
Po autopoprawce prezy-
denta Krzysztofa Matyjasz-
czyka i kilku wprowadzonych 
w czasie sesji zmianach, rad-
ni przegłosowali budżet Czę-
stochowy na kolejny rok. 
20% wydatków Częstochowy 
mają w 2018 r. stanowić in-
westycje.

Za projektem budżetu głoso-
wało 17 radnych, 6 było przeciw 
i 5 wstrzymało się.  

Ponad połowa wydatków 
przyszłorocznego budżetu to 
środki zabezpieczone na oświa-
tę i wychowanie oraz pomoc 
społeczną. Ma być nadal dużo 
programów dedykowanych bez-
pośrednio mieszkańcom oraz 
więcej zadań proekologicznych.

W zakresie wydatków zmiany 
„skonsumowane” autopopraw-
ką dotyczą wprowadzenia no-
wych zadań lub zwiększenia 
kwot na planowane już wcze-
śniej w projekcie. Wydatki (a 
jednocześnie zaplanowane do-
chody) budżetu miasta rosną o 
10,2 mln zł.

W trosce o poprawę jakości 
usług świadczonych przez Miej-
ski Szpital Zespolony środki na 
jego rozbudowę i modernizację 
– wraz z zakupami inwestycyj-
nymi – zostały zwiększone o 2 
mln 400 tys. zł Do budżetu 
wprowadzono także pilotażowy 
program ,,Dostępny lekarz” z 
kwotą 300 tys. zł.

Pilotażowy charakter będzie 
miał też program bezpłatnych 
przejazdów uczniów i uczennic 
szkół średnich komunikacją 
publiczną (wcześniej z opłat 
prezydent miasta zwolnił 

uczniów szkół podstawowych i 
wygaszanych gimnazjów). Na 
jego realizację przeznaczono 1,5 
mln zł.

Na tzw. dokumentację przy-
szłościową zabezpieczono kwo-

tę w wysokości 500 tys. zł. Do-
kumentacja dotyczy przygoto-
wania projektów związanych z 
przyszłymi inwestycjami na uli-
cach Boya-Żeleńskiego, Sosno-
wieckiej, a także drogą na tere-

nach Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz pro-
jektami w ramach zadań Wy-
działu Bieżącego Utrzymania 
MZDiT.  

Ciąg dalszy na str. 2

Został ogłoszony przetarg 
na wykonanie zadaszenia 
nad sztucznym lodowiskiem 
miejskim. Jest już projekt i 
wizualizacje inwestycji, a jej 
realizację planuje się na przy-
szły rok.

Zamówienie obejmuje budo-
wę zadaszenia obiektu wraz z 
niezbędną infrastrukturą. Za-
kres prac to m.in. wykonanie 
fundamentów zadaszenia na 
palach wierconych oraz samego 

zadaszenia o po-
wierzchni ponad 3 
tys. m2. Oświetlenie 
płyty lodowiska oraz 
instalacje elektryczne 
zostaną przebudowa-
ne. Z kolei oświetle-
nie boisk do koszy-
kówki i siatkówki, 

odwodnienie liniowe oraz część 
instalacji chłodniczej lodowiska 
- zostaną przesunięte. Część 
płyty trybuny oraz muru oporo-
wego ma być przebudowana, 
skarpa trybuny – ustabilizowa-

na, a cały teren – odpowiednio 
zagospodarowany.

Celem inwestycji jest wydłu-
żenie okresu funkcjonowania 
sztucznego lodowiska oraz 
uniezależnienie działania obiek-

tu MOSiR przy ul. Boya-Żeleń-
skiego z kompleksem boisk 
przez resztę roku od warunków 
pogodowych.

Zakończenie całości robót 
planuje się na koniec września 
2018 roku.

Oferty w postępowaniu prze-
targowym na wykonanie zada-
szenia można składać w Biurze 
Obsługi Interesanta UM przy 
ul. Śląskiej 11/13 do 10 stycz-
nia 2018 roku, do godz. 9.30.
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Kolejna stulatka

Dwieście lat  
dla pani Pelagii!

Akcja ZGM TBS

Abolicja odsetkowa
Zakład Gospodarki Miesz-

kaniowej TBS wznawia akcję 
informacyjną dotyczącą 
„abolicji odsetkowej”, czyli 
programu oddłużeniowego. 
Daje on szansę na całkowite 
lub częściowe umorzenie od-
setek od zaległości czynszo-
wych, które powstały do 31 
grudnia 2017 roku.

Ze wstępnych informacji wy-
nika, że nowy program - reali-
zowany na podstawie zarzą-
dzenia Krzysztofa Matyjasz-
czyka, prezydenta miasta Czę-
stochowy - już teraz cieszy się 
dużym zainteresowaniem czę-
stochowian. Mimo to wciąż jest 
jeszcze spora grupa lokatorów, 
która nie korzysta z nowych 
możliwości oddłużeniowych. 
Stąd konieczność wznowienia 

akcji informacyjnej.  W związ-
ku z tym  do lokatorów zaso-
bów komunalnych trafią 
wkrótce ulotki z zaproszeniem 
do udziału w programie. W lo-
kalnych rozgłośniach radio-
wych można już usłyszeć spo-
ty informujące o głównych za-
łożeniach nowego programu.

