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Kolejna edycja kampanii

16 dni przeciw przemocy
W naszym mieście rozpoczęła się kolejna edycja kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Jak
wynika z najnowszych danych
ONZ, codziennie 137 kobiet
na całym świecie zostaje zabitych przez partnera lub członka rodziny.
Data, w której odbywa się
kampania nie jest przypadkowa.
- Rozpoczęliśmy 25 listopada, a
więc w Międzynarodowym Dniu
Przeciw Przemocy Wobec Kobiet.
Zakończymy natomiast 10 grudnia, czyli w Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka – mówi
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. W ten sposób organizatorzy chcą symbolicznie zaznaczyć
związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw
człowieka i podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.
Jak wynika z najnowszych
danych ONZ, że codziennie 137
kobiet na całym świecie zostaje
zabitych przez partnera lub
członka rodziny. - Okazuje się
więc, że to właśnie dom jest miejscem, w którym są zabijane kobiety. Z badań wynika też, że tylko w naszym kraju z rąk swoich
partnerów giną trzy kobiety w tygodniu. Dlaczego mówimy tylko
o kobietach? Bo w 90% to właśnie one doświadczają przemocy

– zaznacza Agata Wierny, pełnomocniczka Prezydenta Miasta
Częstochowy ds. równych szans.
- Tego rodzaju kampanie są niezwykle ważne. W przypadku
przemocy jest do zrobienia naprawdę wiele, na wielu polach.
Zacznijmy od samego prawa. W
naszym kraju, nawet jeśli wiemy, że doszło do przemocy to
czas, żeby oddzielić osobę pokrzywdzoną od sprawcy wynosi
około 153 dni. Tyle czeka się na
wyrok sądu – dodaje.
Z badań przeprowadzonych
przez fundację „Pozytywnych
zmian”, że w sądach w województwie śląskim w roku 2016
na 10 tysięcy spraw dotyczących

przemocy domowej było 10 tysięcy wyroków. Z tego tylko w 2
tysiącach przypadków skończyło
się na realnym odseparowaniu
pokrzywdzonej od sprawcy, bo
reszta wyroków była w zawieszeniu. - Tak istotne jest więc wspólne dotarcie do osób, które potrzebują wsparcia. Bardzo wiele
osób żyje w przekonaniu, że jeśli
ktoś nie mówi o przemocy to
sam sobie jest winien. Nic bardziej mylnego – zawsze winny
jest sprawca. Kobiety nie mówią
o przemocy, bo chcą na przykład
chronić dzieci, chcą chronić rodzinę. Ważne więc, aby dawać
im wsparcie... na bardzo wielu
polach – podkreśla Agata Wier-

ny. W ramach kampanii zaplanowano szereg przedsięwzięć i
wydarzeń poruszających problem przemocy.
- Przed nami warsztaty, konferencje, spotkania ze specjalistami. W OKF natomiast będą wyświetlane filmy poświęcone prawom człowieka. Chcemy, aby
Częstochowa była przyjaznym
miastem i aby wszelkiego rodzaju negatywne zachowania eliminować. Chcemy, żeby osoby,
które doświadczają przemocy
poczuły, że nie są same, że są
specjaliści, którzy mogą im pomóc. To najważniejsze przesłanie tej kampanii. Na każdym
kroku trzeba też zaznaczać, że

Częstochowa

Sąd umorzył
postępowanie na próbę
Jolanta S. za narażenia
syna na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty
życia
lub
ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu
stanęła przed sądem.
Chłopczyk o mały włos
nie wpadł pod koła pociągu. Sąd dał kobiecie szansę na poprawę.
W kwietniu 47-letnia Jolanta S. przebywała w towarzystwie 5-letniego
syna na dworcu
kolejowym Częstochowa Osobowa. Kobieta żegnała
swego
partnera, który

jechał do Łodzi, gdy dyżurny ruchu dał sygnał do odjazdu puściła rękę syna.
Wtedy chłopiec podszedł
pod krawędź peronu i spadł,
w tym momencie pociąg ruszył. Prxejechał metr. Maszynista widząc w lusterku
wstecznym, co się dzieje,
szybko wcisnął hamulec i
pobiegł sprawdzić, co się
stało z 5-latkiem. Kobieta
prosiła go, żeby nic nie robił. On jednak zażądał wezwania pogotowia i policji.
W wyniku upadku chłopiec
nie odniósł obrażeń ciała i
jego stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji. U Jolanty S. stwierdzono natomiast około 0,6 promila al-

koholu. Kobieta twierdziła
potem w prokuraturze, że
nie nadużywa alkoholu,
prokurator wydał jej jednak
nakaz powstrzymania się
od picia. S. przyznała, że feralnego dnia wypiła trochę
owocowej wódki.
Jolancie S. przedstawiono zarzut narażenia syna
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub
ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. S. nie przyznała
się do winy i wyjaśniła, że
nie była w stanie przewidzieć zachowania dziecka.
Sąd tytułem próby umorzył na rok postępowanie informuje sędzia Dominik
Bogacz.
Beata Marciniak

osoby, które doświadczają przemocy nie są winne, winni są
sprawcy – podsumowuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że w naszym mieście jest
wiele osób, instytucji i stowarzyszeń działających na co dzień na
rzecz przeciwdziałania przemocy i
wsparcia osób jej doświadczających. W program kampanii włączyły się: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej,
Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci oddział w Częstochowie,
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Szczegółowy terminarz
działań, które będą prowadzone w
Częstochowie w ramach kolejnej
edycji międzynarodowej kampanii
16 Dni Przeciwko Przemocy ze
względu na Płeć znajdziemy na
www.rowna.czestochowa.pl.
16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
Katarzyna Gwara

Uwaga!

Pierwszy stopień
zagrożenia
terrorystycznego
Premier, Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające
pierwszy stopień alarmowy ALFA na obszarze
całego województwa śląskiego oraz na terenie
Krakowa.
Pierwszy stopień alarmowy został wprowadzony w związku ze szczytem
klimatycznym ONZ. Obowiązuje od 26 listopada od
godziny 0:00 do 15 grudnia do godziny 23:59. ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych.

Jest przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i
porządek oraz całej administracji publicznej, do
zachowania szczególnej
czujności. Administratorzy obiektów użyteczności
publicznej zobowiązani są
do zmożonej ich kontroli.
Co to w praktyce oznacza dla mieszkańców?
Musimy przede wszystkim zwrócić szczególną
uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą grozić
potencjalnym niebezpieczeństwem. Uwagę po-

winny zwrócić pozostawione bez opieki plecaki,
torby, pakunki oraz osoby
dziwnie zachowujące się,
jak również samochody,
w szczególności dostawcze (ze skrzynią ładunkową zamkniętą, gdzie nie
ma widoczności przewożonego ładunku), zaparkowane w pobliżu miejsc
zgromadzeń. Mieszkańców prosi się o zgłaszanie niepokojących zachowań i sytuacji pod numer
alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji.
Katarzyna Gwara
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Myszków

Konkurs i konferencja

Defibrylator w komendzie

Na cześć
częstochowskich
poetów
W związku z z 95. rocznicą
urodzin Ludmiły Marjańskiej
i 90. rocznicą urodzin Tadeusza Gierymskiego, ważnych
postaci polskiej poezji związanych z Częstochową Zespół
Szkół Technicznych zorganizował konkurs i konferencję.
W konferencji, która odbyła
się w auli Forum Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, wzięli udział dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna, uczennice i uczniowie
z Częstochowy i okolic, a także
goście z Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie i Muzeum Częstochowskiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów prof. dr hab. Elżbiety
Hurnikowej i dr Konrad Ludwickiego z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza.

Nagrody w konkursie
otrzymali:
Kategoria I - Szkoły
podstawowe klasy IV – VI:
I miejsce – Karolina Kukuła –
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Kamienicy Pol-

skiej
II miejsce – Mateusz Jakubowski – Szkoła Podstawowa nr
49 im. J. Kusocińskiego
w Częstochowie
III miejsce – Wiktoria Trentkiewicz – Szkoła Podstawowa nr
49 im. J. Kusocińskiego
w Częstochowie
wyróżnienie – Bartosz Kuziorowicz – Szkoła Podstawowa nr
49 im. J. Kusocińskiego
w Częstochowie
Kategoria II - Szkoły
podstawowe klasy VII – VIII,
oddziały gimnazjalne:
I miejsce – Przemysław Borecki
– Szkoła Podstawowa im. M.
Kopernika we Wrzosowej
II miejsce – Julia Kazik – Szkoła
Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie
III miejsce – Izabela Leśniak –
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. K. Makuszyńskiego w Kalei
wyróżnienie – Karol Ludwin –
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. K. Makuszyńskiego w Kalei oraz Wiktoria Wojtysiak –
Szkoła Podstawowa nr 12 im.
B. Chrobrego w Częstochowie
Katarzyna Gwara

