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Mieszkańcy zagłosowali

Budżet Obywatelski: wybraliśmy ponad
120 pomysłów
Boisko typu orlik, powiększenie wybiegu w schronisku, domki dla wolno
żyjących kotów, defibrylatory w centrum miasta, grill park, budki dla nietoperzy, darmowa sterylizacja psów i
kotów w poszczególnych dzielnicach,
domki dla owadów zapylających, liczniki świateł - między innymi takie właśnie inwestycje zostaną zrealizowane
w ramach kolejnej edycji Budżetu
Obywatelskiego. W sumie wybraliśmy
123 pomysły na łączną kwotę ponad 9
milionów złotych. Swój głos oddało ponad 20 tysięcy częstochowian.
Tegoroczne głosowanie odbywało się w
dniach 22 października – 14 listopada.
Swoje głosy można było oddać przez internet, w komisji do głosowania przy ulicy Focha, a także - w tym roku po raz
pierwszy - w mobilnym punkcie – autobusie „londyńczyku”. W sumie w głosowaniu wzięło udział 20 033 osób - 18 362
osoby zagłosowały przez internet (odnotowano 9 nieważnych głosów), a 1 671 osób
zagłosowało na kartach do głosowania
(odnotowano 5 nieważnych głosów). Dzielona pula środków wynosiła 9 468 489 zł,
w tym: na zadania o charakterze ogólnomiejskim - 2 367 122 zł, a na zadania o
charakterze dzielnicowym - 7 101 367 zł.
Ostatecznie wybraliśmy 123 zadania – 12
to zadania ogólnomiejskie, a 111 to zadania dzielnicowe. Wśród tych pierwszych
najwięcej punktów - 12 775 – otrzymała
budowa boiska typu orlik przy Szkole
Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integra-

cyjnymi przy ulicy Kukuczki. W ramach
inwestycji powstanie boisko ze sztuczną
nawierzchnią oraz dwa pomieszczenia dla sędziów i szatnia z węzłami sanitarnymi. Kosz realizacji inwestycji to 1 173
500 zł. Propozycją, która cieszyła się równie dużym zainteresowaniem głosujących
był projekt Jasne, że zwierzaki są ważne.
Zadanie obejmuje m.in.: powiększenie
wybiegów dla szczeniąt i kotów w schronisku, budowę wybiegów dla psów obok już
istniejącego spacerniaka, a także zakup
wanny groomerskiej i stołu trymerskiego
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
Projekt pochłonie 593 500 zł. Trzecie
miejsce wśród zadań ogólnomiejskich zajął remont i doposażenie Filii nr 7 Biblioteki Publicznej, na które przeznaczonych

zostanie 175 000 zł. Wśród zwycięskich
zadań ogólnomiejskich znalazły się też:
l zakup domków dla wolno żyjących kotów, które pojawią się w 10 lokalizacjach (4000 zł)
l stworzenie multimedialnego centrum
edukacyjnego w Szkole Podstawowej numer 2 - w ramach inwestycji zostaną zakupione laptopy z oprogramowaniem,
roboty edukacyjne, tablety, tablica multimedialna z projektorem i oprogramowaniem, gry edukacyjne i klocki do nauki kodowania (80 419 zł)
l Grill Park na Promenadzie – ustawienie
pojemników na żar, dużych pojemników na odpady wraz z pojemnikami do
segregacji odpadów, ustawienie 4 sztuk
grillów miejskich oraz 4 kompletów
drewnianych mebli ogrodowych, budowa stanowiska do rozpalenia ogniska z
4 ławkami (110 000 zł)
l zakup dziesięciu defibrylatorów, które zostaną zamontowane w centrum miasta
(120 000 zł)
l kolorowy plac zabaw przy przy Miejskim
Przedszkolu nr 21 przy ulicy Przemysłowej
(50 000 zł)
l rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek w Częstochowie (12 000 zł)
l zakup profesjonalnej kosiarki (traktorka) do potrzeb utrzymania obiektu
sportowego, którym zajmuje się LKS
Płomień KM (25 000 zł)
l zakup i utrzymanie aplikacji „Jak dojadę” znajdującej optymalne połączenie
autobusowe lub tramwajowe, bez konieczności podawania nazwy ulicy czy

przystanku (20 000 zł)

l poprawa bezpieczeństwa na drodze ul.

Rejtana, Trochimowskiego (2 500 zł).
W zadaniach dzielnicowych wnioski
dotyczyły tradycyjnie różnych obszarów
życia miasta – od bezpieczeństwa, przez
sport, ekologię i infrastrukturę drogową,
a na zwierzętach kończąc. Powstaną więc
place zabaw, siłownie w plenerze, chodniki, zieleńce. Odbywać się będą pikniki,
zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne. Doposażone zostaną niektóre filie biblioteki oraz jednostki OSP. Poprawi się
jakość dróg lokalnych. Poza tym w 13
dzielnicach będzie można skorzystać z
bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i
kotów.
Najaktywniejszą dzielnicą w głosowaniu był Kiedrzyn. Zagłosowało tam 19%
mieszkańców dzielnicy. W nagrodę otrzyma ona wszystkie niewykorzystane środki z puli ogólnomiejskiej i pul dzielnicowych. W sumie będzie to ponad 135 tysięcy złotych. Najniższą frekwencję odnotowano natomiast w dzielnicy Podjasnogórskiej.
Wybrane do realizacji w 2019 r. wszystkie zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe
w ramach budżetu obywatelskiego można
sprawdzić na stronie www.konsultacje.
czestochowa.pl
Przy okazji podsumowania, nagroda
specjalna powędrowała do pani Małgorzaty Cichoń – jednej z laureatek internetowego konkursu, którego celem było promowanie Budżetu Obywatelskiego.

Częstochowa

Prezydent i radni po ślubowaniu
– Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta – mówił podczas ślubowania Krzysztof Matyjaszczyk,
który już po raz trzeci będzie
pełnił funkcję prezydenta naszego miasta. Na sali sesyjnej
po raz pierwszy w nowym
składzie spotkali się też częstochowscy radni.
Podczas pierwszej
sesji nowej kadencji,
prezydent oraz radni
otrzymali zaświadczenia o wyborze
i złożyli ślubowania.
Wybrano
również
przewodniczącego

10 było przeciw, a jeden głos był
nieważny. Z kolei funkcję wiceprzewodniczących będą pełnić
Ewelina Balt (SLD), Jacek
Krawczyk (PO) i Przemysław
Wrona (PO). Komisje merytoryczne Rady Miasta mają być
powołane na kolejnej sesji, zaplanowanej 29 listopada.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że dotychczasowe stanowiska zachowali zastępcy prezydenta - Jarosław Marszałek,
Andrzej Szewiński oraz Ryszard
Stefaniak.
Rady Miasta oraz wiceprzewodniczących. Tym pierwszym został Zdzisław Wolski, który pełnił tę funkcję również w poprzednich dwóch kadencjach.
Za Wolskim, który kandydował
jako jedyny, oddano 17 głosów,

Skład Rady Miasta
Częstochowy VIII kadencji
w porządku alfabetycznym:
Balt Ewelina
Banaś Łukasz
Blukacz Tomasz
Gawroński Artur
Gieroń Barbara

Iżyńska Małgorzata
Jarzyński Konrad
Jastrzębska Katarzyna
Kaliszewski Piotr
Kapinos Dariusz
Kot Łukasz
Krawczyk Jacek
Lewandowska Ewa
Majer Dorota
Niesmaczny Zbigniew
Pohorecka Monika
Ruksza Paweł
Skrzypczyńska Emilia
Sowa Andrzej
Stefańska Krystyna
Struzik Beata
Szczuka Ryszard
Trzeszkowski Sebastian
Tyl Tomasz
Urbańska Jolanta
Wolski Zdzisław
Wrona Piotr
Wrona Przemysław
Katarzyna Gwara

Katarzyna Gwara

Przy ul. Bór

Tragiczny
pożar
w kamienicy
Jedna osoba zginęła w pożarze,
który wybuchł w jednej z kamienic przy ulicy Bór. Pięć osób zostało ewakuowanych.
Do zdarzenia doszło we wtorek
nad ranem (20.11.). Ogień pojawił
się w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze. W pożarze zginął około 50-letni mężczyzna. Pięć osób zostało ewakuowanych. - Jedna osoba
musi mieć zapewniony lokal zastępczy. Procedurą zajmuje się Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie - informuje oficer dyżurny
częstochowskich strażaków. Jak na
razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.
Katarzyna Gwara
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MZDiT