–  Chcemy dotrzeć do jak naj-
większej liczby lokatorów, któ-
rzy faktycznie borykają się z za-
ległościami czynszowymi. Zale-
ży nam na tym, by wzięli spra-
wy w swoje ręce, dołączyli do 
programu i jak najszybciej wy-
szli z pętli zadłużenia  –  prze-
konuje Paweł Konieczny, prezes 
ZGM TBS w Częstochowie.

Aby wziąć udział „abolicji 
odsetkowej”, trzeba spełnić 
warunki określone w regula-
minie, między innymi być na-

jemcą lokalu komunalnego. 
Zasada abolicji jest prosta. Je-
śli dłużnik spłaci zaległości 
czynszowe z tytułu używania 
lokalu mieszkalnego, które po-
wstały do 31 grudnia 2017 ro-
ku, to zyskuje szansę na cał-
kowite umorzenie odsetek. 
Skorzystanie z programu może 
też skutkować zawieszeniem 
prowadzonych wobec dłużnika 
procedur windykacyjnych.

Oprócz tzw. „abolicji odset-
kowej” zadłużeni najemcy lo-
kali komunalnych mogą też 
skorzystać z programu „Praca 
za czynsz” i „Akcji udostępnia-
nia ofert pracy” poprzez samo-
rządową aplikację BLISKO 
oraz zamienić mieszkanie przy 
wsparciu internetowej wyszu-
kiwarki zamiany mieszkań.

kg

Już są 

Pierwsze liczniki zmiany  
świateł

Pierwsze w naszym mie-
ście wyświetlacze odmierza-
jące czas do zmiany świateł 
pojawiły się na skrzyżowa-
niach alei Niepodległości 
z ul. Równoległą i ul. Po-
wstańców Śląskich oraz 
u zbiegu ul. Jana III Sobie-
skiego i alei Wolności. Kolej-
ne – decyzją mieszkańców 
głosujących w Budżecie Oby-
watelskim – zainstalowane 
zostaną w przyszłym roku.

Wcześniej instalacja sekund-
ników nie była możliwa, bo nie 
było regulacji prawnych okre-
ślających zasady ich montażu. 
Jeśli montowały je inne miasta, 
robiły to na własne ryzyko. Do-
piero w tym roku zostało opu-

blikowane rozporządzenie mi-
nisterialne regulujące te kwe-
stię i określające, na jakiego ty-
pu skrzyżowaniach liczniki 
można instalować. Przede 
wszystkim są to skrzyżowania 
z tzw. stałym cyklem zmiany 
świateł. Wyświetlacze wolno in-
stalować na drogach zarządza-
nych przez Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Auto-
strad, marszałka województwa, 
starostę lub prezydenta miasta 
na prawach powiatu.

Obecnie w Częstochowie za-
instalowano pierwszych 10 
liczników, które już służą kie-
rowcom na trzech skrzyżowa-
niach: Niepodległości – Rów-
noległa, Niepodległości – Po-
wstańców Śląskich oraz Sobie-

skiego – Wolności. Koszt reali-
zacji zadania wynosi niespełna 
320 tys. zł ze środków wła-
snych Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu.

Po instalacji pierwszych 
urządzeń, MZDiT będzie anali-
zował, jak tego rodzaju rozwią-
zanie sprawdza się w Często-
chowie. W roku 2018 – w ra-
mach zadania Budżetu Obywa-
telskiego – w mieście   mają zo-
stać zamontowane kolejne licz-
niki. Pojawią się na skrzyżowa-
niach: aleja Jana Pawła II – ul. 
Dąbrowskiego, aleja Jana Paw-
ła II – ul. Kilińskiego (w cen-
trum miasta) oraz na skrzyżo-
waniu ulic Michałowskiego 
i Dmowskiego (na Północy).
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Dokończenie ze str. 1

Dodatkowe 500 tys. zł znala-
zło się w przyszłorocznym bu-
dżecie na program modernizacji 
i wymiany oświetlenia.

Celem poprawy infrastruktu-
ry rowerowej w mieście, na pro-
gram jej rozbudowy – w tym 
System Częstochowskiego Ro-
weru Miejskiego –   przeznaczo-
no na przyszły rok 400 tys. zł.

W ramach działań proekolo-
gicznych – zorientowanych m.
in. na poprawę jakości powie-
trza w mieście – wykraczających 
poza program ,,Zielona Często-
chowa” na likwidację niskiej 
emisji, w tym dofinansowanie 
modernizacji systemów grzew-
czych oraz dopłaty do paliw w 
budżecie znalazło się 500 tys. zł.

O 100 tys. zł zwiększono 
środki na ściśle związany z kie-
runkami rozwojowymi miasta 
program ,,Akademicka Często-
chowa”. Kwota zostanie prze-
znaczona na działania inwesty-
cyjne – takie jak doposażenie 
pracowni, zakup komputerów i 

oprogramowania dla studen-
tów.

W budżecie – po autopo-
prawce - znalazły się też środki 
na potrzebne zdaniem wielu 
mieszkańców inwestycje, które 
pojawiły się jako propozycje za-
dań w Budżecie Obywatelskim 
lecz – mimo dużej liczby odda-
nych głosów – nie „załapały” się 
do finansowania ze środków 
BO w przyszłym roku. Tak więc 
w budżecie na 2018 rok dodat-
kowo znalazły się środki na bu-
dowę przystani kajakowej nad 
Wartą w rejonie ul. Nadrzecznej 
(500 tys. zł) oraz Wodny Plac 
Zabaw dla dzieci na Promena-
dzie Niemena (400 tys. zł).