Komenda Powiatowa Policji
w Myszkowie otrzymała nowy
defibrylator. Urządzenie ratujące życie zostało pozyskane
dzięki wsparciu policyjnych
związków zawodowych. Defibrylator z pewnością zwiększy
bezpieczeństwo
zarówno
mieszkańców Myszkowa, jak i
osób odwiedzających komendę. W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia policjanci już
wiedzą, jak podjąć skuteczną
akcję reanimacyjną jeszcze
przed przybyciem pogotowia
ratunkowego.
W urządzenie ratujące życie
AED wyposażono dyżurnych
myszkowskiej jednostki, którzy
służbę pełnią całodobowo. - W ramach doskonalenia zawodowego,
ratownik medyczny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Myszkowa przeprowadził
szkolenie dyżurnych z zakresu
wykorzystania defibrylatora w
sposób praktyczny - mówi asp.
sztab. Barbara Poznańska, oficer
prasowy myszkowskich policjantów. Defibrylator AED to urządzenie, które poprzez elektrody
połączone do ciała pacjenta analizuje rytm serca i w razie potrzeby jest w stanie dostarczyć do
niego impuls elektryczny. Celem
defibrylacji (wyładowania) jest
przywrócenie prawidłowego rytmu serca poszkodowanego.
Sprzęt składa się z jednostki centralnej zasilanej baterią oraz z

Piękny jubileusz

Razem od 60 lat

kompletu elektrod wraz z kablami. Dzięki zaawansowanej technologii, po przyklejeniu do klatki
piersiowej ofiary dwóch elektrod
(pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca), defibrylator sam wydaje instrukcje postępowania.
Urządzenie jest bardzo proste
w obsłudze i pomocne, ponieważ
samo instruuje, jakie kroki powinna podjąć osoba ratująca życie. Wyświetlając polecenia na
ekranie oraz głosowo, urządzenie przejmuje nadzór nad akcją
ratunkową. Analizuje rytm serca
poszkodowanego (EKG) i decyduje o tym, czy przeprowadzenie
defibrylacji jest konieczne, czy
należy rozpocząć resuscytację

krążeniowo-oddechową.
W przypadku wystąpienia migotania komór, przez klatkę piersiową i serce poszkodowanego
przepuszczany jest prąd stały o
napięciu ok. 1500V w czasie ok.
0,2 s. - Defibrylatory typu AED
projektowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie i przeznaczone są do użytku
dla ratującego posiadającego jedynie elementarne przeszkolenie. Zadaniem osoby ratującej
jest włączenie defibrylatora, naklejenie elektrod na odsłoniętą
klatkę piersiową ofiary i wykonywanie komend głosowych defibrylatora - podsumowuje asp.
sztab. Barbara Poznańska.
Katarzyna Gwara

Jechał samochodem

Bez uprawnień, ale
z narkotykami

W ręce myszkowskich policjantów
wpadł 21-latek, który bez prawa jazdy
postanowił wybrać się na przejażdżkę.
Nie tylko z tego powodu będzie mieć
problemy. Jak się okazało, młody mężczyzna miał przy sobie marihuanę.

Policjanci z Myszkowa na ulicy Jana Pawła II zatrzymali do kontroli kierującego renault clio. Z uzyskanej informacji wynikało,
że kierowca może posiadać przy sobie substancję zabronioną. 21-letni mieszkaniec
gminy Koziegłowy na widok policjantów zaczął zachowywać się nerwowo. Jak się okazało, nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, ponadto policjanci po krótkiej rozmowie zaczęli podejrzewać, że kierujący fak-

tycznie może posiadać przy sobie narkotyki.
W czasie policyjnej kontroli przy kierującym
ujawniono foliowe zawiniątko z zawartością
suszu.
Badanie przeprowadzone w komendzie
wykazało, że zabezpieczony środek to marihuana. Mężczyzna został zatrzymany. W jego mieszkaniu podczas przeszukania stróże
prawa znaleźli kolejne porcje tego narkotyku. Z zabezpieczonego suszu można było
uzyskać 16 “działek” dilerskich. Podczas
przesłuchania 21-latek przyznał się do posiadania narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat
więzienia, a za jazdę bez uprawnień policjanci ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł.
Katarzyna Gwara

Szkole Podstawowej nr 36

Państwo Jadwiga i Janusz Ziętalowie świętowali piękny jubileusz. Para przed sześćdziesięcioma laty powiedziała sobie sakramentalne
„tak”.
Gratulacje jubilatom złożyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Rafał
Bednarz. 10 lat temu, z okazji 50 rocznicy ślubu, małżonkowie otrzymali Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
przyznane przez Prezydenta RP.
Pan Janusz urodził się w Częstochowie i dzieciństwo spędzał w rodzinnym domu przy ul. św. Barbary. Tam,
w 1939 roku, gdy miał 6 lat, zastała go
okupacja. Rodzina Ziętalów uciekła do
Kielc. Po trzech tygodniach wrócili.

Pani Jadwiga pochodzi z Siedlec. Swoje dorosłe życie małżonkowie spędzili
w Częstochowie. Pani Jadwiga początkowo pracowała jako nauczycielka,
potem dostała pracę w laboratorium w
częstochowskiej koksowni. Pan Janusz najdłuższy okres przepracował
zakładzie przemysłu bawełnianego
“Ceba”. Łączy ich wspólna pasja - turystyka. Pani Jadwiga pracowała nawet w sekcji turystycznej i była organizatorką wielu wycieczek. Dziś czynnie
uczestniczy w życiu miasta, interesuje
się również pracą Rady Miasta; ma
nawet na koncie kilka sukcesów sukces, m.in. doprowadzenie do likwidacji
kilku dzikich wysypisk. Państwo Ziętalowie mają jednego syna.
Katarzyna Gwara

Mają nową salę
gimnastyczną
Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków
przeszła metamorfozę. Jej uroczyste
otwarcie odbyło się podczas szkolnych
uroczystości podsumowania obchodów
100-lecia Niepodległości.
Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne i recytatorskie. Spotkaniu towarzyszyło także ślubowanie nowych chorążych Pocztu Sztandarowego oraz symboliczne przekazanie kluczy do nowej pracowni komputerowej. Klucze odebrali też seniorzy, którzy również będą korzystać z komputerów zakupionych w
ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.

Wyremontowana sala gimnastyczna zyskała m.in. nową podłogę i urządzenia sportowe. Ponadto pomalowano ściany i sufity,
wymieniono instalację c.o., zamontowano
nowe grzejniki i drzwi. Kompleksowy remont przeszły także sanitariaty i szatnia.
Wykonawcą trwającej od czerwca do października inwestycji była firma LOMA z Częstochowy. Jej koszt to 370 tys. zł.
Zrealizowana w ramach BO pracownia
komputerowa składa się z kolei z 14 nowych
stanowisk komputerowych z pełnym oprogramowaniem, zestawu multimedialnego,
urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa dla
nauczyciela. Koszt pracowni to 48 tys. zł.
Katarzyna Gwara
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Smog nas zje

Celem przedsięwzięcia jest
przekazanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza
pochodzącego z tzw. niskiej emisji oraz o jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia
dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym, zamieszkujących tereny województwa śląskiego.
Spektakle wystawione zostaną w miejscowościach o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi, tj. w Katowicach, Rybniku, Knurowie, Żywcu i Myszkowie.
Autorką scenariusza bajki
„Smog nas zje” jest Marta Fox –
polska poetka, powieściopisarka
i eseistka. Reżyserią zajęła się
Anna Lipiec – pracownik naukowy w Katedrze Pedagogiki Muzyki – specjalność rytmika Akade-

mii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Kostiumy oraz scenografię przygotował znany scenograf Marcel
Sławiński (m.in. „Jesteś Bogiem”, „Młyn i Krzyż”) oraz studenci katowickiej Akademii
Sztuk Pięknych.
Spektakl wystawiany jest
przez studentów specjalności
rytmika Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Treściom o charakterze ekologicznym towarzyszą piosenki
oraz interpretacje ruchowo-przestrzenne
wykonane
przez
uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”
oraz Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
„Elementarz” w Katowicach stanowiące integralną część całego
przedstawienia. Spektakl mogą
obejrzeć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas
1-3 szkół podstawowych. Udział
w przedstawieniu jest bezpłatny.
Przedstawienie będzie wystawiane jeszcze do końca listopada
4 razy:
27.11.2018 godz. 11.00 Dom
Kultury, Knurów-Szczygłowice
28.11.2018 godz. 11.00 Dom
Kultury, Rybnik-Chwałowice
29.11.2018 godz. 11.00 Miejskie
Centrum Kultury, Żywiec
30.11.2018 godz. 11.00 Miejski
Dom Kultury, Myszków
Katarzyna Gwara
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Bierzesz leki na nadciśnienie?

Premiera spektaklu

Za nami premiera spektaklu
„Smog nas zje – edukacyjna
bajka muzyczna dla dzieci” w
Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Przedstawienie jest elementem kolejnej akcji zorganizowanej w ramach walki ze
smogiem. Wkrótce zostanie
wystawione
w miejscowościach o największym stopniu
zanieczyszczenia powietrza
pyłami zawieszonymi. Będzie
je można zobaczyć między innymi w Myszkowie.
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Sprawdź, które zostały
wycofane

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję
o wstrzymaniu w obrocie
i wycofaniu z obrotu niektórych produktów zawierających substancję czynną walsartan, pochodzącą od wytwórcy Mylan Laboratories
Limited. Z aptek i hurtowni
mają zniknąć
Co-Bespres
i Bespres. Wstrzymane zostały z kolei Vanatex i Valsartan. Powodem decyzji było
wykrycie zanieczyszczenia
w substancji czynnej użytej
do produkcji leku.
Poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują działania w związku
z wykryciem zanieczyszczenia
N-nitrozodietyloaminą (NDEA)
w substancji czynnej walsartan
wytwarzanej w hinduskim
przedsiębiorstwie Mylan Laboratories Limited. Konsekwencją
tych działań są decyzje dotyczące produktów leczniczych znajdujących się w obrocie na poszczególnych rynkach, dla których w procesie wytwórczym została użyta ta substancja.

