
MZDiT

Pracowita jesień na 
częstochowskich 

drogach
Ciepła jesienna aura sprzyja 

pracom drogowym. Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu re-
alizuje szereg mniejszych in-
westycji, służących poprawie 
komfortu poruszania się po 
częstochowskich ulicach.

Jesienne inwestycje drogowe 
realizowane są w ramach pro-
gramu „Lepsza Komunikacja w 
Częstochowie”. Koszt robót to 
kilka milionów zł.

Niedawno rozpoczęła się prze-
budowa ulicy Korkowej na od-
cinku od ul. Grzybowskiej do ul. 
Kusocińskiego. Koniec prac pla-

nowany jest na prze-
łom jesieni i zimy. 
Trwa przebudowa uli-
cy Jaskrowskiej – 
obecnie jest w fazie fi-
nalizacji. Wraz z koń-
cem jesieni zakończy 
się również budowa 
przedłużenia ulicy Bór 

(do ulicy Jagiellońskiej). Zakoń-
czyły się już roboty związane 
przebudową ulic: Letniej i Tuli-
panowej.

Oprócz samych ulic, drogowcy 
pracują również nad wymianą 
chodników. Niedawno zakończy-
ły się przebudowy ciągów pie-
szych przy ulicach: Spadzistej, 
Dąbrowskiego, Wilsona i Źródla-
nej. Jeszcze tej jesieni zakończą 
się przebudowy kolejnych chod-
ników, m.in. przy Rynku Wie-
luńskim, ul. Szczytowej oraz w 
kilku lokalizacjach dzielnicy Ra-
ków. Trwa przebudowa drogi ro-
werowej, ciągu pieszego i zatoki 
przystankowej w ciągu al. Jana 
Pawła II.

Kolejne inwestycje dotyczą in-
stalacji 21 nowych wiat przy-
stankowych na terenie całego 
miasta oraz kapitalny remont 10 
istniejących wiat. Te prace zo-
stały już zakończone.

Katarzyna Gwara

31-letni motorowerzysta nie żyje – to tragiczny 
efekt wypadku, do którego doszło w Blachowni przy 
ulicy Lublinieckiej.

Do zdarzenia doszło w piątek (9.11.) tuż przed 21. 
Motorowerzysta zderzył się z samochodem osobowym. 
Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Miejsce wypadku 
było zablokowane przez kilka godzin. Z relacji świadków 
wynika, że kierowca skody – prawdopodobnie w szoku 
– początkowo uciekł. Po chwili jednak wrócił na miejsce 
wypadku. Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności 
zdarzenia.

Katarzyna Gwara
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Blachownia

Tragiczny 
wypadek

Miał ponad 4 promile

Wsiadł za 
kierownicę...

Ponad cztery promile alkoholu w orga-
nizmie miał 51-letni kierowca BMW. W 
pościg za pijanym mężczyzną ruszył poli-
cjant z Koniecpola, który miał akurat 
dzień wolny.

Nawet w czasie wolnym od służby policjant 
nie przestaje reagować na niebezpieczne za-
chowania. Potwierdził to funkcjonariusz z 
Komisariatu Policji w Koniecpolu sierż. Kamil 
Rak miał wolne, kiedy po południu w piątek 
(9 listopada) został poinformowany przez 
swojego kolegę, że kierowca jadącego przed 
nim BMW prawdopodobnie jest pijany. Po-
jazd jechał całą szerokością jezdni. Policjant 
nie zastanawiając się ruszył natychmiast w 
rejon zgłoszenia. Razem z kolegą zajechali 
mężczyźnie drogę uniemożliwiając tym sa-
mym dalszą jazdę. Policjant odebrał kluczyki 
i powiadomił patrol, który przyjechał na miej-
sce i sprawdził stan trzeźwości kierującego. 
Przeprowadzone badanie wykazało, że 51-let-
ni mieszkaniec gminy Koniecpol miał ponad 
cztery promile alkoholu w organizmie. Męż-
czyzna odpowie za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji 
sierż. Kamila Rak być może nie doszło do tra-
gedii. Katarzyna Gwara

Od 16 do 23 listopada można wysyłać do bli-
skich życzenia z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Bezpłatne pocztówki ze znaczkiem, 
wydrukowane specjalnie na tę okazję, dostępne 
są w Miejskim Centrum Informacji Turystycz-
nej.

Przygotowując doroczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości, Częstochowa po raz kolejny 
włączyła się do akcji „Mamy Niepodległą”, organizo-
wanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów-
ku. Aby wziąć w niej udział wystarczy przyjść do sie-
dziby MCIT (Aleja Najświętszej Maryi Panny 65), 
wziąć darmową pocztówkę z nadrukowanym znacz-
kiem, wypełnić ją życzeniami i przesłać bliskim z do-
wolnego punktu pocztowego lub wrzucić do specjal-
nie przygotowanej urny (wysyłka bezpłatna, ilość 
pocztówek ograniczona).

Organizatorzy akcji liczą, że dzięki temu miesz-
kańcy jeszcze bardziej zaangażują się w miejskie ob-
chody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości.

Akcja nawiązuje do podpisanej przez Józefa Pił-
sudskiego 16 listopada 1918 roku depeszy notyfiku-
jącej odrodzenie Polski.

Godziny pracy  

Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej:

poniedziałek – sobota 9:00 – 17:00

Katarzyna Gwara
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Niezwykły po-
kaz multimedial-
ny, apel pamięci, 
a także złożenie 
kwiatów pod po-
mnikiem Józefa 
Piłsudskiego – na 
placu Biegańskie-
go miały dziś miej-
sce główne uro-
czystości z okazji 
setnej rocznicy 
odzyskania przez 
Polskę niepodle-
głości.

W samo południe odprawiona 
została uroczysta msza święta za 
ojczyznę w Bazylice Archikatedry 
Świętej Rodziny. Następnie przed 
grobem Nieznanego Żołnierza 
w alei Sienkiewicza rozpoczęły 

się uroczystości patriotyczne  
– uczestnicy wydarzenia przeszli 
stamtąd na plac Biegańskiego, 
gdzie odbył się pokaz multime-
dialny, Apel Pamięci a także sym-
boliczne złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Paula Nogaj
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Apel pamięci

Uroczyste obchody 
100-lecia odzyskania 

niepodległości na 
placu Biegańskiego

Warsztaty 

Festiwal Design Thinking 
Week 2018 w Częstochowie

Festiwal Design Thinking 
Week 2018 – empatia klu-
czem do efektywnej i satys-
fakcjonującej współpracy. Już 
po raz czwarty w całej Polsce 
organizowane są warsztaty de-
sign thinking. Częstochowska 
edycja tego wydarzenia orga-
nizowana przez Uczelnianą 
Radę Doktorantów Politechni-
ki Częstochowskiej rozpocz-
nie się 13 listopada. W progra-
mie zaplanowano wyjątkowe 
warsztaty, podczas których 
uczestnicy będą mogli zapo-
znać się z ideą DT.

-Design Thinking Week z roku 
na rok cieszy się coraz większą 
popularnością. Za każdym ra-
zem zainteresowanie organizo-
wanymi przez nas wydarzeniami 
przerasta nasze oczekiwania. W 
tym roku zdecydowaliśmy się 
dedykować festiwal tematyce 
związanej z rozwojem kompeten-
cji przyszłości. W dobie IV rewo-
lucji przemysłowej, umiejętność 
rozwiązywania skomplikowa-
nych problemów, myślenie kry-
tyczne, kreatywność, interdyscy-
plinarna współpraca, empatycz-
na komunikacja i otwartość na 
potrzeby innych, stają się zaso-
bami podnoszącymi naszą kon-
kurencyjność na rynku pracy. 
Chcemy o tym mówić głośno i 
pomagać Polakom rozwijać je w 

sobie, do czego świetnie nadaje 
się design thinking – dodaje Jo-
anna Szustakiewicz, koordyna-
torka merytoryczna tego wyda-
rzenia.

– W tym roku, w ramach bu-
dowania kompetencji przyszłości 
w Częstochowie proponujemy 
warsztaty ukierunkowane na 
pracę w zespole oraz umiejęt-
ność komunikacji – podsumo-
wuje koordynator lokalny – Pau-
lina Kordas – Design Thinking 
Week Częstochowa.

Warsztaty odbywać się będą 
przez trzy dni w różnych 

lokalizacjach.
13 listopada w Zespole Szkół im. 