Z okazji rocznicy

Drogowcy
w gotowości

Poczta Polska z bohaterami
niepodległości na znaczkach

Na ulice Częstochowy minionej
nocy po raz pierwszy w tym sezonie skierowano sprzęt służący do
utrzymania dróg zimą.
Od niedzielnego wieczoru do poniedziałkowego poranka o stan częstochowskich dróg po pierwszych opadach śniegu dbało 10 specjalistycznych pojazdów to połowa stanu floty
firmy wykonującej tę usługę na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. Ta sama ilość taboru pozostaje nadal w gotowości do wyjazdu
w przypadku ponownego pogorszenia
się warunków atmosferycznych.
W ciągu dnia dodatkowo oczyszczane są nawierzchnie kładek dla pieszych.
- Przypomnijmy, że tegoroczna „akcja zima” rozpoczęła się formalnie 1
listopada. Jednak dopiero w drugiej
połowie miesiąca po raz pierwszy pojawiła się konieczność użycia specjalistycznego sprzętu - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT.
W przypadku gwałtownego pogorszenia się pogody zimą na naszych ulicach docelowo pracować będzie pełny
tabor – 20 specjalistycznych pojazdów firmy związanej umową z MZDiT
- podsumowuje.
Katarzyna Gwara

Poczta Polska uczciła 100.
rocznicę niepodległości specjalną edycją znaczków upamiętniających ważne wydarzenia z historii państwa polskiego. Trafiły one do sprzedaży 11 listopada.
Włączając się w narodowe
obchody rocznicy odzyskania
niepodległości, Poczta Polska
wprowadziła do obiegu trzy
emisje filatelistyczne: „100.
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”, „Wojsko
Odrodzonej Rzeczypospolitej”
oraz „100. rocznica zakończenia I wojny światowej”.
Na emisję „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” składa się 8 znaczków z
wizerunkami: Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego. Na znaczkach, skomponowanych w formie bloku, znajduje się też postać Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego oraz

Order Odrodzenia Polski.
W środku arkusika, na przywieszce, znajduje się wizerunek
orła z 1919 roku. Znaczki zaprojektowała Marzanna Dąbrowska, autorem koloryzacji fotografii jest Mirosław Szponar.
Emisja „Wojsko Odrodzonej
Rzeczypospolitej” przedstawia
ilustracje wybranych jednostek militarnych Rzeczypospolitej z ostatniego stulecia. Na
znaczkach znajdują się wizerunki żołnierzy lądowych, kawalerii, artylerii konnej, marynarki wojennej oraz lotnictwa.
Na jednym ze znaczków
umieszczono ilustracje przedstawiające współczesne siły
zbrojne Rzeczypospolitej, tj.
Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Wojska Marynarki Wojennej, Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej. Autorem projektów znaczków jest
Maciej Jędrysik.
Znaczek „100. rocznica zakończenia I wojny światowej”
przedstawia wazon z makami,
które stanowią międzynarodowy

Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

...by uczcić zmarłą poetkę...
Poznaliśmy laureatów 39.
Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Była to doskonała okazja nie tylko do zaprezentowania swojej twórczości,
ale również konfrontacji z innymi poetami oraz jurorami.
- Kiedy przyjechaliśmy na obrady do Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie okazało się, że wybrane przez nas indywidualnie zestawy mniej lub
bardziej pokrywają się - pozostawało raz jeszcze uważnie
przyjrzeć się finałowym tekstom, porozmawiać o nich, niektóre z nich przeczytać na głos i
podjąć decyzję o podziale nagród - mówi Marcin Orliński, jeden z jurorów. - Wszystkie pomimo mniej lub bardziej widocznych różnic łączy jedno: to
zestawy spójne i na tle pozostałych propozycji nadesłanych na
konkurs - dojrzałe. Dojrzałe
pod względem językowym, bo
spójność to oznaka świadomości językowej autora, językowe-

symbol zakończenia tej wojny.
Wazon to francuski granat F1
wykorzystywany podczas I woj-

przekształcać, choćby w minimalnym stopniu, figur, które
ów czytelnik zna i do których
jest przyzwyczajony - zaznacza.
W kategorii „Debiut” pierwsze
miejsce zajął Marcin Podlaski,
drugie Jolanta Rawska-Hilchenbach, a trzecie Jakub Bolec.
Przyznano również wyróżnienie powędrowało ono do Olgi Kury.
Z kolei w kategorii „Po debiucie” najlepsza okazała się
Ewa Włodarska, tuż za nią był
Rafał Baron, a trzecie miejsce zajął Piotr Zemanek. Przyznano
również trzy wyróżnienia - otrzymali je Piotr Zemanek, Aleksandra Paprota oraz Antonina Tosiek.
Uroczyste wręczenie nagród
laureatom odbyło się w Filharmonii Częstochowskiej im.
Bronisława Hubermana. Ich
wiersze zostały przedstawione
w artystycznej interpretacji
aktorskiej. Dodatkowo odbył
się koncert „Pieśni Piwnicy
Pod Baranami” w wykonaniu
Agaty Ślazyk.
Katarzyna Gwara

Katarzyna Gwara

Ofiarami seniorzy

Oszuści nie
odpuszczają
Oszuści wciąż aktywni w
naszym mieście. Metodą
„na wnuczka” i „na policjanta” naciągają kolejne,
głównie starsze, osoby. Ich
ofiarami padła 65-latka.
Przestępcy próbowali też
wyłudzić
pieniądze
od
73-latki. Na szczęście w tym
przypadku nie udało się.

go słuchu i zręczności w posługiwaniu się słowami. Ale też
dojrzałe w sensie życiowym dobra poezja musi przecież trafić w czytelnika, zwłaszcza czytelnika wyrobionego i wymagającego, dopowiadać coś do jego
wizji świata i człowieka, uderzać w jakąś szczególną strunę,

ny światowej. Autorem projektu
znaczka Jan Konarzewski.

W poniedziałkowe (19.11.)
popołudnie na telefon stacjonarny 65-latki zadzwonił mężczyzna, który podał się za syna
i płaczącym głosem powiedział,
że spowodował wypadek i musi pomóc rannej kobiecie. Następnie rozmowę prowadził
drugi oszust, który twierdził,
że jestem policjantem. Rzekomy funkcjonariusz powiedział,
że syn nie trafi do więzienia i
może zostać zwolniony, ale po
wniesieniu kaucji. Seniorka
poinformowała, że ma 20 000
zł i podała swój adres. Po kilku
minutach do drzwi przyszedł
„kurier”, który odebrał pieniądze. 65-latka po chwili zorientowała się, że została oszukana. O wszystkim poinformowała prawdziwego syna i policję.
Oszuści próbowali również
wyłudzić pieniądze od 73-latki.
Z ustaleń śledczych wynika, że
kobieta otrzymała telefon od
mężczyzny który podał się za
jej syna. Poinformował, że spowodował wypadek, kobieta jest
ciężko ranna w związku, z
czym musi zapłacić za rozbity
samochód i uregulować sprawę wypadku, a pieniądze przy-

wieź na komendę. Następnie
powiedział, aby podała numer
telefonu i oczekiwała na jego
telefon z przygotowanymi pieniędzmi. Po kilku minutach na
telefon komórkowy 73-latki
ponownie zadzwonił ten sam
mężczyzna, tym razem rozmowę poprowadził mąż, który rozpoznał, że obcy mężczyzna
podszywa się pod jego syna i
próbuje wyłudzić od jego małżonki pieniądze. Oszust rozłączył się. Na szczęście mąż zachował zdrowy rozsądek i nie
dał się zwieść.
Po raz kolejny apelujemy, w
szczególności do osób starszych, o ostrożność! W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że dzwoniący nie jest
członkiem rodziny czy prawdziwym funkcjonariuszem,
natychmiast poinformujmy o
tym policję (997 lub 112):
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.
Katarzyna Gwara
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Nie zatrzymali się do
kontroli, bo jechali
kradzionym samochodem