Za kwotę 30 tys. zł sfinanso-
wana zostanie akcja ,,Zwierzęta 
są kochane”. Jej celem będzie 
m.in. upowszechnianie właści-
wych, pełnych empatii postaw 
wobec czworonogów, a także 
szersza promocja adopcji zwie-
rząt z miejskiego schroniska.  

Mając na uwadze potrzebę 
upowszechniania wiedzy o dzie-

jach miasta, w ostatecznej wer-
sji budżetu zabezpieczono także 
– w kwocie 35 tys. zł – finanso-
wanie zajęć poświęconych hi-
storii Częstochowy pod hasłem 
„Jasne, że Muzeum”.

Na likwidację barier architek-
tonicznych w placówkach miej-
skich przeznaczono dodatkowo 
135 tys. zł.

Uwzględnienie wniosku rad-
nych spowodowało także zapi-
sanie w budżecie dodatkowych 
50 tys. zł na wspieranie inicja-
tyw na rzecz seniorek i senio-
rów znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej.

W budżecie zostały również 
uwzględnione wnioski często-
chowskich klubów sportowych 
o środki na umowy w ramach 
promocji miasta poprzez sport: 
piłkę nożną – 1,8 mln zł (w au-
topoprawce było 1,5 mln zł, w 
trakcie sesji budżetowej prezy-
dent objął kolejną autopopraw-
ką propozycję zwiększenia tej 
kwoty o 300 tys. zł), siatkówkę 
– 1,2 mln zł oraz żużel – 3,5 

mln zł. Do Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji trafi dotacja 
na dofinansowanie zadań inwe-
stycyjnych w wysokości 600 
tys. zł.

Autopoprawką prezydenta – 
oprócz podniesienia kwoty na 
promocję miasta poprzez piłkę 
nożną zostało objęte w piątek 
zadanie: rozbudowa i moderni-
zacja Szkoły Podstawowej nr 
47. Inwestycja miałaby się roz-
począć w   2018 r. - na ten rok 
zapisano kwotę 300 tys. zł; na-
tomiast do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta wpisano 
na ten cel kwoty 2,5 mln zł  w 
2019 r. i 6 mln zł  w 2020 r.

Częstochowscy radni złożyli 
łącznie 384 wniosków do 
uchwały budżetowej. Uwzględ-
nienie wszystkich nie było moż-
liwe z rozmaitych powodów – 
takich jak brak możliwości re-
alizacji wniosków w planie jed-
norocznym, wskazana wyso-
kość kwoty, brak określenia 
źródeł finansowania czy nieure-
gulowany stan prawny.

Przyszłoroczne wydatki mia-
sta wyniosą ponad 1 mld 330 
mln zł. Lokalne opłaty i podatki 
– w tym podatek od nierucho-
mości – pozostają bez zmian.

Dług miasta nie przekroczy 
39% rocznych dochodów – a to 
bardzo daleko do maksymalne-
go, ustalonego dla samorządów 
pułapu. Miejskie inwestycje – w 
kwocie ok. 262 mln zł na zada-
nia zarówno nowe, jak i konty-
nuowane – będą stanowić aż 
20% ogółu wydatków budżeto-
wych w 2018 roku. Największe 
pod względem kosztów inwesty-
cje to m.in.: budowa węzłów 
przesiadkowych przy dwor-
cach, docieplenia szkół i innych 
budynków publicznych, rozpo-
częcie rozbudowy DK-46 (Głów-
na, Przejazdowa, obejście ul. 
św. Barbary) oraz komplekso-
wej przebudowy alei Wojska 
Polskiego/DK-1, a także pierw-
szy etap budowy parku wodne-
go czy kolejny etap moderniza-
cji parku Lisiniec.

Oprac. kg

Pelagia Rumiń-
ska to kolejna 
częstochowianka, 
która obchodziła 
setną rocznicę 
urodzin.

Z okazji urodzin, 
w imieniu prezy-
denta i wszystkich 
mieszkańców Czę-
stochowy, życzenia 
jubilatce złożył kie-
rownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Rafał 
Bednarz.

Pani Pelagia uro-
dziła się  w Często-
chowie, jako przed-
ostatnie z dziewię-
ciorga rodzeństwa. 
Miała 4 braci i 4 sio-
stry. Wyszła za mąż 
w  1939 r. i przeżyła 
z mężem 43 lata (aż 
do   jego śmierci 
w 1982 r.). Przez ca-
łe dorosłe życie pra-
cowała zawodowo. 
Urodziła 4 dzieci - 2 
córki i 2 synów, doczekała się 7 
wnucząt i 5 prawnucząt. Od 
urodzenia po dzień dzisiejszy 

mieszka w Częstochowie. Jest 
towarzyska i aktywnie uczest-
niczy w życiu klubu emerytów.

kg
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Olsztyn i Żarki wśród 
najmniej zadłużonych

Mikołaj z książką
Mikołaj z książką – 

pod takim hasłem prze-
biegało zakończenie 
projektu realizowanego 
w Szkole Podstawowej 
im. M. Kopernika we 
Wrzosowej w ramach 
Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. 
Dzięki temu placówka 
otrzymała dofinansowa-
nie na zakup książek w 
kwocie 15 tys. zł (20% 
to wkład własny organu 
prowadzącego, czyli 
gminy Poczesna). Księ-
gozbiór biblioteki wzbo-
gacił się o 843 pozycje 
książkowe, w tym wiele 
nowości wydawniczych.