Leki wycofane z obrotu to:
Co-Bespres 160 mg + 25 mg
Co-Bespres 160 mg+ 12,5 mg
Co-Bespres 80 mg+12,5 mg
Bespres 160 mg
Bespres 80 mg

Leki na nadciśnienie
wstrzymane w obrocie:
Valsergen 160 mg (podmiot odpowiedzialny Mylan Ireland Limited)
Valsergen 160 mg (podmiot odpowiedzialny Mylan Ireland Limited)
Valsartan HCT Mylan 160 + 12,5
mg (Mylan S.A.S., Francja)
Valsartan HCT Mylan 160 mg +
25 mg (Mylan S.A.S., Francja)
Vanatex HCT 160 mg + 25 mg
(Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.)
Vanatex HCT 80 mg + 12,5 mg
(Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.)
Vanatex 160 mg (Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.)
Vanatex 80 mg (Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.)
Szczegółową listę numerów
i serii wycofanych i wstrzymanych leków znajdziemy na www.
gif.gov.pl
Europejska Agencja Leków
(EMA) monitorująca proces
sprawdzania wytwórców walsartanu stoi na stanowisku, że wykryte zanieczyszczenie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia
dla pacjentów. O wiele bardziej
ryzykowne byłoby zaprzestanie
stosowania produktów leczniczych stosowanych w leczeniu
nadciśnienia. W związku z powyższym pacjenci nie powinni
przerywać terapii bez konsultacji

M.in. Kia Stinger

z lekarzem prowadzącym. Jednakże konsultacja lekarska
w późniejszym terminie będzie
konieczna dla ustalenia dalszego
sposobu terapii.
Obecne działania dotyczące
produktów leczniczych zawierających walsartan wytwarzany
przez hinduskiego producenta to
pokłosie wcześniejszych działań
podejmowanych w stosunku do
tej grupy produktów leczniczych.
W lipcu br. EMA zarekomendowała bowiem wstrzymanie lub
wycofanie z obrotu produktów
leczniczych zawierających substancję czynną walsartan pochodzącą od chińskiego wytwórcy –
Zhejiang Huahai Pharmaceutical
Co. Ltd. W ślad za tym działaniem, przedstawiciele EMA przy
współpracy z Europejskim Dyrektoriatem Jakości Leków
i Ochrony Zdrowia (EDQM), kontynuowali weryfikację procesów
wytwórczych substancji czynnej
walsartan u innych wytwórców.
Efektem tej weryfikacji było wydanie przez Europejską Agencję
Leków rekomendacji wstrzymania w obrocie produktów leczniczych zawierających substancję
czynną walsartan, pochodzącą
od chińskiego wytwórcy Zheijang
Tianyu Pharmaceuticals, jak
również ostatnie wykrycie zanieczyszczenia u wytwórcy Mylan
Laboratories Limited.
Katarzyna Gwara

Porada

Nowoczesne pojazdy trafiły Konto osobiste
– jakie wybrać?
do śląskich policjantów
Oferta
rachunków
bankowych, które są
dostępne na rynku jest
niezwykle szeroka. Coraz więcej możliwości i
różne opłaty – często
trudno się zdecydować.
Na co powinniśmy
zwrócić uwagę? Jakie
konto osobiste wybrać?

Śląska policja otrzymała 65 nowoczesnych radiowozów. Wśród
nowych nabytków znajdują się auta marki Kia Stinger, które pierwszy raz zasilą flotę polskiej policji.
Nowoczesne pojazdy zostały zakupione w związku z potrzebami zabezpieczenia szczytu klimatycznego COP24.
W związku z potrzebami logistycznymi związanymi z odbywającym się
w grudniu szczytem klimatycznym
COP24, śląska policja otrzymała 65
nowych radiowozów. Są to samochody oznakowane, jak i nieoznakowane. Pojazdy zostały zakupione ze
środków budżetowych policji i trafią

bezpośrednio do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ich
koszt wyniósł około 7.200 000 złotych.
Flotę stanowi 12 radiowozów Volkswagen T6 w wersji patrolowej z nowym typem oznakowania oraz 5 nieoznakowanych aut marki Kia Sportage, 8 Kia Stinger, 10 Hyundai i20,
5 Mercedes Vito, 25 Opel Astra 5.
Warto zwrócić uwagę, że auta Kia
Stinger po raz pierwszy zasilą wyposażenie polskiej policji, a pierwsze 8
modeli trafi właśnie do województwa
śląskiego. Po zabezpieczeniu szczytu
klimatycznego maja one zastąpić w
większości stare samochody. Dzięki
temu istnieje możliwość wymiany

tych pojazdów, które dotychczas były użytkowane przez policjantów i odnowienie floty na funkcjonalne, wysokiej klasy, nowoczesne auta.
Trzy z nowych samochodów zaparkowały przed siedzibą katowickiej
komendą wojewódzkiej. Pierwsze egzemplarze nowych aut mieli okazję
osobiście przetestować Komendant
Główny Policji gen. insp. Jarosław
Szymczyk oraz jego Zastępca
nadinsp. Andrzej Szymczyk, którzy
odwiedzili komendą w związku z odprawą kadry kierowniczej polskiej
Policji przed COP24. Towarzyszył im
szef śląskich policjantów nadinsp.
Krzysztof Justyński.
Katarzyna Gwara

W większości rankingów zwraca się uwagę na
kwestię utrzymania konta i korzystania z karty
płatniczej. Obecnie prowadzenie konta i karta
płatnicza jest całkowicie
darmowa w kilku bankach: Nest Bank – Nest
Konto, Bank BGŻ BNP
Paribas – Konto Optymalne, Citi Handlowy –
Citi Priority, Idea Bank –
Konto Idealne.
Należy pamiętać o różnych warunkach, które
dopiero po ich spełnieniu,
zwalniają nas z opłat.
Przykładem może być
Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbanku. Opłata, jaką należy
uiścić to 3 zł miesięcznie.
Jesteśmy zwolnieni z niej,
jeżeli przynajmniej raz
dokonamy płatności kartą w danym miesiącu. Z
kolei w przypadku Inteligo (Konto Inteligo) opłata
miesięczna wynosi niewiele więcej, bo 4 zł mie-

sięcznie, jednak warunek
zwalniający jest nieco inny. Zwolnienie z opłaty
następuje wtedy, gdy wydamy 100 złotych – płacąc oczywiście kartą. Rachunki mają więc różne
wytyczne, których powinniśmy przestrzegać, jeżeli
chcemy korzystać z konta
całkowicie bezpłatnie.
W mBanku, gdy wybierzemy rachunek eKonto
Standard, zobowiązani
jesteśmy do wykonania
pięciu transakcji w miesiącu, aby uniknąć opłaty
wynoszącej 4 zł. W Eurobanku należy z kolei dokonać płatności na minimum 400 zł w miesiącu,
w BOŚ Banku – na minimum 300 zł, w Aliorze
również 300 zł. Santander natomiast daje nam
możliwość wyboru – zostajemy zwolnieni z opłaty w danym miesiącu, jeżeli dokonamy płatności
na minimum 500 zł lub
pięciokrotnie zapłacimy
za pomocą karty.
Zasady są dość zbliżone, ale na tyle różne, że
możemy wybrać konto, jakie będzie odpowiadało
nam najbardziej. Warto
poświęcić czas na przejrzenie i zbadanie ofert wszystkich banków, aby uniknąć
niepotrzebnych kosztów.
Paula Nogaj
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Niezbędne wyposażenie
samochodu? Kusza...
Katowiccy policjanci pełniący służbę na ulicach Sosnowca zatrzymali
32-latka, który miał przy sobie amfetaminę, a za zagłówkiem fotela kierowcy, przechowywał kuszę. Biegły określi, czy jej parametry wskazują, że stanowi ona broń w rozumieniu Ustawy
o Broni i Amunicji. Jeśli okaże się, że
tak, mieszkańcowi Pszczyny może
grozić kara do 8 lat więzienia.
Policjanci z katowickiego oddziału
prewencji systematycznie pełnią służby
na terenie Sosnowca. Czasami są to
patrole umundurowane, a czasami, tak
jak było w tym przypadku, nieumundurowane patrole wywiadowców. Policjanci zwrócili uwagę na mężczyzn siedzących w zaparkowanym samochodzie. Już po chwili okazało się, że zajmujący fotel kierowcy 32-latek ma przy
sobie amfetaminę. Jej ilość wystarczyłaby do przygotowania blisko 45 porcji
narkotyku. Dodatkowo, za zagłówkiem
jego fotela, policjanci odkryli kuszę. Zabezpieczony przedmiot został przekaza-

Śląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych zajęli się sprawą wpisu, który
ukazał się na jednym z portali społecznościowych. Dotyczył on gróźb, jakie
kierowane były pod adresem policjanta pełniącego służbę w śląskim garnizonie. Przeprowadzone przez śledczych czynności szybko doprowadziły
do ich autora. Okazał się nim 47-letni
funkcjonariusz policji. Mężczyzna
usłyszał już zarzuty i został zawieszony w czynnościach służbowych.
ny biegłemu, który orzeknie, czy z uwagi na posiadane właściwości, stanowi
on broń w rozumieniu Ustawy o Broni i
Amunicji. Jeśli tak, to 32-latkowi może
grozić do 8 lat więzienia. Zatrzymany
mieszkaniec Pszczyny na razie usłyszał
zarzuty posiadania narkotyków, za co
może trafić do więzienia na 3 lata.