Prowadził pod wpływem
alkoholu i narkotyków
Do 5 lat więzienia i utrata prawa jazdy grozi 23-letniemu kierowcy, który
nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
Sprawca, uciekając ulicami Dąbrowy
Górniczej przed policyjnym pościgiem,
stwarzał poważne zagrożenie dla innych. Okazało się, że powodem próby
ucieczki 23-letniego kierującego osobówką był alkohol i narkotyki w jego
organizmie.
Do zdarzenia doszło w centrum Dąbrowy Górniczej. Policjanci patrolujący miasto otrzymali informację o kierowcy audi
a4, który kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwym. Policjanci z zespołu patrolowo
– interwencyjnego zauważyli samochód
na ul. Królowej Jadwigi i usiłowali zatrzymać go do kontroli.
Kierowca audi nie reagował na sygnały
świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzy-

manie pojazdu. Siedzący za kierownicą
samochodu mężczyzna przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg za
uciekinierem. Po minięciu ul. Korczaka,
na ul. Przemysłowej kierowca porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Tam po
kilkudziesięciometrowym biegu został zatrzymany przez stróżów prawa.
Okazało się, że 23-letni dąbrowianin
był pijany – miał blisko 1,7 promila alkoholu w swoim organizmie. Na podstawie
użytego testera szybko wyszło też na jaw,
że zatrzymany był również pod wpływem
środków odurzających.
Mężczyźnie pobrano krew do dalszej
analizy. Policjanci zatrzymali mu prawo
jazdy. Dąbrowianin usłyszy wkrótce zarzuty. Za niezatrzymanie się do kontroli
drogowej i jazdę na „podwójnym gazie”,
oprócz utraty prawa jazdy, grozi mu do 5
lat więzienia.

Odzyskali skradziony
samochód
Policjanci zatrzymali dwóch młodych mieszkańców Chorzowa, którzy
nie zatrzymali się do kontroli. Dlaczego? Bo jechali... kradzionym samochodem. To był dopiero początek ich problemów. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. O ich losie zadecyduje sąd.
W trakcie nocnego patrolu ulic Chorzowa mundurowi z drogówki zauważyli samochód, którego kierujący na widok radiowozu gwałtownie skręcił i zaczął odjeżdżać. Policjanci ruszyli za nim i przystąpili do zatrzymania pojazdu, używając
w tym celu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierujący osobówki zignorował
policyjne polecenie i zaczął uciekać.
W pewnym momencie mundurowi zablo-

kowali drogę, co uniemożliwiło kierującemu fiatem dalszą jazdę. Po chwili zarówno
kierowca jak i pasażer byli już w rękach
stróżów prawa. Jak szybko ustalili mundurowi, 17-letni kierujący miał kilka powodów, aby uciekać: po pierwsze jechał
kradzionym autem, a po drugie był poszukiwany. Jak się okazało nie był to koniec kłopotów zatrzymanych mężczyzn.
Na miejsce przybył bowiem właściciel
skradzionego samochodu i stwierdził, że
wprawdzie auto jest jego własnością, ale
zamontowane w nim radio już nie. Kryminalni szybko ustalili, że zatrzymani młodzieńcy ukradli radioodtwarzacz z innego
samochodu, a następnie zamontowali go
w skradzionym fiacie. Mężczyźni usłyszeli
już zarzuty. O ich losie zadecyduje sąd.

Z nożem na znajomego
Na wniosek policji i prokuratora gliwicki sąd aresztował 19-latka podejrzanego o udział w rozboju, podczas
którego jeden ze sprawców użył noża.
Uczestniczący w przestępstwie 16-latek trafił do poprawczaka.
Policjanci otrzymali informację o poważnie rannym młodym mężczyźnie, znalezionym przez świadków przy ul. Górnych Wałów w Gliwicach. Jak się okazało,
21-latek został zaatakowany przez znanych mu z widzenia dwóch młodzieńców.
Sprawcy dotkliwie pobili zabrzanina, a
młodszy z nich użył noża. Nie zdołali jednak okraść pokrzywdzonego, gdyż ten
stawiał opór.
21-latek trafił do szpitala, gdzie pozostaje na leczeniu. Policjanci wytropili

sprawców. Okazali się nimi 19-letni
mieszkaniec Gliwic oraz 16-latek z Knurowa. Po zatrzymaniu trafili do policyjnej
celi. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, stróże prawa przekazali Prokuraturze
Rejonowej Gliwice-Zachód.
Prokurator przedstawił 19-latkowi zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do sądu wnioskowano o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztowania na okres
trzech miesięcy. 16-latek z kolei decyzją
sądu dla nieletnich, trafił tymczasowo do
policyjnej izby dziecka w Bielsku- Białej,
a docelowo
zostanie umieszczony w
młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Za tego typu przestępstwo grozi kara do
15 lat więzienia.

Do komisariatu zgłosił się mieszkaniec Gliwic – osiedla Sikornik, który
zawiadomił policję, że skradziono mu
samochód. Policjanci nadali komunikaty do wszystkich patroli, przyjęli zawiadomienie, a pojazd marki Opel Meriva zarejestrowano w policyjnym systemie i rozpoczęto dochodzenie. Wyniki działań zaskoczyły zgłaszającego.
Jak wyjaśnił pokrzywdzony gliwiczanin, pojazd stał zaparkowany pod jego
blokiem. Mężczyzna nie był w stanie podać konkretnego czasu kradzieży, gdyż od
kilku dni auta nie używał. Zawężając moment zniknięcia samochodu, wskazał
okres od 11 do 13 listopada. Właściciel nikogo nie podejrzewał, mimo że zginęły mu
również kluczyki do kilkuletniego opla.
Policyjni detektywi między innymi przy
pomocy zapisów monitoringu, wytypowali prawdopodobne obszar, gdzie parkowany jest pojazd.
Śledczy wyruszyli w ustalony rejon
osiedla i znaleźli auto, zaparkowane i po-

zamykane pod jednym z budynków. Wytypowano także osobę oraz mieszkanie, w
którym jak sądzono przebywa sprawca
kradzieży. Kiedy policjanci zapukali do
drzwi, nikt nie otworzył pomimo, że stróże
prawa słyszeli, że ktoś jest w środku. Policjanci nie dali się zwieść i obserwowali
mieszkanie.
Około południ z klatki schodowej wyszedł mężczyzna i rozglądając się nerwowo, wsiadł do opla. Akcja potoczyła się
błyskawicznie. Mimo próby zamknięcia
się w pojeździe, kierowca został zatrzymany i obezwładniony. Jak się okazało, to
33-latek, który niedawno opuścił zakład
karny, gdzie odbył kilkuletnią karę za
przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże. Podejrzany przyznał, że był w mieszaniu pokrzywdzonego i po prostu korzystając z okazji, przez nikogo niezauważony wyszedł z kluczykami. Sprawcy kradzieży przedstawiono zarzut, a prokurator
zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Sprawa
będzie miała swój finał przed sądem.

Przejęli towar, który miał
trafić na rudzkie ulice

Zamierzał skoczyć z wiaduktu
Sosnowieccy wywiadowcy uratowali
życie 32-letniego mężczyzny, który
zamierzał skoczyć z wiaduktu nad trasą DK86. Czekając na przybycie negocjatora ocenili, że trzeba działać natychmiast, bowiem kontakt z mężczyzną był bardzo utrudniony. Błyskawicznie obezwładnili desperata i wciągnęli go w bezpieczne miejsce. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.
Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że
na wiadukcie nad trasą DK 86, po zewnętrznej stronie barierek stoi mężczyzna, który prawdopodobnie zamierza
z niego skoczyć. Policyjni wywiadowcy
z sosnowieckiej komendy po przybyciu na
miejsce, oczekując na przyjazd negocjatora, usiłowali podjąć rozmowę z 32-latkiem. Okazało się jednak, że kontakt
z nim jest bardzo utrudniony. Mężczyzna
zachowywał się w sposób, który nasuwał

podejrzenia, że jest pod wpływem środków odurzających.
Strażacy, którzy po chwili przybyli na
miejsce, rozłożyli pod wiaduktem poduszkę zabezpieczającą
(na trasie
wstrzymano ruch). Jednak desperat
wciąż przesuwał się po krawędzi wiaduktu w stronę miejsce, poniżej którego
zabezpieczenia już nie było. Obserwując
zachowanie mężczyzny, policjanci
w pewnej chwili ocenili, że konieczne jest
natychmiastowe działanie. Błyskawicznie dopadli do niego, obezwładnili i przeciągnęli go na drugą stronę barierek,
gdzie nie groziło mu już niebezpieczeństwo. Mężczyzna gwałtownie szarpał się
ze stróżami prawa i usiłował wyrwać się
policjantom. Siła, z jaką działał potwierdzała przypuszczenia, że może się znajdować pod wpływem substancji odurzających. Ostatecznie 32-latek trafił pod
opiekę lekarzy.