W szkole we Wrzosowej pojawił się nie-
codzienny gość – Mikołaj. Nie przyniósł 
tym razem słodyczy ani zabawek, lecz … 
książki. Już od rana panowała niezwykła 
atmosfera, bo Mikołaj usiadł pod choinką 
i zaczął czytać fragmenty książek. Wokół 
niego zgromadzili się uczniowie wszyst-
kich klas, aby słuchać z uwagą o przygo-
dach bohaterów literackich. Później naj-
młodsi uczniowie oraz sześciolatki zapro-
szone z Przedszkola we Wrzosowej obej-
rzały przedstawienie teatrzyku „Kamishi-
bai” i inscenizację z cyklu „Legendy regio-
nu”. Ogólne podsumowanie programu 
odbyło się z udziałem zaproszonych gości: 
Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy, 
wizytatora Delegatury w Częstochowie KO 
w Katowicach Jolanty Skrzypczyk, dyrek-
tora GOKSiR Iwony Skorupy, dyrektora 
Gminnej Biblioteki w Poczesnej Jolanty 
Szczepanik, kierownika biblioteki we 

Wrzosowej Katarzyny Rudkowskiej, sołty-
sa Wrzosowej Roberta Gajeckiego oraz 
przewodniczącego rady Rodziców Toma-
sza Struzika.

W akcję wspierania czytelnictwa, którą 
szkoła prowadziła przez ostatnie pół roku, 
włączeni byli wszyscy nauczyciele i 
uczniowie. Przeprowadzono wiele działań 
promujących czytelnictwo, projektów kla-
sowych, akcji pozaszkolnych nastawio-
nych na popularyzację książek. Ucznio-
wie prowadzili tutoring w młodszych kla-
sach, organizowali debaty, uczestniczyli w 
Międzynarodowych Targach Książki w 
Krakowie, brali udział w spotkaniach au-
torskich, odwiedzali inne biblioteki w gmi-
nie i w Częstochowie.

Doposażenie biblioteki szkolnej w 
atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi re-
alizację celów kształcenia w zakresie edu-
kacji czytelniczej oraz wpłynie na rozwój 
zainteresowań dzieci i młodzieży.

Gminy Olsztyn oraz Żarki znalazły 
się wśród najmniej zadłużonych w 
kraju. Ta pierwsza – zgodnie z dany-
mi Ministerstwa Finansów – znalazła 
się 2010. miejscu z zadłużeniem w 
przeliczeniu na mieszkańca wynoszą-
cym 298 zł, druga natomiast jest na 
1822 miejscu w kraju - średnio zadłu-
żenie to 425 zł na mieszkańca. W naj-
bardziej zadłużonej gminie w Polsce 
dług na jednego mieszkańca wynosi 
18 644,00 zł.

Minister Finansów przekazał Polskiej 
Agencji Prasowej  dane o zadłużeniu po-
szczególnych gmin w przeliczeniu na 
mieszkańca po trzech kwartałach 2017 
r..  Dane są zbierane ze sprawozdań bu-
dżetowych jednostek samorządu teryto-
rialnego po trzech kwartałach 2017 r. 
oraz danych GUS dotyczących liczby lud-
ności według stanu na koniec 2016 r. W 
rankingu uwzględniono wszystkie z 2478 
polskich gmin.   Najbardziej zadłużona 
gmina to Ostrowice   z kwotą 18 644 zł na 
osobę. Średnie zadłużenie gmin w przeli-
czeniu na mieszkańca wyniosło   882 zł. 
Jedynie 96 samorządów w kraju w ogóle 
nie ma długu. 

-  Najmniej zadłużona gmina w powie-
cie myszkowskim to właśnie gmina Żar-
ki – mówi burmistrz Klemens Podlejski. 
Poniżej dane, jak żarecki samorząd wy-
gląda na tle kraju i powiatu myszkow-
skiego.

Gmina Żarki: kwota zadłużenia wyno-
si 3 594 634,00 zł, kwota zadłużenia na 
mieszkańca – 425 zł. Żarki znajdują się 
na 1822 miejscu w kraju. Na 1412  po-
zycji są  Koziegłowy  z długiem 9 322 
534,00 zł, kwota zadłużenia na mieszkań-
ca 642 zł.  Na 1434miejscu  Myszków:  
kwota zadłużenia – 20 243 863,00 zł, 

kwota zadłużenia na mieszkańca – 630 zł.  
Na 599  miejscu  Gmina Niegowa: kwota 
zadłużenia: 6 916 380 zł, kwota zadłuże-
nia na mieszkańca – 1 211 zł.  Na 99  po-
zycji  Gmina Poraj: kwota zadłużenia – 24 
253 803, Kwota zadłużenia na mieszkań-
ca – 2 216 zł.

W rankingu dobrze wypadła gmina 
Olsztyn, która z kwotą 298 zł na osobę 
plasuje się dużo poniżej średniej.

