
Straż miejska

100 litrów 
nielegalnego 

spirytusu
Częstochowscy strażnicy miej-

scy znaleźli u 51-letniego męż-
czyzny 100 litrów nielegalnego 
spirytusu bez polskich znaków 
akcyzy.

We wtorek częstochowscy strażni-
cy miejscy prowadzili na terenie mia-
sta działania zmierzające do ujaw-
niania handlu wyrobami alkoholo-
wymi i tytoniowymi bez polskich 
znaków akcyzy. Zadaniem funkcjo-
nariuszy było również sprawdzanie, 
czy alkoholu nie kupują osoby nie-
letnie lub będące pod wpływem alko-
holu. Podczas obserwacji jednego z 
punktów strażnicy miejscy zauważy-
li mężczyznę, który przenosił duże 
pudełka. Zaszło podejrzenie, że w 
nich może znajdować się alkohol 
niewiadomego pochodzenia bez pol-
skich znaków akcyzy. Przypuszcze-
nia strażników miejskich potwierdzi-
ły się. U 51-letniego mężczyzny 
strażnicy miejscy ujawnili cztery 
kartony, w których znajdowało się 

100 litrowych butelek z 
alkoholem niewiadomego 
pochodzenia bez polskich 
znaków akcyzy.

Na miejsce wezwano 
policjantów z IV Komisa-
riatu, którzy przejęli spra-
wę do dalszej realizacji.

kg

Myszków

Pijany 
43-latek 
zasnął za 

kierownicą
Promil alkoholu w organi-

zmie miał 43-letni mieszka-
niec powiatu  wyszkowskie-
go. Mężczyzna w takim sta-
nie postanowił siąść za kie-
rownicą. Jadąc trasą DK-1 za-
snął i doprowadził do kolizji...

Do zdarzenia doszło w ponie-
działek (18.12.) około godziny 
4.00 na krajowej „jedynce” 
w Markowicach. Kierujący 
mercedesem benz, 43-latek 
z powiatu wyszkowskiego, ja-
dąc prawym pasem w kierun-
ku Katowic, doprowadził do 
zderzenia bocznego z jadącym 
lewym pasem ciężarowym 
volvo. Jak się okazało, kierow-
ca   mercedesa zasnął w czasie 
jazdy, bo... był pijany.

Badanie wykazało promil al-
koholu w organizmie. Mężczy-
zna w takim stanie wybrał się 
z miejsca zamieszkania do Py-
rzowic na lotnisko, skąd miał 
lecieć do pracy w Norwegii. Te-
raz zamiast tego, może trafić za 
kraty na 2 lata. Odpowie rów-
nież za spowodowanie kolizji 
drogowej. O jego dalszym losie 
zadecyduje sąd.

kg
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Częstochowa

Zaginęła Beata 
Szydłowska

Policjanci po-
szukują 51-let-
niej mieszkanki 
Częstochowy. 
Beata Szydłow-
ska ostatni raz 
widziana była 
około miesiąc 
temu. Każdy, 
kto zna miejsce 
jej aktualnego 
pobytu lub w 
ostatnim czasie 
widział zaginio-
ną, proszony 
jest o kontakt z 
policją.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, kobieta 
ostatni raz nawiązała kontakt  rodziną w połowie 
października 2017 r. Przez znajomych widziana by-
ła natomiast miesiąc temu. Zaginiona ma proble-
my ze zdrowiem psychicznym.

Rysopis zaginionej: wzrost 168 cm, waga 58 kg, 
średniej budowy ciała, szerokie barki, twarz szczu-
pła, odstające uszy, oczy koloru niebieskiego, nos 
skrzywiony. Zazwyczaj ubiera się na ciemno, ciem-
ne getry, ciemna kurtka, na to kamizelka i owija się 
szalem. Włosy ciemne, długie, zazwyczaj upięte w 
koka, związane wysoko.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat 
miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt 
z Komendą Miejską Policji w Częstochowie - telefon 
(34) 369 12 55, (34) 369 12 80 lub z najbliższą jed-
nostką policji pod numerem telefonu alarmowego 
997 lub 112. kg

W sieci funkcjonuje 
strona internetowa, któ-
ra podszywa się pod wi-
trynę Ministerstwa 
Zdrowia. Oferuje ona za-
kup preparatu w ra-
mach Programu Pań-
stwowego na Zwalczenie 
Zachorowań Układu 
Mięśniowo-Szkieletowe-
go (Stawów).

Ministerstwo Zdrowia 
nie prowadzi sprzedaży 
produktów leczniczych 
i nie ma ze stroną nic 
wspólnego. Nie realizuje 
też podanego na stronie 
programu. Mało tego, ofe-
rowany preparat  nie jest 
nawet dopuszczony do 
obrotu  w Polsce. Na fik-
cyjnej stronie internetowej 
produkt reklamuje osoba 
podająca się za lekarza – 

w rzeczywistości  nie figu-
ruje ona w Centralnym 
Rejestrze Lekarzy.

Resort w najbliższym 
czasie zgłosi do prokura-
tury fakt istnienia fałszy-
wej strony. - O procesie 
leczenia decyduje lekarz 
– zgodnie z zasadami  
medycyny opartej na fak-
tach. Medycyna oparta 
na faktach to połączenie 
zasad i metod. Ich stoso-
wanie zapewnia, że decy-
zje dotyczące leczenia, 
wytyczne i zasady opiera-
ją się na  najlepszych ak-
tualnych dowodach  do-
tyczących działania róż-
nych form leczenia i ogól-
nie opieki zdrowotnej - 
przypomina MZ. - Medy-
cyna oparta na dowo-
dach pozwala odróżnić 
informacje bardziej od 

mniej wiarygodnych, wy-
łowić informacje przydat-
ne klinicznie (czyli istotne 
dla pacjentów), zrozu-
mieć język badań klinicz-
nych i publikacji medycz-
nych, przekazywać infor-
macje pacjentom w pro-
sty sposób. We wszyst-
kich wykazach świad-
czeń gwarantowanych 
(tzw. rozporządzeniach 
koszykowych) wskazano, 
że świadczenia gwaranto-
wane są udzielane zgod-
nie ze wskazaniami aktu-
alnej wiedzy medycznej, 
z wykorzystaniem metod 
diagnostyczno-terapeu-
tycznych innych niż sto-
sowane w medycynie nie-
konwencjonalnej, ludo-
wej lub orientalnej – wy-
jaśnia resort.

Oprac. kg

Sport

Włókniarz ma 
dostać od miasta 
3,5 mln zł! Spory 
zastrzyk również 

dla Rakowa  
i AZS  

Prezydent Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk objął autopoprawką wniosek o 3,5 
mln zł na promocję miasta poprzez żużel. 
W Polsce żaden inny klub żużlowy nie mo-
że liczyć na tak duże wsparcie ze strony 
władz miasta. Poza tym pierwszoligowy Ra-
ków ma otrzymać 1,5 mln zł, a AZS Często-
chowa - 1,2 mln zł.

W minionym sezonie częstochowski Włók-
niarz otrzymał od miasta 2,5 mln zł, co było 
również rekordową sumą. Teraz kwota ta 
wzrośnie jeszcze o milion złotych. W Polsce ża-
den inny klub żużlowy nie może liczyć na tak 
duże wsparcie ze strony władz miasta. Trzeba 
jednak pamiętać, że Włókniarz dzierżawi miej-
ski stadion przy ul. Olsztyńskiej i w związku 
z tym ponosi koszty jego utrzymania.

Oprócz żużla miasto zainwestuje także w pił-
kę nożną i siatkówkę. Zgodnie z prezydencką 
autopoprawką pierwszoligowy Raków ma 
otrzymać 1,5 mln zł z tytułu promocji poprzez 
piłkę nożną, a AZS Częstochowa – 1,2 mln zł. 
Znalazły się też środki z przeznaczeniem na 
projekt budowy nowego stadionu piłkarskiego 
i modernizację obecnego.

Głosowanie nad budżetem miasta na 2018 
rok odbędzie się już w najbliższy piątek, 22 
grudnia. KR
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Miejski konkurs

Wybrali najładniejsze 
witryny

Cukiernia „Jałowiec”  przy 
al. Najświętszej Maryi Panny 
43 oraz kwiaciarnia ,,Prowin-
cjonalna” przy ul. Szymanow-
skiego 1 zostały nagrodzone 
w ramach miejskiego konkur-
su, w którym wybierano naj-
ładniejsze witryny świąteczne.

13 grudnia komisja konkur-
sowa dokonała przeglądu 
wszystkich zgłoszonych   deko-
racji świątecznych. Każdy 
z członków komisji miał prawo 
przyznać danej witrynie od 0 do 
9 punktów. Brano pod uwagę 
ogólne wrażenie wizualne oraz 
charakterystyczne elementy wy-
stroju świątecznego.

I Nagrodę  (1100 zł) zdobyły ex 
aequo  cukiernia ,,Jałowiec”  (al. 
NMP 43) oraz  kwiaciarnia ,,Pro-

wincjonalna”(ul. Szymanow-
skiego 1).  II Nagroda  (800 zł) 
przypadła sklepowi  ,,Modna 
XXL”  (al. NMP 1).

kg

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem

Betlejemskie światełko  
już w magistracie

Tradycyjnie przed Bo-
żym Narodzeniem, do 
Częstochowy dotarło Be-
tlejemskie Światło Poko-
ju. W tym roku pod ha-
słem „W Tobie jest świa-
tło”.

W niedzielę 17 grudnia 
Betlejemskie Światło Poko-
ju zapłonęło na Jasnej Gó-
rze podczas mszy św. od-
prawionej w Kaplicy Cu-
downego Obrazu. Dzień później 
harcerze z częstochowskiego 
Hufca ZHP przekazali je w Urzę-
dzie Miasta prezydentowi 
Krzysztofowi Matyjaszczykowi.