Bolesława Prusa w Częstocho-
wie

15 listopada na Politechnice 
Częstochowskiej

16 listopada w Zespole Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych 
im. Kazimierza Pułaskiego i 
Zespole Szkół im. gen. Włady-
sława Andersa
Partner lokalny: Przemysłowa 

Akademia Rozwoju, Międzywy-
działowe Koło Integracji i Wspar-
cia Feniks, Studenckie Koło Na-
ukowe Erasmus+Manager, Aka-
demickie Centrum Kultury

Patronat lokalny: Honorowy 
patronat Rektora Politechniki 
Częstochowskiej Prof. dr hab. 
inż. Norberta Sczygiola, Honoro-

wy patronat Prezydenta Miasta 
Częstochowy Krzysztofa Maty-
jaszczyka

Patronat medialny: Życie Czę-
stochowy i powiatu

Organizator ogólnopolski: 
Stowarzyszenie Top 500 Innova-
tors, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego – projekt DIA-
LOG

Partner ogólnopolski: Contilo, 
Konceptila, Perspective CSR 
Aleksandra Kalita, Politechnika 
Poznańska, Service Design Ne-
twork Poland Chapter, Szkoła 
Praktyków Wizulanych, TAK In-
novation Agency

Patronat Ogólnopolski: 
Brand24, designthinking.pl, Fo-
rum Odpowiedzialnego, Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju

Jak wziąć udział w 
wydarzeniu:

www -> Dtweek.com -> wybrać 
miasto Częstochowa -> warsztat 
Design Thinking Week Często-
chowa Politechnika Częstochow-
ska -> „zapisz się”

fb -> Design Thinking Week 
2018 Częstochowa -> wydarze-
nie DTweek Częstochowa -> przy 
informacji „bezpłatne” kliknąć 
„zarejestruj się”

Bezpośredni link ->  dtw-
2018czestochowa15.evenea.pl

Paula Nogaj

AKTUALNOŚCI
81-latka

Nie dała się oszukać
Oszuści kolejny raz próbo-

wali wyłudzić pieniądze od 
częstochowskich seniorów. 
Tym razem ich ofiarą miała 
paść 81-latka. Kobieta na 
szczęście zachowała czujność 
i nie dała się zwieść.

Kolejna seniorka z Często-

chowy została wystawiona 
przez oszustów na próbę. Tym 
razem przestępcy chcieli wyłu-
dzić pieniądze od 81-latki. 
Z ustaleń śledczych wynika, że 
kobieta otrzymała telefon rze-
komo od córki, która poinfor-
mowała, że spowodowała wypa-
dek ze skutkiem śmiertelnym, 

w związku z czym będzie po-
trzebowała sporej gotówki dla 
rodziny ofiary, aby uniknąć 
więzienia.

Na szczęście starsza kobieta 
nie dała się zwieść. Odłożyła słu-
chawkę i zadzwoniła do prawdzi-
wej córki, a następnie na policję.

Katarzyna Gwara

Finał obchodów

100 miejsc pamięci na 100-lecie 
odzyskania niepodległości

Szkoła Podstawowa nr 52 
im. Małego Powstańca włą-
czyła się w częstochowskie 
obchody stulecia odzyskania 
niepodległości poprzez pro-
jekt   „100 miejsc pamięci na 
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości”. Jego 
finał odbył się 8 listopada.   

Współpracując w ramach 
programu Erasmus ze szkoła-
mi z Grecji, Francji, Włoch, 
Hiszpanii, Chorwacji i Rumu-
nii, SP nr 52 realizuje projekt 
„Energia do życia”, odwołujący 
się do czterech żywiołów. 
100-lecie niepodległości było 
okazją, aby połączyć działania 
projektu z rocznicowymi ob-
chodami. Tak więc na mogiłach 
poległych w obronie ojczyzny   
na   cmentarzu   św. Rocha 
uczennice i uczniowie klas VI 
zapalili 100 zniczy – nawiązu-
jących do żywiołu ognia. O 
miejscach pamięci opowiadał 

im dr Juliusz Sętowski z Ośrod-
ka Dokumentacji   Dziejów   
Częstochowy. Pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza w alei 
Sienkiewicza młodzież również 
zapaliła znicze;   wysłuchała 
także wystąpienia zastępcy 
prezydenta Częstochowy Ry-

szarda Stefaniaka oraz dyrek-
tor SP nr 52 Bożeny Golachow-
skiej, a potem wypuściła w nie-
bo 100 białych gołębi – symbo-
lizujących żywioł powietrza, a 
jednocześnie polską niepodle-
głość.  

Oprac. Katarzyna Gwara

Częstochowa

Możliwy test syren 
alarmowych

Wydział Zarządzania Kryzy-
sowego, Spraw Obronnych i 
Ochrony Ludności informuje,  
że 14 - 15 listopada w związku 
z   krajowymi ćwiczeniami or-
ganizowanymi przez Dowódz-
two Operacyjne Rodzajów Sił 
Zbrojnych RENEGADE-SAREX 
18/II, może wystąpić koniecz-
ność uruchomienia  syren 
alarmowych w celu ogłoszenia 
i odwołania alarmu.

Ćwiczenia mają związek ze-
scenariuszem naruszenia prze-
strzeni powietrznej Rzeczypo-
spolitej Polskiej przez statek po-

wietrzny o statusie RENEGADE, 
stwarzający potencjalne zagroże-
nie dla ludności cywilnej.

W tych dniach, Ośrodki Do-
wodzenia i Naprowadzania 
(ODN) będą emitować – w ra-
mach ćwiczeń – sygnały, zgodnie 
z trasą przelotu „podejrzanego” 
statku.

W ramach ćwiczeń (testu sy-
ren) emitowany może być dźwięk 
modulowany trwający trzy mi-
nuty – oznaczający ogłoszenie 
alarmu oraz dźwięk ciągły, trwa-
jący trzy minuty – oznaczający 
odwołanie alarmu.

Katarzyna Gwara

56-latka

Miała 4600 sztuk 
„lewych” papierosów
Częstochowscy strażnicy 

miejscy wspólnie z funkcjona-
riuszami Urzędu Celno-Skar-
bowego znaleźli u 56-letniej 
kobiety 4600 sztuk papiero-
sów bez polskich znaków ak-
cyzy.

W ostatnich dniach często-
chowska straż miejska prowa-
dziła wspólnie z Urzędem Celno-
-Skarbowym działania zmierza-

jące do ujawnienia wprowadza-
nia do obrotu wyrobów tytonio-
wych lub alkoholowych bez pol-
skich znaków akcyzy. Podczas 
czynności służbowych w dzielni-
cy Tysiąclecie funkcjonariusze 
znaleźli u 56-letniej kobiety 
4600 sztuk papierosów nielegal-
nych papierosów. Sprzedająca 
musi się liczyć z odpowiedzialno-
ścią za swój czyn.

Katarzyna Gwara



Kolejna inwestycja w 
gminie Poczesna  – tym 
razem dla wygody i po-
prawy bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz go-
ści.

W ramach inwestycji 
powstanie chodnik przy 
ul. Konwaliowej w miej-
scowości Brzeziny Nowe – 
Sobuczyna. Droga dla pie-
szych została stworzona 
dzięki umowie zawartej 
pomiędzy Województwem 
Śląskim a Gminą Pocze-
sna (w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej Gminie 
w Konkursie Przedsię-
wzięć inicjatyw lokalnych 
na realizację zadań istot-
nych dla sołectw woje-
wództwa śląskiego w roku 
2018). Jest to pierwszy 
etap prac. Budowa chod-
nika będzie kontynuowa-
na w 2019 roku.
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Los rodaków mieszkających na 
Kresach nie jest obojętny mieszkań-
com gminy Janów, którzy po raz ko-
lejny włączyli się do akcji charyta-
tywnej pomocy Polakom na Kresach. 
W jej ramach prowadzona była zbiór-
ka artykułów żywnościowych, słody-
czy, nowych zabawek i artykułów 
szkolnych. Wszystkie trafią do pol-
skich rodzin mieszkających w okoli-
cach Wilna, Grodna i Lwowa.

Akcję charytatywną dla Polaków miesz-
kających na Kresach od lat organizuje 
Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy” w 
Częstochowie. Akcja oparta jest na idei 

charytatywnej i patriotycznej. Polega na 
zbiórce artykułów, którymi w okresie 
przedświątecznym będą obdarowane pol-
skie szkoły w okolicach białoruskiego 
Grodna, ukraińskiego Lwowa oraz Wilna 
na Litwie.

Partnerami akcji są: Delegatury Kura-
torium Oświaty w Częstochowie, Bielsku 
Białej i Bytomiu, Wydział Edukacji Urzę-
du Miasta Częstochowy, Bracia Rycerze 
Kolumba w Częstochowie, Solidarność w   
Częstochowie, częstochowskie szkoły 
podstawowe i średnie, gminy: Janów, 
Olsztyn, Mstów, Rędziny, Poraj, Konopi-
ska, Poczesna, Kruszyna oraz Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie.