Dane Ministerstwa Finansów pokazu-
ją, że poziom zadłużania gmin wyhamo-
wał. Po wejściu Polski do UE i przejęciu 
głównego ciężaru inwestycji publicznych 
między 2006 r. i 2014 r. całkowite zadłu-
żenie gmin wzrosło niemal trzykrotnie do 
poziomu 58 mld 883 mln zł. W kolejnych 
latach, które przypadły na uruchamianie 
nowej perspektywy unijnej, zadłużenie 
uległo stopniowemu obniżeniu. W 2015 r. 
należności gmin były równe 58 mld 639 
mln zł, a rok później - 56 mld 685 mln.

Jak podkreślił resort finansów, w obo-
wiązującym stanie prawnym istnieją roz-
wiązania zabezpieczające jednostki samo-
rządu terytorialnego przed utratą płynno-
ści, mające na celu zapobieganie nad-
miernemu zadłużaniu.

Jednym z rozwiązań jest indywidualny 
limit spłaty zobowiązań jednostki samo-
rządu terytorialnego (wynikający z ustawy 
o finansach publicznych). Limit ten ma za 
zadanie zabezpieczenie gminy przed nad-
miernym poziomem zadłużenia, bowiem 
uzależniony jest od indywidualnej sytu-
acji ekonomicznej. Ponadto samorządy są 
zobowiązane uzyskać opinię regionalnej 
izby obrachunkowej o możliwości spłaty 
kredytu lub pożyczki.

Ranking można zobaczyć pod adresem:  
http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_
dnia/179893/Najbardziej-i-najmniej-za-
dluzone-gminy

WRZOSOWA

Z inicjatywy radnego Wojciecha 
Kubika  już po raz trzeci w Mstowie 
został zorganizowany  Turniej Chary-
tatywny „Wszystkie dzieci nasze 
są”. Podczas imprezy zbierane były 
fundusze na pomoc potrzebującym 
dzieciom. Odbyły się również licyta-
cje koszulek Jakuba Błaszczykow-
skiego i Waldemara Soboty.

Gościem specjalnym imprezy był trener 
„Włókniarza” Częstochowa, Marek Cie-
ślak.

Do rozgrywek zgłosiło się 10 zespołów, 
podzielonych na dwie grupy:

Grupa A:
Konturdruk
Drog-Bud

Warta Mstów
Brassco
Globaltex

Grupa B:
Laguna Mstów
Orkan Gnaszyn
Liswarta Lisów
Fajne Chłopaki
OKS Częstochowa
Zwycięzcą sportowych zmagań została 

„Warta” Mstów, która w finale pokonała 
drużynę „Fajne Chłopaki”.

Oprócz samych wyników sportowych 
w tym dniu najważniejszy jednak był 
szczytny cel. Organizatorzy dziękując 
wszystkim, którzy zaangażowali się w to 
przedsięwzięcie, zapraszają na kolejną 
edycję.

Wszystkie dzieci nasze są

Środowiskowy Dom Samopomocy w  
Soborzycach świętował 20-lecie działal-
ności. Jubileusz był doskonałą okazją 
do spotkania w  szerszym gronie, do 
wspomnień i  podsumowania ostatnich 
lat funkcjonowania ośrodka.

W  uroczystości udział wzięli zaprosze-
ni goście m.in. Wójt Gminy Maria Wło-
darczyk, radni gminy Dąbrowa Zielona, 
dyrektorzy placówek oświatowych, pra-
cownicy oraz uczestnicy ŚDS w  Sobo-
rzycach.

Przybyłych na uroczystość powitała ko-
ordynator ŚDS w  Soborzycach Justyna 
Sikora. Ważnym punktem była projekcja 
multimedialnej prezentacji podsumowu-
jącej 20-letnią działalność placówki. Był 
również czas na podziękowania i  życze-
nia. Osobom, które przyczyniły się do po-
wstania i  sprawnego funkcjonowania 

ŚDS w  Soborzycach Wójt Gminy wręczy-
ła listy gratulacyjne.

W części artystycznej uroczystości za-
prezentowała się Joanna Wąsek uczest-
niczka ŚDS w  Soborzycach recytując 
wiersz oraz Zespół Teatralny „Dąbrowia-
nie”, który podbił serca publiczności. Jak 
na jubileusz przystało był tort i  uroczyste 
„Sto lat”.

Obecnie w  zajęciach wspierająco-akty-
wizacyjnych uczestniczą 33 osoby niepeł-
nosprawne Działanie ŚDS ukierunkowa-
ne jest na organizowaniu lokalnej sieci 
wsparcia osób niepełnosprawnych oraz 
ich rodzin i  opiekunów, ma na celu wypo-
sażenie podopiecznych w  wiedzę i  umie-
jętności z  zakresu zaradności i  samo-
dzielności życiowej. To wielowymiarowa 
pomoc, której celem jest podniesienie ja-
kości życia i  zapobieganie izolacji społecz-
nej.