Zabezpieczyli blisko 900
pojemników z substancją
niewiadomego pochodzenia
Policjanci z Wydziału do
walki z Przestępczością Gospodarczej KMP w Gliwicach
zakończyli czynności sprawdzające, dotyczące transportu
i składowania odpadów płynnych stanowiących niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia
ludzi. Sprawę przekazano Prokuraturze Rejonowej Gliwice-Wschód. Potwierdzono zaistnienie przestępstw, ustalając
jednocześnie sposób działania
sprawców oraz podmiotów
uczestniczących w procederze. Prowadzone czynności
ukierunkowane są na to, by biorący
w nim udział uczestnicy i organizatorzy
stanęli przed sądem.
26 października funkcjonariusze z Gliwic wraz z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Krakowie skontrolowali
w mieście, w rejonie ul. Pszczyńskiej, trzy
zestawy ciężarowe, będące w trakcie rozładunku. We wszystkich tirach (jeden na
kieleckich numerach rejestracyjnych,
dwa na katowickich) znajdowały się opakowania, paletopojemniki typu mauser,
a w nich ciecz nieznanego pochodzenia.
Poza tym w hali przemysłowej, do której
przewożono opakowania z ujawnionych
pojazdów, odkryto dodatkowo 865 zbiorników o pojemności około tysiąca litrów
każdy, również z zawartością cieczy niewiadomego pochodzenia, o woni charakterystycznej dla materiałów ropopochodnych i lakierowych. Transport pochodził
z miejscowości w województwie małopolskim, zaś w dokumentacji adresatem był

fikcyjny podmiot gospodarczy.
Na miejsce wezwano inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego
w Katowicach oraz strażaków z KM PSP
w Gliwicach. Podjęto czynności administracyjne i śledcze.
Pojazdy ciężarowe zostały skierowane
do Katowic, na parking wskazany przez
marszałka województwa śląskiego, tj.
w miejsce strzeżone i przeznaczone do
magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.
W toku prowadzonych czynności śledczych policjanci ustalili sposób działania
sprawców oraz sieć powiązań między różnymi podmiotami i osobami z trzech województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego. W listopadzie sprawę przejął
prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód. Należy ona do rozwojowych,
dlatego, dla dobra śledztwa, więcej szczegółów zostanie przedstawionych dopiero
po zakończeniu postępowania.

Zmuszał do prostytucji
Na 10 najbliższych lat może trafić
do więzienia 21-letni będzinianin.
Mężczyzna podejrzany jest między innymi o zmuszanie swojej 18-letniej
partnerki życiowej do uprawiania prostytucji. Sutener usłyszał dodatkowo
zarzut czerpania korzyści z nierządu
oraz znęcania psychicznego i fizycznego nad kobietą. Dalszym jego losem
zajmie się sąd i prokurator.
21-letni mieszkaniec Będzina od września bieżącego roku nakłaniał swoją
18-letnią partnerkę życiową do uprawiania prostytucji. Młoda kobieta zajmowała

Policjant groził swojemu
koledze po fachu. Na portalu
społecznościowym

się nierządem w różnych mieszkaniach na
terenie województwa. Poza zmuszaniem
do prostytucji, mężczyzna dodatkowo
czerpał korzyści z procederu swojej partnerki, a zarzuty które usłyszał objęły również znęcanie psychiczne i fizyczne nad
kobietą. Bezpośrednio po zatrzymaniu
przez będzińskich stróżów prawa 21-latek
trafił do zakładu penitencjarnego, gdzie w
związku z nakazem wydanym przez katowicki sąd rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności. Jego dalszym losem
zajmie się sąd i prokurator. W związku z
popełnionymi przestępstwami „za kratkami” może spędzić 10 kolejnych lat.

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych
otrzymali informację o wpisie, jaki ukazał się na jednym z portali społecznościowych. Dotyczył on gróźb, które kierowane były w stosunku do policjanta peł-

niącego służbę w województwie śląskim.
Śledczy ustalili, że autorem wpisu był
funkcjonariusz z 26-letnim stażem w policji. 23 listopada został on zatrzymany
przez oficerów BSW i usłyszał zarzut
groźby karalnej oraz znieważenia. Funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych, ma zakaz opuszczania powiatu, w którym mieszka, a także
zbliżania się do pokrzywdzonego. Objęto
go także dozorem policyjnym. Jednocześnie komenda wszczęła postępowanie
administracyjne zmierzające do zwolnienia go ze służby.
Ta sprawa to dowód na to, że w internecie nie ma anonimowości, a policjanci są
w stanie ustalić tożsamość każdej osoby,
która łamie prawo w sieci. Pokazuje także,
że w policji nie ma miejsca dla osób, które dopuszczają się takich zachowań.

Włamał się do... skarbonek
kościelnych
Śledczy z Komendy Miejskiej
Policji w Mysłowicach poszukują
mężczyzny, który
dokonał kradzieży z włamaniem
do dwóch skarbonek w kościele
przy ul. Ziętka.
Do zdarzenia doszło 8 listopada
około 15.40. Wizerunek sprawcy
zarejestrowały
kamery monitoringu.
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach prowadzi dochodzenie w sprawie
kradzieży z włamaniem do dwóch skarbonek w kościele przy ul. Ziętka. Do zdarzenia doszło w dniu 8 listopada około godziny 15.40.
Wizerunek sprawcy zarejestrowały
kamery monitoringu. Wszelkie infor-

macje mogące przyczynić się do identyfikacji sprawcy, należy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
przy ul. Starokościelnej 2, tel. 32 317
32 00 lub bezpośrednio do Wydziału
Kryminalnego tel. 32 317 32 80, adres
e-mail: kryminalna@myslowice.ka.policja.gov.pl.

Przywłaszczył maszynę wartą
430 tysięcy
Zabrzańscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego
przez wymiar sprawiedliwości.
Zabrzanin ukrywał się na terenie Krakowa. Za przywłaszczenie maszyn o wartości 430 tys.
zł „odsiedzi” w więzieniu 1,5
roku. Mężczyzna już trafił do
zakładu karnego.
Policjanci zatrzymali 60-latka,
który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Opolu wydał nakaz odbycia kary, który realizowany był
przez zabrzańskich kryminalnych. Zabrzanin poszukiwany
był za przywłaszczenie maszyn
o wartości 430 tys. zł. Poszukiwany miał firmę, która zajmowała
się naprawą linii technologicznych służących do produkcji
świec. Powierzonych maszyn jednak nie naprawił i nie zwrócił zleceniodawcy. Wyrokiem sądu został skazany na 1,5 roku więzienia. Zabrzańscy kryminalni ustalili, że mężczyzna może przebywać w Krakowie. Poszukiwany
został zatrzymany w nowym miejscu
pracy. Był bardzo zdziwiony wizytą poli-

cjantów. Twierdził, że nie miał pojęcia, że
jest poszukiwany. Zatrzymany został już
osadzony w zakładzie penitencjarnym
Oprac. Katarzyna Gwara

REKL AMA
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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)
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O NAS:

6.

MOTORYZACJA – KULTURA

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

Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
Skupujemy samochody za gotówkê
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
Samochody z gwarancj¹
Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów
w bazie BIK i KRD
Leasing dla firm i osób prywatnych
Czynne 7 dni w tygodniu!

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


18.900 zł

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486
Wybrane samochody na dzień 22 listopada 2018 r.

OPEL INSIGNIA 1.4 E,
rok prod. 2012



35.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi,
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., sedan,
hatchback, kombi

 28.900 – 33.900 zł

KIA SPORTAGE
1.7 CRDI, rok prod. 2011,

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

polski salon

 47.900 zł



49.900 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 
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

21.800 zł
kraj., serwis.
FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod. 2009, I – wł. 32.900 zł
FORD KA+ 1.2 E, zakup 2008, kraj., I – wł.,
36.900 zł
przebieg 2 tys. km!
FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
22.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I –właśc.
6.700 zł
HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005
14.900 zł
MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,
59.900 zł
4x4, kraj., I – wł., F. VAT
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 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

13.600 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014

29.900 zł

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

I – wł. 

8.900 zł
10.900 zł
9.900 zł
23.900 zł
8.900 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,

kraj., I – wł., serwis., F. VAT

n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,

3.900 zł

29.900 zł
16.900 zł
49.900 zł

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT

29.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.