Akcję przekazywania Betle-
jemskiego Światła Pokoju zapo-
czątkowały w 1986 roku au-
striackie media jako działanie 
na rzecz chorych i samotnych. 
Dzięki współpracy ze skautami, 

akcja obejmuje niemalże całą 
Europę. Wszystko zaczyna się 
na początku grudnia w Grocie 
Narodzenia Pańskiego w Betle-
jem. To tutaj od płonących lamp 
oliwnych zabierane jest światło. 
Samolotem zostaje przetrans-
portowane do Wiednia, gdzie 
ma miejsce uroczyste przekaza-
nie europejskim organizacjom 
skautowym. Po odebraniu ognia 
przez harcerzy od Słowaków, 

jeszcze w tym samym dniu 
trafia ono do Zakopanego, 
Krakowa i na Jasną Górę. 
Zwyczajem stało się, że ma 
to miejsce w III niedzielę ad-
wentu. Od tego momentu 
światło rozpoczyna swoją 
wędrówkę po całej Polsce, 
która trwa aż do Wigilii. W 
tym okresie betlejemski 
ogień zapłonie w wielu urzę-
dach, instytucjach, kościo-
łach, ale przede wszystkim 

na wigilijnych stołach. Do Pol-
ski Betlejemskie Światło Pokoju 
trafia za pośrednictwem skau-
tów ze Słowacji. Symboliczne 
przekazywanie ognia zazwyczaj 
ma miejsce na Łysej Polanie.  
Oprócz Polski, przekazywane 
jest również za granicę: Do Ro-
sji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, 
Niemiec i Danii.

kg

Przy ul. Sułkowskiego 9

MOPS będzie mieć nowy budynek
Dla potrzeb częstochow-

skiego MOPS-u miasto prze-
buduje obiekt przy ul. Suł-
kowskiego 9. Będą w nim po-
mieszczenia Centrum Pomo-
cy Rodzinie – sale terapii in-
dywidualnej i grupowej, sale 
szkoleniowe, pomieszczenia 
uzupełniające, biurowe, so-
cjalne oraz higieniczno-sani-
tarne.

Budynek, w którym wcześniej 
mieściło się miejskie przedszko-
le, nie jest obecnie użytkowany. 
Po przebudowie znajdą się w 
nim pomieszczenia Centrum 
Pomocy Rodzinie – sale terapii 
indywidualnej i grupowej – oraz 
sale szkoleniowe, pomieszcze-
nia uzupełniające, biurowe, so-
cjalne oraz higieniczno-sanitar-
ne. Dla rodzin z dziećmi przewi-
dziano punkt przedszkolny, 
który zapewni dzieciom opiekę 
w trakcie spotkań terapeutycz-

nych rodziców. Pomieszczenia 
terapii indywidualnej i grupowej 
zaplanowano na parterze bu-
dynku. Z kolei na piętrze znaj-
dować się będą pomieszczenia 
biurowe dla pracowników, a w 
piwnicy sale szkoleniowe.

Całe wnętrze budynku zosta-
nie dostosowane do jego nowej 
funkcji. Zbudowana zostanie 
nowa wewnętrzna klatka scho-
dowa i nowe wejście. Istniejące 
stropy zostaną wzmocnione; po-
wstanie też nowy strop nad pię-
trem. Wzmocniona będzie także 
konstrukcja dachu, a cały bu-
dynek zostanie docieplony. W 
północno-wschodnim narożni-
ku budynku powstanie klatka 
schodowa z szybem windowym 
łączącym wszystkie kondygna-
cje. Zapewni to pełną dostęp-
ność obiektu dla osób niepełno-
sprawnych.

Teren wokół budynku zosta-
nie zagospodarowany. Ze-

wnętrzne schody wejściowe po 
wschodniej stronie zostaną zli-
kwidowane, a nowe pojawią się 
od strony zachodnio-północnej. 
Położone zostaną także nowe 

chodniki. Na terenie działki za-
projektowano 7 miejsc parkin-
gowych, w tym 2 dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Pozostałe 
znajdą się na przyległych uli-

cach w ramach miejskiej strefy 
parkowania.

Budynek po modernizacji zo-
stanie przekazany w trwały za-
rząd Miejskiemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej,   który – zgod-
nie ze swoim statutem – będzie 
wykonywał w nim zadania z za-
kresu wspierania rodziny i ro-
dzinnej pieczy zastępczej. Zada-
nia te MOPS przekazuje do re-
alizacji organizacjom pozarzą-
dowych. W lipcu 2013 roku za-
danie to zlecono Stowarzysze-
niu na rzecz pomocy dziecku i 
rodzinie ,,DLA RODZINY”, pro-
wadzącemu „Częstochowskie 
Centrum Wsparcia Rodziny”.

Firmy zainteresowane udzia-
łem w przetargu  do 3 stycznia 
2018 roku, do godz. 10.30, mo-
gą składać swoje oferty w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta (parter), przy ul. Śląskiej 
11/13.

kg

Złaz PTTK

Nie boją się zimy
65 uczestniczek i uczest-

ników z częstochowskich 
klubów Szkolnych Kół Krajo-
znawczo-Turystycznych 
PTTK uczestniczyło w 27 zła-
zie pod hasłem „My się zimy 
nie boimy”. Metą było VI LO 
im. J. Dąbrowskiego.

Złaz to impreza – zwykle 
o charakterze sportowym lub 
turystycznym – podczas któ-
rej pojedyncze osoby lub gru-
py wyruszające z różnych 
miejsc spotykają się w okre-
ślonym punkcie, w którym 
czekają na nich rozmaite zaję-
cia, zabawy czy konkursy, 
w tym wypadku m.in. promu-
jące czytelnictwo.

9 grudnia uczestniczki 
i uczestnicy złazu dotarli do celu 
dzięki przewodnikom – działa-

czom Klubu Turystycznego ,,Eg-
zotyk” przy VI LO pod opieką Ja-
niny Strzyżewskiej i Beaty Dą-
browskiej.

Wśród wielu atrakcji, w któ-
rych brali udział były m.in. kon-
kurencje sprawnościowe i zręcz-
nościowe oraz konkurs „Zimo-
wa Opowiastka” zachęcający do 
czytania (od czerwca szkoła pro-

wadzi akcję ,,Cała Częstochowa 
czyta z Dąbrowskim”).

Wszystkie uczennice i ucznio-
wie biorący udział w złazie otrzy-
mali zakładkę do książki, okolicz-
nościową plakietkę, potwierdze-
nie punktów OTP (Odznaki Tury-
styki Pieszej), gorącą herbatę, po-
częstunek oraz los z turystycznej 
loterii fantowej. kg
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Do szkoły w Łaźcu przyjechały Mi-
kołaje. Wraz z nimi uczniowie klasy III 
i V z wychowawczyniami spędzili noc 
w szkole. Były mikołajkowe pląsy, za-
bawy integracyjne, coś pysznego do 
zjedzenia, ozdoby świąteczne, a także 
bajka o Mikołaju pt. ,,Rózga”.

Nie zabrakło radości, śmiechu oraz za-
bawy. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a 
późnym wieczorem przygotowaliśmy miej-
sca do snu. Na materacach, śpiworach, 
pod kołdrami i kocami rozpoczęli ogląda-
nie filmów. Opowieściom, wrażeniom oraz 
radości było co   niemiara.

Mikołajkowe spanie w szkole

Z wizytą u seniorów

Lublinieccy policjanci spotkali się 
z podopiecznymi Klubu Seniora. Pod-
czas pogadanki najstarsi mieszkańcy 
dowiedzieli się, jak bezpiecznie poru-
szać się po drodze jako pieszy czy ro-
werzysta oraz jakich zasad przestrze-
gać, aby nie paść ofiarą oszustwa.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Lublińcu odwiedzili najstarszych miesz-
kańców miasta. Głównym tematem spo-
tkania, które odbyło się w Klubie Seniora, 
było ich bezpieczeństwo na drodze. Uczest-
nicy spotkania w zdecydowanej większo-
ści poruszają się po drogach jako piesi lub 
rowerzyści. Przy wykorzystaniu specjalnie 
przygotowanej prezentacji multimedialnej, 
mundurowi omówili najważniejsze przepi-
sy i znaki drogowe dotyczące zasad poru-
szania się po drogach tej grupy uczestni-
ków ruchu. Podczas dyskusji stróże prawa 
odpowiadali na pytania dotyczące zasad 

poruszania się w konkretnych miejscach 
na terenie Lublińca. Z uwagi na zimową 
porę i panujące warunki atmosferyczne, 
zachęcali też seniorów do noszenia ele-
mentów odblaskowych.

W drugiej części spotkania policjanci 
apelowali o ostrożność w kontaktach 
z nieznajomymi, szczególnie w okresie 
przedświątecznym, który jest czasem 
wzmożonej aktywności złodziei i oszu-
stów. Mundurowi przypomnieli seniorom 
o różnego rodzaju metodach wykorzysty-
wanych przez oszustów takich jak „na 
wnuczka” czy „na policjanta” oraz prze-
strzegali przed wpuszczaniem nieznajo-
mych do mieszkania, którzy pod pretek-
stem podpisania umów, spisania licznika, 
usunięcia awarii itp. - okradają rozmów-
ców. Na zakończenie spotkania, uczestni-
cy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, a se-
niorzy zapewnili, że będą ostrożni i nie po-
zwolą się okraść.

Agregat hydrauliczny, nożyce 
hydrauliczne, rozpieracz ramie-
niowy, rozpieracz kolumnowy 
oraz  dwa węże hydrauliczne 
COAX – to  nowy sprzęt zaku-
piony przez  gminę Rędziny. 
Trafił on już do jednostki pożar-
niczej z  Kościelca. 

