszystkich o zrozumienie tej szczególnej sytuacji –
apeluje Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia UM. - Chcemy –
w ścisłej współpracy z Sanepidem – zahamować dalsze zachorowania i rozprzestrzenianie się
choroby na terenie miasta. Dlatego planujemy skutecznie wycelować w zlokalizowane i wytypowane przez Sanepid ogniska
zarażeń oraz grupy środowiskowo-zawodowe szczególnie zagrożone żółtaczką typu A. Zapraszając do zainteresowania się możliwością szczepień, chcemy jednocześnie przeprosić, że szczepionki musimy na razie mocno reglamentować. Będziemy w stanie
zapewnić ochronę tylko tym najbardziej zagrożonym, czyli osobom z kontaktu domowego i otoczenia, a także ludziom młod-

szym, czynnym zawodowo i
uczącym się, narażonym na zachorowania i nie mającym nabytej odporności, jaką mają już z
reguły osoby starsze.
W tym tygodniu ma do Częstochowy dotrzeć ok. 500 szczepionek. Docelowo w ramach programu profilaktycznego „Zapobieganie żółtaczce pokarmowej szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A”
miasto chce objąć szczepieniami
minimum tysiąc osób od 16. roku życia (szczepionki dla dzieci
są obecnie w ogóle niedostępne).
Środki na realizację programu w
wysokości 350 tys. zł zostały
uruchomione z budżetowej rezerwy „kryzysowej” przez Prezydenta Miasta w związku z odnotowaniem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Częstochowie, zwiększonej
liczby zachorowań.
W ramach przeprowadzonego
przez Wydział Zdrowia Urzędu
Miasta postępowania wyłoniono
głównego realizatora programu,
którym jest Przychodnia Północ
(ul. gen. Andersa 12), które będzie prowadzić program szcze-

pień we współpracy z innymi
placówkami medycznymi:
l Przychodnią Lekarską
„Księżycowa” ul.
Księżycowa 5,
l Naszą Przychodnią, aleja
Wolności 46,
l Przychodnią Lekarską Sanus,
ul. Kopernika 45,
l Przychodnią Lekarską
Południe, ul. Mireckiego 29,
l Przychodnią Rodzinną
Euro-Med, ul. 3 Maja 16,
l Przychodnią Rodzinną
Euro-Medicus,
ul. Kopalniana 4,
l Przychodnią Lekarską
Ars Medica Bis,
ul. Mościckiego 7,
l Przychodnią Lekarską
Medicom Bis, ul. Pużaka 5.
O terminach, w których osoby
zainteresowane szczepieniami
refundowanymi z budżetu miasta, będą mogły zgłaszać się do
poszczególnych
przychodni,
Urząd Miasta poinformuje po
dotarciu do Częstochowy szczepionek i uzgodnieniu z Sanepidem oraz realizatorem programu
parytetów podziału pierwszej
partii szczepionek.

Jednocześnie przypominamy,
że wirusowe zapalenie wątroby
typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową) jest schorzeniem
wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV).

Do zakażenia może dojść
poprzez:
n spożycie skażonej żywności,
n spożycie zakażonej wody (także w kształcie kostek lodu),
n bezpośredni kontakt z osobą
zakażoną,
n drogę kontaktów seksualnych
z osobą zakażoną/chorą.
Najlepszym sposobem
zapobiegania zachorowaniu
jest:
u przestrzeganie zasad higieny
tj. mycie rąk przed każdym posiłkiem i po wyjściu z toalety
oraz dokładne mycie owoców i
warzyw,
u zaszczepienie się przeciwko
WZW typu A.
Szczegółowe informacje są
dostępne m.in. pod linkiem:
http://psse.czest.pl/aktualnosci-20171024-profilaktyka_hav.
html
Katarzyna Gwara
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Dokument filmowy

11 listopada

Częstochowa
w dwudziestoleciu
międzywojennym

Częstochowskie
urodziny Niepodległej

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości powstał dokument „Częstochowa w latach 1918-1939. Od wojny do
wojny”. Jego twórcą jest dobrze znany kolekcjoner filmowych zapisów historii naszego
miasta, Krzysztof Kasprzak.
Wydawnictwo jest kontynuacją cyklu filmów historycznych
ukazujących miasto w poszczególnych dekadach drugiej połowy XX w. Tym razem sięgamy
jeszcze dalej w przeszłość i widzimy Częstochowę odradzającą
się po I wojnie światowej, odbudowę przemysłu i nowe inwestycje – budowę elektrowni, wodociągów i kanalizacji, szkół, kościołów czy pierwszego lotniska
na Kucelinie.
Z filmu można także dowiedzieć się, w jaki sposób częstochowianki i częstochowianie
z tamtych lat obchodzili święta
narodowe i religijne. Dokument
przypomina również najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz

kluby sportowe tamtego okresu.
Z kolei na drugim filmie, który
zmieścił się na DVD, możemy
prześledzić 120-letnią historię
zasłużonej dla Częstochowy
Spółdzielni Spożywców ,,Społem”.
W sprzedaży jest jeszcze jedna
płyta DVD z filmami pokazywanymi w tym roku na V Częstochowskim Festiwalu Filmowym
im. Braci Krzemińskich ,,Moja
mała Ojczyzna”. Znalazły się na
niej dwie różne wersje filmu dokumentalnego ,,Częstochowa jakiej nie znamy” z historycznym
komentarzem z lat 60. XX w.
Wydawnictwa można nabyć
w Miejskim Centrum Informacji
Turystycznej przy alei Najświętszej Maryi Panny 65, Antykwarni ,,Niezależnej” Zbigniewa Biernackiego przy ul. Kopernika 4,
a także m.in. w salonikach prasowych w centrach handlowych
,,Promenada” i ,,Jagiellończycy”, przy ul. Jasnogórskiej 38
i ul. Iwaszkiewicza 8.
Katarzyna Gwara

Przy ul. Warszawskiej

Siłownia
„pod chmurką”

Oficjalne, główne miejskie obchody ,,Urodzin Niepodległej” odbędą się 11 listopada, ale okazji do świętowania nie zabraknie także w dni bezpośrednio poprzedzające tę datę.
W piątek, 9 listopada,
punktualnie o godz. 11.11
uczennice i uczniowie częstochowskich szkół wspólnie zaśpiewają hymn narodowy. Z
pomysłem
pod
hasłem
,,Wszyscy śpiewamy Hymn!”
wyszła Młodzieżowa Rada
Miasta.
Także 9 listopada odbędą
się uroczystości pod Pomnikiem Orląt Lwowskich, organizowane przez Zespół Szkół
im. Bolesława Prusa. Rozpoczną się o godz. 12.00 odśpiewaniem hymnu państwowego i wciągnięciem flagi na
maszt. Młodzież zaprezentuje
montaż słowno-muzyczny
oraz przypomni historyczną
rolę Lwowa w 1918 r. Pod pomnikiem zostaną złożone
wiązanki i znicze.
Dzień później, 10 listopada,
w sali koncertowej orkiestra
symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Justyny Maj zagra koncert ,,Częstochowianie - Niepodległej”.
Przy fortepianie zasiądzie Zbigniew Raubo – profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, jedyny jak dotąd polski
laureat prestiżowego Konkursu im F. Liszta w Utrechcie.
Usłyszymy ,,Koncert fortepianowy a-moll op. 17” Ignacego
Jana Paderewskiego oraz
,,Fantazję na tematy polskie
A-dur op. 13” Fryderyka Chopina. Koncert będzie też okazją, aby wręczyć tegoroczne
wyróżnienia „Tym, co służą
Miastu i Ojczyźnie”.
Główne uroczystości miejskie odbędą się w niedzielę,

11 listopada. O godz. 12.00 w
Archikatedrze Świętej Rodziny odbędzie się uroczysta
,,Msza święta za Niepodległą”, którą poprowadzi Metropolita Częstochowski ks.
arcybiskup Wacław Depo.
11 listopada – punktualnie
o godz. 11.11 – spod Galerii
Jurajskiej na ul. Strażackiej
wystartuje Częstochowski
Bieg Niepodległości, organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Częstochowy. Bieg odbędzie
się na atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
trasie o długości 10 km. Zapisy uczestniczek i uczestników
odbywały się poprzez stronę
www.zmierzymyczas.pl do 4
listopada. Wpisało się blisko
860 osób. Organizatorzy zapowiadają, że zapisy osobiste
będą jeszcze możliwe w biurze
zawodów. Więcej informacji o
imprezie można znaleźć pod
adresem: www.czestochowskibiegniepodleglosci.pl
Imprezę dla amatorek i
amatorów jak najbardziej aktywnego spędzania ,,urodzin
Niepodległej” przygotowali
także ,,Zabiegani”, którzy 11
listopada, na Promenadzie
Niemena, zapraszają na trening ,,Od świtu do zmierzchu”. Biegającym, chodzącym z kijkami, jeżdżącym na
rowerze lub spacerującym
będą towarzyszyć piosenki
żołnierskie oraz barwy narodowe. Trening rozpocznie się
o wschodzie słońca, czyli o
godz. 6.52, a zakończy o
16.03. Sztafety będą startować co pół godziny spod Centrum Handlowego Promenada w stronę Lasku Aniołowskiego. Więcej informacji
o tej inicjatywie można znaleźć na profilu „Zabieganych”
www.facebook.com/Zabiegani/