Zbierali dary dla rodaków

Nowy chodnik w Sobuczynie

Najmłodsi mieszkań-
cy gminy Blachownia 
przygotowania do ob-
chodów 100-lecia od-
zyskania przez Polskę 
niepodległości rozpo-
częli od warsztatów ro-
bienia kotylionów.

W warsztatach wzięli 
udział pracownicy szko-
ły, Biblioteki Miejskiej, 
Miejskiego Domu Kultu-
ry, Urzędu Miejskiego, 
Drużynowy Adam Czar-
nołęski oraz harcerze 43. 
Drużyny Harcerzy SULI-
MA im. Rycerza Zawiszy Czarnego w Bla-
chowni, a także chętni uczniowie SP nr 1.

Wykonane podczas warsztatów kotylio-
ny rozdane zostały mieszkańcom gminy 
podczas obchodów 11 listopada.

Uczyli się, jak robić kotyliony

POCZESNAOLSZTYN

W Przymiłowicach odbyła się uro-
czystość złożenia kwiatów pod po-
mnikiem upamiętniającym tragiczną 
śmierć policjanta, starszego poste-
runkowego Komisariatu Policji Pań-
stwowej w Olsztynie – Władysława 
Krzyżanowskiego.

3 października 1935 roku o godzinie 
21.00 Władysław Krzyżanowski wracał 
rowerem na posterunek w Olsztynie, 
gdzie pełnił służbę. Na drodze, w pobliżu 
pierwszych zabudowań Przymiłowic, na-
tknął się na złoczyńcę, który wystrzałem 
z rewolweru położył go trupem. Od pierw-
szych chwil istniało przypuszczenie, że 
Krzyżanowski usiłował zatrzymać prze-
stępcę i puścił się za nim w pogoń. Zwłoki 
bowiem leżały o kilkanaście metrów od 
drogi, a na drodze znajdował się rower 
zmarłego.

Już 4 października 1935 roku wyjechał 
do Przymiłowic komendant powiatowy 
Policji Państwowej komisarz Ciesielski. 5 
października na miejsce zbrodni udał się 
starosta Bazyli Rogowski, przybył też sę-
dzia śledczy. Należy dodać, że 37-letni 
Krzyżanowski pełnił wcześniej służbę 
w I Komisariacie w Częstochowie. Miał 
opinię służbisty. Osierocił żonę i czworo 
dzieci.

Zabójstwo zmobilizowało cały aparat 
policyjny. Przeprowadzono liczne obławy 
w lasach, w pobliżu Przymiłowic i w Olsz-
tynie obstawiono drogi, przetrząśnięto 
wszystkie możliwe kryjówki. Zabójca był 
nieuchwytny, ale policja wpadła na trop, 
wiodący do Częstochowy. Po czterech 
dniach, w poniedziałek, 7 października 
1935 r. przed godziną   pierwszą po połu-
dniu, nazajutrz po pogrzebie, z inicjatywy 
Urzędu Śledczego zarządzona została 
wielka obława za przejazdem kolejowym 
pomiędzy Stradomiem a Zaciszem od ul. 
Kościelnej.

Wzięło w niej udział około 40 umundu-
rowanych policjantów i wywiadowcy 
z psem. W wyniku akcji zatrzymano po 
pościgu i strzelaninie dwóch podejrza-
nych. Byli to: Kazimierz Stanik – liczący 
wówczas 30 lat, zamieszkały w Często-
chowie na Zaciszu, wielokrotnie karany, 
poszukiwany wtedy również za ucieczkę 
z więzienia we Wrześni oraz Józef Popęda 
– 35-letni mieszkaniec Częstochowy, któ-
ry sześć tygodni przed zabójstwem Krzy-
żanowskiego dokonał także napadu ra-
bunkowego na księdza w Janowie. Obaj 
zostali zapewne napotkani wieczorem pod 
Przymiłowicami przez posterunkowego, 
który usiłował ich zatrzymać. Do Włady-
sława Krzyżanowskiego strzelał zapewne 
Stanik. „Goniec Częstochowski” chwalił 
policję, pisząc: „wytropienie i ujęcie dwóch 
groźnych bandytów w tak krótkim czasie 
po zabójstwie Krzyżanowskiego stanowi 
ogromny sukces policji częstochowskiej”.

Prokuratura umorzyła jednak śledztwo 
wobec Stanika, ponieważ nie było świad-
ków zabójstwa. Sąd Okręgowy w Często-
chowie skazał go 25 czerwca 1936 r. na 
15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa 
ścigających go policjantów.

W miejscu tragicznych wydarzeń 
w Przymiłowicach policjanci postawili po-
mnik z wymurowaną tablicą. Z wnio-
skiem o jego odrestaurowanie wystąpił na 

zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przymiłowicach Jan 
Jeleń, Gminny Komendant OSP. Przy 
wsparciu Marzeny Płatek, która z ramie-
nia Urzędu Gminy w Olsztynie zajmuje 
się miejscami pamięci na terenie gminy, 
wystąpiono o współpracę do IPN-u. Jed-
nocześnie wyłoniono wykonawcę remon-
tu cokołu pomnika i ich otoczenia. Krzyż 
w czynie społecznym odnowili strażacy 
z OSP Przymiłowice. Obecnie pomnik jest 
wpisany jako miejsce pamięci w Instytu-
cie Pamięci Narodowej, a dzięki środkom 
z Gminy Olsztyn i decyzji Wójta Gminy 
Olsztyn Tomasza Kucharskiego, pomnik 
został wyremontowany.

W trakcie uroczystości głos zabrał 
przedstawiciel rodziny Władysława Krzy-
żanowskiego, Jarosław Loszakiewicz, Ma-
rek Romański, który przybliżył zebranym 
tragiczne wydarzenia z 3 października 
1935 roku.

Komendant Miejski Policji w Często-
chowie mł. insp. Dariusz Atłasik w swoim 
przemówieniu zapewnił, że dołoży wszel-
kich stań, aby pamięć o posterunkowym 
Krzyżanowskim była wciąż żywa. Pomnik 
poświęcił ks. Prałat Ryszard Grzesik, od-
dano hołd tragicznie zmarłemu, złożono 
kwiaty i zapalono znicze.

- Wierzymy głęboko, że to odrestauro-
wane miejsce – pomnik, będzie przypomi-
nać wszystkim to tragiczne wydarzenie, 
a bohaterska postawa starszego poste-
runkowego niech będzie lekcją oddania 
i poświęcenia bliźniemu – mówił ks. Pra-
łat.

W przyszłym roku w ramach Funduszu 
Sołeckiego, przy powstającej właśnie 
ścieżce rowerowej i chodniku, zostanie 
ustawiona tablica informująca o historii 
tego miejsca i tragicznej śmierci Włady-
sława Krzyżanowskiego. 

W spotkaniu uczestniczyła najmłodsza 
córka Władysława Krzyżanowskiego, Ja-
nina Loszakiewicz, wnukowie: Jarosław 
Loszakiewicz, Jan Pomorski, Katarzyna 
Łazerewicz, Anna Krzyżanowska oraz Pa-
weł Krzyżanowski wraz z rodzinami.

Byli obecni również przedstawiciele Ko-
mendy Miejskiej Policji w Częstochowie, 
Komendant Miejski Policji w Częstocho-
wie mł. insp. Dariusz Atłasik wspólnie 
z komendantem komisariatu w Olsztynie 
asp. szt. Grzegorzem Szatanem, rzecz-
niczką częstochowskiej Policji podkom. 
Martą Ladowską i kierowniczką ogniwa 
patrolowego w Olsztynie mł. asp. Renatą 
Ciechanowicz.

Była również obecna wiceprzewodni-
cząca Rady Gminy w Olsztynie Katarzyna 
Kulińska – Pluta, radni Grażyna Elma-
nowska, Grzegorz Kotwa oraz Marek Ro-
mański – historyk, autor książek o dzie-
jach i historii Gminy Olsztyn oraz publi-
kacji pt.: Tragedia policjanta w Przymiło-
wicach – Władysław Krzyżanowski, pro-
boszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Olsztynie ks. prałat Ryszard Grzesik 
oraz Jan Jeleń - Komendant Gminny 
OSP, który był jednocześnie prowadzącym 
i głównym inicjatorem spotkania.Udział 
wzięli również potomkowie państwa 
Szczepanik, którzy w 1935 roku byli wła-
ścicielami posesji przy której doszło do tej 
tragedii, panie Renata Polewiak i Barbara 
Małolepsza wraz z rodzinami.