Po  rozstrzygnięciu przez  urząd 
przetargu, OSP Kościelec ubiegała 
się o  pieniądze na  ten cel z  budże-
tu państwa, niestety nie  udało się 
ich pozyskać. Ponieważ jednostka 
ta   najczęściej w  tym rejonie – obok 
OSP z  Mykanowa – interweniuje w  
sprawie wypadków na  Drodze Kra-
jowej nr  1, w  których tego rodzaju sprzęt 
jest bardzo potrzebny, władze gminy do-
szły do  wniosku, że  sfinansują zakup z  
własnych środków. Zwycięzca postępowa-
nia przetargowego z  ofertą na  prawie 75 
tys. zł – firma Air Press z  Opola – już do-
starczyła sprzęt. W  ostatnią sobotę został 
on uroczyście przekazany ochotnikom z  
Kościelca w  miejscowej strażnicy.

– Odkąd bywam u  was na  zebraniach 
to  trzy tematy głównie są poruszane: 
mundury, krzesła i  nożyce, spośród któ-
rych   nożyce to  najbardziej potrzebna 
rzecz z  uwagi na  kwestie bezpieczeń-
stwa. Słowa dotrzymałem, ponieważ m.in.  
podczas jubileuszu 100-lecia OSP Rędzi-
ny mówiłem, że  nożyce będą. I  są – po-
wiedział wójt Paweł Militowski. – Chciał-
bym, żeby  najlepiej w  ogóle nie  były wy-
ciągane do  akcji. A  jeżeli już będą musia-
ły, to  oby pomogły wam szybko udzielić 
pomocy tym, którzy  będą jej potrzebowa-

li – podkreślił.
– Bardzo dziękujemy za  ten sprzęt. Na  

pewno nam się przyda – przyznał Andrzej 
Krawczyk, prezes OSP Kościelec.

Jak poinformował naczelnik Tadeusz 
Jędrasiak, należąca do  Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego jednostka z  
Kościelca odnotowała w  tym roku 50 wy-
jazdów do  rozmaitych zdarzeń. Więk-
szość z  nich to  zdarzenia drogowe.

– Ten sprzęt, który  dotychczas mieli-
śmy, był już za  słaby, mało użyteczny. 
Można było nim skutecznie pracować wte-
dy, kiedy po  drogach jeździły maluchy. 
Nowy sprzęt na  pewno będzie przez  nas 
często używany – stwierdził naczelnik.

Ciągle jeszcze prawie nowe urządzenia 
tego typu mają także OSP Rudniki i  OSP 
Rędziny. W  sumie więc  trzy jednostki w  
gminie są teraz odpowiednio wyposażone 
– tak, aby  szybko i  skutecznie udzielać 
pomocy uczestnikom wypadków drogo-
wych.

Strażacy z Kościelca z nowym 
sprzętem

LUBLINIEC

W częstochowskiej hali sportowej 
odbył się V Wigilijny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej zorganizowany przez Sa-
modzielny Pododdział Prewencji Poli-
cji w Częstochowie. W zawodach wzię-
ło udział 12 drużyn z całej Polski. Zwy-
ciężyli policjanci z Oddziału Prewencji 
Policji w Kielcach, a najlepszym strzel-
cem turnieju, z liczbą 7 bramek, oka-
zał się Daniel Pietrycha z drużyny Od-
działu Prewencji Policji w Katowicach.

Organizatorem spotkania był Samo-
dzielny Pododdział Prewencji Policji 
w Częstochowie przy wsparciu NSZZ Poli-
cjantów przy SPPP w Częstochowie. 
W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn: 
z oddziałów prewencji w Katowicach, Kiel-
cach, Poznaniu, samodzielnych podod-
działów prewencji w Bielsku-Białej, Czę-
stochowie, komendy miejskiej w Często-
chowie, w tym policjantów grających pod 
patronatem Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji Region Częstochowa, ko-
mendy powiatowej w Myszkowie, wydzia-
łu konwojowego i policji sądowej z Często-
chowy oraz z centralnej szkoły pożarniczej 
w Częstochowie.

Nad zawodami oraz utrzymaniem za-
sad fair play czuwał sędzia Damian An-
zorge. Po kilkugodzinnych zmaganiach 
zawodników wyłoniono zwycięzców:
I Miejsce zajęła drużyna: OPP Kielce
II Miejsce zajęła drużyna: KPP Myszków
III Miejsce zajęła drużyna: SPPP 

Częstochowa drużyna I
IV Miejsce zajęła drużyna: OPP Katowice
V Miejsce zajęła drużyna: SPPP Bielsko 

Biała
VI Miejsce zajęła drużyna: OPP Poznań
VII Miejsce zajęła drużyna: Centralna 

Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie

VIII Miejsce zajęła drużyna: KMP 
Częstochowa pod patronatem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji Region Częstochowa

IX Miejsce zajęła drużyna: Zakład Karny 
w Sierakowie Śląskim

X Miejsce zajęła drużyna: KMP 
Częstochowa

XI Miejsce zajęła drużyna: Wydział 
Konwojowy i Policji Sądowej KWP 
Katowice referat Częstochowa

XII Miejsce zajęła drużyna: SPPP 
Częstochowa drużyna II

Oprócz tego wręczono wyróżnienia:
- najlepszym strzelcem V Wigilijnego 

Turnieju Halowej Piłki Nożnej z liczbą 
7 strzelonych bramek w okazał się 
Daniel Pietrycha z OPP Katowice

- najlepszym zawodnikiem turnieju 
okazał się Arnold Gadecki z Zakładu 
Karnego w Sierakowi Śląskim

- najlepszym obrońcą turnieju został 
Andrzej Kusaj z OPP Kielcach

- najlepszym bramkarzem wybrany 
został Tomasz Haładus z SPPP 
Częstochowa

- najbardziej efektownie broniącym 
bramkarzem turnieju został Tomasz 
Kozak z KPP Myszków

- statuetkę dla drużyny grającej FAIR 
PLAY otrzymała drużyna z Wydziału 
Konwojowego i Policji Sądowej KWP 
Katowice referat Częstochowa

- statuetka powędrował również do 
najstarszego zawodnika turnieju - 
Jarosława Kaczmarka z SPPP Bielsko 
Biała

- nagrodę specjalną otrzymała też 
drużyna z SPPP w Bielsku-Białej

Wśród najlepszych 
w rozgrywkach piłkarskich

Kłobucka drogówka przeprowadziła 
kolejne działania „Widoczni = Bez-
pieczni”. Stróże prawa na terenie ca-
łego powiatu rozdawali kamizelki i od-
blaski napotkanym pieszym, rowerzy-
stom oraz kierowcom kontrolowanych 
pojazdów. Mundurowi przypominali, 
jak ważne jest używanie elementów 
odblaskowych, które zwiększają nasze 
bezpieczeństwo i mogą nawet urato-
wać życie.

Kłobucka drogówka przeprowadziła ko-
lejne w tym roku działania „Widocz-
ni=Bezpieczni”. Celem tych cyklicznych 
akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, a przede wszystkim pod-
niesienie świadomości pieszych i rowerzy-
stów, jak ważne są odblaski podczas po-
ruszania się po zmierzchu.

Policjanci patrolując drogi powiatu kło-
buckiego rozdawali odblaskowe kamizelki 
i opaski napotkanym niechronionym 
użytkownikom ruchu drogowego. Dodat-
kowo w czasie prowadzonych kontroli 
drogowych stróże prawa wręczali odbla-
skowe elementy kierowcom.  

Przy tej okazji przypominamy, że mie 
ma takiego pojazdu, który rozpędzony 
zatrzyma się w miejscu. Na drogę hamo-
wania składają się trzy główne elementy: 
postrzeganie, reakcja, hamowanie. I to 
właśnie te trzy elementy mają najwięk-
szy wpływ na możliwość przeżycia pie-
szego w konfrontacji z samochodem. Na-
sze szanse jako pieszych czy rowerzy-
stów niewyobrażalnie wzrastają wtedy, 
kiedy jesteśmy dobrze widoczni i posia-
damy odblaski w myśl zasady „WIDOCZ-
NY – BEZPIECZNY”.

Rozdawali odblaskowe 
kamizelki

CZĘSTOCHOWA

KŁOBUCK

oprac. kg

KONOPISKA
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Fałszywy policjant wywołał 
alarm bombowy

Ponad 70 osób ewakuowanych z 
kina w centrum handlowym w Gli-
wicach, to efekt działania mężczy-
zny podającego się za policjanta. 
W niedzielne popołudnie do pra-
cownika obsługi podszedł niezna-
ny człowiek i poinformował, że w 
jednej z sal znajduje się ładunek 
wybuchowy. Wdrożono procedury 
przewidziane na taką okoliczność. 
Na miejsce szybko dotarli poli-
cjanci. Dzięki skoordynowanej ak-
cji i współpracy z ochroną obiektu 
błyskawicznie ujęto fałszywego 
funkcjonariusza.

Mundurowi z III komisariatu w Gli-
wicach zatrzymali 34-letniego męż-
czyznę, który podając się za policjan-
ta, zawiadomił o zdarzeniu zagrażającym 
życiu wielu osób. Podejrzany dobrze wie-
dział o tym, że żadnego zagrożenia nie ma. 
Mężczyzna przekazał kasjerowi kina infor-
mację o bombie, która miała znajdować się 
w sali nr 4.

Na miejsce przybyli policjanci z Gliwic, 
policyjna grupa rozpoznania pirotechnicz-
nego oraz straż pożarna. Dyżurny policji i 
administrator obiektu podjęli decyzję o 
ewakuacji osób ze wskazanej sali oraz 
dwóch sąsiadujących z nią pomieszczeń. 
Dzięki szybkiemu wyjaśnieniu sprawy, 
ewakuacja całej galerii nie była konieczna.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce 
jako pierwsi, natychmiast, wspólnie z pra-
cownikami ochrony, rozpoczęli przegląda-

nie monitoringu. Mimo tłumów odwiedza-
jących galerię, wyśledzono mężczyznę po-
dającego się za policjanta – znajdował się 
jeszcze w budynku, jednak na innym pię-
trze. Gdy wszedł do jednej z toalet, został 
obezwładniony i przeszukany przez patrol.