O godz. 16.00 w alei Sienkiewicza rozpocznie się uroczystość patriotyczna, podczas której przed Grobem
Nieznanego Żołnierza oraz
pod pomnikiem błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki zostaną złożone kwiaty. Następnie uczestniczki i
uczestnicy
uroczystości
przejdą na plac Biegańskiego. O godz. 17.00 rozpocznie
się tam pokaz multimedialny,
któremu będzie towarzyszyć
Apel Pamięci oraz złożenie
kwiatów przed pomnikiem
Józefa Piłsudskiego. W programie znajdzie się także m.
in. prezentacja uzbrojenia
okresu międzywojennego ze
zbiorów częstochowskich kolekcjonerów oraz premierowy
pokaz filmu „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Częstochowie”.
- Pragnąłbym, aby całe to
skłaniające do historycznej
refleksji, ale przecież radosne
święto, było dniem, który w
naszym mieście łączy wszystkie częstochowianki i częstochowian w duchu otwartego
patriotyzmu - zachęca do
wspólnego udziału w obchodach urodzin „Niepodległej”
prezydent
Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk.
Wiele spotkań, apeli, koncertów, akademii i konkursów
związanych z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości organizują w czasie
dni poprzedzających Święto
Niepodległości częstochowskie szkoły i przedszkola.
Przypominamy, że działa
specjalna miejska witryna
poświęcona ważniejszym wydarzeniom wpisującym się w
obchody Roku Niepodległości
w Częstochowie. Można ją
znaleźć
pod
linkiem:
www.100.czestochowa.pl/
Katarzyna Gwara

Uwaga! Oszust

Częstochowianka straciła
blisko 30 tysięcy złotych!
Ponad 203 tysięcy złotych
kosztowała
siłownia
„pod
chmurką”, która powstała przy
ulicy Warszawskiej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżet budżetu obywatelskiego.
Plac rekreacji powstał w ramach
zadania BO pod nazwą ,,OSA –
osiedlowo, sportowo, aktywnie”.
Oprócz budowy placu przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego, zadanie objęło też budowę skateparku na Wyczerpach,
placu do ćwiczeń typu street workout przy alei Kościuszki 13 oraz
placu rekreacji ruchowej przy ul.
Kuncewiczowej 9.
Inwestycja przy ul. Warszawskiej zaczęła się od rozbiórki na-

wierzchni dawnego kortu tenisowego, piłkochwytów oraz ogrodzenia. Na nawierzchni z kostki betonowej zainstalowano dwustanowiskowe urządzenia typu fitness oraz
małą architekturę w postaci stołu
do gry w „piłkarzyki”, ławek, koszy
na śmieci oraz tablicy informacyjnej. Plac otacza nowe ogrodzenie
panelowe z furtką. Wykonawca
prac odtworzył także trawniki, a
także wyrównał i oczyścił przyległy
teren.
Koszt robót przy stworzeniu placu zamknął się kwotą nieco ponad
203 tys. zł, a ich wykonawcą było
wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„KLON” z Częstochowy.
Katarzyna Gwara

60-latka myśląc, że pomaga uniknąć swojej synowej więzienia, przekazała
obcemu mężczyźnie blisko
30 tysięcy złotych. Niestety o tym, że padła ofiarą
oszustwa zorientowała się
zbyt późno...
Do 60-letniej kobiety zadzwoniła kobieta, która cały
czas płacząc, podała się za jej
synową i oświadczyła, że spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Miała rzekomo potrącić na pasach
starszą kobietę. Aby nie pójść
do wiezienia, miała wpłacić
odszkodowanie bliskim ofiary. Całość historii uwiarygodniała rozmowa z podszywającym się pod policjanta oszustem. 60-latka uwierzyła w tę
opowieść. Po jakimś czasie

pojawił się u niej kurier. Kobieta przekazała mu blisko
30 tysięcy złotych. O tym, że
padła ofiarą oszustwa niestety zorientowała się zbyt późno...
Co ciekawe, tego samego
dnia częstochowscy policjanci otrzymali jeszcze dwa podobne zgłoszenia. Na szczęście w tych przypadkach seniorzy nie dali się oszukać,
odkładali słuchawkę i sami
wybierali numer do najbliższych, dzięki czemu od razu
wychodziło na jaw, że ktoś
próbował wyłudzić od nich
pieniądze.

Apelujemy, w szczególności
do osób starszych,
o ostrożność!
l jeżeli rozmówca proponuje
ci, że możesz potwierdzić

autentyczność dzwoniącego policjanta pod numerem
112, zanim zadzwonisz,
sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę
l policja nigdy w takich lub
podobnych sytuacjach nie
prosi o przekazanie komukolwiek pieniędzy
l nie działaj pochopnie pod
presją czasu
l po rozmowie zadzwoń do
kogoś bliskiego na znany ci
numer telefonu by opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być ono tajemnicą
l w przypadku jakichkolwiek
podejrzeń, że rozmówca nie
jest członkiem rodziny czy
prawdziwym funkcjonariuszem NATYCHMIAST POWIADOM O TYM POLICJĘ
pod numerem 997 lub 112.
Katarzyna Gwara
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Powiatowy Przegląd Pieśni
Patriotycznych

Mirosław Skrzypczyk laureatem

Jak co roku, z okazji Narodowego
Święta Niepodległości, w Kłobucku odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych. Występy obserwowało
kilkaset osób.
Tegoroczną, IV edycję przeglądu, zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kłobucku, wspólnie z Gminą Lipie i Powiatową
Radą Kół Gospodyń Wiejskich z Kłobucka. Uczestnicy spotkali się w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. W przeglądzie wzięło udział 20 zespołów z terenu powiatu kłobuckiego, w składzie których wystąpiły panie i panowie reprezentujący środowiska kół gospodyń
wiejskich oraz stowarzyszeń emerytów i
rencistów.
Frekwencja jak zwykle na tym festiwalu, dopisała - piosenki patriotyczne słuchało i obserwowało kilkaset osób.

Wszystkich uczestniczących w przeglądzie przywitali współgospodarze imprezy:
Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew
Pilśniak, Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Janina Koślik Wśród gości i uczestników przeglądu
byli m.in. Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak, Radna Rady Powiatu Kłobuckiego
Aneta Kiepura, dyrektorzy i nauczyciele
ze szkół powiatowych i gminnych, lokalni
działacze strażaccy i społeczni oraz inni
mieszkańcy naszego powiatu.
Na zakończenie wspólnego wieczoru,
inspirującego artystycznie i patriotycznie,
organizatorzy uhonorowali pamiątkowymi dyplomami, wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie.

M STÓ W

Modernizacja drogi dojazdowej
Droga dojazdowa do
gruntów rolnych Kobyłczyce-Mokrzesz wkrótce
przejdzie modernizację.
Inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu
województwa śląskiego.
Przypomnijmy, gmina
Mstów złożyła dwa wnioski
o środki budżetu województwa śląskiego na wykonanie odcinków dróg
dojazdowych do pól w ramach tzw. Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Jeden dotyczył remontu drogi dojazdowej
do gruntów rolnych i do
oczyszczalni ścieków w Jaskrowie. Druga natomiast
to odcinek dojazdowy do
gruntów rolnych Kobyłczyce-Mokrzesz.
Ten pierwszy od razu znalazł się na liście
rankingowej i inwestycja została wykonana. Drugi z kolei wylądował na liście
rezerwowej. Kilka dni temu został przesunięty i wybrany do dofinansowania.
Prace na tym odcinku już się rozpoczęły.
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Kobyłczyce-Mokrzesz
jest to droga

Tegorocznym laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej
„Za naprawianie świata” został Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel z Zespołu Szkół
w Szczekocinach oraz Prezes
Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im.
W. Zwierkowskiego.
Organizatorem nagrody od 12
lat jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nagroda im. Ireny
Sendlerowej „Za naprawianie
świata” przyznawana jest corocznie przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu. Fundatorami nagrody
głównej są Edukacyjna Fundacja im. prof. R. Czerneckiego,
Fundacja Signum. Program
wspierają finansowo Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, program Szkoła Ucząca Się i darczyńcy indywidualni.
Podczas ceremonii wręczenia nagrody,
która odbyła się w Muzeum POLIN, laureat
wspominał jeden z ważnych momentów
w swojej pracy uwieczniony na fotografii.
Zdjęcie zrobiono na dawnym cmentarzu
żydowskim, gdzie przez lata stały publiczne
szalety, a od lat 90. – prywatne budynki.
W ramach efemerycznej akcji artystycznej
„Powidoki” w 2011 r. Mirosław Skrzypczyk
z uczniami postanowili przywrócić pamięć
o żydowskiej społeczności miasta: przygotowali frotaże fragmentów odnalezionych
macew oraz powiesili je na sznurach.
– Padał wtedy deszcz i fragmenty frotaży pod wpływem wody zaczęły się odrywać i mieszać z mokrą ziemią. Zrozu-

miałem wtedy naprawdę, że tamtego
świata nie da się przywrócić, że można
go tylko przywoływać na chwilę, na moment. To staram się robić.
Laureat przyznał, że do dziś wspomina
nauczycielkę, Alinę Kowalczykową, która
miała olbrzymi wpływ na jego życie.
– Dziś jedna z moich wychowanek sama podejmuje działania dotyczące dialogu międzykulturowego i   prowadzi
warsztaty w ramach konferencji o Sprawiedliwych, na której teraz jesteśmy.
Dlatego czuję się tylko małym ogniwem
w pewnym łańcuchu nauczycielsko-uczniowskim.
To właśnie tacy nauczyciele i nauczycielki pokazują, czym jest współczesne
dziedzictwo Sprawiedliwych – tych, którzy w czasie II wojny światowej pomagali
Żydom.