Kryminalni z rudzkiej komendy
przeprowadzili skuteczne działania
wymierzone w zwalczanie przestępczości narkotykowej. 21-letni rudzianin miał w mieszkaniu marihuanę,
z której można było wydzielić ponad
80 działek dilerskich. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
Policjanci z grupy antynarkotykowej
Wydziału Kryminalnego rudzkiej komendy sprawdzają wszystkie informacje
o miejscach, gdzie mogą być sprzedawane
narkotyki oraz skąd pochodzą, zanim trafią na ulice naszego miasta. Prowadzone

przez detektywów działania pozwoliły na
ustalenie mieszkańca Rudy Śląskiej, który może posiadać znaczną ilość substancji odurzających.
Stróże prawa, w trakcie przeszukania
mieszkania mężczyzny, odnaleźli marihuanę, z której można sporządzić ponad 80
działek dilerskich. Mundurowi ustalają
klientów, którym 21-latek sprzedawał
bądź udostępniał nielegalne substancje.
Zatrzymanemu rudzianinowi przedstawiono zarzuty związane z przestępczością
narkotykową. Śledczy zapowiadają, że to
nie koniec sprawy. Mężczyźnie grozi kilkuletni pobyt w więzieniu.
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 MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
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 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

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

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

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



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

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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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., sedan, hatchback

28.900 – 33.900 zł

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486
Wybrane samochody na dzień 15 listopada 2018 r.

OPEL INSIGNIA 1.4 E,
rok prod. 2012



35.900 zł

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

 47.900 zł

KIA CEED 1.6 D,
rok prod. 2014, kraj., I
– wł., serwisowana, na
gwarancji fabrycznej
producenta
35.900 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

34.900 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
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,

21.800 zł
kraj., serwis.
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod. 2009, I – wł. 32.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
24.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,

I –właśc.

n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,
n
n
n
n
n

39.900 zł
6.700 zł
14.900 zł

59.900 zł
4x4, kraj., I – wł., F. VAT
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 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 2.0 D, rok prod. 2010,
25.900 zł
163 KM
11.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006

n OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo
n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
n RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 
n SEAT LEON 1.4 E+LPG, rok prod. 2000,

kraj., I – wł. 

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,

I – wł. 

13.600 zł
31.900 zł
8.900 zł
10.900 zł
9.900 zł
23.900 zł
8.900 zł
9.800 zł
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
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,

kraj., I – wł.

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
n
n
n
n

3.900 zł

29.900 zł
18.900 zł

49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
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
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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
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P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 1 L I S TO PA DA 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 369;
serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc.
61; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3938; 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. 90;
serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.I;
odc. 12; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
12/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
128; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Wyspy Kanaryjskie. Góry
ognia; cykl dokumentalny;
Niemcy (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 370;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Zakochaj się w
Polsce; odc. 87 Rzeszów;
magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc.
62; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3939; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3377;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
129; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
13/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 59
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy –
Nadia Comaneci,
gimnastyczka i dyktator;
film dokumentalny;
Francja (2017)
23:35 Bez tożsamości; odc.
14; serial; Hiszpania
(2016)
00:25 wojsko - polskie.pl;
odc. 37; reportaż
00:50 Więzień Brubaker;
dramat; USA (1980)
03:10 W poszukiwaniu Boga
z Morganem Freemanem
– Stworzenie; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
04:05 Notacje – Teodor
Szumowski. Wszystko
jeszcze może wrócić; cykl
dokumentalny

TVP2
05:30 Koło fortuny; odc. 53
ed. 3; teleturniej
06:05 M jak miłość; odc.
1400; serial TVP
07:00 Nekropolia żydowska cmentarz w Warszawie
07:20 Na sygnale; odc. 160
„Za wszelką cenę”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (220)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc.
57 „Nudzi mi się”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1945; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 54
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 82;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 163; teleturniej
15:05 M jak miłość; odc.
1400; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 339
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2475;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 58;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc.
206 „Trzymaj się za
portfel!” sezon 10; serial
komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 93; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1945; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1946; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 24; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc.
721; serial TVP
21:55 Na sygnale; odc. 207
„Nieprawda”; serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Wesele
w Sorrento; komedia
romantyczna; Dania,
Francja, Szwecja, Niemcy,
Włochy (2012)
00:40 O mnie się nie martw;
s. IX odc. 10/13; serial
komediowy TVP
01:35 Defekt; odc. 3/9; serial
sensacyjny TVP
02:45 Świat bez tajemnic –
Sieć nienawiści; Francja
(2014); reż.:Rokhaya
Diallo, Melanie Gallard
03:45 Codzienna 2 m. 3;
odc. 22; serial komediowy
TVP
04:15 Codzienna 2 m. 3;
odc. 23; serial komediowy
TVP

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(728) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(729) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (18) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (781)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (62) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (728)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2765) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (654)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (297)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (287) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2766) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (315) serial
komediowy
20:00 Świat według
Kiepskich (540) serial
komediowy
20:40 Wilk z Wall Street;
dramat biograficzny, USA
2013. Finansista Jordan
Belfort (Leonardo
DiCaprio) za namową
swojej żony Teresy
(Cristin Milioti) podejmuje
pracę w pewnej firmie na
Long Island. Zaskakuje
nowego szefa świetnymi
wynikami. Niebawem staje
się bogaty. Nawiązuje
znajomość
z mieszkającym po
sąsiedzku Donniem
Azoffem (Jonah Hill). Obaj
mężczyźni postanawiają
rozkręcić wspólny, nie
w pełni legalny biznes…
0:15 Godziny – wyścig
z czasem; dramat
obyczajowy, USA 2013.
Umiera ciężarna kobieta.
Jej owdowiałego męża
czeka najtrudniejszy
sprawdzian w życiu.
2:35 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,
w którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.

TVN
05:10 Uwaga! (5500) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (3/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Zapiekane jajka z
soczewica i pomidorami
(6/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2335) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (978) program obyczajowy
12:00 Szpital (867) program obyczajowy
13:00 Szkoła (630) program
14:00 19 + (331) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(13/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (631) program
16:30 19 + (332) - program
17:00 Szpital (868) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (979) program obyczajowy
19:00 Fakty (7630) informacje
19:35 Sport (7613) informacje
19:45 Pogoda (7610) informacje
19:49 Raport smogowy
(8/138) - informacje
19:50 Uwaga! (5501) program
20:10 Doradca smaku 9 Polędwica wieprzowa w
skorupce orzechowej
(15/40) - program
20:15 Na Wspólnej
16 (2784) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (218) program
21:30 Ameryka Express
(12/13) - program
23:05 Poranek kojota komedia, Polska 2001.
Główny bohater, Kuba
(Maciej Stuhr), jest
rysownikiem komiksów.
Pewnego dnia zastępuje
swojego kolegę jako
kelner na wystawnym
bankiecie. Tam poznaje
gwiazdę muzyki pop,
Noemi. Nie zdając sobie
sprawy, kim naprawdę jest
dziewczyna, zaczyna z nią
romansować...
01:10 Oszuści (7/10) - serial,
USA. Podróż do domu
powoduje, że Ezra staje
przed kolejnymi
dylematami. Ucieczka
Maddie i Patricka jest w
równej mierze
romantyczną wyprawą co
kolejnym oszustwem.
Jules staje twarzą w twarz
ze swoją przeszłością
02:10 Uwaga! (5501) program
02:40 Moc Magii(TVN noc)
(316/351) - program