Przy 34-latku znaleziono pojemnik z 
gazem pieprzowym z napisem „gaz poli-
cyjny”. Podejrzany został przewieziony do 
policyjnego aresztu. Był nietrzeźwy, bada-
nie wykazało ponad 2 promile alkoholu w 
organizmie.

Zatrzymany w przeszłości nigdy nie był 
karany. To prawdopodobnie jego pierwszy 
wybryk, który będzie skutkował procesem 
karnym oraz konsekwencjami finansowy-
mi, związanymi z wdrożoną akcją służb ra-
tunkowych i stratami finansowymi kina.

Zapobiegli tragedii

Areszt dla 18-letniego 
pseudokibica

Rozpoznajesz oszustów? 
Zadzwoń!

Rudzcy policjanci zatrzymali 
18-letniego kibica jednej ze ślą-
skich drużyn, który napadł na 
15-latka i zmusił go do oddania 
bluzy z logiem drużyny przeciw-
nej. Na wniosek policjantów i pro-
kuratora, rudzki sąd zastosował 
wobec podejrzanego trzymiesięcz-
ny tymczasowy areszt. Kodeks 
karny za to przestępstwo przewi-
duje karę do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę, po 
południu, w jednym z rudzkich cen-
trów handlowych. Sprawca widząc w ga-
lerii młodzieńca ubranego w bluzę zwa-
śnionego klubu, postanowił mu ją ode-
brać. Zaciągnął 15-latka do toalety i gro-
żąc, zmusił do oddania jej i telefonu. 
W tym samym czasie w centrum handlo-
wym byli kryminalni z „dwójki”, którzy 
dzięki informacji uzyskanej od ochronia-
rzy, zatrzymali 18-letniego sprawcę. Mło-

dy mężczyzna miał przy sobie kominiar-
kę i elementy ubioru z logiem drużyny 
piłkarskiej. Gdy policjanci prowadzili za-
trzymanego rudzianina, zgłosiła się do 
nich matka i napadnięty 15-latek. 
Sprawca trafił do policyjnego aresztu. Na 
wniosek śledczych z rudzkiej komendy 
i prokuratora, sąd zastosował wobec 
chuligana trzymiesięczny areszt. Za roz-
bój grozi mu 12 lat więzienia. 

Zawierciańscy policjanci 
poszukują dwóch męż-
czyzn podejrzanych 
o oszustwo metodą „na 
policjanta”. Przestępcy 
nakłonili 72-letniego za-
wiercianina do przekaza-
nia im 50 tys. złotych. 
Wszystkie osoby, które 
rozpoznają osoby z nagra-
nia monitoringu, proszone 
są o kontakt z policjanta-
mi pod numerem tel. 32 
67 38 255 lub 112.

Do zdarzenia doszło 20 li-
stopada w Zawierciu na ul. 
Sienkiewicza. Tam też oszu-
ści odebrali pieniądze od 
72-letniego zawiercianina. 
Wcześniej, w trakcie rozmo-
wy telefonicznej, senior dał 
się namówić na udział w tajnej, policyjnej 
akcji. Fałszywi funkcjonariusze CBŚP na-
kłonili go do przekazania nieznajomej oso-
bie 50 tys. złotych. Wizerunek sprawców 
został zarejestrowany przez kamery moni-
toringu.  Niestety nagranie nie jest najlep-
szej jakości. Sprawą zajmują się policjan-
ci z wydziału kryminalnego, pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.

Śledczy proszą o kontakt wszystkie 
osoby, które mogą pomóc w ustaleniu toż-
samości mężczyzn widocznych na nagra-

niu i zdjęciach lub były świadkami tego 
zdarzenia. Wszelkie informacje mogące 
pomóc w ich identyfikacji prosimy prze-
kazywać pod nr  tel. 32 67 38 255 lub 
112.   Wiadomość można także przekazać 
w formie elektronicznej, wysyłając e-mail 
na adres  kryminalny@zawiercie.ka.poli-
cja.gov.pl  lub wypełniając anonimowy 
formularz:  „Powiadom nas”zamieszczo-
ny na stronie internetowej Komendy Po-
wiatowej Policji w Zawierciu.

W każdym przypadku policja gwaran-
tuje anonimowość!

Okradał kolegów z pracy

Wjechał w lampę na oczach 
policjanta

Do  10 lat więzienia grozi za kra-
dzież z włamaniem. Taką karą zagro-
żony jest 25-latek podejrzany o  wła-
mania  do  szafek  pracowniczych 
w jednym z mysłowickich hipermar-
ketów. Mężczyzna pracował w sklepie 
od niedawna. Z  szafek  ubraniowych 
kradł zarówno pieniądze, jak i przed-
mioty osobiste.

Do kradzieży doszło 10 i 11 grudnia br. 
Wtedy też pracownicy jednego z mysłowic-
kich hipermarketów zauważyli, że z ich 
służbowych  szafek  giną rzeczy. Sprawca 
kradł wszystko, co znajdowało się w szafce. 
Jego łupem padały głównie rzeczy osobiste. 
Okazało się, że cały złodziejski proceder 
trwał przez kilka dni. Pokrzywdzeni złożyli 
zawiadomienia, kiedy zauważyli, że w szaf-
kach brakuje pieniędzy i przedmiotów oso-
bistych. Policjanci, którzy zajęli się sprawą 
zabezpieczyli dowody oraz przesłuchali 
świadków. Śledczy typowali osoby, które 
mogły mieć związek z kradzieżami. W trak-
cie wykonywania czynności na miejscu 

zdarzenia, kryminalni z mysłowickiej jed-
nostki zatrzymali sprawcę, Mężczyzna pró-
bował opuścić teren hipermarketu. Okazał 
się nim 25-letni mieszkaniec Gdańska. 
Mężczyzna miał przy sobie przedmioty, któ-
re skradł tego samego dnia z szafek kole-
gów. 25-latek pracował w hipermarkecie od 
trzech dni, z których dwa poświęcił na zło-
dziejski proceder. Podczas przeszukania je-
go mieszkania, stróże prawa znaleźli pozo-
stałą część skradzionych przedmiotów. Ze-
brane przez śledczych dowody pozwoliły 
przedstawić mu 11 zarzutów. Mężczyzna 
przyznał się do popełnienia zarzucanych 
mu czynów. Grozi mu do  10 lat więzienia.

Ponad 2,5 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu miał kierowca, 
który wpadł w ręce żorskiego poli-
cjanta będącego po służbie. Mężczy-
zna wracał samochodem z zakrapia-
nej alkoholem imprezy i podczas par-
kowania, na oczach stróża prawa, 
uszkodził latarnię. 36-latek stracił 
już prawo jazdy, teraz stanie jeszcze 
przed sądem.

Do zdarzenia doszło w nocy, z soboty 
na niedzielę, po godzinie 2.00, na osiedlu 
Księcia Władysława w Żorach. 36-latek 
wracał pijany z imprezy. Podjechał vol-
kswagenem na parking przed blokiem, 

gdzie próbował zaparkować. Kiedy przy 
drugiej próbie uderzył w latarnię, do-
strzegł go policjant, który akurat jechał tą 
samą drogą.

Stróż prawa natychmiast zareagował 
i zatrzymał swój samochód. Podbiegł do 
kierowcy i odebrał mu kluczyki. Mężczy-
zna widząc, że ktoś zmierza w jego kierun-
ku, próbował jeszcze odjechać z miejsca 
zdarzenia.

36-latek został zatrzymany i poddany 
badaniu na alkomacie. Urządzenie wyka-
zało w jego organizmie ponad 2,5 promila 
alkoholu. Nieodpowiedzialny kierowca 
odpowie przed sądem za jazdę w stanie 
nietrzeźwości. Póki co stracił prawo jazdy.

oprac. kg

Kilka godzin trwały poszukiwania 
89-latka z Piekar Śląskich. Policjanci 
zdołali na szczęście uratować życie 
cierpiącego na demencję starczą męż-
czyzny. Udzielili wyziębionemu senio-
rowi pierwszej pomocy, po czym po-
wiadomili pogotowie ratunkowe.

W nocy z soboty na niedzielę munduro-
wi z Piekar Śląskich otrzymali zgłoszenie 
dotyczące zaginięcia 89-latka. Dyżurny 
jednostki natychmiast zlecił wszystkim 
patrolom poszukiwania mężczyzny. Z in-
formacji, które mieli policjanci wynikało, 
że zaginiony cierpi na demencję starczą. 