O LS Z T YN

Żywa flaga w Olsztynie
gminna, gospodarcza - stanowi komunikację do pól dla mieszkańców Kobyłczyc
i Mokrzeszy. Istniejąca infrastruktura
drogowa na tym odcinku nie jest zadowalająca. Zakres projektu zakłada m.in.
wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną (z podbudową
tłuczniową), wraz z utwardzeniem poboczy, odwodnieniem. Wartość inwestycji:
850.000,00 zł.

B LAC H OW N I A

Kompleksowy remont
coraz bliżej
Wniosek złożony
przez Burmistrz
Sylwię Szymańską
na dofinansowanie
remontu
ulicy
Wczasowej w Blachowni został pozytywnie oceniony
formalnie
przez
Wojewodę Śląskiego i skierowany do
oceny merytorycznej, która zakończy się w pierwszej
połowie listopada.
W ramach „Programu
rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019”
zamierzamy w roku przyszłym całkowicie zmodernizować ulicę Wczasową za
ponad 900 tys. zł.
To ważny szlak komunikacyjny dla

Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
– 221 uczniów
i 17 nauczycieli
olsztyńskiej Szkoły Podstawowej
utworzyło żywą flagę Polski.

mieszkańców, ale również kluczowy dojazd do północnej strefy naszego oczyszczanego zalewu i położonej w jego linii
brzegowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Obchody związane ze świętem niepodległości w szkole przy ulicy Kuhna rozpoczęły się na początku października. - Zaczęliśmy od apelu poświęconego wybitnym Polakom pochodzącym z Olsztyna,
Częstochowy i okolic. Apel przygotował
Samorząd Uczniowski pod opieką nauczycielek: M.Bugaj i A.Rebane-Jakubczyk – informuje reprezentantka szkoła.
Poza tym zaplanowano również akademię
z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, prezentację 100 slajdów, 100

najważniejszych wydarzeń w 100 rocznicę
odzyskania niepodległości. - Podsumujemy wszystkie działania i przedsięwzięcia
podjęte przez uczniów i nauczycieli dla
NIEPODLEGŁEJ
w trakcie uroczystej
WIECZORNICY. Będziemy prezentować
laureatów konkursów plastycznych, literackich i wokalnych oraz wywiad z uczestnikiem II wojny światowej. Udamy się na
Miejsce Straceń, gdzie zapalimy 100 zniczy i złożymy kwiaty. Znicze zapłoną również na grobach żołnierzy na cmentarzu
parafialnym oraz na mogiłach nieznanych
żołnierzy w lasach olsztyńskich – zapowiadają reprezentanci szkoły. Placówka
przyłączy się też do wspólnego śpiewania
czterech zwrotek hymnu Polski, które odbędzie się 9 listopada o godz.11.11.
Oprac. Katarzyna Gwara

4.

ŚRODA-CZWARTEK, 7-8 LISTOPADA 2018

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Korupcja w urzędzie pracy
Śledczy zatrzymali 13
osób w prowadzonym śledztwie dotyczącym korupcji
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu. Sprawa ma
związek z płatną protekcją
przy udzielaniu pomocy
w uzyskaniu dotacji i wyłudzaniu środków pochodzących z budżetu państwa oraz
Unii Europejskiej na prowadzenie działalności gospodarczej.
Policjanci z Wydziału do
Walki z Korupcją Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali końcem października kolejne 6 osób, które udzielały
korzyści majątkowych pośrednikom powołującym się przy tym na wpływy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.
Zatrzymane w tej sprawie cztery osoby,
otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto wręczały korzyści majątkowe w postaci pieniędzy osobom pośredniczącym w uzyskaniu tego
rodzaju dotacji pochodzących z środków
budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.
Dwaj pozostali z zatrzymanych, to pośrednicy w załatwianiu dotacji osobom
ubiegającym się o dofinansowanie, powołując się na wpływy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

Jastrzębscy policjanci interweniowali wobec matki, która znajdując się
pod wpływem alkoholu, zajmowała się
7-letnią córką. 33-latka miała w organizmie prawie trzy promile alkoholu.
Jeżeli okaże się, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem kobieta naraziła dziecko na bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia, grozić jej
będzie kara 5 lat więzienia.
Policjanci z jastrzębskiej komendy zostali wezwani na interwencję do jednego
z mieszkań przy ulicy Marusarzówny,
gdzie według zgłoszenia nietrzeźwa matka
W sprawie tej śledczy zatrzymali jedną
kobietę oraz pięciu mężczyzn w wieku od
28 do 48 lat, którzy usłyszeli zarzuty
w Śląskim Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Wobec zatrzymanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe oraz jak dotąd zabezpieczono na poczet przyszłych
kar i grzywien łącznie 74 tys. zł. Sprawa
prowadzona przez wydział antykorupcyjny katowickiej komendy wojewódzkiej jest
wielowątkowa i ma charakter rozwojowy.
Jak dotąd w śledztwie zatrzymano 13
osób, a zarzuty usłyszało łącznie 18 osób.
Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Mając 2,5 promila opiekowała
się trzymiesięcznym dzieckiem
Prawie 2,5 promila alkoholu miała
25-letnia bytomianka, która zajmowała się 3-miesięczną córką. Ojciec zabrał dziecko kobiecie, gdy ta była na
imprezie. Matka dziewczynki odpowie
przed prokuratorem. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi jej do 5 lat
więzienia.
Dyżurny komisariatu w Stroszku otrzymał zgłoszenie od anonimowego rozmówcy, który poinformował, że chodnikiem
idzie pijany mężczyzna a z nim jest małe
dziecko. Stróże prawa, którzy przyjechali
na miejsce stwierdzili, że od ojca dziecka
wyczuwalna jest woń alkoholu. Badanie
stanu trzeźwości wykazało u niego niespełna 0,3 promila alkoholu w organizmie. Z relacji mężczyzny wynikało, że rano przyjechał do swojej byłej partnerki,

Matka z trzema promilami

aby odwiedzić swoją 3 miesięczną córkę.
Nie zastał jej w mieszkaniu i dowiedział
się, że kobieta z dzieckiem pojechała dzień
wcześniej do centrum na imprezę. Bytomianin pojechał tam i faktycznie w mieszkaniu zastał pijaną matkę. Ze względu na
jej stan zabrał córkę. Po tych wyjaśnieniach, policjanci pojechali pod wskazany
adres. Badanie matki dziewczynki wykazało u niej prawie 2,5 promila alkoholu
w organizmie. Bytomianka trafiła do policyjnego aresztu. Ojca dziecko poddano
ponownemu badaniu alkomatem i wynik
wykazał, że jest już trzeźwy. Dlatego
dziewczynka trafiła pod jego opiekę. Matka dziewczynki usłyszała już zarzut. Bytomianka odpowie przed prokuratorem.
Grozi jej nawet do 5 lat więzienia. Ponadto stróże prawa poinformują o zdarzeniu
sąd rodzinny.

opiekuje się 7-letnią córką. Przybyli na
miejsce policjanci zastali dziecko oraz nietrzeźwą matkę. Mundurowi przebadali jastrzębiankę na zawartość alkoholu i okazało się, że ma ona w organizmie blisko
trzy promile. Dziewczynką zaopiekowała
się babcia, a mieszkanka Jastrzębia trafiła do policyjnego aresztu. W mieszkaniu
były porozrzucane puszki, butelki oraz
niedopałki po papierosach. Dokumentacja w tej sprawie trafi niebawem do sądu,
a policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności sprawy. Jeżeli potwierdzi się, że
33-latka naraziła dziecko na niebezpieczeństwo, grozić jej może 5 lat więzienia.