Pamięci bohatera

BLACHOWNIA

Oprac. Katarzyna Gwara

JANÓW

WIEŚCI Z GMIN
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Chciał oszpecić byłą dziewczynę

Kryminalni z Rudy Śląskiej zatrzy-
mali groźnego przestępcę, który pobił 
i dwukrotnie ugodził nożem swoją by-
łą dziewczynę. 34-letni bytomianin od-
powie za uszkodzenie ciała kobiety, 
a także mężczyzny, który zareagował 
na jej krzyki i chciał powstrzymać ban-
dytę. Decyzją rudzkiego sądu sprawca 
został tymczasowo aresztowany.

Do scen jak z filmu grozy doszło ponad 
dwa tygodnie temu, na klatce schodowej 
jednego z bloków w rudzkiej dzielnicy 
Wirek. Młoda kobieta wyszła z mieszka-
nia swojej koleżanki i została zaatakowa-
na przez byłego partnera. Sprawca 
w brutalny sposób pobił 24-latkę, a na-
stępnie przytrzymał i nożem dwukrotnie 
dźgnął ją w głowę. Na jej krzyki zareago-
wał mieszkaniec bloku, który wyszedł 
z domu i chciał powstrzymać napastni-
ka. Bytomianin nie zamierzał się poddać 
i pobił interweniującego mężczyznę, po-
wodując u niego złamanie kości twarzo-

czaszki. Rudzcy policjanci cały czas szu-
kali 34-latka, który nie ma stałego miej-
sca zamieszkania i praktycznie każdego 
dnia, był w innym miejscu. Skrupulatna 
praca detektywów z rudzkiej komendy, 
pozwoliła jednak na ustalenie, gdzie męż-
czyzna może przebywać. Zorganizowana 
zasadzka, w której brali udział policjanci 
operacyjni z komendy miejskiej i rudz-
kiej „czwórki”, przyniosła oczekiwany 
efekt. Sprawca został namierzony w By-
tomiu, gdy przemieszczał się wynajętą 
taksówką. Błyskawiczna akcja zatrzyma-
nia samochodu zaskoczyła przestępcę. 
Śledczy wykonali już czynności proceso-
we i doprowadzili go do prokuratury. 
Tam usłyszał zarzuty związane ze spowo-
dowaniem uszczerbku na zdrowiu, ata-
kiem na interweniującego mężczyznę 
i groźbami karalnymi, za co grozi mu 
10-letni pobyt w więzieniu, z którego nie-
dawno wyszedł. Na wniosek policjantów 
i prokuratora, rudzki sąd zastosował 
areszt dla 34-latka.

Napadał na kobiety. Zawsze 
działał w ten sam sposób

Z siekierą na sąsiada

Pijany ojciec zajmował się 
3-letnią córką

Policjanci z komisariatu w Kobierni-
cach zatrzymali 40-letniego mężczy-
znę, który zaatakował siekierą swojego 
sąsiada i groził mu śmiercią. Napast-
nik został szybko i skutecznie obez-
władniony przez mundurowych. Za 
przestępstwa, których się dopuścił 
grozi mu do 2 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Porąbce. Męż-
czyźnie przeszkadzał odgłos prac remon-
towych prowadzonych przez sąsiada, 
który używał młota pneumatycznego. 
40-latek ruszył w kierunku posesji nale-
żącej do sąsiada. Trzymał w ręku siekie-
rę, a po wejściu na posesję groził 68-let-

niemu mężczyźnie śmiercią. Napastnik 
zaatakował pokrzywdzonego i niegroźnie 
ranił go w dłoń.

Na miejsce skierowano patrol z Kobier-
nic. Policjanci szybko i skutecznie obez-
władnili sprawcę. Zakuli go w kajdanki. 
Badanie alkomatem wykazało, że zatrzy-
many miał w organizmie ponad 1,2 pro-
mila alkoholu. Przewieziono go do policyj-
nego aresztu. Nazajutrz usłyszał zarzuty 
uszkodzenia ciała 68-latka i kierowania 
wobec niego gróźb karalnych. Sprawca 
został doprowadzony do prokuratury. 
Prokurator zastosował wobec niego poli-
cyjny dozór. Zakazał mu też zbliżania się 
do sąsiada.

Pijany rodzic, który opiekował się 
swoją 3-letnią córką, już wkrótce bę-
dzie tłumaczyć się przed tarnogórskim 
sądem. W chwili interwencji policjan-
tów, ojciec dziecka miał w organizmie 
przeszło 2 promile alkoholu. Za nara-
żenie dziewczynki na niebezpieczeń-
stwo może grozić mu nawet do 5 lat 
więzienia.

W niedzielę tarnogórscy policjanci 
otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie awan-
turującym się  na klatce schodowej w jed-
nym z bloków w Radzionkowie. Sprawca 
kopał po drzwiach mieszkań i głośno się 
zachowywać. Gdy mieszkaniec bloku 
zwrócił mu uwagę, ten zaczął się z nim 

szarpać. Policjanci przybyli na miejsce 
i obezwładnili pijanego agresora. W trak-
cie interwencji do mundurowych podszedł 
sąsiad i powiedział, że kilkuletnia córka 
zatrzymanego mężczyzny jest na balkonie 
i może być bez opieki. 28-latek nie miał 
kluczy do mieszkania. W tym momencie 
pomogli strażacy, którzy po drabinie przez 
uchylone drzwi balkonowe weszli do 
mieszkania, gdzie zastali 3-letnią dziew-
czynkę bez opieki dorosłego. Skontakto-
wano się z matką dziewczynki, która przy-
jechała i zaopiekowała się córką. Matka 
oświadczyła, że kiedy wychodziła rano do 
pracy, to ojciec dziecka był trzeźwy. Za na-
rażenie dziewczynki na niebezpieczeństwo 
może grozić mu do 5 lat więzienia.

Skradziony łup szybko wrócił 
do właścicielki

Zauważył poszukiwanego, 
gdy wieszał firanki

Dobre rozpoznanie rewiru przez 
dzielnicowego często skutkuje szyb-
kim zatrzymaniem sprawców prze-
stępstw lub wykroczeń. Tak też było 
w przypadku 32-latki, która z jednego 
ze sklepów ukradła torebkę, w której 
znajdowały się rzeczy o wartości 2 tys. 
zł. Kobieta została rozpoznana na mo-
nitoringu przez dzielnicowego z Żywca 
i już po chwili zatrzymana, a skradzio-
ne rzeczy wróciły do prawowitej wła-
ścicielki.

Kilka dni temu dyżurny żywieckiej ko-
mendy policji otrzymał informację, że 
w jednym ze sklepów na ul. Dworcowej 
doszło do kradzieży. Na miejsce natych-

miast pojechali policjanci. Stróże prawa 
ustalili, że klientka sklepu zostawiła swo-
ją torebkę w szafce i poszła robić zakupy. 
Gdy wróciła szafka była otwarta, a toreb-
ki nie było. W torebce znajdowały się rze-
czy osobiste, karty bankomatowe oraz te-
lefony - wszystko o wartości 2 tys. zł. 
Dzielnicowy, który był na miejscu obejrzał 
monitoring i rozpoznał osobę, która mogła 
dokonać kradzieży. Nie mylił się. Gdy za-
trzymał 32-letnią mieszkankę Żywca, ta 
miała  przy sobie wszystkie skradzione 
rzeczy. Kobieta trafiła do policyjnego 
aresztu, a odzyskane rzeczy do prawowi-
tej właścicielki. Kobieta usłyszała zarzut 
kradzieży. Za popełnione przestępstwo 
grozi jej kara nawet 5 lat więzienia.

Dzielnicowy z Ko-
misariatu I Policji w 
Katowicach zatrzy-
mali 22-latka po-
szukiwanego listem 
gończym. Podczas 
obchodu swojego 
rejonu dzielnicowy 
zauważył poszuki-
wanego, gdy ten 
wieszał firany w 
oknie. Mieszkaniec 
Katowic trafił już 
do aresztu śledcze-
go, gdzie będzie od-
bywał karę 2 lat 
więzienia.