Niestety mieszkaniec Piekar Śląskich nie 
miał przy sobie ani telefonu komórkowe-
go, ani dokumentów, co dodatkowo 
utrudniało jego odnalezienie. Poszukiwa-
nia seniora trwały do samego rana. Po kil-
ku godzinach intensywnego przeczesywa-
nia terenu, policjanci z patrolówki znaleź-
li siedzącego przy drzewie mężczyznę, któ-
ry odpowiadał podanemu rysopisowi. 
Okazał się nim zaginiony 89-latek. Staru-
szek był wyziębiony, dlatego policjanci 
udzielili mu pierwszej pomocy. Na miejsce 
przyjechała załoga pogotowia ratunkowe-
go. Mężczyzna nie wymagał hospitalizacji 
i powrócił już do rodziny.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
 DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

14
35

 m
m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Stary Rynek (DH „Puchatek”),  

tel. 34 368 19 45

l Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA
 

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI

POGRZEBY

Firma WIELTON z siedzibą  
w Wieluniu w związku  

z silnym rozwojem oraz rozbudową 
zakładu produkcyjnego  

poszukuje pracowników na stanowiska: 

l Spawacz,  
l Operator wózka widłowego,  

l Montażysta, l Lakiernik,  
l Pomocnik lakiernika,  

l Operator maszyn.
Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, 

transport pracowniczy, umowę o pracę oraz 
szkolenia i rozwój pracowniczy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem 
Kadr  

przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu lub przesłanie CV 
na adres praca@wielton.com.pl

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny,  

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra 

żółta z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 
14 cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego” 
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały) 
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone). 
Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM opony 185 x 70 x 13 – cena 35 
zł/szt., 4 szt.; rower młodzieżowy – 50 zł; 
ściski stolarskie 120 dł. – 30 zł/szt.; imadło 
do rur Pionier – 50 zł. Tel. 504 375 516

n SPRZEDAM wannę akrylową 120 x 120 cm 
do kąpania, 140 cm z siodełkiem. Cena 210 
zł. Tel. 725 205 960

n SPRZEDAM meble pokojowe + szafkę 
RTV + komodę. Wszystko w kolorze 
wiśniowym. Cena 300 zł, do uzgodnienia. 
Tel. 510 578 459

n SPRZEDAM nowe siedzisko dla kotka lub 
psa – 58/44 cm i kilka akcesoriów dla tychże 
zwierzątek, np. szeleczki dla kotka itp. Cena 
do negocjacji. Tel. 50 45 63 612

n SPRZEDAM meble starego typu z lat 
70-tych (kredens kuchenny, stół, szafki) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 911 389

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300

n SPRZEDAM stół pokojowy (podkręcany) 
w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 790 696 610, dzwonić po godz. 16 00

USŁUGI
n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI  

– wróżby. Tel.  34 317 31 89, 
kom. 883 118 012 

n TAPICER, RENOWACJA – USŁUGI. 
Tel. 888 402 656 

n PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i 
samochodowej. Dojazd do klienta gratis! 
Tel. 603 350 752

n PRZEWÓZ osób – lotniska, wesela i inne 
okazje. TANIO! Tel. 603 350 752

n ODBIJANIE medali z mosiądzu i miedzi ø 50 
mm, prasa cierna 200 ton. Tel. 787 108 400

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek 
od podstaw po biały montaż. Gwarancja 
solidnego i trwałego wykonania. 
Tel. 578 210 640

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

n USŁUGI REMONTOWO-
WYKOŃCZENIOWE, gipsówka, karton-gips, 
montaż paneli, inne usługi wykończeniowe. 
Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, 
blacha, blachodachówka. Zakładam rynny 
i obróbki. Tel. 505 736 977

n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.             
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE 
wizytówkowych stron www dla firm i 

klientów indywidualnych. Robert Pawłowski 
Tel. 696 480 414

e-mail: 067robert@gmail.com

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

MONTAŻ INSTALACJI 
ANTENOWYCH, 
DOMOFONÓW 

oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318

OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za 
mieszkanie. Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą 
starszą. Doświadczenie. Referencje. 
Tel. 508 860 723

PRACA

— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy w klubie fitness na 
stanowisko TRENERA osobę ambitną 

i chętną do pracy z ludźmi. Mile widziane 
osoby po fizjoterapii lub z kursami instruktora 

fitness oraz trenera personalnego. 
Szczegóły pod nr telefonu 509083929 

CV proszę przesyłać na adres mailowy 
izabela211@wp.pl 

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników 
na produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 

Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 

Tel. 797 287 543
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat 

podejmie pracę. Znajomość języka 
niemieckiego. Najchętniej dorywczo. 
Tel. 537 735 654

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka 
osób starszych, chorych i dzieci. Posiadam 
dyplom masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym 
wymiarze godzin lub dorywczą, także na 
portierni. Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem 
chce do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, ciemny 
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel matrymonialny. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. 
Celem poznania się i zamieszkania razem.  
Tel. 515 130 498

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte 
piętro w wieżowcu, okna PCV południe-
zachód, balkon. Kuchnia z meblami na 

wymiar i sprzętem AGD. Duży salon 
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na 
balkon. Łazienka w glazurze z wanną 
oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 

czyste i zadbane. Na podłogach panele 
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe 
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie, 

sklepy, szkoła, komunikacja miejska.  
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł. 

Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM M3, 48 m2. Tysiąclecie – do 
zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura: 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4 
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł. 
Tel. 605 579 961

n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
— KUPIĘ MIESZKANIE —

n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie 
w wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z 
garażem. Tel. 660 872 932

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy 

Lechowej 14 km od Częstochowy. Działka 
uzbrojona, ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk. 
78 m2, w tym: pokój, sypialnia, kuchenka, 
łazienka, piwnica, garaż. Cena 168 tys. zł. 
Tel. 796 307 890 

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 

440 m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i 
Tauron Arena. Z domkiem drewnianym i 
tarasem. Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890 

— SPRZEDAM LOKAL —
n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 

handlowym STARA MLECZARNIA w 
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ od stycznia połowę pawilonu w 

Biznes Centrum na biuro, fryzjerstwo itp. 
Lokal po remoncie – WC, okna, witryna.  
Tel. 888 784 479

n WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią, 
po remoncie. I piętro, Trzech Wieszczów, ul. 
Dunikowskiego. Cena 500 zł/m-c – do 
negocjacji. Tel. 603 24 80 24

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

DO WYNAJĘCIA!
sala w Częstochowie, ul. Żyzna

Sala na 70 osób, zaplecze kuchenne, parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Tel. 510 170 554

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 

głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany 
przez Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, 
na mieszkanie M-3 lub sprzedam.  
Tel. 888 784 479

n ZAMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe 3 
pokoje 49,2 m2 w blokach (os. Trzech 
Wieszczów) na dwa odrębne po pokoju z 
kuchnią też w blokach i kwaterunkowe. 
Tel. 50 45 63 612 

MOTORYZACJA

— SPRZEDAM —
n SPRZEDAM Daewoo Matiz.  

Tel. 34 362 94 27
n KOMIS SAMOCHODOWY AUTO-

PRADŁA. Oferta samochodów z drugiej 
ręki z pisemną, 12-miesięczną gwarancją 
bez limitu kilometrów. Tel. 530 103 105

NAUKA

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła 
średnia, nauczyciel. Przygotowanie do 
matury, poziom podstawowy i rozszerzony, 
materiały.   www.matura.czest.pl   Centrum 
Tel. 796 635 001

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

TŁUMACZENIA

n ANGIELSKI – tłumaczenia i korekta 
tekstów; CV dokumenty i inne. Od 1997 r., 
faktury. admiral.piett@wp.pl 
Tel. 508 569 307

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – 
przysięgłe i zwykłe. malrab@tlen.pl  
Tel. 692 234 971

ODDAM

n ODDAM za darmo garaż blaszany do 
zabrania. Częstochowa. Tel.  787 711 706

KUPIĘ

n KUPIĘ rusztowanie metalowe przenośne. 
Tel. 514 621 383

SPRZEDAM

— BUDOWNICTWO —
n SPRZEDAM drzwi pokojowe (prawe). Nowe, 

nieużywane. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 790 696 610. Dzwonić po 1600

n SPRZEDAM drzwi pokojowe 80 cm lewe, 
pokojowe, z szybami szt. 2 kolor zbliżony do 
dębu. Cena 75 zł/szt. Tel. 695 790 733

n SPRZEDAM 6 szt. drzwi pokojowych firmy 
Uniprofil, kolor orzech, z klamkami, 
3-szybowe, matowe. Cena razem 600 zł. 
Tel. 603 664 249

— INSTRUMENTY MUZ.—
n SPRZEDAM pianino Legnica do remontu.  

Tel.  506 722 324
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną 
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082 

n SPRZEDAM nową maszynę do szycia 
Łucznik. Tel.  605 914 965

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, 
szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— MEDIA —
n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd. 

Gotówka. 508-245-450
n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i 

starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe. 
Tel. 667 455 545

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM suknię ślubną ecru w 

stylu „Przeminęło w wiatrem” z 2007 r. 
Tel. 604 880 812

n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa 
Michel, model Liga, w kolorze ecru. materiał 
mikado. Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, 
dekolt karo. Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  
Podlesie koło Lelowa. Tel. 606 365 813

n SPRZEDAM BANER (mały). 
Tel. 517 805 795

n SPRZEDAM wózek spacerowy mało 
używany. Cena 90 zł. Tel. 505 772 300
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, 
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość 
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 
cm, średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” 
–kolor ciepły beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne 
niebiesko-perłowe na dość dużą osobę. 
Cena do negocjacji. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko 
zimowe granatowe dla pieska średniej 
wielkości; 2) smycz, obrożę; 3) podwójną 
miseczkę na karmę; 4) bidon turystyczny 
na wodę z poidełkiem. Dodatkowo 
oddam GRATIS siedzisko używane. 
Tel. 504 230 153

KUPON
na   bezp ła tne   og łoszen ie  – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM   – KUPIĘ  

   – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne uprawnienia  

do pracy na ważnych obiektach, w grupach interwencyjnych, w konwojach  
i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480
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Wykaz samochodów na dzień 14 grudnia 2017 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

AUDI A6 3.0 D, 
rok prod. 2013, S-line, 
serwisowany, F-ra VAT

 
99.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

108.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

FORD FIESTA 1.3 E, 
rok prod. 2007, 
krajowy, I – wł.

 9.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., hatchback 
 

33.900 zł

FORD MONDEO 1.6 
TDCi, rok prod. 2013, 
krajowy, F. VAT

 38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 – zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

36.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, krajowy, I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT 

49.900 zł

 OPEL ASTRA 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F-ra VAT

 39.900 zł

 OPEL CORSA 1.2 E + 
GAZ, rok prod. 2014, 
krajowy, I – wł., F-ra VAT

 
27.900 zł  

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 5.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany 
 

31.900 zł

RENAULT CLIO III 
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 19.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy

 
17.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł.