Recydywista zatrzymany
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, na wniosek policjantów i prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego
aresztowania 52-latka podejrzanego o usiłowanie rozboju. Napastnik sterroryzował
ekspedientkę, zażądał wydania pieniędzy, a następnie
uciekł. Z uwagi na to, że
mieszaniec Jastrzębia przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, w więzieniu może spędzić 18 lat.
Do zdarzenia doszło w sobotę,
około godziny 13.00. Mężczyzna
wtargnął do jednego ze sklepów przy ulicy
Rybnickiej, zagroził sprzedawczyni nożem
i zażądał od niej wydania pieniędzy. Pomiędzy mężczyzną, a kobietą doszło do
szamotaniny. Jastrzębianka zdołała wybiec ze sklepu. Sprawca uciekł. Policjanci
bardzo szybko przyjechali na miejsce zdarzenia, ustalili rysopis sprawcy napadu
i rozpoczęli poszukiwania napastnika.
Stróże prawa sprawdzali wszystkie możli-

we miejsca, gdzie mógł ukrywać się
sprawca rozboju. Już po kilku godzinach
kryminalni zatrzymali 52-latka.
Jastrzębski sąd, na wniosek policji
i prokuratury, zastosował wobec sprawcy
przestępstwa tymczasowy 3-miesięczny
areszt. Z uwagi na to, że mieszaniec Jastrzębia przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, w więzieniu może spędzić 18 lat. Za popełnione przestępstwo
grozi mu kara do 18 lat więzienia.

Włamywacze zatrzymani
na gorącym uczynku

Uprowadzili 33-latkę
Kryminalni z chorzowskiej komendy
odnaleźli poszukiwaną 33-letnią mieszkankę Chorzowa. Jak się okazało, kobieta była bezprawnie przetrzymywana
w jednym z mieszkań w ościennym
mieście. Dzięki zaangażowaniu chorzowskich mundurowych powróciła
już do domu.
Gdy tylko do chorzowskiej komendy
wpłynęły materiały dotyczące zaginięcia
33-letniej mieszkanki miasta, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni. Jak wynikało z zawiadomienia, kilka dni wcześniej
kobieta miała pojechać do jednego ze śląskich miast i od tego czasu nie było z nią

żadnego kontaktu. Jak ustalili mundurowi. mieszkanka Chorzowa mogła zostać
uprowadzona. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kryminalnych już po kilku godzinach ustalili oni możliwe miejsce jej
przetrzymywania. Ich podejrzenia okazały
się słuszne. Gdy weszli do jednego
z mieszkań na terenie ościennego miasta,
odnaleźli tam zaginioną. Śledczy ustalili,
że kobieta przyjechała w odwiedziny do
swojego znajomego. Mężczyzna jednak
nie zamierzał jej wypuścić z mieszkania
i bezprawnie pozbawił ją wolności oraz
uniemożliwił jej kontakt z kimkolwiek.
Sprawca bezprawnego pozbawienia wolności został zatrzymany.

Chciał popełnić samobójstwo
Policjanci z Tychów odnaleźli w lesie 23-letniego mężczyznę, który
oznajmił swojej partnerce, że zamierza
popełnić samobójstwo. Zaniepokojona
kobieta zaalarmowała policję i poprosiła o pomoc. Szybka i skuteczna interwencja mundurowych najprawdopodobniej zapobiegła tragedii.
Zaniepokojona kobieta powiadomiła
mundurowych, że jej 23-letni partner zamierza popełnić samobójstwo. Mężczyzna

powiedział, że stracił sens życia i chce ze
sobą „skończyć”. Na szczęście kobieta
szybko powiadomiła o sytuacji policjantów,
którzy natychmiast postanowili działać.
Policjanci patrolowali tereny lasu, znajdującego się w pobliżu miejsca zamieszkania
desperata. W krótkim czasie mundurowi
zlokalizowali mężczyznę i wezwali pogotowie, następnie został on poddany konsultacji lekarskiej i wrócił do domu. Szybka i
skuteczna interwencja mundurowych najprawdopodobniej zapobiegła tragedii.

Katowiccy policjanci udaremnili
włamanie do salonu jubilerskiego.
Mundurowi w nocy zatrzymali 3 sprawców, gdy ci usiłowali dostać się do
sklepu przez piwnicę. Zatrzymani na
gorącym uczynku mężczyźni usłyszeli
zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem i trafili do policyjnego aresztu.
Zostali doprowadzeni do prokuratury,
a później decyzją sądu, na 3 miesiące
trafili do aresztu. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach wpadli na trop trójki włamywaczy. Mężczyźni
planowali okraść salon jubilerski w Piekarach Śląskich. W tym celu w nocy postanowili włamać się do sklepu przez
piwnicę. Katowiccy śledczy, wspierani
przez śląskich antyterrorystów, zatrzy-

mali rabusiów na gorącym uczynku, gdy
ci usiłowali dostać się do salonu jubilerskiego. Tym sposobem policjanci udaremnili kradzież cennej biżuterii. Sprawcy to mieszkańcy Katowic i Dąbrowy
Górniczej w wieku 47, 38 i 36 lat. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już zarzut usiłowania włamania, ale
sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone,
że mają oni na swoim koncie także inne
przestępstwa przeciwko mieniu. W wynajmowanych przez jednego z nich pomieszczeniach śledczy odnaleźli także
sprzęt elektroniczny najprawdopodobniej pochodzący z włamania. Łączna
wartość zabezpieczonych łupów wynosi
blisko 100 tys. zł. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury w Piekarach
Śląskich. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanych, o który
wnioskowali śledczy i prokuratura. Grozi
im kara do 10 lat więzienia.
Oprac. Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

MEDYCYNA

POGRZEBY

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

l

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

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

US£UGI
POGRZEBOWE

LOMBARDY

tel. 34 327 10 56
603 471 221

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

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

SZYBKA GOTÓWKA za:

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

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

WAGI

www.kapssc.pl

MEBLE / MOTORYZACJA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 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
MATRYMONIALNE
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo – pozna
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może
posiadać dzieci. Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE 	

Treść ogłoszenia:

– SPRZEDAM
– PRACA

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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MOTORYZACJA / KULTURA

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

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!

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

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486
Wybrane samochody na dzień 30 października 2018 r.

OPEL INSIGNIA 1.8 E,
rok prod. 2012



34.900-36.900 zł

KIA SPORTAGE
1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon

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

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

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

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





42.800 zł

53.900 zł

35.900 zł

5.500 zł

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
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
2.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
5.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004 
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,

 47.900 zł



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

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

21.800 zł
kraj., serwis.
FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod. 2009, I – wł. 32.900 zł
24.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I –właśc.
6.700 zł
HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005
14.900 zł
MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,
59.900 zł
4x4, kraj., I – wł., F. VAT
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 25.900 zł
OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015,
34.900 - 37.900 zł
krajowy, I - wł.
12.800 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012,
35.900 zł
kraj., I – wł.
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010,
25.900 zł
163 KM

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006

n PEUGEOT 508 2.0 HDI, rok prod. 2014,

kraj., I – wł., serwis., F. VAT

n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

11.800 zł
44.900 zł

18.900 zł
kraj., I – wł., F. VAT
RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 31.900 zł
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
27.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
8.900 zł
SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 
SEAT LEON 1.4 E+LPG, rok prod. 2000,
9.800 zł
kraj., I – wł. 
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
32.900 zł
I – wł. 
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
32.900 zł
kraj., I – wł.
18.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
19.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,
16.900 - 19.900 zł
rok prod. 2006 - 2009, 5 szt.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł

KULTURA
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KULTURA

stanisława celińska
z zespołem pod kierownictwem

MacieJa MURasZkO

www.stanislawacelinska.pl

w cZęstOchOwie
k O n c e R t
2 grudnia (niedziela) godz. 18.00 | FILHARMONIA
Ceny biletów: 119 zł, 99 zł, 79 zł
Miejsce koncertu: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, ul. Wilsona 16. 42-202 Częstochowa
Organizator: Feeling Factory. Ul. Kamionki 25, 32-566 Alwernia. Tel.: +48 664 689 184
Bilety do nabycia w kasie Filharmonii Częstochowskiej, ul. Wilsona 16. Tel.: +48 34 324 42 30, +48 795 451 438
Bilety online: www.ebilet.pl, www.biletin.pl/pl, www.kupbilecik.pl, www.eventim.pl, www.bilety 24.pl

KULTURA
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P RO G R A M T V – Ś RO DA 7 L I S TO PA DA 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 359;
serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc.
51; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3925; 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.VII; odc. 80
- Potęga immunitetu;
serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.I;
odc. 2 - Uniknąć śmierci;
serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
4/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
121; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:50 Natura w Jedynce –
Dziki Istambuł; film
dokumentalny; Austria
(2017)
13:50 The Wall. Wygraj
marzenia - kulisy;
teleturniej
14:00 Elif; s.II; odc. 360;
serial; Turcja (2014)
14:50 Big Music Quiz kulisy; teleturniej
muzyczny
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 53
16:05 Wieczna miłość; odc.
52; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie
niepodległości; /13/;
felieton
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3926; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3369;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
122; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
5/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 54
20:55 Liga Mistrzów; Wielka
Brytania (2018)
22:55 Liga Mistrzów skróty; Wielka Brytania
(2018)
00:25 Bez tożsamości; odc.
3; serial; Hiszpania (2016)
01:05 Kompania X; s.II; odc.
9; serial; Kanada (2015)
01:55 wojsko – polskie.pl;
odc. 35; reportaż
02:30 Blef Coogana; film
fabularny; USA (1968)
04:10 Notacje – Tomas
Venclova. Litewski poeta
z Yale; cykl dokumentalny