Środowiskowy Dom 
skończył 20 lat

MSTÓW

DĄBROWA ZIELONA

oprac. kg

OLSZTYN
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Łapówka nie zakończyła 
sprawy

Policjanci z chorzowskiej drogówki 
zatrzymali 37-latka, który próbował 
wręczyć im łapówkę. Mężczyzna chciał 
w ten sposób uniknąć mandatu za po-
pełnione wykroczenie. Nie dość, że 
sprawca odpowie za popełnione wykro-
czenie to jeszcze za próbę przekupstwa 
stróżów prawa. Grozi mu do 10 lat za 
kratami.

Policjanci z chorzowskiej drogówki pod-
jęli interwencję wobec kierowcy dostaw-
czaka, który zaparkował swój pojazd 

w miejscu niedozwolonym. W chwili, gdy 
37-latek usłyszał, że za popełnione wykro-
czenie zostanie nałożony mandat karny, 
wyjął z portfela banknot stuzłotowy 
i oświadczył, że „chyba to załatwi sprawę”. 
Gdy policjant pouczył go, że takie zacho-
wanie to przestępstwo, ten odwrócił się 
i przez uchyloną szybę radiowozu wrzucił 
banknot do środka. W efekcie mężczyzna 
został zatrzymany. Wkrótce odpowie nie 
tylko za jazdę bez uprawnień, ale i próbę 
skorumpowania policjantów. Za ten czyn 
grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Ukradł wiertarko-wkrętarki. 
Poszukują go policjanci

Porzucona walizka postawiła 
na nogi służby

Areszt za przemoc domową

Dyżurny policji z Zabrza otrzymał 
zgłoszenie o walizce, która od kilku 
godzin leży przed wejściem do bloku 
mieszkalnego przy ul. Gagarina i budzi 
niepokój mieszkańców. Po błyskawicz-
nej mobilizacji służb, policjanci zabez-
pieczyli teren, nie dopuszczając w po-
bliże bagażu osób postronnych. Waliz-
ka została poddana ocenie przez eks-
pertów z grupy antyterrorystycznej. 
Na szczęście okazało się, że nie stano-
wiła zagrożenia

Dyżurny policji otrzymał niepokojące 
zgłoszenie.  Przed schodami prowadzący-
mi do jednego z bloków mieszkalnych 
przy ul. Gagarina znajdowała się podej-
rzana walizka. Na miejsce niezwłocznie 
skierowane zostały najbliższe policyjne 
patrole, teren wydzielono i zabezpieczono, 
powiadomiono straż pożarną, pogotowie 
ratunkowe, gazowe i energetyczne. Do 
czasu przybycia specjalistów z katowic-
kiego pododdziału antyterrorystycznego 

zabezpieczeniem miejsca dowodził za-
brzański policjant przeszkolony pod ką-
tem rozpoznania minersko-pirotechnicz-
nego. W akcji brał także udział pies do 
rozpoznawania ładunków minersko-piro-
technicznych. Ich umiejętności umożliwi-
ły trafne rozpoznanie zagrożenia. W baga-
żu nie znajdowały się żadne niebezpieczne 
materiały. Dzięki sprawnym działaniom 
i koordynacji służb, po ponad dwóch go-
dzinach mieszkańcy mogli bezpiecznie 
udać się do swoich domów.

Najbliższe miesiące spędzi w aresz-
cie 29-letni mężczyzna, który jest po-
dejrzany o znęcanie się nad swoją mat-
ką. Sprawca odpowie też za groźby. 
Bielszczanin został zatrzymany przez 
policjantów. Za przestępstwa te grozi 
mu do 5 lat więzienia.

Policjanci zostali powiadomieni o awan-
turze domowej, do której doszło w jednym 
z mieszkań w centrum miasta. Nietrzeźwy 
mężczyzna wszczął kłótnię ze swoją mat-

ką, w czasie której groził kobiecie śmier-
cią. Jak się okazało, 29-latek od dłuższe-
go czasu znęcał się fizycznie i psychiczne 
nad swoją matką.

Policjanci zatrzymali awanturnika. Ba-
danie alkomatem wykazało, że miał on w 
organizmie blisko 3 promile alkoholu. Po 
nocy spędzonej w policyjnej celi, sprawca 
usłyszał zarzuty i został doprowadzony do 
prokuratury i sądu. Bielski sąd, na wnio-
sek śledczych, podjął decyzję o jego tym-
czasowym aresztowaniu.Dotkliwie pobił i okradł

Podpalacz w rękach policjiNa wniosek śledczych, sąd tym-
czasowo aresztował na 3 miesiące 
24-latka z Mysłowic, który w listo-
padzie napadł na 45-letniego męż-
czyznę. Sprawca dotkliwie pobił 
i skradł mu telefon komórkowy 
oraz gotówkę. Choć przestępca 
uciekł przed przybyciem patrolu 
i ukrywał się, został namierzony 
i zatrzymany przez mysłowickich 
policjantów.

Do zdarzenia doszło 12 listopada, 
w jednej z dzielnic w centrum My-
słowic. Policjanci zostali wówczas 
powiadomieni, że 45-letni mieszka-
niec miasta został na ulicy Katowic-
kiej zaatakowany przez nieznanego 
mu mężczyznę. Kiedy wracał do do-
mu, poczuł silne uderzenie w głowę, 
a chwilę później był bity po całym 
ciele. Gdy sprawca doprowadził ofiarę do 
stanu bezbronności, ukradł jej telefon 
oraz pieniądze. Następnie zbiegł z miej-
sca zdarzenia i ukrywał się przed policją. 
Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, 
kryminalni z mysłowickiej komendy roz-
poczęli poszukiwania sprawcy tego prze-

stępstwa. W wyniku pracy operacyjnej, 
stróże prawa ustalili i zatrzymali męż-
czyznę. Okazał się nimi 24-letni miesz-
kaniec Mysłowic. Zatrzymany usłyszał 
już zarzuty. Na wniosek prokuratora 
i kryminalnych sąd tymczasowo areszto-
wał go na 3 miesiące. Za  rozbój  grozi 
mu do 12 lat więzienia.