18.900 zł

n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,

15.900 - 18.900 zł
rok prod. 2006 - 2009, 5 szt.
3.800 zł
n VW POLO 1.6 E, rok prod. 1994
49.900
zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM

KULTURA

ŚRODA-CZWARTEK, 28-29 LISTOPADA 2018
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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 8 L I S TO PA DA 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 374;
serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc.
66; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3944; 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.VIII; odc. 94
- Wybacz mnie; serial
obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.II;
odc. 16 - Feralne zdjęcie;
serial kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
17/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
132; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Bo ja wybieram
zdrowie; magazyn
12:50 Natura w Jedynce –
Troskliwi rodzice wśród
zwierząt. Wspólnym
wysiłkiem; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
14:00 Elif; s.II; odc. 375;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 61
16:05 Wieczna miłość; odc.
67; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3945; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3382;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
133; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
18/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 62
20:55 Liga Mistrzów - PSG Liverpool FC
22:55 Liga Mistrzów skróty; Wielka Brytania
(2018)
00:25 Bez tożsamości; odc.
15; serial; Hiszpania
(2016)
01:05 Kompania X; s.II; odc.
11; serial; Kanada (2015)
01:55 Weterani; reportaż
02:30 wojsko – polskie.pl;
odc. 38; reportaż
02:55 Na granicy; USA
(1982)

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 63
ed. 3; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1402; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 165
„Życie toczy się dalej”;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (226)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc.
62 „Walka z lenistwem”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1950; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 64
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 87;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 167; teleturniej
15:10 M jak miłość; odc.
1402; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 346
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2480;
teleturniej
17:15 Łzy Cennet; odc. 63;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
211 „Dominujesz nad
facetami” sezon 11; serial
komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 98; telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1950; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1951; serial obyczajowy
TVP
20:35 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 25; felieton
20:50 Na dobre i na złe; odc.
722; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 208
„Skrawki pamięci”; serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks – Tak to
się teraz robi; komedia;
USA (2010); reż.:Josh
Gordon, Will Peck;
wyk.:Jennifer Aniston,
Jason Bateman, Patrick
Wilson, Jeff Goldblum
00:20 O mnie się nie martw;
s. IX odc. 11/13; serial
komediowy TVP
01:20 Defekt; odc. 4/9; serial
sensacyjny TVP
02:25 Świat bez tajemnic –
Uchodźcy, dochodowy
interes; film
dokumentalny; Francja
(2015)
03:30 Codzienna 2 m. 3;
odc. 24; serial komediowy
TVP
04:00 Codzienna 2 m. 3;
odc. 25; serial 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
(738) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(739) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (23) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (786)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (67) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (733)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2770) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (659)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (122)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (52) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2771) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (325) serial
komediowy. Przygody
Kiepskich i
zaprzyjaźnionych z nimi
sąsiadów. Ferdynand
całymi dniami kombinuje,
co by tu zrobić, żeby
zarobić, a się nie...
20:05 Świat według
Kiepskich (246) serial
komediowy. Kiepski całe
dnie spędza przed
telewizorem. Dom
utrzymuje z pensji
pielęgniarki jego żona
Halina. Ich sąsiadami są
Paździoch i Boczek.
20:40 Agenci bardzo
specjalni; komedia
kryminalna, USA 2004.
Dwaj detektywi przebierają
się za dziewczyny, które
mieli razem ochraniać.
22:55 Ryś; komedia, Polska
2007. Dalsze przygody
prezesa Ochódzkiego,
bohatera „Misia”
Stanisława Barei.
2:00 7 rzeczy, których nie
wiecie o facetach;
komedia, Polska 2016.
Splecione historie
mężczyzn, którzy na różne
sposoby poszukują
szczęścia w miłości.
4:35 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy

TVN
05:10 Uwaga! (5507) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (7/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 9 Stek z kalafiora z potrawką
z pomidorów (16/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2340) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (983) program obyczajowy
12:00 Szpital (872) program obyczajowy
13:00 Szkoła (635) program
14:00 19 + (336) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
10 (3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (636) program
16:30 19 + (337) - program
17:00 Szpital (873) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (984) program obyczajowy
19:00 Fakty (7637)
19:35 Sport (7620)
19:45 Pogoda (7617)
19:49 Raport smogowy
(15/138) - informacje
19:50 Uwaga! (5508) program
20:10 Doradca smaku
8-Zupa alzacka z piwem
(20/40) - program
20:15 Na Wspólnej
16 (2788) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (222) program
21:30 Ameryka Express (13)
- program
23:05 Poranek kojota komedia, Polska 2001.
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. Tymczasem
Noemi jest nie tylko
piosenkarką, ale też
pasierbicą Stefana,
jednego z najbogatszych
przedsiębiorców w kraju,
który przed laty
zamordował jej ojca i
ożenił się dla pieniędzy z
matką artystki. Teraz
również nie cofnie się
przed niczym, by
zrealizować swoje plany...
01:05 Oszuści (8/10) - serial,
USA
02:05 Uwaga! (5508) program
02:35 Moc Magii (323/351) program

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 101
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 51
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 19
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 21
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. 5
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 6
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 109
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. 51
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 52
20:00 Kula w łeb; akcja, USA
2012. Młody policjant
poznaje doświadczonego
płatnego zabójcę, jednego
z najlepszych w branży Jimmi’ego Bobo
(Sylvester Stallone).
Mężczyzn łączy wspólny
wróg, który jest
odpowiedzialny za
morderstwo ich
najlepszych kumpli.
Egzotyczny duet jednoczy
siły…
21:50 Czas zemsty; akcja,
USA 2013. Victor jest
prawą ręką bossa
podziemnego światka
(Terrence Howard). Od
pewnego czasu jego ludzie
są systematycznie
likwidowani przez
nieuchwytnego
mordercę…
00:00 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia 2016;
odc. 20
01:00 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 10
01:50 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
02:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 13
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 5
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 6

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 43; serial TVP
06:20 Na sygnale; odc. 157
„Punkt zwrotny”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 158
„W pułapce”; serial
fabularyzowany TVP
07:25 Tygrysy Europy; odc.
8/18 - Horoskop dla
panny; serial komediowy
TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc.
935; serial TVP
09:30 O mnie się nie martw;
s. IX odc. 11/13; serial
komediowy TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
220 „Drobny lifting” sezon
11; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
221 „Trzy gracje” sezon
11; serial komediowy TVP
11:40 Ranczo; s.VI; odc. 70 Seks nocy letniej; serial
obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; s.VI; odc. 71 Dzieci rewolucji; serial
obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.VII;
odc. 83 - Zastępstwo;
serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.VII;
odc. 84 - Rocznica; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
178 Placebo
16:20 Na sygnale; odc. 158
„W pułapce”; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.VI; odc. 72 Przeciek kontrolowany;
serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VI; odc. 73 Świadek koronny; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 44; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VII;
odc. 85 - Naciągacze;
serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 45 - Więzy krwi;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 74 Sztuka translacji; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VI; odc. 75 Kontrrewolucja; serial
obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; s.VII;
odc. 86 - Haracz; serial
kryminalny TVP
23:55 Rodzinka.pl; odc. 250
sezon 13; serial
komediowy TVP
00:25 Na sygnale; odc. 207
„Nieprawda”; serial
fabularyzowany TVP
00:55 Ratownicy; odc. 6/13;
serial TVP
01:50 Ratownicy; odc. 7/13;
serial TVP
02:45 Tygrysy Europy; odc.
8/18; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
935; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
220 sezon 11; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:15 Familiada; odc. 2440;
teleturniej
06:45 Okrasa łamie przepisy
– Ryby w marynatach;
magazyn kulinarny
07:25 Śpiewające fortepiany
(41)
08:20 Rodzina wie lepiej;
/42/; teleturniej
08:50 Koło fortuny; odc. 316
ed. 5; teleturniej
09:35 Big Music Quiz (21);
teleturniej muzyczny
10:30 Muzeum Polskiej
Piosenki; /58/ - „Już nie
ma dzikich plaż” - Irena
Santor
10:45 Familiada; odc. 2440;
teleturniej
11:25 Życie to Kabaret –
Kabaret na wiosnę; /cz.
1/; program rozrywkowy
12:30 Życie to Kabaret –
Kabaret na wiosnę; /cz.
2/; program rozrywkowy
13:35 Śpiewające fortepiany
(42)
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – III Mazurska
Biesiada Kabaretowa Baby Górą! (1); widowisko
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – III Mazurska
Biesiada Kabaretowa Baby Górą! (2); widowisko
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – III Mazurska
Biesiada Kabaretowa Baby Górą! (3); widowisko
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Świeże ryby z Bałtyku;
magazyn kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (95) Halik u Łowców Głów;
cykl reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 23 (88)
Luksemburg - Belgia Niemcy: Małe Wielkie
Księstwo; magazyn
kulinarny
19:40 Rodzina wie lepiej;
/42/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(43)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (5) - Ciach; /
Formacja Chatelet;
widowisko rozrywkowe
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (9) - Urzędnik;
cz. 1
23:10 Koło fortuny; odc. 315
ed. 5; teleturniej
23:50 Gwiazdy, gwiazdki,
gwiazdeczki. Melodie
sprzed lat - Pro Contra
00:25 Niezapomniane
Koncerty – XXII
Międzynarodowy Festiwal
Piosenki i Kultury Romów
Ciechocinek 2018 (1-2)
02:30 Kierunek Kabaret; /57/
- Magia i zabobony
03:35 Rozrywka Retro – L
jak Laskowik, T jak TEY Z tyłu sklepu