Kilka dni temu 
dzielnicowy z Komi-
sariatu Policji I w Ka-
towicach podczas ob-
chodu swojego rejo-
nu służbowego zwró-
cił uwagę na mężczyznę, który wieszał fi-
ranki w oknie budynku przy ulicy Strze-
leckiej. Mł. asp. Marek Skoczylas rozpo-
znał, że jest to osoba poszukiwana listem 
gończym. Dzielnicowy chwilę później za-
trzymał 22-latka, gdy usiłował on opuścić 

mieszkanie. Jak ustalono, od czerwca 
ukrywał się on przed wymiarem sprawie-
dliwości poza granicami naszego kraju. 
Mężczyzna poszukiwany był listem goń-
czym za rozbój. Mieszkaniec Katowic tra-
fił już do aresztu śledczego, gdzie będzie 
odbywał karę 2 lat więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara

W ręce policjantów z Wydziału do 
Walki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach wpadł złodziej torebek. 
Sprawca działał zawsze w ten sam spo-
sób. Podjeżdżał na rowerze z tyłu do 
ofiary i wyrywał torebkę, po czym 
uciekał. W jednym dniu w Katowicach 
okradł 4 kobiety. 34-latek usłyszał już 
zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Policjanci z Katowic zostali powiado-
mieni o 4 zdarzeniach dotyczących kra-
dzieży torebek, do których doszło tego sa-
mego dnia. Doszło do nich w centrum 
miasta oraz w Parku Kościuszki. Jak 
ustalono sprawca działał zawsze w ten 
sam sposób. Na rowerze podjeżdżał do 
ofiary z tyłu. Wyrywał torebkę, po czym 

szybko uciekał. Sprawą zajęli się policjan-
ci z Wydziału do Walki z Przestępczością 
Przeciwko Mieniu KMP Katowice. Rysopis 
sprawcy trafił do wszystkich patroli 
w mieście. Policjanci zabezpieczyli rów-
nież monitoring, który został poddany 
analizie. Dalsze czynności operacyjne 
wskazały już na konkretną osobę. Dzięki 
ścisłej współpracy z pokrzywdzonymi, 
sprawca został szybko ujęty i zatrzymany. 
34-letni mieszkaniec Katowic trafił do po-
licyjnego aresztu. Zebrany przez śled-
czych materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie mężczyźnie zarzutu rozbo-
ju oraz kradzieży. 34 - latek przyznał się 
i złożył wyjaśnienia. Teraz kryminalni 
sprawdzają czy mężczyzna ma związek 
z innymi podobnymi zdarzeniami. Grozi 
mu do 5 lat więzienia.

Areszt za rozbój i włamanie
Zabrzańscy policjanci zatrzymali 

dwóch mężczyzn podejrzanych o roz-
bój i włamanie. Sprawcy napadli na 
mężczyznę i ukradli mu plecak z doku-
mentami, telefonem i gotówką. Na-
stępnie włamali się do kiosku, skąd 
skradli pieniądze i papierosy. Na wnio-
sek zabrzańskiej prokuratury sąd 
aresztował podejrzanych na trzy mie-
siące. Grozi im kara do 12 lat więzie-
nia.

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku 
na środę. Z policyjnych ustaleń wynika, 
że około 23.00 w rejonie dworca autobu-
sowego dwóch mężczyzn napadło na 

mieszkańca Wałcza, który czekał na auto-
bus. Podejrzani ukradli mu plecak z do-
kumentami, gotówką i telefonem komór-
kowym. Następnie sprawcy włamali się do 
kiosku, z którego skradli pieniądze i pa-
pierosy. Policjanci z II komisariatu zatrzy-
mali podejrzanych. Mężczyźni w wieku 18 
i 21 lat zostali osadzeni w policyjnym 
areszcie. Młodszy z zatrzymanych jest do-
skonale znany zabrzańskiej policji. Już 
jako nieletni wielokrotnie zatrzymywany 
był za kradzieże, włamania, rozboje i groź-
by karalne. Na wniosek zabrzańskiej pro-
kuratury sąd aresztował podejrzanych na 
trzy miesiące. Grozi im kara do 12 lat wię-
zienia.

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
— 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

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)
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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 7 listopada 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 1.4 E, 
rok prod. 2012

  35.900 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 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, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  21.800 zł
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod.  2009, I – wł.  32.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 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 2.0 D, rok prod. 2010, 

163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł

n OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo 13.600 zł
n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 31.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008 9.900 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 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 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 49.900 zł  



ŚRODA-CZWARTEK, 14-15 LISTOPADA 2018 7.KULTURA



NAJWIĘKSZE PRZEBOJE
MALEŃCZUKA

25.11.2018r. g
odz. 19:00

Filh
armonia Częstochowska - u

l. W
ils

ona 16

In
fo

rm
acje

 i z
amówienia gru

powe: 

te
l. 6

64 008 130 

Bile
ty

 do nabycia
:  

 

Kasy
 Filh

arm
onii C

zę
sto

ch
owsk

iej

ora
z: 

II CZĘŚĆ

I CZĘŚĆ
malenczuk-czestochowa-2czesci-a5_new.indd   1 2018-09-26   12:21:29

8. ŚRODA-CZWARTEK, 14-15 LISTOPADA 2018 REKL AMA



stanisława celińska
z zespołem pod kierownictwem
MacieJa MURasZkO

www.stanislawacelinska.pl

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

w cZęstOchOwie
k O n c e R t
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PROGRAM TV – ŚRODA 14 LISTOPADA 2018 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 364; 

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

56; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3932; 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.VII; odc. 85 

- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 7; serial TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
9/109; teleturniej

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

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

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Macierzyństwo w świecie 
zwierząt. Dorastanie; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

13:45 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 365; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej muz.

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 56
16:05 Wieczna miłość; odc. 

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

odc. 3933; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3374; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

126; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

10/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 57
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy – 

Tajemnice początków 
Polski – Droga do 
Królestwa; film dokum.; 
Polska (2018)

23:30 Bez tożsamości; odc. 
4; serial; Hiszpania (2016)

00:20 Kompania X; s.II; odc. 
10; serial; Kanada (2015)

01:10 Orły sportu; odc. 7; 
reportaż

01:40 wojsko – polskie.pl; 
odc. 36; reportaż

02:15 Bullitt; film 
kryminalny; USA (1968)

04:10 Notacje – ks. 
Kazimierz Suder. W 
drelichach i koloratce; 
cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 42 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1398; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 155 
„Prawdziwa matka”; serial 
fabularyzowany TVP

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

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (214)
11:25 Rodzinka.pl; s.II; odc. 

52 „Kociaki domowe”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1940; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 43 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 77; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 161; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1398; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 332 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2470; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 53; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

201 „Upiorne urodziny” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 88; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1940; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1941; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 23; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
720; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 206 
„Bez odbioru”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Facet na 
miarę; Francja (2016)

00:20 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Defekt; odc. 2/9; serial 
sensacyjny TVP

02:20 Świat bez tajemnic – 
Planowanie rodziny po 
chińsku; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

02:50 Świat bez tajemnic – 
Tortury a terroryzm – czy 
cel uświęca środki?; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

03:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 20; serial TVP

03:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 21; serial TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (13); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (776); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (57); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (723); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2760); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (649); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (292); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (282); serial 

paradokumentalny. 
Studentka zostaje 
zgwałcona niedaleko baru. 
Zeznania kobiety 
wprawiają detektywów w 
osłupienie. Ofiara twierdzi, 
że skrzywdził ją policjant. 
Tymczasem w dniu...

18:00 Pierwsza miłość 
(2761); serial obyczajowy

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

Kiepskich (312); serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (539); serial 
komediowy

20:40 Pan i pani Smith; 
komedia sensacyjna, USA 
2005. Jane (Angelina 
Jolie) i John (Brad Pitt) 
Smith biorą ślub. Ich życie 
wkrótce wkracza na tory 
małżeńskiej rutyny. Każde 
z nich, w tajemnicy przed 
małżonkiem, prowadzi 
drugie życie…

23:10 Kac Wawa; komedia, 
Polska 2012. Andrzej 
(Borys Szyc), przyszły pan 
młody, wraz z czwórką 
kumpli szykuje się na swój 
wieczór kawalerski. 
Życzliwi koledzy - Jarek 
(Antoni Pawlicki), Karol 
(Michał Milowicz), Tomek 
(Michał Żurawski) oraz 
Jerzy (Mariusz Pujszo) - 
wpadają na genialny 
pomysł.…

1:30 Lot; dramat obyczajowy, 
USA 2012

4:15 Kabaretowa Ekstraklasa 
(70); program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5493) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (14/15) - program
07:50 Doradca smaku 

9(18/40) - program 
08:00 Dzień Dobry 

TVN (2330) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (973) - 

program obyczajowy
12:00 Szpital (862) - 

program obyczajowy
13:00 Szkoła (625) - 

program 
14:00 19 + (326) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (626) - 
program 

16:30 19 + (327) - program 
17:00 Szpital (863) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (974) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7623) 
19:35 Sport (7606) 
19:45 Pogoda (7603) 
19:49 Raport smogowy 

(1/138) - informacje 
19:50 Uwaga! (5494) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 - 

Pałki kurczaka z fasolą i 
pomidorami (2/40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2780) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (214) - 
program 