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 31
ed. 3; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1396; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 150
„Pieniądze to nie
wszystko”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (208)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc.
47 „Halloween”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1935; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 32
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 72;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 159; teleturniej
15:05 M jak miłość; odc.
1396; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 325
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2465;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 48;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc.
196 „Przypadkowe pary”
sezon 10; serial
komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 83; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1935; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1936; serial obyczajowy
TVP
20:35 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 22; felieton
20:50 Na dobre i na złe; odc.
719; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 205
„Rodzinka”; serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks –
Francuski pocałunek;
komedia romantyczna;
USA, Wielka Brytania
(1995)
00:30 O mnie się nie martw;
s. IX odc. 8/13; serial
komediowy TVP
01:30 Defekt; odc. 1/9; serial
sensacyjny TVP
02:35 Świat bez tajemnic –
Syria, Legiony świętej
wojny; film dokumentalny;
Francja (2015); reż.:Yacine
Benrabia, Farouk Atig
03:40 Codzienna 2 m. 3;
odc. 18; serial komediowy
TVP
04:10 Codzienna 2 m. 3;
odc. 19; serial komediowy
TVP

POLSAT
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
(708); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(709); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (8); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (771);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (52); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (718);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2755); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (644);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (287);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (277); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2756); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (306); serial
komediowy
20:00 Świat według
Kiepskich (538); serial
komediowy
20:35 Taxi; komedia
sensacyjna, Francja 1998.
Daniel Morales (Samy
Naceri), do niedawna
jeżdżący na motorowerze
w charakterze dostawcy
pizzy, właśnie rozpoczyna
pracę jako taksówkarz.
Jest mistrzem kierownicy
i uwielbia dużą prędkość.
Jego wyczyny na drodze
bardzo drażnią francuską
policję…
22:35 Sala samobójców;
dramat obyczajowy,
Polska 2010. Dominik
(Jakub Gierszał) jest
wrażliwym
osiemnastolatkiem. Jego
rodzice: Beata (Agata
Kulesza) i Andrzej
(Krzysztof Pieczyński)
Santorscy są pochłonięci
robieniem kariery
i romansami…
1:00 Wykolejony; thriller,
Wielka Brytania/USA 2005
3:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,
w którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5486) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
12 (10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9
(38/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2325) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (968) program obyczajowy
12:00 Szpital (857) program obyczajowy
13:00 Szkoła (620) program
14:00 19 + (321) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(2/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (621) program
16:30 19 + (322) - program
17:00 Szpital (858) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (969) program obyczajowy
19:00 Fakty (7616) informacje
19:35 Sport (7599) informacje
19:45 Pogoda (7596) informacje
19:50 Uwaga! (5487) program
20:10 Doradca smaku 9
(39/40) - program
20:15 Na Wspólnej
16 (2776) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (210) program
21:30 Ameryka Express
(10/13) - program
23:05 Planeta singli komedia, Polska 2016.
Ania Kwiatkowska
(Agnieszka Więdłocha)
pracuje jako nauczycielka
muzyki w jednej z
warszawskich szkół
podstawowych. Jest
romantyczką, ale brakuje
jej pewności siebie.
Idealnej drugiej połówki
szuka na portalach
randkowych. Kolejne
spotkanie ma się odbyć w
walentynkowy wieczór,
niestety potencjalny
partner nie przychodzi…
01:55 Oszuści (5/10) - serial,
USA. Ezra, Richard i Jules
są coraz bliżej Maddie.
Jednocześnie odkrywają
uroki nowego życia. Lenny
w tym czasie porządkuje
sprawy pozostawione
przez Sally. Maddie jest
zdruzgotana, gdy
otrzymuje od Doktora
nowe zadanie…
02:55 Uwaga! (5487) program
03:25 Moc Magii(TVN noc)
(302/351) - program

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 86
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 143
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 5
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 7
11:00 Nash Bridges; serial
fabularny, USA 1999
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2009
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 15
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 16
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 95
15:55 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2009
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2010;
odc. 13
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 143
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 144
20:00 Ocalona; akcja, USA,
Wielka Brytania 2015.
Kate Abbott (Milla
Jovovich), pracownica
amerykańskiej ambasady
w Londynie, jest
świadkiem zamachu
bombowego. Cudem
unika śmierci z rąk
zabójcy (Pierce Brosnan).
W trakcie śledztwa policja
znajduje ślady, które
wskazują na Kate…
22:00 Donnie Brasco; akcja,
USA 1997. Tajny agent
FBI, porzuca swoją
rodzinę i dzieci, aby wejść
w struktury mafijne i
zrealizować niebezpieczne
zadanie. Wysłany, aby
unieszkodliwić
niebezpiecznego
gangstera, wsiąka w
środowisko przestępcze…
00:25 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia 2016;
odc. 17
01:20 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 1
02:15 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
02:55 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:55 Przypadki Cezarego
P.; serial fabularny, Polska
2015; odc. 7
04:25 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 13
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 14

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 28; serial TVP
06:20 Na sygnale; odc. 142
„Kurs kolizyjny”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 143
„Stłuczka”; serial
fabularyzowany TVP
07:30 Daleko od szosy; odc.
4/7 - Oczekiwanie; serial
TVP
08:55 M jak miłość; s.I; odc.
920; serial TVP
09:55 O mnie się nie martw;
s. IX odc. 8/13; serial
komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.X; odc.
206 „Trzymaj się za
portfel!” sezon 10; serial
komediowy TVP
11:30 Ranczo; s.V; odc. 55 Wielki powrót; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.V; odc. 56 Amerykańska baza; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.V;
odc. 68 - Rabunek; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.V;
odc. 69 - Ogrodnik; serial
kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
163 - Podziemna apteka
16:20 Na sygnale; odc. 143
„Stłuczka”; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.V; odc. 57 Człowiek z Rio; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.V; odc. 58 Obcy krajowcy; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 29; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 70 - Eden; serial
kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.III;
odc. 30 - Anioł Stróż na
czterech łapach; serial
kryminalny TVP
21:15 Ranczo; s.V; odc. 59 Doktor Wezół; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.V; odc. 60 Włoski rozłącznik; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 71 - Powrót Piotra;
serial kryminalny TVP
00:10 Rodzinka.pl; odc. 247
sezon 13; serial
komediowy TVP
00:40 Na sygnale; odc. 204
„Happy End”; serial
fabularyzowany TVP
01:15 Ratownicy; odc. 3/13;
serial TVP
02:15 Ratownicy; odc. 4/13;
serial TVP
03:10 Daleko od szosy; odc.
4/7 - Oczekiwanie; serial
TVP
04:40 M jak miłość; s.I; odc.
920; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:20 Familiada; odc. 2425;
teleturniej
06:50 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia sokiem
płynąca
07:30 Śpiewające fortepiany
(24)
08:35 Rodzina wie lepiej;
/27/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 295
ed. 5; teleturniej
09:45 Big Music Quiz (19);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /52/ - „Wyszłam
za mąż zaraz wracam” Ewa Bem
10:55 Familiada; odc. 2425;
teleturniej
11:35 Życie to Kabaret – 10
Paranienormalnych
historii (1-2); reportaż
13:45 Śpiewające fortepiany
(25)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (1);
widowisko
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (2);
widowisko
16:55 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (3);
widowisko
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Róże i pomidory;
magazyn kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (91)
Rejs dla zuchwałych; cykl
reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 19 (73)
Macedonia „Jezioro
Ochrydzkie”
19:40 Rodzina wie lepiej;
/27/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(26)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (81) - Dopalacze i
rozweselacze - pozwalać
czy zabraniać?
22:20 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (6) - Dziennikarz
i prezenter; cz. 2
23:15 Koło fortuny; odc. 294
ed. 5; teleturniej
23:55 Gwiazdy, gwiazdki,
gwiazdeczki. Melodie
sprzed lat - Krzysztof
Cugowski
00:30 Niezapomniane
Koncerty – Festiwal
Muzyki Tanecznej - Kielce
2018 (7); koncert
01:30 Niezapomniane
Koncerty – Opole 2018 na
bis - Andrzej Piaseczny,
Krzysztof Krawczyk,
Leszcze, Blue Cafe;
koncert
02:30 Kierunek Kabaret; /64/
03:30 Rozrywka Retro – Im
dalej w las tym wiekszy
Szum (2); widowisko