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012-13, 3 szt., 
krajowe, I – wł, serwis., 
F. VAT, c. zamek, el. 
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900  - 27.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
29.900 zł

VW PASSAT 1.6 TDi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwis., F. VAT

 
49.800 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN C3 PICASSO 1.6 E,  

zakup 2015 r., krajowy, I – wł.,  
serwisowany, przebieg 22 tys. km   34.900 zł

n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  
rok prod. 1998 2.900 zł

n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  
rok prod. 2006 7.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, sedan,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F. VAT 30.900 zł

n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 33.900 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004 12.900 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

rok prod. 2007   25.900 zł
n MERCEDES C200 2.0 D,  

rok prod. 2000   11.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E,  

rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.700 zł

n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  
rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł

n NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.700 zł

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n OPEL VECTRA 2.0 D,  
rok prod. 2002 5.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2014, krajowy, I – wł. 36.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 28.900 zł

n RENAULT LAGUNA 1.9 D,  
rok prod. 2007, krajowy, I –wł., 
serwisowany, przebieg 156 tys. km 9.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, krajowy  8.900 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
zakup 2008 6.800 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004 – 06, krajowy 
 od 10.800 do 12.600 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW PASSAT 1.6 E,  
rok prod. 2003, klimatronic 10.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł
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PROGRAM TV – ŚRODA 20 GRUDNIA 2017 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 23; 

serial TVP
09:10 Sonda 2
09:35 Jak to działa; odc. 

139; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

14/27 (32); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 5; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

rolnictwo przyszłości
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyspy Kanaryjskie. Góry 
ognia; cykl dokumentalny; 
Niemcy (2016)

14:00 Elif; odc. 159; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/196/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

57; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3698; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3228

18:40 Bez tożsamości; serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund (studio) 

20:40 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

23:00 Bez wyjścia; film 
fabularny; USA (1987)

01:00 Naszaarmia.pl; odc. 
295; magazyn

01:25 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 7/12; 
serial; USA (2015)

02:20 Franciszek. Papież 
Miłosierdzia; film dokum.; 
Niemcy (2013)

03:15 Notacje – Jan 
Nowicki. Z chęci 
wolności; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 204; 
serial komediowy TVP

06:35 Program gminy 
żydowskiej

07:05 M jak miłość; odc. 
190; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1765; serial TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc. 

506; serial TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 48; 

serial; Turcja (2015)
13:45 Na sygnale; odc. 104; 

serial fabularyzowany TVP
14:20 Nasz dziwaczny świat 

odc. 15; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:15 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 18; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1339; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
12; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;  

20/103; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1765; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1766; serial TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
690; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – The 
Duff; USA (2015)

00:15 Jedyna szansa; odc. 2; 
serial; Francja (2015)

01:25 Świat bez tajemnic – 
Koniec świata; film 
dokumentalny; 
reż.:Monika  Pawluczuk

02:20 Świat bez tajemnic – 
YouTube’ owa rewolucja; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Jim 
Nally

03:15 Paradoks; odc. 6 Lęk; 
serial kryminalny TVP

04:05 Licencja na 
wychowanie; odc. 71 - 
Kto się boi dzieci; serial 
obyczajowy TVP

04:35 Licencja na 
wychowanie; odc. 72; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (582); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (87); serial 
paradokumentalny; serial 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi…

11:00 Dlaczego ja? (574); 
serial paradokumentalny 

12:00 Pielęgniarki (207); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (708); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2593); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (754); 
serial paradokumentalny. 
Agnieszka po rozstaniu z 
mężem mieszka z ich 
córką Natalią. Mężczyzna 
zaś ze swoją kochanką 
oraz jej córką Dominiką. 
Pewnego...

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

reporterów 
16:30 Na ratunek 112 (78); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (66); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2594); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (443); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:05 Świat według 
Kiepskich (482); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów...

20:40 Bad Boys 2; film 
sensacyjny, USA 2003

23:45 Hotel Marigold; 
komediodramat, 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/Wielka Brytania/
USA 2011

2:30 12 mężczyzn z 
kalendarza; komedia 
romantyczna, USA 2009

4:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5166) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(2/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Pieczona gęś z czerwoną 
kapustą (24/40) - 
program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2149) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (511) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (254) - 
program

13:00 19 + (127/165) - 
program

13:30 19 + (128/165) - 
program

14:00 Szpital (397) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (255) - 
program

17:00 Ukryta prawda (512) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (398) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7294)
19:35 Sport (7277)
19:45 Pogoda (7274)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(37/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5167) - 
program.  

20:10 Doradca smaku - 
Pieczona piers z kaczki z 
zielonym groszkiem 
(27/40) - program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2602) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (32/118) - 
program

21:30 Mroczna dzielnica - 
film sensacyjny, USA 
2001. Z policyjnych 
magazynów znikają 
narkotyki warte miliony 
dolarów. Każdy, kto 
podejmie się śledztwa, 
ryzykuje życiem. Korupcja 
w policji osiągnęła 
niespotykane dotąd 
rozmiary. A jednak 
znajduje się śmiałek gotów 
zaryzykować wszystko…

23:35 Gra o przeżycie - film 
sensacyjny, USA 1994. 
John C. McGinley Mason 
(Ice-T) jest włóczęgą. 
Pewnego dnia pracownik 
opieki społecznej (Charles 
S. Dutton) informuje go, 
że znalazł mu pracę przy 
organizowaniu polowania. 
Mason przyjmuje tę 
wiadomość z radością…

01:40 MasterChef 6 (2/14) - 
program rozrywkowy 

03:15 Uwaga! (5167) - 
program.  

03:40 Moc Magii (346/355) - 
program

05:00 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 37

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 6

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 47

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 48

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 24

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 25

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 2

19:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 3

20:00 Desperado; akcja, USA 
1995. El Mariachi to nie 
tylko zdolny gitarzysta, ale 
i sprawny strzelec. Chcąc 
pomścić morderstwo 
swojej ukochanej, 
przybywa do małego 
miasteczka w Meksyku, by 
stanąć twarzą w twarz z 
bossem kartelu 
narkotykowego…

22:00 Wasabi; akcja, Francja, 
Japonia 2001

23:55 Jaguar; przygodowy, 
Francja 1996. Wieczór. 
Trzech różnych mężczyzna 
przypadkiem spotyka się  
w tej samej windzie w 
hotelu Grand w Paryżu:  
Indianin z lasów Amazonii 
– Wanu – jego tłumacz – 
Campana - oraz śmieszny 
hazardzista – Perrin. To 
spotkanie zmieni ich życie 
na zawsze...

02:00 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

02:55 Ale numer!; Polska 
2017

03:25 Ale numer; Polska
03:45 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:50 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

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

06:20 Alternatywy 4; odc. 
5/9 - Dwudziesty stopień 
zasilania; serial 
komediowy TVP

07:25 Na sygnale; odc. 100 
„Koncert”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
699; serial TVP

09:30 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 184 
„Smutek apartamentów” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 185 
„Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
641 - Czerwone wesele; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 186; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
91; serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 218; serial; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 115; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 116; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
92; serial kryminalny TVP

23:55 Komisarz Alex; odc. 
105; serial TVP

00:55 Miasto skarbów; odc. 
13; serial kryminalny TVP

01:50 Komisja morderstw; 
odc. 1/12; serial TVP

02:45 Alternatywy 4; odc. 
5/9; serial komediowy TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
699; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 184 
„Smutek apartamentów” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

05:15 Familiada; odc. 2351
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Po grecku, po 
bretońsku

06:25 Kraj się śmieje – 
Kostiumy i rekwizyty (1)

07:30 Jeden z dziesięciu; 
16/99; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (62) - z kabaretem 
Jurki

09:00 Koło fortuny; odc. 12 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II; (11)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /76/ - „Jestem 
kobietą” - Edyta Górniak

11:15 Pojedynek nie na żarty 
(1) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
Kabaret Neo - Nówka

12:05 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Kabaret 
Ani Mru Mru

12:20 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; /cz. 2/

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Najśmieszniejsi 
2005; widowisko

14:10 Familiada; odc. 2351
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Uśmiech do sera

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (63) - 
Recykling; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 15 (59) Tunezja 
- „Tunis”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (294); 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(2) - Kabaret Jurki kontra 
Kabaret Limo

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (59) - Studenci

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (19) - 
Gospodyni domowa

23:10 Koło fortuny; odc. 11 
ed. 3; teleturniej

23:45 Na festiwalowej 
scenie - Anna Jantar

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – „1 2 3... 25” 
(cz. 1) jubileuszowy 
koncert zespołu RAZ DWA 
TRZY

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Goran Bregovic i Krzysztof 
Krawczyk

02:20 Kierunek Kabaret - 
Szybciej, wyżej, mocniej; 
/35/

03:25 Rozrywka Retro – 
Serce pali się raz - 
śpiewa Zdzisława 
Sośnicka

05:20 Ukryta prawda (102) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (216) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (149) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(12/18) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (199) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (200) - serial 
obyczajowy. Ula 
zastanawia się, jak 
zareagować na pocałunek 
Piotra. Przyjaciółki radzą 
jej, żeby dała mu szansę. 
Pshemko wciąż przebywa 
w samotni. Ula próbuje 
przygotowywać nową 
kolekcję bez niego. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (491) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (150) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (390) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (217) - 
program obyczajowy. 
Karetka przywozi do 
szpitala 18-letnią Anikę 
Bogusz z wypadku. Jej 
chłopak prowadził auto 
pod wpływem alkoholu!

15:55 Druga szansa 3 (8/13) 
- serial

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(13/18) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (201) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (202) - serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (492) - 
program obyczajowy

20:00 Szczęśliwe święta - 
komedia, USA 2014

21:40 Mentalista V (10/22) - 
serial sensacyjny, USA. 