Kryminalni z Mysłowic zatrzymali 
27-latka, który podpalił kamienicę 
przy ul. Portowej. Straty sięgają blisko 
960 tys. złotych. Podejrzany był już 
wcześniej notowany w innych spra-
wach.

Dzięki bardzo wnikliwej pracy, mysło-
wiccy kryminalni ustalili i zatrzymali 
27-latka, sprawcę podpalenia niezamiesz-
kałej od sierpnia nieruchomości przy ul. 
Portowej w Mysłowicach. Do zdarzenia do-
szło pod koniec września, a budynek który 
został podpalony był jednym z najstar-
szych w mieście. Przeprowadzone na miej-
scu wstępne rozpoznanie wskazywało, że  
źródła pożaru zlokalizowane były w  dwóch 
miejscach, co nasuwało podejrzenie pod-
palenia. Na szczęście nikomu nic się nie 

stało i żadna z osób nie potrzebowała po-
mocy medycznej. Straty, jakie spowodował 
podpalacz sięgają 960 tys. złotych. Piro-
man z Mysłowic usłyszał już zarzut znisz-
czenia mienia znacznej wartości i został 
objęty policyjnym dozorem. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu 10 lat więzienia.

oprac. kg

Czeladzcy policjanci poszu-
kują sprawcy kradzieży, któ-
rego wizerunek zarejestrowa-
ła kamera monitoringu wizyj-
nego. Do przestępstwa doszło 
14 listopada w jednym z cze-
ladzkich sklepów. Osoby mo-
gące pomóc w ustaleniu toż-
samości mężczyzny, sylwetkę 
którego przedstawia zapis 
monitoringu z miejsca zda-
rzenia, proszone są o pilny 
kontakt.

Do kradzieży doszło 14 li-
stopada w jednym ze sklepów 
czeladzkiego centrum handlo-
wego. Łupem złodzieja padły  
3 wiertarko-wkrętarki o łącz-
nej wartości 747 złotych.  
Mężczyzna w  wieku około 20 
lat,  wysokim i szczupły, ma 
tatuaż na wierzchniej części 
prawej dłoni.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc 
w ustaleniu tożsamości sprawcy kra-
dzieży, proszone są o niezwłoczny kon-
takt z czeladzkimi policjantami  tel.  (32) 
36 80 510  lub z najbliższą jednostką po-
licji pod numerami alarmowymi  112  i  

997.  Informacje można również przeka-
zać za pomocą poczty elektronicznej  dy-
zurny@bedzin.ka.policja.gov.pl  a także  
anonimowo  za pomocą formularza  „PO-
WIADOM NAS”  zamieszczonego stronie 
internetowej Komendy Powiatowej Poli-
cji w Będzinie.

Śmiertelnie ranił nożem
Na wniosek policjantów i prokurato-

ra, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górni-
czej tymczasowo aresztował na trzy 
miesiące mężczyznę, który podejrzany 
jest o uszkodzenie ciała ze skutkiem 
śmiertelnym. Aresztowany to 31-latek 
bez stałego miejsca pobytu. Za popeł-
nione przestępstwo grozi mu kara do-
żywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednym z miesz-
kań przy ul. Królowej Jadwigi w Dąbro-
wie Górniczej. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń śledczych, w trakcie suto zakra-
pianej alkoholem imprezy, 31-latek nie 
mający stałego miejsca zamieszkania, 
przy użyciu noża dokonał uszkodzenia 
ciała 40-latka. Następstwem tego była 
śmierć mężczyzny. Sąd Rejonowy w Dą-
browie Górniczej zastosował wobec za-

trzymanego przez policjantów mężczy-
zny środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. Najbliższe 
trzy miesiące  spędzi w areszcie, gdzie 
będzie oczekiwał na proces. Śledztwo w 
tej sprawie prowadzone jest pod nadzo-
rem Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie 
Górniczej.

Wpadł na stacji
Na pochwałę zasługuje postawa pra-

cownic tyskiej stacji paliw, które za-
wiadomiły policję o pijanym kierowcy 
volkswagena. 39-latek, który zdecydo-
wał się na jazdę mając w organizmie 
prawie 2 promile alkoholu, został za-
trzymany

Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji 
paliw w Tychach. Dyżurny komendy 
otrzymał informację o kierującym vol-
kswagenem golfem, który według pracow-
nic stacji może być pod wpływem alkoho-
lu. Zgłaszające nie wahały się powiadomić 
policjantów o swoich podejrzeniach.

Na miejscu szybko pojawili się stróże 
prawa, którzy sprawdzili stan trzeźwości 
kierującego. Okazało się, że przeczucie 
zgłaszających było słuszne. 39-letni 
mieszkaniec Tychów miał prawie 2 pro-
mile alkoholu w organizmie. Zdecydo-
wana i szybka reakcja kobiet, w porę za-
kończyła niebezpieczną podróż 39-lat-
ka.  Być może dzięki temu nie doszło do 
tragedii.