TVN7
05:05 Ukryta prawda
(Klaudia ) (379) magazyn obyczajowy
06:10 Sąd rodzinny (156) program sądowy
07:05 Szpital (437) program obyczajowy
08:05 Brzydula (53/55) serial obyczajowy
08:35 Brzydula (54/55) serial obyczajowy
09:10 Kryminalni (11/14) serial kryminalny
10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (205) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (157) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (611) program sądowy
14:55 Szpital (438) program obyczajowy
15:55 Dr House VII (23) serial obyczajowy, USA
16:50 Kryminalni (12/14) serial kryminalny
17:55 Brzydula (55) - serial
obyczajowy
18:25 Brzydula (56/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (206) program obyczajowy
20:00 Zanim zasnę - film
sensacyjny, USA/Wielka
Brytania/Francja/
Szwecja 2014. Christine
codziennie budzi się, nie
pamiętając, kim jest, i nie
potrafiąc przypomnieć
sobie żadnych faktów z
przeszłości. Będąca
efektem wypadku sprzed
lat amnezja sprawia, że
jest uzależniona od
otaczającego ją troską
męża. W celu
uporządkowania
rzeczywistości prowadzi
pamiętnik…
21:55 Jonestown: Raj
utracony - film. Relacja
ostatnich 5 dni
poprzedzających masowy
mord i zbiorowe
samobójstwo członków
Świątyni Ludu Jima
Jonesa…
00:10 Jurassic World - film
przygodowy, USA 2015.
Zgodnie z wielkim
marzeniem swojego
pomysłodawcy, budowa
parku dochodzi do skutku.
Turyści z całego świata
zjeżdżają, by podziwiać nie
tylko przywrócone do
życia dinozaury, lecz
również genetycznie
zmodyfikowaną atrakcję –
Indominus rex. Stworzone
w laboratorium zwierzę
posiada nie tylko ogromną
siłą, lecz również
inteligencję. Gdy podejmie
próbę ucieczki w
niebezpieczeństwie znajdą
się wszyscy przebywający
na wyspie…
02:45 Moc Magii (302/355) program

TVN STYLE
05:35 Na widelcu z Gokiem
Wanem (1/10) - program
rozrywkowy
06:35 Afera fryzjera 5 (4/12)
- program rozrywkowy
07:20 Ugotowani 7 (13) program kulinarnorozrywkowy
07:55 Ugotowani 7 (14) program kulinarnorozrywkowy
08:30 Apetyt na miłość 4
(6/12) - program
rozrywkowy
09:30 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (7/8) - reality
show
10:15 Sablewskiej sposób
na modę 8 (12) - program
rozrywkowy
11:00 Perfekcyjna Pani
Domu (5/10) - program
rozrywkowy
12:00 Kuchenne rewolucje
15 (13/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
13:05 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (2/8) - reality
show
13:50 Zaskocz mnie! 2
(6/10) - program
rozrywkowy
14:25 Dziewczyny z
wypiekami (4/8) program
15:00 Ostre cięcie 6 (5/12) program
15:45 Eksperci domowego
budżetu 5
17:05 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (8/10)
- program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje 7
(6/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 9 (9/10) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy 3
(11/12) - reality show
20:40 Misja ratunkowa
2 (10) - program
rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16
(18/22) - magazyn
22:55 Zanim Cię zobaczę
(2/8) - program
23:55 Randka z Internetu
00:25 Pocałunek w ciemno 4
(1/6) - program
01:35 Współczesna
dziewczyna (dozwolone
od lat 18)
02:05 Najsztub słucha Anna CzartoryskaNiemczycka (3/5) - talk
show
02:35 W roli głównej –
Maciej Musiał (4/6) - talk
show
03:05 W roli głównej –
Magda Schejbal (8) - talk
show
03:35 Wiem, co jem 4
(7/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 3 (16) magazyn
04:35 Wiem, co jem (1/16) magazyn

TVP SPORT
06:05 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
71kg kobiet
07:40 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
89kg mężczyzn
09:15 Snooker - Champion
of Champions 2018
11:55 Hokej na lodzie NHL): New York Rangers
- Montreal Canadiens
13:30 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
96kg mężczyzn
15:25 Snooker - Champion
of Champions 2018
16:00 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
76kg kobiet
17:55 Snooker - Champion
of Champions 2018
18:45 Pełnosprawni; odc.
274; magazyn dla
niepełnosprawnych
19:15 Liga Mistrzów
(studio); Wielka Brytania
(2018)
20:55 Liga Mistrzów; Wielka
Brytania (2018)
22:55 Liga Mistrzów - skróty;
Wielka Brytania (2018)
00:20 Snooker - Champion
of Champions 2018
03:05 Boks - KnockOut
Boxing Night - Zakopane walka wieczoru: K.
Włodarczyk - A. Sands
04:05 Boks - World Boxing
Super Series: Taylor Martin

TV4

6:00 Dragons Den - jak
zostać milionerem (3);
reality show
7:05 Przygody Kota w
Butach (8); serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (9); serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (57);
reality show
9:00 Septagon (37); serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (27);
reality show
11:25 Benny Hill (31);
program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji
(14); serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji
(15); serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(476); serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(45) telenowela
16:55 Światło twoich oczu
(45) telenowela
18:00 Septagon (38); serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(477); serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (247); serial
kryminalny
21:00 Oko za oko (11); serial
obyczajowy
22:00 Reakcja łańcuchowa;
POLSAT SPORT
thriller, USA 1996. Grupa
6:00 Magazyn Fortuna 1.
naukowców prowadzi
sfinansowane przez
ligi; magazyn piłkarski.
tajemniczego Paula
Podsumowanie wydarzeń
Shannona (Morgan
kolejki na zapleczu
Freeman) badania na
Ekstraklasy
temat możliwości
7:50 Siatkówka mężczyzn;
wykorzystania wody jako
PlusLiga; mecz: Aluron
źródła taniej energii. Kiedy
Virtu Warta Zawiercie dokonują przełomowego
Cerrad Czarni Radom
odkrycia, w laboratorium
9:50 Siatkówka mężczyzn; 1.
dochodzi do eksplozji…
liga; mecz: Stal Nysa 0:20 Trampolina (8);
KPS Kielce
program rozrywkowy
12:45 Piłka nożna; Puchar
Polski; mecz 1/16 finału: 1:20 Tuż przed tragedią (2);
serial dokumentalny.
Apklan Resovia - Lechia
Rekonstrukcja wydarzeń,
Gdańsk
które poprzedziły
15:30 Siatkówka mężczyzn;
największe katastrofy
PlusLiga; mecz:
współczesnego świata. W
Jastrzębski Węgiel - PGE
serialu wykorzystywano
Skra Bełchatów
nagrania archiwalne czy
18:00 Siatkówka mężczyzn;
symulacje komputerowe.
PlusLiga; mecz: PGE Skra
O tragediach opowiadają
Bełchatów - Asseco
ich...
Resovia Rzeszów
2:25 Interwencja; magazyn
20:30 Siatkówka mężczyzn;
reporterów
PlusLiga; mecz: ZAKSA
2:45 Interwencja; magazyn
Kędzierzyn-Koźle reporterów
Jastrzębski Węgiel
3:00 Disco Polo Life;
23:00 Boks
program muzyczny
1:00 Sporty walki; KSW.
4:00 Top 10 - lista
Relacja z gali
przebojów; program
zorganizowanej przez
muzyczny
największą w Polsce
5:00 Top 10 - lista
federację zajmującą się
przebojów; program
promowaniem MMA
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 7
listopada; felieton
07:00 Napoleon – Moskwa;
serial; Polska, Francja
(1990)
08:00 Archiwum zimnej
wojny; magazyn
08:40 Jak było?; program
publicystyczny
09:20 Historia Polski –
Ewangelia i bunt; film
dokumentalny
10:20 „Sensacje XX wieku”
– Krew, miłość, zdrada;
widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
11:45 11 listopada w PRL u; film dokumentalny
12:45 Marszałek Piłsudski;
odc. 5; serial TVP
13:45 Wszystkie kolory
świata – Sycylia.
Wulkaniczna piękność;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
14:40 Rodzina Niepodległej
Film dokumentalny
15:40 Konwój: Bitwa o
Atlantyk; odc. 2/4
Polowanie; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
16:40 Historia Polski –
Chodzi nie o mnie, ile o
lasy, góry, pola...; film
dokumentalny
17:50 Było, nie minęło
18:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956; cykl
reportaży
18:55 Napoleon –
Kapitulacja; serial; Polska,
Francja (1990)
20:00 Cała prawda o
Grekach; odc. 1/2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
21:05 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 7/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
22:00 Polski 100 lat
(premiera)
22:40 Mała Moskwa; dramat;
Polska (2008);
reż.:Waldemar Krzystek;
wyk.:Lesław Żurek,
Svetlana Khodchenkova,
Dimitrij Uljanov, Elena
Leszczyńska, Andrzej
Grabowski, Artem
Tkachenko, Jurij Itskov
00:40 „Sensacje XX wieku”
– Największy wróg
Hitlera; widowisko;
Polska, Wielka Brytania
(2015)
01:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Operacja
Weserubung; cykl
dokumentalny
02:05 Było, nie minęło
02:40 Wojna i Polska; film
dokumentalny;
reż.:Andrzej Sapija