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 96
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 46
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 14
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 16
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. 24
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 1
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 104
15:55 Kobra - oddział
specjalny; serial fabularny,
Niemcy 2011
17:00 Kobra - oddział
specjalny; serial fabularny,
Niemcy 2011
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 46
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 47
20:00 Snajper: Duch
wojownika; akcja, USA
2016
22:00 Podniebny łowca;
akcja, Chiny 2017. Gao
Yuan (Leon Lee) i Ba Tu
(Guo Mingu) po
pomyślnym przejściu
niespodziewanej serii
testów dołączają do
elitarnej, tajnej chińskiej
jednostki lotniczej – Sky
Hunter. Okazuje się, że oni
jako jedyni dotarli do bazy
po wymagającym
treningu…
00:20 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia 2016;
odc. 19
01:15 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 7
02:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
02:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:10 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 5
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 6
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 16
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 17

TVP SERIALE
05:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 38; serial TVP
06:25 Na sygnale; odc. 152
„Paparazzo”; serial
fabularyzowany TVP
06:55 Na sygnale; odc. 153
„Dobra energia”; serial
fabularyzowany TVP
07:30 Tygrysy Europy; odc.
3/18 - Nowa nauczycielka;
serial komediowy TVP
08:35 M jak miłość; s.I; odc.
930; serial TVP
09:35 O mnie się nie martw;
s. IX odc. 10/13; serial
komediowy TVP
10:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
215 „Niech sobie kociak
mruczy” sezon 11; serial
komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
216 „Sie czyta, sie wie”
sezon 11; serial
komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.V; odc. 65 Pakt z czartem; serial
obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.VI; odc. 66 Szlifierze diamentów;
serial obyczajowy TVP;
reż.:Wojciech Adamczyk;
wyk.:Ilona Ostrowska,
Arkadiusz Nader, Cezary
Żak, Paweł Królikowski,
Grzegorz Wons, Jacek
Kawalec, Artur Barciś
13:35 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 78 - Wyjazd; serial
kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 79 Rodzinne więzi;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
173 - Doktor clown; serial
TVP
16:20 Na sygnale; odc. 153
„Dobra energia”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 67 Kozi róg; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VI; odc. 68 Narracja negacji; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 39; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 80 - Adrenalina;
serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 40; serial TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 69;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VI; odc. 70;
serial obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 81; serial TVP
23:55 Rodzinka.pl; odc. 249
sezon 13; serial TVP
00:25 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial TVP
00:55 Ratownicy; odc. 5/13;
serial TVP
01:50 Ratownicy; odc. 6/13;
serial TVP
02:45 Tygrysy Europy; odc.
3/18; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
930; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
215. sezon 11; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:25 Familiada; odc. 2435;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– Włoszczyzna na
polskim stole; magazyn
kulinarny
07:35 Śpiewające fortepiany
(36)
08:40 Rodzina wie lepiej;
/37/; teleturniej
09:10 Koło fortuny; odc. 309
ed. 5; teleturniej
09:45 Big Music Quiz (20);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /56/ - „Cicha
woda” - Zbigniew Kurtycz
10:55 Familiada; odc. 2435;
teleturniej
11:35 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju - Parada
uniesień
12:40 Życie to Kabaret –
Dzikie Fazy Fair Play
Crew; widowisko
rozrywkowe
13:40 Śpiewające fortepiany
(37)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – superPAKA czyli
Kabareton 30 - lecia;
widowisko
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – superPAKA czyli
Kabareton 30 - lecia
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – superPAKA czyli
Kabareton 30 - lecia;
widowisko
17:40 KabareTOP Story; /7/ „Soyka”; program
rozrywkowy
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Zielona kuchnia;
magazyn kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (94) Polowanie na słonie; cykl
reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 22 (83) Irlandia
Północna - „Belfast”
19:40 Rodzina wie lepiej;
/37/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(38)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (3) - Łowcy. B; /
Smile
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (8); cz. 2
23:10 Koło fortuny; odc. 308
ed. 5; teleturniej
23:45 Gwiazdy, gwiazdki,
gwiazdeczki. Melodie
sprzed lat - Alibabki
00:20 Niezapomniane
Koncerty – Roztańczony
Narodowy (3); koncert
01:25 Niezapomniane
Koncerty – Europejski
Stadion Kultury Rzeszów
2018 - Daria Zawiałow
02:15 Kierunek Kabaret; /66/
- Szpiedzy tacy jak wy
03:20 Rozrywka Retro –
Kabaret TEY - Najlepiej
nam było przed wojną; /2/

TVN7
05:10 Ukryta prawda (393) magazyn obyczajowy
06:10 Sąd rodzinny (166) program sądowy
07:05 Szpital (447) program obyczajowy
08:05 Brzydula (73/180) serial obyczajowy
08:35 Brzydula (74/180) serial obyczajowy
09:10 Kryminalni 7 (6/13) serial kryminalny
10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (215) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (167) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (625) program sądowy
14:55 Szpital (448) program obyczajowy.
Pogotowie przywozi do
szpitala Olka Zadurskiego,
który zasłabł w jednym z
klubów…
15:55 Dr House VIII (10/23) serial inne, USA
16:50 Kryminalni 7 (7/13) serial kryminalny
17:55 Brzydula (75/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (76/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (216) program obyczajowy
20:00 Niepokój - film
sensacyjny, USA 2007.
Śmierć ojca sprawia, że
nastoletni Kale Brecht
(Shia LaBeouf) zamyka się
w sobie, staje się bardziej
ponury, a na dodatek
skory do agresji. Pewnego
dnia atakuje swojego
nauczyciela, co kończy się
trzymiesięcznym aresztem
domowym. Nie znajdując
żadnych ciekawszych
zajęć, Kale zaczyna
podglądać życie swoich
sąsiadów…
22:15 Nibymonogamiczni film. Co roku, w USA,
rozwodzi się 1,1 mln
Amerykanów. Cierpią na
tym nie tylko same pary,
ale też ich dzieci: połowa z
nich doświadcza rozwodu
rodziców. To
niezaprzeczalny dowód na
to, że instytucja
małżeństwa staje w
obliczu kryzysu…
23:55 Zakładnik - film
sensacyjny, USA 2004.
Max (Jamie Foxx) przez
dwanaście lat wiódł
spokojne życie kierowcy
taksówki. W lusterku
przewinęły mu się setki
anonimowych twarzy,
spotkani ludzie i miejsca
dawno odeszły w
niepamięć. Tak było ... do
dzisiejszego wieczora.
Vincent (Tom Cruise)
wykonuje zabójstwa na
zlecenie…
02:30 Moc Magii (316/355) program

TVN STYLE
05:30 Na widelcu z Gokiem
Wanem (3/10) - program
rozrywkowy
06:30 Afera fryzjera 5 (6/12)
- program rozrywkowy
07:15 Ugotowani 7 (21) program kulinarnorozrywkowy
07:50 Ugotowani 7 (22) program kulinarnorozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5
(5/12) - program
rozrywkowy
09:25 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (2/12) - reality
show
10:10 Sablewskiej sposób
na modę 9 (10) - program
rozrywkowy
10:55 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (5/12) - program
rozrywkowy
12:00 Kuchenne rewolucje
14 (9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
13:05 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (4/8) - reality
show
13:50 Zaskocz mnie! 2
(8/10) - program
rozrywkowy
14:25 Dziewczyny z
wypiekami (6/8) program
15:00 Ostre cięcie 6 (7/12) program
15:45 Eksperci domowego
budżetu 5
17:05 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (10) program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje
10 (1/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 2 (7/13) program rozrywkowy
19:40 Cofnij czas (5/12) reality show
20:40 Misja ratunkowa 2
(2/10) - program
rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16 (22) magazyn
22:55 Zanim Cię zobaczę
(4/8) - program
rozrywkowy
00:25 Młoda para na diecie
01:25 Randka z Internetu
02:35 W roli głównej –
Janusz Józefowicz (1/6) talk show
03:05 W roli głównej – Jan
Englert (5/8) - talk show
03:35 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 2
(14/15) - magazyn
04:35 Wiem, co jem 2 (15) magazyn