22:45 Podróż przedślubna - 
komedia, USA 1999. Ben 
(Ben Affleck) i Sarah 
(Sandra Bullock) poznają 
się na pokładzie samolotu. 
Ponieważ lot, który 
planowali nie dochodzi do 
skutku próbują dostać się 
z Nowego Jorku do 
Savannah drogą lądową. 
W podróży prześladuje ich 
pech…

01:00 Miasto zła (7/8) - 
serial, USA. Kent Granger 
jest jak kameleon, potrafi 
idealnie dopasować się do 
każdej sytuacji. Najczęściej 
gra rolę ważnej persony z 
Hollywood, która oferuje 
pomoc w karierze. Na 
ofiary wybiera młode, 
piękne i zagubione 
kobiety. Nie musi długo 
szukać…

02:00 Moc Magii (346/355) - 
program

04:15 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

04:45 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (5/13) - 
program lifestylowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (6/13) - 
program lifestylowy

07:00 Wszystko o jedzeniu 2 
(11/13) - program 

07:30 Smakuj świat z 
Pascalem (3/4) - reality 
show kulinarny 

08:00 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 

08:30 Sekrety lekarzy 2 
(11/12) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (6) - reality show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (8/13) - 
program rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (4/10) - program 

12:00 Kuchenne rewolucje 
11 (6/13) - program 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show 

13:45 Pojedynek na modę 
14:30 W roli głównej - Ks. 

Adam Boniecki (5) - talk 
show 

15:00 W dobrym stylu 2 
(8/12) - program

15:45 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (7/8) - program 

17:10 Apetyt na miłość 3 
(9/12) - program 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (9/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (1/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(6/8) - program 
rozrywkowy 

21:40 Dorota was urządzi 5 
(8/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Życie bez wstydu 4 
(12) - reality show 

23:55 Wioska prostytutek
00:25 Bajeczne życie 

milionerów 2 (4/10) - 
program rozrywkowy 

00:55 Oddział dla grubasów 
(4/10) - program 
obyczajowy 

01:25 Żony chirurgów 
plastycznych - dokument 

02:15 W roli głównej - 
Robert Lewandowski (2/7) 
- talk show 

02:40 W roli głównej - Kasia 
Cichopek (16/17) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - Iwona 
Pavlovicz (10/16) - talk 
show 

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

03:55 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (1): FSV 
Mainz - VfB Stuttgart

10:10 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (2): FC 
Nuernberg - VfL 
Wolfsburg

12:20 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (3): Schalke 
04 Gelsenkirchen - FC 
Koeln

14:25 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 
Podsumowanie

15:30 Piłka nożna Bayern
17:35 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: studio
18:25 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F (4): Werder 
Brema - SC Freiburg

20:20 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund (studio) 

20:40 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F (6): 
Borussia 
Moenchengladbach - 
Bayer Leverkusen

07:01 EkoAgent; magazyn
08:05 Emigranci; film dok.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1017
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:05 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:30 Sekrety Stomatologii 

odc. 14; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Emigranci; film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; (11) - 

„Obserwatoria społeczne”; 
magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Subregion; program 

publicystyczny
17:55 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Subregion; program 

publicystyczny
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:30 Czas niedawno przeszły
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Emigranci; film dokum.
00:40 Astronarium; (11) - 

„Obserwatoria społeczne”; 
magazyn

01:20 Głos Regionów
02:15 Antenowe remanenty
02:20 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
02:40 Emigranci; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1017; 

telenowela TVP
06:20 Sekrety Stomatologii 

odc. 14; magazyn
06:35 Astronarium; (11) - 

„Obserwatoria społeczne”; 
magazyn

06:50 Był taki dzień   20 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Wszystko dla Polski – 
Powstanie Zamojskie 
1942 - 1944; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (72) - 
Maniok; cykl reportaży

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody   Wielka Rafa 
Koralowa; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 8/13 - Azja, 
syn Tuhaj - Beja; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

09:45 Stoczniowcy; film 
dokumentalny

10:20 Dobry człowiek na złe 
czasy; film dokumentalny

10:50 Mój przyjaciel wróg; 
film dokumentalny

12:00 Spór o historięj – 
Dwie wizje. Polska 
Piłsudskiego a Polska 
Dmowskiego; debata

12:40 1819 kg wiary; film 
dokumentalny

13:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - W nurcie Bugu

14:10 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. V; 
cykl dokumentalny

14:40 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. VI; 
cykl dokumentalny

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:45 Agfa 1939; film 
dokumentalny; Niemcy, 
Polska (2014)

16:50 Historia Polski – 
Koniec Europy; film 
dokumentalny

17:55 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 12 
„Warszawa”; serial TVP

18:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Gdańsk; cykl reportaży

19:25 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
1-2; cykl dokumentalny

20:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Obszar 
Warowny Przemyśl

20:55 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
2/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

22:00 Boża podszewka II; 
odc. 14/16; serial TVP

23:05 Grudzień 70. Interesy 
władzy; film dokum.

00:10 Hannah Arendt; film 
biograficzny; Niemcy, 
Francja, Luksemburg, 
Izrael (2012)

02:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (72) - 
Maniok; cykl reportaży

02:40 Boża podszewka II; 
odc. 14/16; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Jastrzębski 
Węgiel - Spacer’s 
Toulouse VB

9:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:50 Atleci; magazyn 
sportowy

11:20 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar CEV; rewanżowy 
mecz 1/16 finału: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Perungan Pojat Rovaniemi

13:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Lokomotiw 
Nowosybirsk - PGE Skra 
Bełchatów

15:55 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Fenerbahce SK 
Stambuł - Sir Colussi 
Sicoma Perugia

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Lokomotiw 
Nowosybirsk - PGE Skra 
Bełchatów

20:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Trentino Diatec

23:00 Boks; Walka o pas 
WBO World w Laval; waga 
średnia: Billy Joe 
Saunders - David Lemieux

1:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 24 

Bomber; serial TVP
09:05 Mam prawo; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /54/; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

15/27 (33); serial; USA
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 6; serial; 
Niemcy, Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Polskie domy drewniane 
– mieszkaj w zgodzie z 
naturą

12:55 Natura w Jedynce – 
Szwajcarski Park 
Narodowy; film dokum.; 
Austria (2015)

14:00 Elif; odc. 160; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/197/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

58; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3699; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3229
18:45 Bez tożsamości; serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

189; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 Oblicze Miłosierdzia; 

film dokum.; USA (2016)
00:25 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 6; serial; USA (2017)

01:25 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 8/12; 
serial; USA (2015)

02:20 Sprawa dla reportera
03:15 Szpiedzy w 

Warszawie; odc. 3/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

04:10 Notacje – Andrzej 
Rosiewicz. Śpiewa 
tańczy i prześmiewa; cykl 
dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 205 
„Pogadajmy o facetach” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

06:30 Wojciech Cejrowski- 
boso przez świat – 
Namibijskie bezdroża; cykl 
reportaży

07:05 M jak miłość; odc. 
191; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1766; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
507 - Gra o życie; serial 
TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc. 49; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Wielka rafa koralowa; 
odc. 2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

15:10 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 15; felieton

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
690; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
13; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:45 Jeden z dziesięciu;  

21/103; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1766; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1767; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc. 

2; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 9/10; 
serial; Japonia (2017)

22:55 Zakręcony; komedia; 
USA, Niemcy (2000); 
reż.:Harold Ramis; 
wyk.:Brendan Fraser, 
Elizabeth Hurley, Miriam 
Shor

00:35 The Duff; USA (2015)

02:25 Art Noc: Halucynacje - 
koncert piosenek 
Grzegorza Ciechowskiego

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (583); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (88); serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (575); 
serial paradokumentalny 

12:00 Pielęgniarki (208); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (709); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2594); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (755); 
serial paradokumentalny. 
Karolina niedawno została 
burmistrzem, a od trzech 
miesięcy spotyka się z 
Andrzejem. Zostają oni 
przyłapani i sfotografowani 
podczas miłosnych 
igraszek...

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

reporterów 
16:30 Na ratunek 112 (79); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (67); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2595); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (444); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:10 12 mężczyzn z 
kalendarza; komedia 
romantyczna, USA 2009

22:00 Godziny – wyścig z 
czasem; dramat 
obyczajowy, USA 2013. 
Ojciec próbuje ocalić 
noworodka. W starciu z 
szalejącym kataklizmem 
wydaje się być bez szans.

0:05 Kłopoty z blondynką; 
komedia romantyczna, 
USA 2008. Charliego 
bardziej interesują imprezy 
z kolegami niż nauka. 
Pewnego dnia ratuje życie 
Jordan i stwierdza, że się 
zakochał...

2:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5167) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(3/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Pieczona piers z kaczki z 
zielonym groszkiem 
(27/40) - program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2150) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (512) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (255) - 
program. Licealista z 2d

13:00 19 + (129/165) - 
program

13:30 19 + (130/165) - 
program

14:00 Szpital (398) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (256) - 
program

17:00 Ukryta prawda (513) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (399) - 
program 

19:00 Fakty (7295)
19:35 Sport (7278)
19:45 Pogoda (7275)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(38/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5168) - 
program.  

20:10 Doradca smaku - 
Quiche z warzywami i 
łososiem (32/40) - 
program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2603) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (33/118) - 
program. 

21:30 Kuchenne rewolucje 
14 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Nigdy w życiu! - 
komedia; 2004. Judyta 
(Danuta Stenka) dobiega 
czterdziestki, mieszka w 
Warszawie, prowadzi dom 
zapracowanemu mężowi 
(Jan Frycz) i wychowuje 
nastoletnią Tosię. 
Teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania…

00:45 Mroczna dzielnica - 
film sensacyjny, USA 
2001. Z policyjnych 
magazynów znikają 
narkotyki warte miliony 
dolarów. Każdy, kto 
podejmie się śledztwa, 
ryzykuje życiem

02:50 Uwaga! (5168) - 
program.  