TVN7
05:10 Ukryta prawda (400) magazyn obyczajowy
06:10 Sąd rodzinny (171) program sądowy
07:05 Szpital (452) program obyczajowy
08:05 Brzydula (83/180) serial obyczajowy
08:35 Brzydula (84/180) serial obyczajowy
09:10 Kryminalni 7 (12/13) serial kryminalny
10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (220) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (172) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (630) program sądowy
14:55 Szpital (453) program obyczajowy
15:55 Dr House VIII (15/23) serial inne, USA
16:55 Dr House VIII (16/23) serial inne, USA
17:55 Brzydula (85/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (86/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (221) program obyczajowy
20:00 Kiedy aniołowie
śpiewają - film rodzinny,
USA 2013. Michael unika
świąt za wszelką cenę.
Nadarza się jednak
wyjątkowa okazja, by od
tajemniczego Nicka kupić
dom dla całej rodziny.
Wkrótce okazuje się, że
wszyscy znaleźli się w
samym centrum
świątecznego
zamieszania…
21:50 Cholesterol: Wielki
blef - program, Francja.
Związek pomiędzy
przypadkami chorób
wieńcowych, a
cholesterolem we krwi to
od ponad 50 lat swoisty
dogmat głównego nurtu
medycyny…
23:00 Drzwi w podłodze film obyczajowy,
USA 2004. Ted Cole (Jeff
Bridges), uznany autor
książek dla dzieci, oraz
jego żona Marion (Kim
Basinger) żyją w cieniu
straszliwej tragedii stracili dwóch synów.
Kobieta wciąż nie potrafi
pogodzić się z ich utratą.
Ted topi smutki w
alkoholu i pociesza się z
atrakcyjną sąsiadką…
01:25 Moc Magii (323/355) program
03:35 Ukryta prawda (400) magazyn obyczajowy
04:35 Druga strona medalu
3 (4/8) - talk show.
Gościem Jolanty
Pieńkowskiej będzie Karol
Bielecki

TVN STYLE
05:35 Na widelcu z Gokiem
Wanem (4/10) - program
rozrywkowy
06:35 Afera fryzjera 5 (7/12)
- program rozrywkowy
07:20 Ugotowani 7 (25) program kulinarnorozrywkowy
07:55 Ugotowani 7 (26) program kulinarnorozrywkowy
08:30 Apetyt na miłość 5
(10/12) - program
rozrywkowy
09:30 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (7/12) - reality
show
10:15 Sablewskiej sposób
na modę 2 (5/13) program rozrywkowy
11:00 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (10/12) program rozrywkowy
12:05 Kuchenne rewolucje
14 (14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
13:05 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (5/8) - reality
show
13:50 Zaskocz mnie! 2
(9/10) - program
rozrywkowy
14:25 Dziewczyny z
wypiekami (7/8) program
15:00 Ostre cięcie 6 (8/12) program
15:45 Eksperci domowego
budżetu 5
17:05 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (1/10)
- program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje
10 (6/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 2 (11/13) program rozrywkowy
19:40 Cofnij czas (8/12) reality show
20:40 Misja ratunkowa 2
(3/10) - program
rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 15
(10/22) - magazyn
22:55 Zanim Cię zobaczę
(5/8) - program
rozrywkowy
23:55 Randka z Internetu
00:25 Młoda para na diecie
01:25 Pocałunek w ciemno 4
(4/6) - program
rozrywkowy
02:35 W roli głównej – Anita
Werner (2/8) - talk show
03:05 W roli głównej –
Mateusz Damięcki (4/7) talk show
03:35 Wiem, co jem 4
(13/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 3
(13/16) - magazyn
04:35 Wiem, co jem 3
(14/16) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - LN:
Polska - Włochy
08:10 Piłka ręczna kobiet turniej w Alicante:
Podsumowanie (skróty)
10:05 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata Tomakomai Podsumowanie (skrót)
12:10 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ: Polska Chorwacja
14:00 Łyżwiarstwo figurowe
- Grand Prix (6/7) Grenoble - Gala
medalistów
16:00 Pełnosprawni; odc.
277; magazyn dla
niepełnosprawnych
16:30 RETRO TVP SPORT;
magazyn
18:35 Kamerą TVP Sport Stefan Horngacher
19:15 Liga Mistrzów (studio)
20:55 Liga Mistrzów - PSG Liverpool FC
22:55 Liga Mistrzów - skróty;
Wielka Brytania (2018)
00:20 Hokej na lodzie - NHL
- skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
(28): Florida Panthers Anaheim Ducks
04:05 Boks Megafight Jermain Taylor vs Kelly
Pawlik

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn;
Klubowe Mistrzostwa
Świata; mecz fazy
grupowej: PGE Skra
Bełchatów - Cucine Lube
Civitanova
8:10 Piłka nożna; Fortuna 1.
liga; GKS Tychy - GKS
Katowice
10:20 Siatkówka mężczyzn;
KMŚ; mecz fazy grupowej:
Asseco Resovia Rzeszów Sada Cruzeiro
12:30 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; Cuprum Lubin Trefl Gdańsk
14:30 Siatkówka mężczyzn;
KMŚ; mecz fazy grupowej:
Fakieł Nowy Urengoj PGE Skra Bełchatów
17:00 Boks
18:00 Piłka nożna; Liga
Mistrzów; studio
20:30 Siatkówka mężczyzn;
KMŚ; mecz fazy grupowej:
Khatam Ardakan - Asseco
Resovia Rzeszów
23:00 Siatkówka mężczyzn;
KMŚ; studio
23:25 Sporty walki: KSW 46
News; program
informacyjny
23:30 Boks
1:00 Sporty walki; KSW 42;
walka: Mamed Khalidov Tomasz Narkun

TV4
6:00 Dragons Den - jak
zostać milionerem (8)
reality show
7:05 Przygody Kota w
Butach (23) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (24) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (77)
reality show. Marianna
wychowała wnuczkę
Monikę. Teraz ona
opiekuje się babcią oraz
dwojgiem swoich dzieci.
Jej mąż zginął w wypadku.
Ich dom...
9:00 Septagon (15) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 5 (42)
reality show. W
apartamencie kucharzy
pojawi się Anna
Lewandowska. Po
porannym treningu z żoną
najlepszego polskiego
piłkarza pasjonaci
gotowania będą musieli
przygotować...
11:25 Benny Hill (18);
program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji (55)
serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (56)
serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(491) serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(60) telenowela
16:55 Światło twoich oczu
(60) telenowela
18:00 Septagon (16) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(492) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (259) serial
kryminalny
21:00 Oko za oko (17) serial
obyczajowy
22:00 Chętni na kasę; film
sensacyjny, USA 2010.
Szajka genialnych złodziei
przygotowuje ostatni
brawurowy skok.
0:20 Trampolina (13);
program rozrywkowy
1:20 Tuż przed tragedią (7)
serial dokumentalny
2:25 Interwencja; magazyn
reporterów
2:45 Interwencja; magazyn
reporterów
3:00 Disco Polo Life;
program muzyczny
4:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 28
listopada; felieton
07:00 Akwarium, czyli
samotność szpiega; odc.
2/4 - Trening; serial;
Polska, Niemcy, Ukraina
(1995)
08:00 Archiwum zimnej
wojny – RWE wczoraj i
dzisiaj; magazyn
08:35 Jak było?; program
publicystyczny
09:20 Historia Polski – W
sercu ukrył miasto –
Lwów Zbigniewa
Herberta
10:10 Sensacje XX wieku –
Kutrzeba; cz. 1;
widowisko kameralne
11:30 W pogardzie i chwale
– Wojciech Korfanty;
dokument fabularyzowany
12:35 Czterdziestolatek; odc.
8/21 - Otwarcie Trasy,
czyli czas wolny; serial
TVP
13:30 Wszystkie kolory
świata – Kazachstan.
Serce Azji Środkowej.;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
14:35 Rodzina Niepodległej
Film dokumentalny
15:40 Konwój: Bitwa o
Atlantyk; odc. 4/4 Powiew
śmierci; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
16:45 Historia Polski – Tak
było; film dokumentalny
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Raport z
ostatniej kwater
18:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956; cykl
reportaży
18:50 Akwarium, czyli
samotność szpiega; odc.
3/4 - Turystyka alpejska;
serial; Polska, Niemcy,
Ukraina (1995)
19:55 Słynne jednostki
specjalne – Spidermani
Aleksandra Wielkiego.
;odc. 2/10; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
20:55 Z nieba do nieba; film
dokumentalny; Polska
(2011); reż.:Zbigniew
Kowalewski
22:00 #dziedzictwo – Debata
IV Państwo i prawo
22:35 Powstanie
listopadowe 1830 – 1831;
cykl dokumentalny
00:30 Sensacje XX wieku –
Kutrzeba; cz. 2;
widowisko kameralne
01:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Droga przez
piekło; cz. 2; cykl
dokumentalny
02:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Raport z
ostatniej kwatery
02:40 Skrzyżowanie;
reportaż; Polska (2014)