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 8 L I S TO PA DA 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 360;
serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc.
52; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3926; 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.VII; odc. 81;
serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.I;
odc. 3; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
5/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
122; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce –
Było sobie świnek pięć;
film dokumentalny;
Francja (2016)
13:50 Big Music Quiz kulisy; teleturniej muz.
14:00 Elif; s.II; odc. 361;
serial; Turcja (2014)
14:50 The Wall. Wygraj
marzenia - kulisy;
teleturniej
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 54
16:05 Wieczna miłość; odc.
53; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Ojcowie
niepodległości; /14/;
felieton
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3927; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3370;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
123; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
6/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 260; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /88/; magazyn
22:50 The Wall. Wygraj
marzenia - kulisy;
teleturniej
23:00 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:50 Ocaleni - wydanie
specjalne; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc.
3; serial; Hiszpania (2016)
02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /88/; magazyn
03:55 Notacje – Alina
Kowalczykowa. Sześć
tomów Sienkiewicza; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 33
ed. 3; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
719; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
/6/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 151
„Słodkie życie”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (209)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc.
48 „Brutus”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1936; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 34
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 73;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 160; teleturniej
15:05 Na dobre i na złe; odc.
719; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 326
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2466;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 49;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc.
197 „Biorą z naszej półki”
sezon 10; serial
komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 84; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1936; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1937; serial obyczajowy
TVP
20:45 Doktor Foster; s.I; odc.
5; serial; Wielka Brytania
(2016)
21:50 Dzień z życia
blondynki; komedia; USA
(2014)
23:30 Na sygnale; odc. 204
„Happy End”; serial
fabularyzowany TVP
00:10 Diabelska przełęcz;
film kryminalny; USA
(2013). Arkansas, lata 90.
Pam Hobbs (Reese
Witherspoon) zawiadamia
policję, zaniepokojona
przedłużającą się
przejażdżką rowerową
syna. Po wielogodzinnych
poszukiwaniach, w
pobliskiej rzece znalezione
zostają zwłoki trzech
chłopców…
02:10 Grupa specjalna
„Kryzys”; odc. 9/10;
serial; Japonia (2017)
03:10 Art Noc – Albert Lee/
Shemekia Copeland –
Rawa Blues Festival
2016

POLSAT
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
(710) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(711) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (9) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (772)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (53) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (719)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2756) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (645)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 (288)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (278) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2757) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (306) serial
komediowy
20:05 Nasz nowy dom (128)
reality show
21:10 Przyjaciółki (144)
serial obyczajowy
22:10 Wykolejony; thriller,
Wielka Brytania/USA
2005. Charles Schine
(Clive Owen) jest
przykładnym mężem
Deanny (Melissa George)
i troskliwym ojcem ciężko
chorej dziewczynki.
Mężczyzna przeżywa
trudne chwile. Ma kłopoty
w pracy, a kosztowna
operacja córki się nie
powiodła. Pewnego dnia,
w drodze do pracy,
poznaje w pociągu piękną
Lucindę Harris (Jennifer
Aniston). Rozmawia z nią
o swoich problemach. Idą
razem na lunch, potem
spotykają się na kolacji
i drinku…
0:30 Chirurdzy (118) serial
obyczajowy
1:30 Chirurdzy (119) serial
obyczajowy
2:30 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,
w którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5487) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
12 (11/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9
(39/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2326) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (969) program obyczajowy
12:00 Szpital (858) program obyczajowy
13:00 Szkoła (621) program
14:00 19 + (322) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(4/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (622) program
16:30 19 + (323) - program
17:00 Szpital (859) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (970) program obyczajowy
19:00 Fakty (7617) informacje
19:35 Sport (7600) informacje
19:45 Pogoda (7597) informacje
19:50 Uwaga! (5488) program
20:10 Doradca smaku 9 (40)
- program
20:15 Na Wspólnej
16 (2777) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (211) program
21:30 Kuchenne rewolucje
18 (10/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Nie kłam, kochanie komedia, Polska 2008.
Młoda i wrażliwa Ania
(Marta Żmuda
Trzebiatowska) ma tylko
jedno marzenie: poznać
wreszcie mężczyznę, który
ją pokocha. Póki co,
dziewczyna zadowala się
rozmowami z roślinami.
Marcin (Piotr Adamczyk),
przystojniak z klasą, od
razu wpada jej w oko.
Wielbiciel kosztownych
rozrywek i krótkich
znajomości nie dostrzega
jednak skromnej buzi.
Sytuacja zmienia się o 180
stopni, gdy beztroski
bawidamek traci pracę i
wpada w tarapaty
finansowe…
00:35 Pod powierzchnią
(3/7) - serial
01:40 Planeta singli 2 – za
kulisami - program
02:10 Uwaga! (5488) program
02:35 Moc Magii(TVN noc)
(303/351) - program

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 87
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 144
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 6
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 8
11:00 Nash Bridges; serial
fabularny, USA 1999
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2009
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 16
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2011; odc. 17
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 96
15:55 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2010;
odc. 13
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2010;
odc. 14
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 144
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 145
20:00 Straszny film;
komedia, USA 2000.
Wszystko zaczyna się od
morderstwa pięknej
uczennicy szkoły średniej,
po którym grupa
nastolatków odkrywa, że
między nimi jest zabójca...
21:45 40-letni prawiczek;
komedia, USA 2005. Andy
Stizer (Steve Carell) ma
już 40 lat, spokojną pracę
w sklepie z elektroniką,
przytulne mieszkanko i
kolekcję figurek. Do pełni
szczęścia brakuje mu
tylko... kobiety…
00:05 Donnie Brasco; akcja,
USA 1997. Tajny agent
FBI porzuca swoją rodzinę
i dzieci, aby wejść w
struktury mafijne i
zrealizować niebezpieczne
zadanie. Wysłany, aby
unieszkodliwić
niebezpiecznego
gangstera, wsiąka w
środowisko przestępcze…
02:30 Następny proszę!;
factual, Polska 2018
03:25 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 1
04:05 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 2
04:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 15

TVP SERIALE
05:45 Ja to mam szczęście!;
odc. 29; serial TVP
06:15 Na sygnale; odc. 143
„Stłuczka”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 144
„Na ostrzu noża”; serial
fabularyzowany TVP
07:20 Daleko od szosy; odc.
5/7 - Pod prąd; serial TVP
08:45 M jak miłość; s.I; odc.
921; serial TVP
09:45 Rodzinka.pl; odc. 247
sezon 13; serial
komediowy TVP
10:15 Na sygnale; odc. 204
„Happy End”; serial
fabularyzowany TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.X; odc.
207 „Metka mnie
drapała...” sezon 10; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.V; odc. 56 Amerykańska baza; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.V; odc. 57 Człowiek z Rio; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; s.V;
odc. 69 - Ogrodnik; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 70 - Eden; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
164 - Życiowy wybór;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 144
„Na ostrzu noża”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.V; odc. 58 Obcy krajowcy; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.V; odc. 59 Doktor Wezół; serial
obyczajowy TVP
18:45 Ja to mam szczęście!;
odc. 30; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 71 - Powrót Piotra;
serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.III;
odc. 31 - Mord a la carte;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.V; odc. 60 Włoski rozłącznik; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.V; odc. 61 Honor i zęby trzonowe;
serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 72 - Fatum; serial
kryminalny TVP
00:10 07 zgłoś się; odc.
10/21 - Grobowiec rodziny
von Rausch; serial TVP
01:40 Nowa; odc. 2; serial
TVP
02:35 Nowa; odc. 3; serial
TVP
03:35 Daleko od szosy; odc.
5/7 - Pod prąd; serial TVP
05:00 Rodzinka.pl; s.X; odc.
206 „Trzymaj się za
portfel!” sezon 10; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:20 Familiada; odc. 2426;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– Róże i pomidory
07:30 Śpiewające fortepiany
(25)
08:35 Rodzina wie lepiej;
/28/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 296
ed. 5; teleturniej
09:40 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (5) - Dziennikarz
i prezenter; cz. 1
10:40 Tylko jeden skecz –
„Czeska piosenka” Kabaret Ani Mru Mru; /4/
10:50 Familiada; odc. 2426;
teleturniej
11:30 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Młodych (1-2)
13:30 Śpiewające fortepiany
(26)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – III Mazurska
Biesiada Kabaretowa Baby Górą! (1); widowisko
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – III Mazurska
Biesiada Kabaretowa Baby Górą! (2); widowisko
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – III Mazurska
Biesiada Kabaretowa Baby Górą! (3); widowisko
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Podlaski posiłek
oracza; magazyn kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (92)
Macho; cykl reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 20 (74) Indie
„Delhi wielu kultur”;
magazyn kulinarny
19:40 Rodzina wie lepiej;
/28/; teleturniej
20:10 Śpiewające fortepiany
(27)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (31) - Cyrk;
widowisko rozrywkowe
22:20 Kierunek Kabaret; /65/
- Tolerancja
23:20 La La Poland - the
best of; program
rozrywkowy
00:15 Koło fortuny; odc. 295
ed. 5; teleturniej
00:50 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo - Moda na
swetry - The Best of;
widowisko
01:55 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu - wino, kabaret i
śpiew (1); widowisko
rozrywkowe
02:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu - wino, kabaret i
śpiew (2); widowisko
rozrywkowe
04:00 Rozrywka Retro –
Muzyka małego ekranu:
Zbigniew Wodecki