21:30 Ameryka Express 
(11/13) - program 

23:05 Klucz do koszmaru - 
horror, USA 2005. 
Caroline Ellis (Kate 
Hudson), pracownica 
hospicjum, której 
marzeniem jest nauka w 
szkole pielęgniarskiej, 
podejmuje pracę w 
Terrebonne Parish - 
podupadającej plantacji 
położonej w delcie rzeki 
Mississippi. By ułatwić 
opiekę nad 
sparaliżowanym i prawie 
niemym Benem 
Devereaux, jego żona - 
Violet - powierza 
dziewczynie klucz 
otwierający każde drzwi w 
posiadłości. Życie Caroline 
zmieni się, gdy odkryje 
tajemniczy pokój ukryty do 
tej pory za regałem z 
książkami…

01:15 Oszuści (6/10) - serial. 
Patrick organizuje Maddie 
przyjęcie urodzinowe. 
Zaprasza kilku 
niespodziewanych gości. 
Max przychodzi jednak na 
ratunek. Richard dokonuje 
szokującego odkrycia…

02:15 Uwaga! (5494) - 
program

02:45 Moc Magii(TVN noc) 
(309/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 91

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 41

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 19

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 20

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 99

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 41

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42

20:00 Snajper: Kolejne 
starcie; akcja, USA 2011. 
Sierżant Brandon Beckett 
to syn legendarnego 
snajpera Thomasa 
Becketta. Mężczyzna 
razem ze swoim 
oddziałem udaje się na 
niebezpieczną misię do 
Kongo. Tylko jemu udaje 
się ją przeżyć. Brandon 
postanawia pomścić 
swoich kolegów…

21:50 Regulamin zabijania; 
akcja, USA 2000. Oficer 
Terry Childers (Samuel L. 
Jackson) dowodzi akcją 
obrony ambasady 
amerykańskiej w Jemenie. 
W walkach z uzbrojonymi 
demonstrantami ginie 
kilkudziesięciu cywili, w 
tym kobiety i dzieci…

00:15 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 18

01:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 4

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 33; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 147 
„Zła kobieta”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
925; serial TVP

09:25 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
210 „Współczesne 
dziewczyny są mega 
dziwne” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
211 „Dominujesz nad 
facetami” sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 73 - Zatruta woda; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 74 - Druga szansa; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
168 - Cena etatu; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 34; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 75 - Zanik pamięci; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 35 - Diagnoza: 
morderstwo; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.V; odc. 65 - 
Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 76 - Jacek; serial 
kryminalny TVP

00:10 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 205 
„Rodzinka”; serial 
fabularyzowany TVP

01:20 Ratownicy; odc. 4/13; 
serial TVP

02:15 Ratownicy; odc. 5/13; 
serial TVP

03:10 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
925; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2430; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łemkowska 
nad Odrą; magazyn 
kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(29)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/32/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 302 
ed. 5; teleturniej

09:45 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /54/ - „U cioci 
na imieninach” - 
Szwagierkolaska

10:55 Familiada; odc. 2430; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (1)

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (2)

13:35 Śpiewające fortepiany 
(30)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Tarnów (cz. 
1-3); widowisko

17:40 KabareTOP Story; /13/ 
- „Animator kultury”

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tatarskie pierogi

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (93) - 
Tony Halik; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 21 (78) Austria i 
Szwajcaria - „Dolina 
Paznaun”

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/32/; teleturniej

20:10 Śpiewające fortepiany 
(31)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (1) - Ani Mru Mru; 
/ Kabaret Moralnego 
Niepokoju

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program rozrywk.

23:15 Koło fortuny; odc. 301 
ed. 5; teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Bajm

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (1); koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (2); koncert

02:35 Kierunek Kabaret; /65/ 
- Tolerancja

03:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret TEY - Najlepiej 
nam było przed wojną; /1/

05:10 Ukryta prawda (386) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (161) - 
program sądowy

07:05 Szpital (442) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (63/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (64/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni (3) - serial 
kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (210) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (162) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (616) - 
program sądowy

14:55 Szpital (443) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (5/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (1/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (65/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (66/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (211) - 
program obyczajowy

20:00 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…

21:55 Morderstwo z miłości 
- film, Niemcy 2016. 30 
marca 1985 r. rodzice 
Elizabeth zostają brutalnie 
zamordowani w swoim 
domu w Wirginii. Elizabeth 
i Jens, w obawie przed 
oskarżeniami, 
rozpoczynają szaleńczą 
ucieczkę przed organami 
ścigania. 30 kwietnia 1986 
roku następuje koniec, a 
młodzi zbiegowie zostają 
zatrzymani…

00:25 Windykatorzy - film 
S-F, USA/Kanada 2010. 
Świat przyszłości, każdy 
może wszczepić sobie 
sztuczne narządy w 
miejsce uszkodzonych 
własnych. Kiedy jednak 
zabraknie mu pieniędzy na 
spłatę, pojawią się 
nieprzyjemni panowie z 
zadaniem odebrania 
zadłużonych narządów i 
nie interesuje ich, że może 
to skończyć się śmiercią 
delikwenta..…

02:50 Moc Magii (309/355) - 
program

05:30 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (2/10) - program 
rozrywkowy

06:30 Afera fryzjera 5 (5/12) 
- program rozrywkowy

07:15 Ugotowani 7 (17) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Ugotowani 7 (18) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 
4 (12) - program 
rozrywkowy

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (10) - program 
rozrywkowy

12:00 Kuchenne rewolucje 
14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:05 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

13:50 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

14:25 Dziewczyny z 
wypiekami (5/8) - 
program

15:00 Ostre cięcie 6 (6/12) - 
program

15:45 Eksperci domowego 
budżetu 5

17:05 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

17:50 Kuchenne rewolucje 7 
(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (3/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (2/12) - 
reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(1/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16 

(20/22) - magazyn
22:55 Zanim Cię zobaczę 

(3/8) - program 
rozrywkowy

23:55 Randka z Internetu
00:25 Pocałunek w ciemno 4 

(2/6) - program 
rozrywkowy

01:35 Współczesna 
dziewczyna (dozwolone 
od lat 18)

02:10 Najsztub słucha - 
Margaret (5/6) - talk show

02:40 W roli głównej – 
Marcin Tyszka (1/6) - talk 
show

03:10 W roli głównej – 
Cezary Pazura (2/6) - talk 
show

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

04:10 Wiem, co jem (16) - 
magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - LN: 
Polska - Portugalia

08:05 Polska na Mundialu
08:35 Hokej na lodzie - NHL: 

Philadelphia Flyers - 
Florida Panthers

10:35 Tenis ziemny - Puchar 
Federacji - Finał: Czechy - 
USA - podsumowanie

12:40 Pełnosprawni; odc. 
275; magazyn dla 
niepełnosprawnych

13:15 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

15:10 Polska na Mundialu; 
odc. 6

15:45 Skoki Narciarskie  
– meldunek z Wisły

16:30 Piłka nożna - 
Zgrupowanie kadry w 
Gdańsku

18:00 Przed startem Ligi 
Narodów; magazyn

19:55 Piłka nożna - LN: 
skróty meczów: Włochy - 
Polska, Polska - Portugalia 
i Polska - Włochy

21:00 Sport w Polsce - sto 
lat historii; film dokument.

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Piłka nożna - LN: 

Polska - Włochy
23:45 Piłka nożna - LN: 

Polska - Włochy
00:50 Boks - Gala Knock Out 

Promotion w Gliwicach
03:35 Podnoszenie ciężarów 

- Mistrzostwa Świata - 
Aszchabad - kat. 109kg 
mężczyzn

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak 
zostać milionerem (2); 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach (13); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (14); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (62); 
reality show

9:00 Septagon (2); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (32); 
reality show

11:25 Benny Hill (4); 
program rozrywkowy

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

13:00 Detektywi w akcji 
(25); serial fabularno-
dokumentalny. Robert, 
szef firmy sprzątającej, 
prosi detektywów o 
pomoc w znalezieniu 
złodzieja. Tymczasem 
Ruda i Ronin zajmują się 
sprawą osiemnastoletniej 
Anety,...