TVP SPORT

TV4

6:00 Dragons Den - jak
zostać milionerem (1)
reality show
7:05 Przygody Kota w
Butach (18) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (19) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (67)
reality show
9:00 Septagon (8) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 3 (37)
reality show
11:25 Benny Hill (15);
program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji (35)
serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (36)
serial fabularnodokumentalny. Majka i
Ruda zostają wynajęci
przez kierownika hostelu,
jako zastępcza ochrona na
weekend, w którym
spodziewany jest przyjazd
wielu gości,...
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(486) serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(55) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(55) telenowela
18:00 Septagon (9) serial
POLSAT SPORT
kryminalny
6:00 Siatkówka mężczyzn:
19:00 Policjantki i Policjanci
PlusLiga; MKS Będzin (487) serial obyczajowy
Aluron Virtu Warta
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Zawiercie
Kryminalny (255) serial
8:10 Puncher Extra Time;
kryminalny
21:00 Oko za oko (15) serial
magazyn sportów walki.
obyczajowy
Nie zabraknie informacji
22:00 Gatunek; horror SF,
związanych z galami
USA 1995
Polsat Boxing Night, KSW
0:20 Trampolina (11);
i UFC, a także licznych...
program rozrywkowy.
9:10 Siatkówka mężczyzn:
Donald Trump w roli
PlusLiga
niekonwencjonalnego
11:20 Piłka nożna; mecz
pracodawcy. Dokonuje
towarzyski: Włochy - USA
selekcji kandydatów,
stawiając przed nimi
13:30 Piłka nożna: Liga
najróżniejsze wyzwania i
Narodów; Niemcy osobiście oceniając ich
Holandia
umiejętności, instynkt...
16:00 Piłka nożna; mecz
1:20 Tuż przed tragedią (5)
towarzyski: Francja serial dokumentalny
Urugwaj
2:30 Interwencja; magazyn
18:00 Siatkówka mężczyzn:
reporterów
PlusLiga; Cuprum Lubin - 2:50 Graffiti; program
ONICO Warszawa
publicystyczny
3:00 Disco Polo Life;
20:30 Piłka nożna: Liga
program muzyczny
Narodów; Portugalia prowadzony przez Martę
Polska
Leleniewską oraz Marcina
23:00 Siatkówka mężczyzn:
Kotyńskiego
PlusLiga
4:00 Top 10 - lista
1:00 Cafe Futbol; magazyn
przebojów; program
piłkarski. Mateusz Borek
muzyczny
rozmawia przy kawie ze
5:00 Top 10 - lista
swoimi gośćmi na tematy
przebojów; program
muzyczny
związane z piłką nożną.
06:05 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Wisła konkurs drużynowy
08:00 Piłka nożna - Liga
Narodów: Portugalia Polska
11:40 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Obihiro dz. 3
13:20 Koszykówka kobiet Eliminacje ME 2019: Polska
- Turcja
15:05 Pełnosprawni; odc. 276;
magazyn dla
niepełnosprawnych
15:35 Piłka nożna - Liga
Narodów: Portugalia Polska
17:45 piłka nożna - Liga
Narodów: podsumowanie
19:35 Koszykówka kobiet eliminacje ME 2019: Polska
- Estonia (studio)
20:00 Koszykówka kobiet eliminacje ME 2019: Polska
- Estonia
22:05 Sportowy Wieczór
22:45 piłka nożna - Liga
Narodów - podsumownie
00:30 Hokej na lodzie - skróty
meczów
01:00 Hokej na lodzie (25):
New York Rangers - New
York Islanders
04:00 Boks - World Boxing
Super Series (6 - Chicago):
Krzysztof Głowacki Maksim Własow
05:00 Sportowy Wieczór

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 21
listopada; felieton
07:00 Noce i dnie; odc. 9/12
- Ojcowie i dzieci; serial
TVP
08:05 Archiwum zimnej
wojny – Na celowniku
agentury (tytuł rob.);
magazyn; reż.:Jan
Sosiński
08:45 Jak było?; program
publicystyczny
09:25 Historia Polski –
Życiorys z celi śmierci;
film dokumentalny
10:25 „Sensacje XX wieku”
– Enigma; cz. 2;
widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
11:25 Zapomniane
Powstanie 1918; film
dokumentalny;
reż.:Krzysztof Magowski
12:25 Czterdziestolatek; odc.
3/21 - Wpadnij, kiedy
zechcesz, czyli bodźce
stępione; serial TVP
13:30 Wszystkie kolory
świata – Baleary.
Hiszpańskie piękności;
serial dokumentalny;
Francja (2008); reż.:Eric
Bacos
14:30 Rodzina Niepodległej
– Burmistrz
Niepodległości; film
dokumentalny; reż.:Paweł
Sroka
15:35 Konwój: Bitwa o
Atlantyk; odc. 4/4 Powiew
śmierci; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
16:50 Historia Polski –
Jeńcy; film dokumentalny
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - A czas się go
nie ima
18:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956; cykl
reportaży
18:55 Noce i dnie; odc.
10/12.; serial TVP
20:05 Ancient Assassins;
odc. 1/10; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
21:00 Podwodny grobowiec
– tragedia HMS Hood;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
22:00 #dziedzictwo –
Obywatele; debata
22:40 Męskie sprawy;
dramat
00:35 „Sensacje XX wieku”
– Enigma; cz. 3;
widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
01:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Obrona Helu;
cz. 5; cykl dokumentalny
01:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - A czas się go
nie ima
02:35 Bieżeńcy 1915 – 1922;
cykl dokumentalny;
reż.:Jerzy Kalina

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 2 2 L I S TO PA DA 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 370;
serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc.
62; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3939; 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. 91;
serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.I;
odc. 13 - Cel: Alex; serial
kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
13/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
129; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce –
Dzikie Wyspy Galapagos.
W falach oceanu; serial
dokumentalny; Niemcy
(2017); reż.:Thomas
Behrend
14:00 Elif; s.II; odc. 371;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 59
16:05 Wieczna miłość; odc.
63; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3940; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3378;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
130; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
14/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 262; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /91/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:45 The Wall. Wygraj
marzenia - Kulisy;
teleturniej
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc.
14; serial; Hiszpania
(2016)
02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /87/; magazyn
03:55 Notacje – Zbigniew
Bujarski. Dwie miłości;
cykl dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 55
ed. 3; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
721; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
/8/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 161
„Królowa śniegu”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (221)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc.
58 „Pstrykasz więc
jesteś”; serial komediowy
TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1946; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 56
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 83;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 164; teleturniej
15:05 Na dobre i na złe; odc.
721; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 340
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2476;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 59;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc.
207 „Metka mnie
drapała...” sezon 10; serial
komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 94; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1946; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1947; serial obyczajowy
TVP
20:45 Doktor Foster; s.II;
odc. 7; serial; Wielka
Brytania (2016)
21:50 Marley i ja; komedia;
USA (2008); reż.:David
Frankel; wyk.:Owen
Wilson, Jennifer Aniston,
Eric Dane, Alan Arkin,
Kathleen Turner
23:55 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial
fabularyzowany TVP
00:30 Wesele w Sorrento;
komedia romantyczna;
Dania, Francja, Szwecja,
Niemcy, Włochy (2012);
reż.:Susanne Bier
02:35 Rani; odc. 1 Bękartka;
serial kostiumowy; Francja
(2011); reż.:Arnaud
Selignac; wyk.:Pascal
Demolon, Rémi Bichet,
Jean-Hugues Anglade,
Mylène Jampanoï
03:40 Art Noc – Kobieta
niejedno ma imię (2);
koncert