TVN7
05:05 Ukryta prawda (380) magazyn obyczajowy
06:10 Sąd rodzinny (157) program sądowy
07:05 Szpital (438) program obyczajowy
08:05 Brzydula (55) - serial
obyczajowy
08:35 Brzydula (56/180) serial obyczajowy
09:10 Kryminalni (12/14) serial kryminalny
10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (206) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (158) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (612) program sądowy
14:55 Szpital (439) program obyczajowy. Szef
nocnego klubu przywozi
na SOR swoją dziewczynę,
22-letnią Joannę Gizę.
Pacjentka jest striptizerką i
tańczy na rurze. Podczas
występu, gdy wisiała
głową w dół, zsunęła się i
uderzyła twarzą w
podłogę…
15:55 Dr House VIII (1/23) serial inne, USA
16:50 Kryminalni (13/14) serial kryminalny
17:55 Brzydula (57/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (58/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (207) program obyczajowy
20:00 Teoria chaosu komedia, USA 2008. Frank
Allen (Ryan Reynolds) do
pewnego momentu w
swoim życiu miał obsesję
na punkcie oszczędności
czasu i dobrego
zorganizowania swojego
dnia. Wszystko, co robił
było zapisane w jego
notesie z dokładną
godziną…
21:50 Porwani (5/12) - serial
22:50 Pozdrowienia z Paryża
- film sensacyjny,
Francja 2010. Dwaj agenci
CIA otrzymują do
wykonania bardzo ważną i
niebezpieczną misję.
Problem w tym, że obaj
mają zupełnie inną wizję
pracy i zupełnie inne
zasady działania. Muszą
jednak nauczyć się
współpracować ze sobą,
albo zginą…
00:45 Moc Magii (303/355) program
02:55 Ukryta prawda (380) magazyn obyczajowy
03:55 Druga strona medalu
4 (5/8) - talk show.
Gościem Jolanty
Pieńkowskiej będzie
Henryk Blida
04:25 Druga strona medalu
4 (6/8) - talk show –
Monika Palikot

TVN STYLE
05:40 program rozrywkowy
06:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 2 (3/13) program lifestylowy
07:10 Ugotowani 7 (15) program
07:45 Ugotowani 7 (16) program
08:15 Apetyt na miłość 4
(7/12) - program
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (8) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 9 (1/10) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu (6/10) - program
11:45 Kuchenne rewolucje
15 (14) - program
12:50 Wielka rewolucja
Magdy Gessler (1/2) program
13:20 Afera fryzjera 6 (8/12)
- program rozrywkowy
14:05 SOS - Sablewska od
stylu 2 (9/12) - program
14:50 Misja ratunkowa
2 (10) - program
15:35 Wiem, co jem na
diecie (5/12) - program
16:05 Życie bez wstydu 6
(9/10) - reality show
17:05 Co nas truje 2 (10/12)
- program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje 7
(7/15) - program
18:50 Sablewskiej sposób
na modę 9 (10) - program
19:35 Ugotowani 7 (17) program
20:10 Ugotowani 7 (18) program kulinarnorozrywkowy
20:40 Zaskocz mnie! 2
(6/10) - program
rozrywkowy
21:10 W czym do ślubu 4
(10/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (2/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 16
(19/22) - magazyn
22:55 SOS - Sablewska od
stylu 2 (9/12) - program
23:40 Projekt Lady 3 (10/12)
- program
00:40 Project Runway:
Młodzi projektanci (1/8) program rozrywkowy
01:30 Bajeczne życie
milionerów 2 (6/10) program rozrywkowy
02:00 Najsztub słucha Magdalena Mielcarz (4/5)
- talk show
02:30 W roli głównej – Dr
Marek Szczyt (3/6) - talk
show
03:00 W roli głównej –
Katarzyna Bujakiewicz
(7/8) - talk show
03:30 Wiem, co jem 4
(8/15) - magazyn
04:00 Wiem, co jem (2/16) magazyn
04:30 Wiem, co jem (4/16) magazyn

TVP SPORT
06:05 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
96kg mężczyzn
07:40 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
76kg kobiet
09:15 Snooker - Champion
of Champions 2018
11:55 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
89kg mężczyzn
13:30 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
81kg kobiet
15:25 Snooker - Champion
of Champions 2018
16:00 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
102kg mężczyzn
18:00 Snooker - Champion
of Champions 2018
22:15 Sportowy Wieczór
22:35 Snooker - Champion
of Champions 2018
00:15 ESL - świat esportu;
odc. 28; magazyn; Niemcy
(2018)
00:45 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
81kg kobiet
02:15 Podnoszenie ciężarów
- MŚ - Aszchabad - kat.
102kg mężczyzn
03:45 Boks - KnockOut
Boxing Night - Zakopane
05:25 Sportowy Wieczór

TV4

6:00 Dragons Den - jak
zostać milionerem (4)
reality show
7:05 Przygody Kota w
Butach (9) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (10) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (58)
reality show
9:00 Septagon (38) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (28)
reality show
11:25 Benny Hill (1)
program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji (16)
serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (17)
serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(477) serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(46) telenowela
16:55 Światło twoich oczu
(46) telenowela
18:00 Septagon (39) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(478) serial obyczajowy
POLSAT SPORT
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
6:00 Siatkówka mężczyzn;
Kryminalny (248) serial
PlusLiga; mecz: Aluron
kryminalny
Virtu Warta Zawiercie 21:00 Oko za oko (12) serial
Cerrad Czarni Radom
obyczajowy
8:00 Piłka nożna: Fortuna 1. 22:00 VI Batalion; dramat
liga
wojenny, Australia/USA
10:00 Siatkówka mężczyzn;
2005. II wojna światowa.
PlusLiga; mecz: PGE Skra
Początek walk na Pacyfiku
Bełchatów - Asseco
jest niepomyślny dla
Resovia Rzeszów
Ameryki. Japończycy są
12:30 Siatkówka mężczyzn:
niezwykle okrutni w
PlusLiga; mecz: ZAKSA
stosunku do jeńców.
Kędzierzyn-Koźle Masowe egzekucje,
Jastrzębski Węgiel
wszechobecny głód i
15:00 Piłka nożna; Puchar
choroby dziesiątkują
Polski; mecz 1/16 finału:
wziętych do niewoli. W
Apklan Resovia - Lechia
jednym z obozów na
Gdańsk
Filipinach od trzech lat
16:30 7. strefa; magazyn
więzionych jest około 500
siatkarski. W programie
żołnierzy amerykańskich.
poruszane są tematy
Rządzi tu bezlitosny
rozgrywek PlusLigi, Ligi
japoński komendant.
Siatkówki Kobiet i
Stworzone przez niego
Champions League.
miejsce to istne piekło,
Znajdą się w nim także
gdzie życie ma znikomą
materiały
wartość…
przedstawiające...
18:00 Siatkówka mężczyzn; :55 Trampolina (9) program
rozrywkowy
1. liga; mecz: UKS
1:55 Tuż przed tragedią:
Mickiewicz Kluczbork Titanic (3) serial
KPS Siedlce
dokumentalny
20:30 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; mecz: Stocznia 3:00 Disco Polo Life;
program muzyczny
Szczecin - ONICO
4:00 Top 10 - lista
Warszawa
przebojów; program
23:00 Boks
muzyczny
1:00 Puncher Extra Time;
5:00 Top 10 - lista przebojów
magazyn sportów walki

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 8
listopada; felieton
06:55 Napoleon –
Kapitulacja; serial; Polska,
Francja (1990)
08:05 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956; cykl
reportaży
08:40 Polskie 100 lat
09:15 Historia Polski –
Chodzi nie o mnie, ile o
lasy, góry, pola...; film
dokumentalny
10:05 „Sensacje XX wieku”
– Największy wróg
Hitlera; widowisko;
Polska, Wielka Brytania
(2015)
11:30 Złoto Jukonu; odc. 3/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2016)
12:35 Marszałek Piłsudski;
odc. 6; serial TVP
13:40 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 6/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
14:45 Dziewicza Nowa
Zelandia; odc. 4/6. Park
Narodowy Zatoki Hauraki;
serial dokumentalny; USA
(2013)
15:50 Cała prawda o Jerzym
Waszyngtonie; film
dokumentalny; USA
(2008)
16:50 Historia Polski –
Wypędzeni – Ludzie z
fotografii; cykl
dokumentalny
17:50 Było, nie minęło
18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Noce i dnie; odc. 1/12
- Bogumił i Barbara; serial
TVP
20:00 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 1/12
Korzenie wojny; serial
dokumentalny; Serbia
(2016)
20:40 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 2/12
Włochy i ludobójstwo w
Chorwacji; serial
dokumentalny; Serbia
(2015)
21:05 Jak wygrać wojnę;
odc. 3/3 Wyścig zbrojeń;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
22:00 Spór o historię; debata
22:40 Szerokie tory – Plac
Czerwony
23:20 Cała prawda o
Grekach; odc. 1/2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
00:20 Sensacje XX wieku –
Zamach na papieża; cz.
1; cykl dokumentalny
00:50 Film dokumentalny
01:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Atak na
ZSRR; cykl dokumentalny
01:55 Było, nie minęło
02:30 Film dokumentalny