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(50) telenowela

16:55 Światło twoich oczu 
(50) telenowela

18:00 Septagon (3); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (251); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (13); serial 
obyczajowy

22:00 Potrzask; thriller, USA 
2012. Agent Służb 
Specjalnych, Jeremy 
Reins (Stephen Dorff), 
przybywa do Nowego 
Jorku. Wkrótce po 
wylądowaniu zostaje 
napadnięty i traci 
przytomność. Gdy 
odzyskuje świadomość, 
odkrywa, że jest uwięziony 
w pancernej skrzyni…

0:00 Trampolina (10); 
program rozrywkowy

1:00 Tuż przed tragedią (4); 
serial dokumentalny

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 14 
listopada; felieton

07:00 Noce i dnie; odc. 4/12 
- Wieczne zmartwienia; 
serial TVP

08:05 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

08:40 Jak było?; program 
publicystyczny

09:25 Historia Polski – 
Kobiety i wojna; film 
dokumentalny

10:40 „Sensacje XX wieku” 
– Własow; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

11:35 Cud nad Wisłą; film 
dokumentalny

12:30 Ziemia obiecana; odc. 
2/4; serial TVP

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Wyspy 
Kanaryjskie – atlantycki 
tygiel; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:40 Rodzina Niepodległej 
– Orlęta bronią 
przemyskiego gniazda

15:30 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 3/4 Na 
krawędzi klęski; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:40 Historia Polski – 
Fotograf snów - film o 
Ryszardzie Horowitzu; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Tankietka 
widmo

18:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

18:45 Noce i dnie; odc. 5/12 
- Uśmiechy losu; serial 
TVP

20:00 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:10 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 8/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:10 #dziedzictwo – Język; 
debata

22:45 Lekcja martwego 
języka; dramat

00:35 „Sensacje XX wieku” 
– Szabla Polska (Bitwa 
pod Komarowem); 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

01:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Kwatery 
Hitlera; cykl 
dokumentalny

02:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tankietka 
widmo

02:40 Błękitna Armia 1917 - 
1919; dokument 
fabularyzowany

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Asseco Resovia Rzeszów - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

8:10 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Jastrzębski Węgiel - Trefl 
Gdańsk

13:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry podwójnej

15:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry pojedynczej

17:00 Boks; waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

19:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry podwójnej

21:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry pojedynczej

23:00 Boks; waga junior 
ciężka: Oleksandr Usyk - 
Tony Bellew

1:00 Sporty walki: KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 365; 

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

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

odc. 3933; 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. 86; 

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

odc. 8; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

10/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

126; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Czołówka. Natura w 

Jedynce
12:55 Natura w Jedynce – 

Macierzyństwo w świecie 
zwierząt. Krok w 
dorosłość; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2015)

13:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej muz.

14:00 Elif; s.II; odc. 366; 
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. 57
16:05 Wieczna miłość; odc. 

58; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3934; teleturniej muz.
17:50 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Czechy

19:50 Wiadomości
20:25 Pogoda
20:30 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 261 - Tajemnica 
chemika; serial kryminalny 
TVP

21:35 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /89/; magazyn
23:00 The Wall. Wygraj 

marzenia - kulisy; 
teleturniej

23:05 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

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

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
4; serial; Hiszpania (2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /89/; magazyn
03:55 Notacje – Maria 

Dudkiewicz. Droga na 
zesłanie; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 44 
ed. 3; teleturniej

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

06:55 Operacja Zdrowie!; 
/7/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 156 
„Słaba płeć”; serial 
fabularyzowany TVP

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

10:20 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (215)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

53 „Praca, dom, kanapki”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1941; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 45 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 78; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Nabożeństwo 
Ekumeniczne - Św. 
Niepodległości

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

16:00 Koło fortuny; odc. 333 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2471; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 54; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

202 „Suknia teściowej?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 89; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1941; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1942; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Doktor Foster; s.II; 
odc. 6; serial; Wielka 
Brytania (2016)

21:50 Mów mi Dave; USA 
(2008); reż.:Brian 
Robbins; wyk.:Eddie 
Murphy, Elizabeth Banks, 
Gabrielle Union, Scott 
Caan, Ed Helms

23:20 Na sygnale; odc. 205 
„Rodzinka”; serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Facet na miarę; 
Francja (2016); 
reż.:Laurent Tirard; 
wyk.:Jean Dujardin, 
Virginie Efira, Cedric Kahn, 
Stephanie Papanian

01:40 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 10/10; 
serial; Japonia (2017)

02:50 Art Noc – Kobieta 
niejedno ma imię (1); 
koncert

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (14); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (777); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (58); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (724); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2761); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (650); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (293); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (283); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2762); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (313); serial 
komediowy. Marian 
Paździoch wiesza na 
korytarzu kalendarz z 
przykuwającymi męską 
uwagę zdjęciami. Sąsiedzi 
rozpoczynają dyskusje na 
temat jego zawartości i 
roli w życiu człowieka. 
Każdy z mieszkańców ma 
inne zdanie na temat tego, 
jakie zdjęcia chcieliby 
codziennie oglądać…

20:05 Nasz nowy dom (129); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (145); 
serial obyczajowy

22:10 Lot; dramat 
obyczajowy, USA 2012. 
William „Whip” Whitaker 
jest doświadczonym 
kapitanem lotnictwa. 
Mężczyzna nie stroni od 
przelotnych romansów, 
alkoholu i narkotyków. 
Jego rodzina się rozpadła, 
a on niemal stracił kontakt 
z synem. Kolejnego dnia 
traktowanej rutynowo 
pracy William budzi się w 
objęciach stewardesy z 
silnym kacem. Na nogi 
stawia go piwo i działka 
kokainy. To dla niego 
żadna nowość. Jednak 
tym razem pojawiają się 
problemy…

1:00 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5494) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

12 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 
(2/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2331) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (974) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (863) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (626) - 
program 

14:00 19 + (327) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (627) - 
program 

16:30 19 + (328) - program 
17:00 Szpital (864) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (975) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7624) - 

informacje
19:35 Sport (7607) - 

informacje
19:45 Pogoda (7604) - 

informacje
19:49 Raport smogowy 

(2/138) - informacje 
19:50 Uwaga! (5495) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 - 

Placki ziemniaczane z 
wędzonym pstrągiem 
(10/40) - program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2781) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (215) - 
program 

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Jeszcze raz - komedia, 
Polska 2008. Anna 
(Danuta Stenka) to 
żywiołowa, atrakcyjna 
czterdziestolatka z 
poczuciem humoru. Jej 
córka stanowi 
przeciwieństwo mamy: 
Kasia nie lubi imprez, nie 
interesuje się chłopakami, 
jada zdrową żywność i 
uprawia jogę. Michał (Jan 
Frycz) jest bardzo 
przystojnym, 
poukładanym i zamożnym 
prawnikiem. Paweł 
(Przemek Cypryański) ma 
dwadzieścia lat, kocha 
życie, ładne dziewczyny i 
zabawę. Ta czwórka musi 
się spotkać - i wyniknie z 
tego niezły miłosny 
ambaras! 

00:25 Pod powierzchnią 
(4/7) - serial

01:30 Kobieta na krańcu 
świata 10 (1/5) - program 

02:05 Uwaga! (5495) - 
program

02:30 Moc Magii(TVN noc) 
(310/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 92

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 20

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 21

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 100

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

20:00 Straszny film 4; 
komedia, USA 2006. 
Cindy zatrudnia się jako 
opiekunka starszej pani, w 
domu w którym straszy. 
Gdy ziemię atakują 
TriPody przybyłe z 
kosmosu, Cindy i jej 
przyjaciółka Brenda i 
wyruszają w podróż do 
owianej tajemnicą 
wioski…

21:45 Kłamca, kłamca; 
komedia, USA 1997. Dla 
ambitnego prawnika 
Fletchera Reede’a (Jim 
Carrey) kłamstwo jest 
czymś naturalnym. Jego 
jedynym celem jest 
wygranie kolejnej sprawy. 
Aby to osiągnąć, na sali 
sądowej ucieka się do 
najbardziej wymyślnych 
podstępów…

23:25 Seksualni, 
niebezpieczni; komedia, 
Wielka Brytania 2011

01:20 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018; odc. 
7

02:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 3

02:55 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 4

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 34; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 148 
„Papużki nierozłączki”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 149 
„Serce”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
926; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:50 Na sygnale; odc. 205 
„Rodzinka”; serial 
fabularyzowany TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
211 „Dominujesz nad 
facetami” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
212 „Coś za coś” sezon 
11; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 74 - Druga szansa; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 75 - Zanik pamięci; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
169 - Telefoniczny poród

16:15 Na sygnale; odc. 149 
„Serce”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 35; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 76 - Jacek; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 36 - W hipnozie; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.V; odc. 65 - 
Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VI; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 77 - Kolekcjoner; 
serial kryminalny TVP

00:10 07 zgłoś się; odc. 
11/21 - Wagon pocztowy; 
serial TVP

01:25 Nowa; odc. 3; serial 
TVP

02:25 Nowa; odc. 4; serial 
TVP

03:25 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP

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

06:20 Familiada; odc. 2431; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tatarskie pierogi; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(30)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/33/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 303 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (6) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 2; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /55/ - „Cień 
wielkiej góry” - Budka 
Suflera