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(730) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(731) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (19) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (782)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (63) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (729)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2766) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (655)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (298)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (288) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2767) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (316) serial
komediowy. Przygody
Ferdynanda i Haliny
Kiepskich oraz ich
sąsiadów: Mariana
Paździocha i Arnolda
Boczka. Ich pomysły
wskazują na wyjątkową
wyobraźnię.
20:05 Nasz nowy dom (130)
reality show
21:10 Przyjaciółki (146)
serial obyczajowy
22:10 Godziny - wyścig z
czasem. dramat
obyczajowy, USA 2013.
Umiera ciężarna kobieta.
Jej owdowiałego męża
czeka najtrudniejszy
sprawdzian w życiu.
0:15 Chirurdzy (120) serial
obyczajowy
1:15 Chirurdzy (121) serial
obyczajowy
2:15 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5501) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Polędwica wieprzowa w
skorupce orzechowej
(15/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2336) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (979) program obyczajowy
12:00 Szpital (868) program obyczajowy
13:00 Szkoła (631) program
14:00 19 + (332) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 8
(14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (632) program
16:30 19 + (333) - program
17:00 Szpital (869) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (980) program obyczajowy
19:00 Fakty (7631) informacje
19:35 Sport (7614) informacje
19:45 Pogoda (7611) informacje
19:49 Raport smogowy
(9/138) - informacje
19:50 Uwaga! (5502) program
20:10 Doradca smaku 9 Grzanka z awokado i
sadzonym jajkiem (11/40)
- program
20:15 Na Wspólnej
16 (2785) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (219) program
21:30 Kuchenne rewolucje
18 (12/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
23:05 Wykidajło - film
sensacyjny, USA 1989.
Dalton (Patrick Swayze),
to znany wykidajło, który
zostaje wynajęty do
utrzymania porządku w
lokalu „Double Deuce”.
Największym problemem
jest gang, którego
przywódcą jest
bezwzględny Brad Wesley
(Ben Gazzara)…
01:25 Oszuści (7/10) - serial,
USA. Podróż do domu
powoduje, że Ezra staje
przed kolejnymi
dylematami. Ucieczka
Maddie i Patricka jest w
równej mierze
romantyczną wyprawą co
kolejnym oszustwem.
Jules staje twarzą w twarz
ze swoją przeszłością
02:25 Uwaga! (5501) program
02:55 Moc Magii (316/351) program

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 97
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 47
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 15
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 17
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 2012; odc. 1
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 2
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 105
15:55 Kobra - oddział
specjalny; serial fabularny,
Niemcy 2011
17:00 Kobra - oddział
specjalny; serial fabularny,
Niemcy 2011
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 47
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska 2018; odc.
48
20:00 Idealny facet;
komedia, USA 2005.
Nastoletnia Holly (Hilary
Duff) ma dość ciągłych
przeprowadzek
związanych z kolejnymi
niepowodzeniami
sercowymi swojej mamy.
Chcąc zniechęcić ją do
kolejnego nieudanego
związku, dziewczyna
opracowuje perfekcyjny
plan…
22:05 Prawo ciążenia;
komedia, USA 2009
23:55 Kelnerzy 2; komedia,
USA 2009. Dennis kierownik restauracji
Shenanigan, w ostatnią
noc roku podatkowego
ma otrzymać upragniony
awans, gdy tylko spełni
jeden warunek. Wraz ze
swoją załogą ma
wypracować dzienny obrót
w wysokości 9 tys.
dolarów…
01:35 Następny proszę!;
factual, Polska 2018
02:30 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 5
03:10 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 6.
03:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:25 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 18
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 19

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 39; serial TVP
06:20 Na sygnale; odc. 153
„Dobra energia”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 154
„Sztuka walki bez walki”;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Tygrysy Europy; odc.
4/18 - Decyzje; serial
komediowy TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc.
931; serial TVP
09:25 Rodzinka.pl; odc. 249
sezon 13; serial
komediowy TVP
09:55 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial
fabularyzowany TVP
10:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
216 „Sie czyta, sie wie”
sezon 11; serial
komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
217 „Emocjonalne
zombie” sezon 11; serial
komediowy TVP
11:35 Ranczo; s.VI; odc. 66 Szlifierze diamentów;
serial obyczajowy TVP;
reż.:Wojciech Adamczyk;
wyk.:Ilona Ostrowska,
Arkadiusz Nader, Cezary
Żak, Paweł Królikowski,
Grzegorz Wons, Jacek
Kawalec, Artur Barciś
12:35 Ranczo; s.VI; odc. 67 Kozi róg; serial
obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 79 Rodzinne więzi;
serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 80 - Adrenalina;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
174 Fatalny błąd; serial
TVP
16:25 Na sygnale; odc. 154
„Sztuka walki bez walki”;
serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 68 Narracja negacji; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VI; odc. 69 Wiatr w żaglach; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 40; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 81; serial TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 41; serial TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 70;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VI; odc. 71;
serial obyczajowy TVP
23:10 Ojciec Mateusz; s.VI;
odc. 82; serial TVP
23:55 07 zgłoś się; odc.
12/21; serial TVP
01:20 Nowa; odc. 4; serial
TVP
02:15 Nowa; odc. 5; serial
TVP
03:15 Tygrysy Europy; odc.
4/18 - Decyzje; serial
komediowy TVP
04:20 M jak miłość; s.I; odc.
931; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:20 Familiada; odc. 2436;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– Zielona kuchnia
07:30 Śpiewające fortepiany
(37)
08:25 KabareTOP Story; /5/ „Piłem w Spale, spałem w
Pile”
08:40 Rodzina wie lepiej;
/38/; teleturniej
09:10 Koło fortuny; odc. 310
ed. 5; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (7) - Nauczyciel;
cz. 1; program
rozrywkowy
10:45 Muzeum Polskiej
Piosenki; /57/ „Człowieczy los” - Anna
German
10:55 Familiada; odc. 2436;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /108/ „Jaskółka uwięziona” Stan Borys
11:45 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Grzegorza
Halamy wygłupy przez
duże W (1)
12:45 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Grzegorza
Halamy wygłupy przez
duże W (2)
13:45 Śpiewające fortepiany
(38)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa(1-3);
widowisko
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Bezglutenowa kuchnia
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 5.
Hacjenda; cykl reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 22 (84) Irlandia
Północna - „Kierunek
Atlantyk”
19:40 Rodzina wie lepiej;
/38/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(39)
21:05 KabareTOP Story; /8/ „Nudzę się”
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (4) - Grzegorz
Halama; / Nowaki
22:15 Kierunek Kabaret; /57/
- Magia i zabobony
23:20 La La Poland; odc.
(2); program rozrywkowy
00:10 Koło fortuny; odc. 309
ed. 5; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe Hity
Lata (1); widowisko
01:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe Hity
Lata (2); widowisko
02:55 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe Hity
Lata (3); widowisko
03:55 Rozrywka Retro –
Kanał; program
rozrywkowy

TVN7
05:10 Ukryta prawda (394) magazyn obyczajowy
06:10 Sąd rodzinny (167) program sądowy
07:05 Szpital (448) program obyczajowy
08:05 Brzydula (75/180) serial obyczajowy
08:35 Brzydula (76/180) serial obyczajowy
09:10 Kryminalni 7 (7/13) serial kryminalny
10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (216) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (168) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (626) program sądowy
14:55 Szpital (449) program obyczajowy
15:55 Dr House VIII (11/23) serial inne, USA
16:50 Kryminalni 7 (9/13) serial kryminalny
17:55 Brzydula (77/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (78/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (217) program obyczajowy.
Nastolatka po samobójczej
śmierci swojego
przyjaciela popada w
depresję. Rodzice
dziewczyny są
zaniepokojeni jej stanem.
Zaczynają podejrzewać, że
tak jak jej przyjaciel ich
córka ma problem z
narkotykami. Poddają ją
testom na obecność
narkotyków…
20:00 Błękitna fala II - film
obyczajowy, USA/
RPA 2011
22:20 Porwani (7/12) - serial
23:20 Półsłodki ciężar komedia, USA 2014.
Donna Stern (Jenny Slate)
zachodzi w ciążę, zostaje
porzucona i zwolniona tuż
przed Walentynkami.
Sytuacja zmusza ją do
podbudowania własnej
samooceny i wzięcia
odpowiedzialności za
swoje życie…
01:00 Moc Magii (317/355) program
03:10 Ukryta prawda (394) magazyn obyczajowy.
Dwie siostry Alicja i
Patrycja wybrały się do
włoskiej pizzerii. Posiłek w
spokojnej atmosferze
zakłóciła kłótnia przy
stoliku dziewczyn, która
zarazem stała się wstępem
do romansu Alicji z
przystojnym Włochem
Emilio…
04:10 Druga strona medalu
2 (3/7) - talk show.
Gościem Jolanty
Pieńkowskiej będzie
Cherie Blair