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 2 9 L I S TO PA DA 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 375;
serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc.
67; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3945; 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.VIII; odc.
95; serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.II;
odc. 17; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
18/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
133; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce –
Troskliwi rodzice wśród
zwierząt. We dwoje
łatwiej; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
14:00 Elif; s.II; odc. 376;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 62
16:05 Wieczna miłość; odc.
68; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3946; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3383;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
134; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
19/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 263 - Łopianowo;
serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /92/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc.
15; serial; Hiszpania
(2016)
02:30 Sprawa dla reportera
03:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /92/; magazyn
03:55 Notacje – Halina
Pechaty. Lwów moja
miłość; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 65
ed. 3; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
722; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
/9/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 166
„Miłosne gniazdko”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (227)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc.
63 ‚Bal maturalny”; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1951; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 66
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc. 88;
serial; Turcja (2011)
14:10 Postaw na milion;
odc. 168; teleturniej
15:05 Na dobre i na złe; odc.
722; serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 347
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2481;
teleturniej
17:15 Łzy Cennet; odc. 64;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
212 „Coś za coś” sezon
11; serial komediowy TVP
19:05 Wszystko przed nami;
odc. 99/99; telenowela
TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1951; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1952; serial obyczajowy
TVP
20:45 Doktor Foster; s.II;
odc. 8; serial; Wielka
Brytania (2016)
21:50 Słoneczny patrol: ślub
na Hawajach; USA
(2003); reż.:Douglas
Schwartz; wyk.:David
Hasselhoff, Pamela
Andersson, Alexandra
Paul, Jeremy Jackson,
Cary - Hiroyuki Tagawa
23:20 Na sygnale; odc. 208
„Skrawki pamięci”; serial
fabularyzowany TVP
23:55 Tak to się teraz robi;
komedia; USA (2010)
01:45 Rani; odc. 2; serial
kostiumowy; Francja
(2011)
02:45 Milion dolarów;
komediodramat; Polska
(2010)
04:40 Art Noc – Warsaw
Summer Jazz Days 2015
- Kołakowski, Wykpisz,
Korelus TRIO; 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
(740) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(741) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (24) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (787)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (68) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (734)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2771) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (660)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (123)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (53) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2772) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (326) serial
komediowy. Przygody
Kiepskich i
zaprzyjaźnionych z nimi
sąsiadów. Ferdynand
całymi dniami kombinuje,
co by tu zrobić, żeby
zarobić, a się nie...
20:10 7 rzeczy, których nie
wiecie o facetach;
komedia, Polska 2016.
Splecione historie
mężczyzn, którzy na różne
sposoby poszukują
szczęścia w miłości.
22:45 Czarny motyl; thriller,
USA 2017. W górskim
miasteczku dochodzi do
serii porwań i morderstw.
Mieszkający tu pisarz Paul
proponuje bezdomnemu
nocleg. Gdy burza odcina
dopływ...
0:45 Chirurdzy (122) serial
obyczajowy
1:45 Chirurdzy (123) serial
obyczajowy
2:45 Kabaretowa Ekstraklasa
(72); program
rozrywkowy; program dla
fanów polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.
3:30 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo

TVN
05:10 Uwaga! (5508) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (8/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
8-Zupa alzacka z piwem
(20/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2341) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (984) program obyczajowy
12:00 Szpital (873) program obyczajowy
13:00 Szkoła (636) program
14:00 19 + (337) - program
14:30 Kuchenne rewolucje
10 (4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (637) program
16:30 19 + (338) - program
17:00 Szpital (874) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (985) program obyczajowy
19:00 Fakty (7638) informacje
19:35 Sport (7621) informacje
19:45 Pogoda (7618) informacje
19:49 Raport smogowy
(16/138) - informacje
19:50 Uwaga! (5509) program
20:10 Doradca smaku 9
-Sałatka z kaszy pęczak z
suchą krakowską (19/40)
- program
20:15 Na Wspólnej
16 (2789) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (223) program
21:30 Kuchenne rewolucje
18 (13/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Dlaczego nie! komedia, Polska 2007.
Główna bohaterka –
Małgosia (Anna Cieślak)
ucieka z prowincjonalnego
miasteczka. W pogoni za
marzeniami: pasjonująca
pracą i mężczyzną
swojego życia, trafia do
Warszawy. ¶Tu z
sukcesem kończy studia
na Akademii Sztuk
Pięknych, a w jej życiu
pojawia się ten „ktoś”.
Czyżby bajka zaczynała się
spełniać? ¶Pewnego dnia
Małgosia nieoczekiwanie
znajduje pracę w agencji
reklamowej, a jej życie
wykonuje woltę o 180
stopni…
00:35 Pod powierzchnią
(6/7) - serial
01:35 Kobieta na krańcu
świata 10 (3/5) - program
02:10 Uwaga! (5509) program
02:35 Moc Magii(TVN noc)
(324/351) - program

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 102
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 52
09:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 20
10:00 Gliniarz i prokurator;
serial fabularny, USA
1987; odc. 22
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. 6
14:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 7
15:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 110
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. 52
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 53
20:00 Sztos 2; komedia,
Polska 2011. Tylko w tym
filmie zobaczycie, jak się
podrywa na dużego fiata i
jakie miłosne katastrofy
przydarzają się zbyt
pewnym siebie facetom.
Czy Pazura (Synek) i Szyc
(Janek) przekombinują i
zaliczą wpadkę na
robocie? Jeśli tak, to czy
dobra „nawijka” uratuje im
skórę?…
22:05 Kariera Nikosia
Dyzmy; komedia, Polska
2002. Pracownik zakładu
pogrzebowego - Nikoś
Dyzma - obdarzony
zdolnością wygłaszania
porywających
przemówień, zdobywa
zaproszenie na
dyplomatyczny raut…
00:10 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…
02:35 Następny proszę!;
factual, Polska 2018
03:30 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 7
04:10 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 8
04:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 8

TVP SERIALE
05:45 Ja to mam szczęście!;
odc. 44; serial TVP
06:15 Na sygnale; odc. 158
„W pułapce”; serial
fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 159
„Wszystko będzie źle”;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Tygrysy Europy; odc.
9/18 - Żółte wyciszenie;
serial komediowy TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc.
936; serial TVP
09:20 Rodzinka.pl; odc. 250
sezon 13; serial
komediowy TVP
09:55 Na sygnale; odc. 207
„Nieprawda”; serial
fabularyzowany TVP
10:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
221 „Trzy gracje” sezon
11; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc.
222 „Ale nam tu dobrze”
sezon 11; serial
komediowy TVP
11:25 Drogi wolności tajemnice filmowego
planu
11:45 Ranczo; s.VI; odc. 71 Dzieci rewolucji; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VI; odc. 72 Przeciek kontrolowany;
serial obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.VII;
odc. 84 - Rocznica; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.VII;
odc. 85 - Naciągacze;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
179 Zapomniana choroba
16:25 Na sygnale; odc. 159
„Wszystko będzie źle”;
serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 73 Świadek koronny; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VI; odc. 74 Sztuka translacji; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 45; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VII;
odc. 86 - Haracz; serial
kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 46 (seria IV, odc. 7) Znak szatana; serial
kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.VI; odc. 75 Kontrrewolucja; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VI; odc. 76Tchnienie Las Vegas;
serial obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; s.VII;
odc. 87 - Pożyczka; serial
kryminalny TVP
23:55 07 zgłoś się; odc.
13/21 - Strzał na
dancingu; serial TVP
01:35 Nowa; odc. 5; serial
TVP
02:30 Nowa; odc. 6; serial
TVP
03:30 Tygrysy Europy; odc.
9/18; serial TVP
04:35 M jak miłość; s.I; odc.
936; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:25 Familiada; odc. 2441;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– Świeże ryby z Bałtyku;
magazyn kulinarny
07:35 Śpiewające fortepiany
(42)
08:35 Rodzina wie lepiej;
/43/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 317
ed. 5; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (8) - Nauczyciel;
cz. 2; program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /59/ - „Koncert
jesienny na dwa
świerszcze i wiatr w
kominie” - Magda Umer
10:55 Familiada; odc. 2441;
teleturniej
11:25 Tylko jeden skecz –
„Czeska piosenka” Kabaret Ani Mru Mru; /4/;
program rozrywkowy
11:40 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju - Parada
uniesień
12:40 Życie to Kabaret –
Dzikie Fazy Fair Play
Crew; widowisko
rozrywkowe
13:45 Śpiewające fortepiany
(43)
14:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe Hity
Lata (1); widowisko
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe Hity
Lata (2); widowisko
16:55 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe Hity
Lata (3); widowisko
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia rowerowa;
magazyn kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat Sawanna odc. 9; cykl
reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 23 (89)
Luksemburg - Belgia Niemcy: Luksemburg miasto stołeczne;
magazyn kulinarny
19:40 Rodzina wie lepiej;
/43/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(46)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (6) - Kabaret Koń
Polski; / Kabaret Pod
Wyrwigroszem;
widowisko rozrywkowe
22:15 Kierunek Kabaret; /58/
- Smuteczki
23:20 La La Poland; odc.
(3); program rozrywkowy
00:10 Koło fortuny; odc. 316
ed. 5; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa
Polski – 4 Mazurska Noc
Kabaretowa - Moja droga
ja cię kocham; cz. 1-3
04:00 Rozrywka Retro – Joe
Dassin; koncert