03:15 Moc Magii (347/355) - 
program

04:35 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 38

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 3

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 7

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 49

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 50

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 25

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 26

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 3

19:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 4

20:00 Wesołych Świąt; 
komedia, USA 2006. Dla 
mieszkającego w małym 
amerykańskim miasteczku 
okulisty Steve’a Fincha 
(Matthew Broderick) 
Święta Bożego Narodzenia 
to najważniejszy okres w 
roku. Jego dom i ogród 
zawsze wyróżnia się 
spośród reszty posesji. 
Tym razem jednak Steve 
będzie miał godnego 
rywala…

21:50 Sexipistols; akcja, 
Francja, Meksyk, USA 
2006. Dwie młode i 
śliczne panny 
postanawiają walczyć z 
niesprawiedliwością na 
świecie... napadając na 
banki!

23:30 Głupia i głupsza; 
komedia, Kanada 2007

01:30 Ale numer!; Polska
02:05 Dyżur; factual, Polska 

2009; odc. 2
02:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:05 Na jedwabnym szlaku; 
03:30 Na jedwabnym szlaku; 
04:00 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:40 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
05:10 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 35; serial TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
6/9 - Gołębie; serial 
komediowy TVP

07:25 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 102 
„Nadzieja”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
700; serial TVP

09:30 Komisarz Alex; odc. 
105 - Gołąb Jakuba; serial 
kryminalny TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 185 
„Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 186 
„Rachunki trzeba płacić” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:35 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
642 - „I że Cię nie 
opuszczę...”.; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 102 
„Nadzieja”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 187 
„Zero tolerancji” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 219; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
690; serial TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 
16/16; serial obyczajowy 
TVP

02:15 Mrok; odc. 1/8; serial 
kryminalny TVP

03:10 Alternatywy 4; odc. 
6/9; serial komediowy TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
700; serial TVP

05:10 Rodzinka.pl; odc. 185; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2352; 
teleturniej

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Uśmiech do sera; 
magazyn kulinarny

06:35 Kraj się śmieje – 
Kostiumy i rekwizyty (2)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
17/99; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (59) - Studenci

09:10 Koło fortuny; odc. 13 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (19) - 
Gospodyni domowa

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /104/ - „Długość 
dźwięku samotności” - 
Myslovitz

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /73/ - 
„Czerwony jak cegła” - 
Dżem

11:15 Pojedynek nie na żarty 
(2) - Kabaret Jurki kontra 
Kabaret Limo

12:15 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - nówka i 
przyjaciel

13:20 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; /cz. 1/

14:10 Familiada; odc. 2352
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2); widowisko 
rozrywkowe

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2010 - 
Kabaretowa liga TVP; /2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Trzy mięsa na grilla

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (64) - 
Szafir; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 15 (60) Tunezja 
- „Północ”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (295) Al. 
Bercini; serial TVP

20:05 KabareTOP czyli 
kabaretowa lista 
przebojów - KabareTOP 
Story; /7/ - „Soyka”

20:25 Pojedynek nie na 
żarty; (3) - Kabaret 
Słuchajcie kontra kabaret 
DNO

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (60) - Fitness

22:20 Kierunek Kabaret - 
Ślub; /36/

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza; (21); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 12 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012; widowisko

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem 
przedstawia: Trąbka dla 
gubernatora

05:20 Ukryta prawda (103) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (217) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (150) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(13/18) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (201) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (202) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (492) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (151) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (391) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (218) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala zgłasza się 
13-letnia Julia Kawecka, 
która od kilu dni jest 
bardzo osłabiona i 
wymiotuje. Towarzyszy jej 
koleżanka z klasy. 
Pacjentkę przyjmuje dr 
Piotr Wójtowicz…

15:55 Druga szansa 3 (9/13) 
- serial

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(14/18) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (203) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (204) - serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (493) - 
program obyczajowy

20:00 Stosunki 
międzymiastowe - 
komedia, USA 2010. Erin 
(Drew Barrymore) i 
Garrett spędzili razem lato 
w Nowym Jorku. Po 
romantycznych wakacjach 
każde z nich musi wrócić 
do swojego normalnego 
życia. Nie są jednak pewni 
czy chcą zakończyć tę 
znajomość? Pielęgnując 
związek niezliczoną ilością 
smsów i seksownych 
nocnych telefonów 
zacieśniają stosunki 
międzymiastowe…

22:15 Oszuści (7/10) - serial, 
USA

23:15 Niewierni (7/10) - 
serial, USA 

00:15 Atak pająków - horror, 
USA 2002. W spokojnym 
miasteczku dochodzi do 
skażenia środowiska. 
Wkrótce potem 
miasteczko opanowują 
rozwścieczone, głodne 
pająki gigantycznych 
rozmiarów. Z tą plagą 
walczy inżynier górnik 
Chris McCormick (David 
Arquett) i pani szeryf 
Samantha Parker (Kari 
Wuhrer)…

02:25 Moc Magii (347/355) - 
program

04:40 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (8/12) - program

05:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (7/13) - 
program lifestylowy

06:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (8/13) - 
program lifestylowy

07:20 Ostre cięcie 4 (2/12) - 
program 

08:05 W dobrym stylu 2 
(8/12) - program

08:50 Sekrety lekarzy 2 (12) 
- reality show 

09:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show 

10:35 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (9/13) - 
program rozrywkowy 

11:20 Perfekcyjna Pani 
Domu (5/10) - program 

12:20 Kuchenne rewolucje 
11 (7/13) - program 

13:25 Afera fryzjera 5 (7/12) 
- program rozrywkowy 

14:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (3/10) - 
program rozrywkowy 

14:55 Ostre cięcie 4 (2/12) - 
program 

15:40 Pani Gadżet EXTRA 5 
- program rozrywkowy 

16:25 Smakuj świat z 
Pascalem (3/4) - reality 
show kulinarny 

16:55 Gwiazdy od kuchni 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (11/12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (9/15) - program 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (10/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Idealna niania 8 (2/6) 
- program obyczajowy 

20:40 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 (2/12) 
- magazyn 

22:25 Pani Gadżet 13 (8/12) 
- magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 5 
(8/12) - program 

23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 #Sława 
00:40 Oddział dla grubasów 

(5/10) - program 
obyczajowy 

01:10 Zapytaj lekarza 
01:50 Skutki ciąży z wirusem 

Zika - dokument 
02:35 W roli głównej - 

Tomasz Karolak (1/9) - 
talk show 

03:05 W roli głównej - 
Maryla Rodowicz (11/16) 
- talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (4): Werder 
Brema - SC Freiburg

10:05 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

12:10 Magazyn WTA; odc. 
12 (odc. 12) ; Wielka 
Brytania (2017)

13:15 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (6): 
Borussia 
Moenchengladbach - 
Bayer Leverkusen

15:15 PN - Barca
17:50 PN - Barca
18:45 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

20:55 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8 finału - 
Podsumowanie (skróty z 6 
meczów) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 8

07:00 Kopalnia reportaży; 
reportaż

08:05 Borneo – wyspa małych 
siłaczy; film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1018; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Kapłan z Suchedniowa; 

film dokum.
12:10 Pod Tatrami
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:30 Łódź kreatywna – Agata 

Wojtkiewicz; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Wiatr od morza; mag.
14:15 Borneo – wyspa małych 

siłaczy; film dokum.
15:05 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Carl Loewe
15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

675; magazyn
15:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Śladami podków

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Informator
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sola Scriptura; reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ślązaków portret własny 

– Wnuk Nazarowa
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 A życie toczy się dalej... 

– Jerzy Sewina
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Borneo – wyspa małych 

siłaczy; film dokum.
00:25 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Carl Loewe
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Śladami podków

01:20 Kapłan z Suchedniowa; 
film dokum.

02:10 Antenowe remanenty
02:25 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
02:45 Borneo – wyspa małych 

siłaczy; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Wiatr od morza; mag.
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1018; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Śladami podków

06:50 Był taki dzień   21 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Koniec Europy; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (73) - 
Łódź; cykl reportaży

08:30 Enklawy dzikiej 
przyrody   Namibia; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 9/13 - 
Porwanie; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

09:45 Grudzień 70. Interesy 
władzy; film 
dokumentalny

10:50 Wszystkie kolory 
świata - Seszele. odc. 
25/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:10 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
13; reportaż

12:35 Nowe Ateny; odc. 67; 
program publicystyczny

13:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Obszar 
Warowny Przemyśl

14:00 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
1-2; cykl dokumentalny

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn cz. 3; cykl dokum.

15:35 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
2/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:40 Historia Polski – JAN 
XXIII; film dokumentalny

17:45 Czas honoru; odc. 53; 
serial TVP

18:45 Taśmy bezpieki – 
Obchody rocznicy 
wybuchu II WŚ

19:15 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3-4; cykl dokumentalny

20:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Przeszłość z 
przyszłością

20:45 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
2/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

21:50 Boża podszewka II; 
odc. 15/16; serial TVP

22:55 Spór o historięj – 
Złote lata Gierka?; debata

23:40 Czarny serial – 
Kaskada; cykl dokum.

24:00 Czarny serial - 
Makoszowy; cykl 
dokumentalny

00:35 Ośmiornica; odc. 2/10; 
serial; Włochy (1984)

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (73) - 
Łódź; cykl reportaży

02:25 Boża podszewka II; 
odc. 15/16; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar CEV; Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Perungan Pojat Rovaniemi

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; Jastrzębski 
Węgiel - Spacer’s 
Toulouse VB

11:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

12:40 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; Lokomotiw 
Nowosybirsk - PGE Skra 
Bełchatów

14:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Trentino Diatec

16:55 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; Zenit 
Kazań - Berlin Recycling 
Volleys

19:20 Boks; Gala w Atlantic 
City z 1986 roku; waga 
ciężka: Mike Tyson - Mike 
Jameson

19:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: Grot Budowlani 
Łódź - Dinamo Moskwa

22:30 Boks; Gala w Troy z 
1986 roku; waga ciężka: 
Mike Tyson - Jesse 
Ferguson

23:00 Boks; Gala we 
Frankfurcie nad Menem z 
1966 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Karl 
Midenberger

0:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz o 3. miejsce

2:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz finałowy
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