10:55 Familiada; odc. 2431; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 10 
Paranienormalnych 
historii (1); reportaż

12:40 Życie to Kabaret – 10 
Paranienormalnych 
historii (2); reportaż

13:45 Śpiewające fortepiany 
(31)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (1); 
widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (2); 
widowisko

16:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (3); 
widowisko

17:30 Kabaret na lato (24) - 
Marzenia Marcina Dańca

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Grójeckie jabłka; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 1 
Największe miasto świata; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (79) Indie 
„Pociąg do jogi”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/33/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(34)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (2) - Sport - 
Kabaret Skeczów 
Męczących; / Tomasz 
Jachimek; widowisko 
rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /66/ 
- Szpiedzy tacy jak wy

23:25 La La Poland; odc. 
(1); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 302 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa (1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Muzyka Małego Ekranu: 
Grażyna Łobaszewska

05:10 Ukryta prawda (387) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (162) - 
program sądowy

07:05 Szpital (443) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (65/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (66/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 7 (1/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (211) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (163) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (617) - 
program sądowy

14:55 Szpital (444) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (6/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (2/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (67/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (68/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (212) - 
program obyczajowy

20:00 Błękitna fala - film 
obyczajowy, USA/
Niemcy 2002. Młoda 
surferka, ulega 
poważnemu wypadkowi. 
Dziewczyna wpada w 
depresję i dopiero uczucie 
do młodego piłkarza 
wraca jej chęć do życia…

22:15 Porwani (6/12) - serial
23:15 To skomplikowane - 

komedia, USA/
Japonia 2009. Jane i jake 
byli kiedyś małżeństwem, 
mają trzech dorosłych, ale 
rozwiedli się przed 
dziesięciu laty. Pozostali 
jednak przyjaciółmi i 
spotykają się na 
uroczystościach 
ukończenia nauki przez 
jednego z synów. Powoli 
nawiązują ze sobą 
romans, co im komplikuje 
życie, bo Jake ponownie 
się ożenił, a Jane ma 
poważnego adoratora. 
Obydwoje udowadniają, że 
życie wcale nie kończy się 
po czterdziestce…

01:45 Moc Magii (310/355) - 
program

03:55 Druga strona 
medalu (8) - talk show . 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Alicja 
Tysiąc. Matka trójki dzieci 
i inwalidka pierwszej 
grupy, która po zajściu po 
raz trzeci w ciążę mogła 
stracić wzrok. Gdy 
zdecydowała się na 
aborcję, ginekolodzy 
odmówili jej wykonania 
zabiegu…

04:25 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

05:40 program rozrywkowy
06:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 2 (5/13) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (19) - 
program

07:45 Ugotowani 7 (20) - 
program

08:15 Apetyt na miłość 5 
(1/12) - program

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (6/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (1/12) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 
14 (5/15) - program

12:50 Afera fryzjera 6 (9/12) 
- program rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program

14:20 Misja ratunkowa 2 
(1/10) - program

15:05 Wiem, co jem na 
diecie (6/12) - program

15:35 program rozrywkowy
16:05 Życie bez wstydu 

6 (10) - reality show
17:05 Co nas truje 2 (11/12) 

- program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje 7 

(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:50 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (4/13) - 
program rozrywkowy

19:35 Ugotowani 7 (21) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:10 Ugotowani 7 (22) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:40 Zaskocz mnie! 2 
(7/10) - program 
rozrywkowy

21:10 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 
(21/22) - magazyn

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program

23:40 Projekt Lady 3 (11/12) 
- program

00:40 Project Runway: 
Młodzi projektanci (2/8) - 
program rozrywkowy

01:30 Bajeczne życie 
milionerów 2 (7/10) - 
program rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

02:30 W roli głównej – 
Michel Moran (2/6) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Szymon Bobrowski (6) - 
talk show

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

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

04:30 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - LN: 
Polska - Włochy

07:05 Piłka nożna - LN: 
Polska - Włochy

08:05 Polska na Mundialu
08:35 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Wisła - konkurs drużyn.
10:30 Snooker - Champion 

of Champions 2018 - Finał
11:45 Snooker - Champion 

of Champions 2018 - Finał
13:00 Przed startem Ligi 

Narodów; magazyn
15:00 Skoki Narciarskie - 

Przed Pucharem Świata - 
meldunek z Wisły

16:00 Piłka nożna - 
reprezentacja Polski - 
studio

17:25 Piłka nożna (studio)
17:50 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Czechy

21:35 Sportowy Wieczór
22:15 Piłka nożna - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Czechy

00:20 ESL - świat esportu; 
odc. 29; magazyn; Niemcy 
(2018)

00:55 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

02:55 Snooker - Champion 
of Champions 2018 - Finał

05:15 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak 
zostać milionerem (3); 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach (14); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach 2 (15); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (63); 
reality show

9:00 Septagon (3); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (33); 
reality show

11:25 Benny Hill (8); 
program rozrywkowy

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

13:00 Detektywi w akcji 
(29); serial fabularno-
dokumentalny. Do 
Septagonu zgłasza się 
Agata, ciężarna była 
prostytutka, która niepokoi 
się o męża, Tomasza. 
Właśnie zawiozła go 
pobitego do szpitala....

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

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

16:00 Maria z przedmieścia 
(51) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(51) telenowela

18:00 Septagon (4); serial 
kryminalny

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

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (252); serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (14); serial 
obyczajowy

22:00 Helikopter w ogniu; 
dramat wojenny, USA 
2001. 3 października 1993 
roku w stolicy kraju, 
Mogadiszu, ląduje oddział 
składający się z ponad stu 
komandosów z elitarnych 
jednostek Delta Force i 
Rangers. Celem operacji 
jest uprowadzenie dwóch 
zaufanych ludzi potężnego 
dyktatora Mohameda 
Farraha Aidida, lidera 
jednej z walczących o 
władzę frakcji. Sytuacja 
wymyka się spod kontroli. 
Żołnierze tracą dwa 
śmigłowce, a rebelianci i 
ludność cywilna stawiają 
im niespodziewanie 
zaciekły opór. Prosta z 
pozoru akcja zamienia się 
w krwawy, trwający 
kilkanaście godzin bój…

1:00 Przerwa techniczna

06:50 Był taki dzień – 15 
listopada; felieton

06:55 Noce i dnie; odc. 5/12; 
serial TVP

08:00 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:35 #dziedzictwo – Język; 
debata

09:20 Historia Polski – 
Fotograf snów - film o 
Ryszardzie Horowitzu; film 
dokumentalny

10:20 „Sensacje XX wieku” 
– Szabla Polska (Bitwa 
pod Komarowem); 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

11:20 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 1; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

12:25 Ziemia obiecana; odc. 
3/4; serial TVP

13:30 Dawne światy; odc. 
1/8 Egipt, kolebka 
cywilizacji; serial dokum.; 
Francja (2007)

14:35 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 5/6. Parki 
Narodowe Tongariro i 
Whanganui; serial dokum.; 
USA (2013)

15:40 Szkocki sen o 
Kanadzie; film dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

16:40 Historia Polski – 
Stanisława 
Brzozowskiego życie 
wśród skorpionów; film 
dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Uparcie 
wracamy

18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Noce i dnie; odc. 6/12 

- Miłość; serial TVP
20:00 II wojna światowa na 

Bałkanach; odc. 3/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2015)

20:40 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 4/12 
Mihailović kontra 
Rommel; serial dokum.; 
Serbia (2015)

21:20 Dyktator. Zajęcie dla 
wariatów; film dokum.; 
Francja (2012)

22:20 Spór o historię – 
Władcy polscy: Mieszko 
II; debata

23:00 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia znawcy 
środowiska kryminalnego 
w Petersburgu; reportaż

23:35 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

00:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica berlińskiego 
bunkra; cz. 1; cykl dokum.

01:15 Stara granica; film 
dokum.; Białoruś (2015)

01:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Obrona Helu; 
cz. 1; cykl dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Uparcie wracamy

02:50 Orlęta bronią 
przemyskiego gniazda

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - GKS 
Katowice

8:10 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie

10:20 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
Developres SkyRes 
Rzeszów - Bank Pocztowy 
Pałac Bydgoszcz

13:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry podwójnej fazy 
grupowej

15:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
gry pojedynczej fazy 
grupowej

16:00 Piłka nożna; studio 
przed meczem 
towarzyskim Polska - 
Czechy

17:50 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Polska - 
Czechy

20:00 Piłka nożna; studio po 
meczu towarzyskim 
Polska - Czechy

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: 
Chorwacja - Hiszpania

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Polska - 
Czechy

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