TVN7
05:10 Ukryta prawda (401) magazyn obyczajowy
06:10 Sąd rodzinny (172) program sądowy
07:05 Szpital (453) program obyczajowy
08:05 Brzydula (85/180) serial obyczajowy
08:35 Brzydula (86/180) serial obyczajowy
09:10 Dr House VIII (16/23) serial inne, USA
10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (221) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (173) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (631) program sądowy
14:55 Szpital (454) program obyczajowy
15:55 Dr House VIII (17/23) serial, USA
16:55 Dr House VIII (18/23) serial inne, USA
17:55 Brzydula (87/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (88/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
(Maryśka ) (222) program obyczajowy
20:00 Dzika lokatorka komedia, USA 1992.
Zdolny architekt, Newton
Davis (Steve Martin),
zakochał się w pięknej
kobiecie (Dana Delaney) i
w dowód miłości
zbudował dla niej
luksusowy dom. Do pustej
willi wprowadziła się
sprytna kelnerka, Gwen
(Goldie Hawn), podając
się za żonę właściciela…
22:10 Porwani (8/12) - serial
23:05 Uciekinier - film S-F,
USA 1987. Los Angeles,
rok 2019. Stany
Zjednoczone stały się
państwem totalitarnym.
Główną rozrywką
ciemiężonych obywateli
jest telewizja, która
dostarcza publiczności
coraz mocniejszych
wrażeń. Najpopularniejszy
program pokazuje
prawdziwe polowanie na
człowieka. Dotąd żadna z
ofiar nie zdołała przeżyć…
01:20 Moc Magii (324/355) program
03:30 Ukryta prawda (401) magazyn obyczajowy.
Bożena Chruszcz i Hanna
Dziedzic przyjaźnią się ze
sobą od lat. Pewnego
wieczoru wracając z
zakupów Bożena
powoduje niegroźną
stłuczkę…
04:30 Druga strona medalu
3 (7/8) - talk show.
Gościem Jolanty
Pieńkowskiej będzie prof.
Andrzej Bochenek

TVN STYLE
05:40 program rozrywkowy
06:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 2 (9/13) program lifestylowy
07:10 Ugotowani 7 (27) program kulinarnorozrywkowy
07:45 Ugotowani 7 (28) program kulinarnorozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość 5
(11/12) - program
rozrywkowy
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (8/12) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 2 (6/13) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (11/12) program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
14 (15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 Afera fryzjera 6
(11/12) - program
rozrywkowy
13:35 SOS - Sablewska od
stylu 2 (12) - program
rozrywkowy
14:20 Misja ratunkowa 2
(3/10) - program
15:05 Wiem, co jem na
diecie (8/12) - program
15:35 program rozrywkowy
16:05 Sekrety lekarzy 4
(2/12) - reality show
17:05 Co nas truje (1/12) program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje
10 (7/13) - program
18:50 Sablewskiej sposób
na modę 2 (12/13) program rozrywkowy
19:35 Ugotowani 7 (29) program
20:10 Ugotowani 7 (30) program
20:40 Zaskocz mnie! 2
(9/10) - program
21:10 W czym do ślubu 4
(1/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (5/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 15
(11/22) - magazyn
22:55 SOS - Sablewska od
stylu 2 (12) - program
23:40 Rosyjski Projekt Lady
2
01:30 Bajeczne życie
milionerów 2 (9/10) program rozrywkowy
02:00 W roli głównej –
Robert Lewandowski
(2/7) - talk show
02:30 W roli głównej –
Monika Richardson (1/8)
- talk show
03:00 W roli głównej –
Jarosław Kuźniar (2/7) talk show
03:30 Wiem, co jem 4
(14/15) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 3
(15/16) - magazyn
04:30 Wiem, co jem 3 (16) magazyn

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - LN:
Polska - Portugalia
08:05 Hokej na lodzie - NHL
(28): Florida Panthers Anaheim Ducks
10:20 Łyżwiarstwo figurowe
- Grand Prix (6/7) Grenoble - Gala
12:20 Boks - mecz towarz.
mężczyzn: Polska - Rosja
14:30 Rafał Wilk - człowiek
ze stali; film dokumentalny
16:00 Liga Mistrzów - PSG Liverpool FC
18:05 Liga Mistrzów - skróty;
Wielka Brytania (2018)
19:35 Koszykówka mężczyzn
- Eliminacje MŚ (studio)
20:00 Koszykówka mężczyzn
- El. MŚ: Holandia - Polska
22:00 Piłka ręczna kobiet ME: Francja - Rosja (2 p.)
22:50 Sportowy Wieczór
23:35 ESL - świat esportu
00:05 Koszykówka mężczyzn
- El. MŚ: Włochy - Litwa
01:55 Koszykówka mężczyzn
- El. MŚ: Holandia - Polska
03:50 Boks - KnockOut
Boxing Night - Zakopane
05:25 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn;
Klubowe Mistrzostwa
Świata; mecz fazy
grupowej: Asseco Resovia
Rzeszów - Sada Cruzeiro
8:10 Piłka nożna; Fortuna 1.
liga; Raków Częstochowa
- Chojniczanka Chojnice
10:20 Siatkówka mężczyzn;
KMŚ; mecz fazy grupowej:
Fakieł Nowy Urengoj PGE Skra Bełchatów
12:30 Siatkówka mężczyzn;
KMŚ; mecz fazy grupowej:
Khatam Ardakan - Asseco
Resovia Rzeszów
14:30 Puncher Extra Time;
magazyn dla fanów
sportów walki
15:30 Magazyn Fortuna 1.
ligi; magazyn piłkarski
17:00 Siatkówka mężczyzn;
Klubowe Mistrzostwa
Świata; studio
17:30 Siatkówka mężczyzn;
Klubowe Mistrzostwa
Świata; mecz fazy
grupowej: Asseco Resovia
Rzeszów - Trentino Volley
20:00 Siatkówka mężczyzn;
Klubowe Mistrzostwa
Świata; studio
20:30 Siatkówka mężczyzn;
Klubowe Mistrzostwa
Świata; mecz fazy
grupowej: PGE Skra
Bełchatów - Zenit Kazań
22:30 Siatkówka mężczyzn;
Klubowe Mistrzostwa
Świata; studio
22:55 Sporty walki; KSW 46
News; program
informacyjny
23:00 Boks
1:00 Cafe Futbol; magazyn
piłkarski

TV4
6:00 Czysta chata (21);
magazyn poradnikowy.
Niecy Nash i Mark Brunetz
spieszą z pomocą
osobom, które nienawidzą
porządków. Namawiają ich
do wyrzucenia śmieci i
domowej wyprzedaży.
7:05 Przygody Kota w
Butach (24) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (25) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (78)
reality show. Pani Dorota
jest pielęgniarką. Po
śmierci męża została
sama z dwójką dzieci.
Nieco ponad rok temu na
świat przyszła jej...
9:00 Septagon (16) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 5 (43)
reality show. Apartament
kucharzy w kilka minut
wypełnia się dymem. Na
ratunek przybywają
strażacy, którzy w ramach
podziękowania otrzymują
zaproszenie na pożywny...
11:25 Benny Hill (17);
program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji (57)
serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (58)
serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(492) serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(61) telenowela
16:55 Światło twoich oczu
(61) telenowela
18:00 Septagon (17) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(493) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (260) serial
kryminalny
21:00 Oko za oko (18-ost.)
serial obyczajowy
22:00 Szyfry wojny; dramat
wojenny, USA 2002
0:50 Trampolina (14);
program rozrywkowy
1:50 Polityka na ostro;
program publicystyczny
2:45 Interwencja; magazyn
reporterów
3:00 Disco Polo Life;
program muzyczny
4:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 29
listopada; felieton
06:55 Akwarium, czyli
samotność szpiega; odc.
3/4; serial; Polska, Niemcy,
Ukraina (1995)
08:00 Śladami zbrodni i walki
1944 – 1956; cykl reportaży
08:35 #dziedzictwo – Debata
IV Państwo i prawo
09:15 Historia Polski – Tak
było; film dokumentaln
10:20 Sensacje XX wieku –
Kutrzeba; cz. 2; widowisko
kameralne
11:25 Olbrzymy Oceanów; cz.
3; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
12:25 Czterdziestolatek; odc.
9/21; serial TVP
13:30 Dawne światy; odc. 3/8;
serial dokumentalny; Francja
(2007)
14:35 Krajobrazy Dzikiego
Zachodu; odc. 1/3. Góry;
serial dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
15:30 Utracony świat
Aleksandra Wielkiego; odc.
1/6; serial dokum.; Wielka
Brytania (2012)
16:55 Historia Polski –
Bierzcie się bracia do broni
17:20 Łowcy tajemnic – Noc
listopadowa; cykl reportaż
17:35 Siła tradycji –
Powstanie Listopadowe;
felieton
17:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - 88
18:30 Taśmy bezpieki –
Terroryści w PRL
18:55 Akwarium, czyli
samotność szpiega; odc.
4/4; serial; Polska, Niemcy,
Ukraina (1995)
20:00 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 7/12; serial
dokumentalny; Serbia
(2015)
20:35 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 8/12; serial
dokumentalny; Serbia
(2015)
21:05 Najdziwniejsza broń na
świecie – Tajna broń D –
Day; odc. 1/6; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
22:00 Spór o historię –
Władcy polscy: Bolesław II
Szczodry; debata
22:45 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia producenta
nabojów i handlarza bronią
na Ukrainie; reportaż
23:20 Słynne jednostki
specjalne – Spidermani
Aleksandra Wielkiego; odc.
2/10; serial dokum.; Wielka
Brytania (2017)
00:15 Sensacje XX wieku –
Tajemnica telegramu
Zimmermana; cykl dok.
00:45 Życie po radziecku; odc.
3/8; Białoruś (2010)
01:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Skazani; cz. 1;
cykl dokumentalny
01:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.
02:30 Drużyna Światowych
Dni Młodzieży; film
dokumentalny