TVN STYLE
05:40 program rozrywkowy
06:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 2 (7/13) program lifestylowy
07:10 Ugotowani 7 (23) program kulinarnorozrywkowy
07:45 Ugotowani 7 (24) program kulinarnorozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość 5
(6/12) - program
rozrywkowy
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (3/12) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 2 (1/13) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (6/12) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
14 (10/15) - program
12:50 Afera fryzjera 6
(10/12) - program
13:35 SOS - Sablewska od
stylu 2 (11/12) - program
14:20 Misja ratunkowa 2
(2/10) - program
15:05 Wiem, co jem na
diecie (7/12) - program
15:35 program rozrywkowy
16:05 Sekrety lekarzy 4
(1/12) - reality show
17:05 Co nas truje 2 (12) program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje
10 (2/13) - program
18:50 Sablewskiej sposób
na modę 2 (8/13) program rozrywkowy
19:35 Ugotowani 7 (25) program kulinarno20:10 Ugotowani 7 (26) program kulinarno20:40 Zaskocz mnie! 2
(8/10) - program
21:10 W czym do ślubu
4 (12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (4/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 15 (9/22)
- magazyn
22:55 SOS - Sablewska od
stylu 2 (11/12) - program
23:40 Projekt Lady 3 (12) program
00:40 Project Runway:
Młodzi projektanci (4/8) program rozrywkowy
01:35 Bajeczne życie
milionerów 2 (8/10) program rozrywkowy
02:05 Najsztub słucha Joanna Krupa (2/6) - talk
show
02:35 W roli głównej –
Magda Mołek (7) - talk
show
03:05 W roli głównej –
Agnieszka Grochowska
(4/8) - talk show
03:35 Wiem, co jem 4
(7/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 3
(1/16) - magazyn
04:35 Wiem, co jem 3
(2/16) - magazyn

TVP SPORT

TV4

5:10 Ukryta prawda: Włoski
narzeczony (394) serial
paradokumentalny
6:10 Sąd rodzinny: Kwas
(167) serial fabularnodokumentalny
7:10 Szpital (448) serial
paradokumentalny
8:10 Dr House 8 (10/23)
serial obyczajowy
9:10 Kryminalni: Napad
(7/13) serial kryminalny
10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda:
Obsesja (216) serial
paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Szeryf
(168) serial fabularnodokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska: I to ma być
matka (626) serial
fabularno-dokumentalny
14:55 Szpital (449) serial
paradokumentalny
15:55 Dr House 8 (11/23)
serial obyczajowy
16:50 Kryminalni: Na
celowniku (9/13) serial
kryminalny
17:55 Brzydula (77) serial
komediowy
18:25 Brzydula (78) serial
komediowy
19:00 Ukryta prawda: Zgon
POLSAT SPORT
(217) serial
paradokumentalny
6:00 Siatkówka mężczyzn;
20:00 Błękitna fala 2; dramat
PlusLiga
obyczajowy, RPA/USA
8:00 Piłka nożna; Liga
2011
Narodów; Szwecja - Rosja 22:20 Porwani (7/12) serial
10:00 Siatkówka mężczyzn;
kryminalny. Ze
znajdującego się w górach
PlusLiga; Cuprum Lubin kempingu znikają David i
ONICO Warszawa
Karen. Kick i Bishop
12:00 84. Plebiscyt na
szukają wskazówek w
Najlepszego Sportowca
pobliskim lesie. Szybko
Polski 2018 roku;
zdają...
konferencja prasowa
23:20 Komediowe czwartki:
Półsłodki ciężar; komedia,
13:00 Piłka nożna; Liga
USA 2014. Donna co
Narodów
wieczór zabawia
15:00 Piłka nożna; Liga
publiczność jako standNarodów
uperka. Gdy kolejny raz
17:00 7. strefa; magazyn
opowiada o swoim
pożyciu seksualnym, jej
siatkarski. W programie
chłopak postanawia
poruszane są tematy
odejść. Zrozpaczona,...
rozgrywek PlusLigi, Ligi
1:00 Moc magii;
Siatkówki Kobiet i
interaktywny program
Champions League.
rozrywkowy, w którym
wróżki odpowiadają na
Znajdą się w nim także
pytania widzów dotyczące
materiały
ich przyszłości.
przedstawiające...
3:10 Ukryta prawda: Włoski
18:30 Siatkówka mężczyzn;
narzeczony (394) serial
1. liga; Exact Systems
paradokumentalny
Norwid Częstochowa 4:10 Druga strona medalu:
Cherie Blair (3/7) talkTauron AZS Częstochowa
show. Cherie Blair, żona
21:00 Piłka nożna; Liga
byłego premiera Wielkiej
Narodów
Brytanii, opowiada m.in.,
23:00 Siatkówka mężczyzn;
jak udało jej się pogodzić
PlusLiga
karierę prawniczą z
wychowaniem dzieci.
1:00 Boks
06:05 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Wisła konkurs indywidualny
07:55 Hokej na lodzie (25):
New York Rangers - New
York Islanders
10:05 Orły sportu
10:40 boks
13:25 Piłka nożna - Liga
Narodów: Portugalia Polska
15:35 piłka nożna - Liga
Narodów podsumowanie
17:30 Tenis stołowy - Liga
Mistrzyń: Siarka Tarnobrzeg
- Hodonin
20:30 Red Bull Street Style;
relacja
21:25 Hokej na lodzie (25):
New York Rangers - New
York Islanders
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 ESL – świat esportu;
odc. 30; magazyn; Niemcy
(2018)
23:15 Koszykówka kobiet eliminacje ME 2019: Polska
- Estonia
01:05 Tenis stołowy - Liga
Mistrzyń: Siarka Tarnobrzeg
- Hodonin
03:20 Boks - Gala Knock Out
Promotion w Gliwicach walka wieczoru: Artur
Szpilka - Mariusz Wach
04:20 Boks - World Boxing
Super Series (3 - Orlando):
Yunier Dorticos - Mateusz
Masternak
05:10 Sportowy Wieczór

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 22
listopada; felieton
06:55 Noce i dnie; odc.
10/12; serial TVP
08:05 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956; cykl
reportaży
08:40 #dziedzictwo –
Obywatele; debata
09:20 Historia Polski –
Jeńcy; film dokumentalny
10:20 „Sensacje XX wieku”
– Enigma; cz. 3;
widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
11:20 Olbrzymy Oceanów;
cz. 2; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
12:25 Czterdziestolatek; odc.
4/21; serial TVP
13:20 Dawne światy; odc.
2/8 Maroko, tysiąc lat
twórczego rzemiosła;
serial dokumentalny;
Francja (2007)
14:25 Dziewicza Nowa
Zelandia; odc. 6/6 Parki
Narodowe Westland,
Paparoa i Kahurangi; serial
dokum.; USA (2013)
15:25 Ocalić Titanica; film
dokum.; USA (2012)
16:45 Historia Polski – New
Poland; film dokum.
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Okruchy
pamięci
18:25 Taśmy bezpieki
18:50 Noce i dnie; odc.
11/12; serial TVP
20:00 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 5/12 W
oczekiwaniu inwazji
Aliantów; serial dokum.;
Serbia (2015)
20:35 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 6/12
Bitwa o Serbię; serial
dokum.; Serbia (2015)
21:20 Hitler i wiedza
tajemna; film dokum.;
Wielka Brytania (1999)
22:15 Spór o historię –
Władcy polscy: Kazimierz
Odnowiciel; debata
22:55 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia menedżera
prywatnej firmy w Tibilisi
23:35 Ancient Assassins;
odc. 1/10; serial dokum.;
Wielka Brytania (2017)
00:25 Sensacje XX wieku –
Tajemnica berlińskiego
bunkra; cz. 3; cykl dokum.
00:55 Życie po radziecku;
odc. 1/8 Piękno po
radziecku; Białoruś
(2009); reż.:Andriej Leckin
01:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Śmieszna
wojna; cykl dokumentalny
02:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Okruchy
pamięci
02:35 Burmistrz
Niepodległości; film
dokumentalny; reż.:Paweł
Sroka