Nieodpowiedzialny kierowca trafił do 
policyjnego aresztu, a o jego dalszym losie 
zadecyduje prokurator sąd. Za jazdę 
w stanie nietrzeźwości grożą mu 2 lata 
więzienia.
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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 21 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 27 GRUDNIA 2017 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:20 C. K. Dezerterzy; cz. I; 

komedia; Polska, Węgry 
(1985); reż.:Janusz 
Majewski; wyk.:Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy, 
Wiktor Zborowski, Jacek 
Sas - Uhrynowski, Robert 
Koltai, Anna Gornostaj, 
Kalina Jędrusik, Krzysztof 
Kowalewski, Wojciech 
Pokora

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 26 

Siostry; serial TVP
09:10 Sonda 2; (65) - Nuda; 

program 
popularnonaukowy

09:35 Jak to działa; odc. 147 
Wytrzymałość; magazyn

10:15 Dr Quinn; seria II; odc. 
17/27 (35); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 8; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Megeti – ostatni kaberu 
Afryki; film dokumentalny; 
Niemcy (2017)

14:00 Elif; odc. 162 (Elif, 
bolum 162); 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. 

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

odc. 3705; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3230; 

telenowela TVP
18:40 Bez tożsamości; odc. 

8 cz.2; serial; Hiszpania 
(2016)

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Buntownik z wyboru; 

dramat; USA (1997)
22:35 Kulisy paryskiego 

luksusu; film 
dokumentalny; Francja 
(2017); reż.:Katia 
Chapoutier

23:40 Bez wyjścia; film 
fabularny; USA (1987)

01:45 Naszaarmia.pl; odc. 
296; magazyn

02:15 Wróć do mnie; film 
obyczajowy; USA (2000)

04:20 Notacje – Marek 
Gaszyński. Być z muzyką; 
cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 207; 
serial komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

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

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1768; serial TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc. 

508; serial TVP
12:40 Tylko z Tobą; odc. 51; 

serial; Turcja (2015)
13:40 Na sygnale; odc. 107; 

serial fabularyzowany TVP
14:15 Nasz dziwaczny świat; 

odc. 16; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:15 Rodzinka.pl; odc. 198 
„Śpiwór dla czworga” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 199 
„Albo ona, albo ja” sezon 
10; serial komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 96 
ed. 3; teleturniej

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

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

2/100; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1768; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1769; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

21:15 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

21:55 Kino relaks – Duff [#ta 
brzydka i gruba]; USA 
(2015); reż.:Ari Sandel; 
wyk.:Mae Whitman, 
Robbie Amell, Bella 
Thorne, Skyler Samuels

23:45 Jedyna szansa; odc. 3; 
serial; Francja (2015)

00:55 Świat bez tajemnic – 
Alergie na świecie. Czyja 
wina?; film dokumentalny; 
Francja (2014); reż.:Amelie 
Sourice

02:00 Paradoks; odc. 7 
Paluch; serial kryminalny 
TVP

02:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 73 - 
Nie tylko choinki mają 
czubki cz. I; serial 
obyczajowy TVP

03:20 Licencja na 
wychowanie; odc. 74 - 
Nie tylko choinki mają 
czubki cz. II; serial 
obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (585); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (90); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (577); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (210); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (711); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2596); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (757); 
serial paradokumentalny. 
Kasia zostaje wezwana 
przez policję do sklepu z 
zabawkami. Okazuje się, 
że jej syn wspólnie z 
kolegami chciał zrobić 
zakupy...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (81); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (69); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2597); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (446); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci 
Waldka i Marioli, a także 
sąsiadów Paździochów i 
Arnolda Boczka.

20:05 Świat według 
Kiepskich (483); serial 
komediowy

20:40 Prawdziwe kłamstwa; 
komedia sensacyjna, USA 
1994

23:45 Drugi Hotel Marigold; 
komediodramat, Wielka 
Brytania/USA 2015. W 
Hotelu Marigold 
zatrzymuje się mnóstwo 
gości. Muriel (Maggie 
Smith) i Sonny (Dev Patel) 
postanawiają więc 
otworzyć jego filię. 
Jednocześnie...

2:15 50 pierwszych randek; 
komedia romantyczna, 
USA 2004

4:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5173) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(5/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Spotkanie ze smakiem 
2 (Chili ) - inne

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2152) - magazyn

10:55 Kulinarne wyzwania 
Davida Gaboriaud (4/9) - 
program

11:00 Ukryta prawda (514) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (257) - 
program

13:00 19 + (133/165) - 
program

13:30 19 + (134/165) - 
program

14:00 Szpital (400) - 
program obyczajowy

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

16:00 Szkoła (258) - 
program

17:00 Ukryta prawda (515) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (401) - 
program obyczajowy; 
Pacjentem dr Michała jest 
młody mężczyzna, którego 
potrącił samochód…

19:00 Fakty (7301)
19:35 Sport (7284)
19:45 Pogoda (7281)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(44/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5174) - 
program.  

20:10 Doradca smaku – 
Carpaccio z łososia 
(26/40) - program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2604) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (34/118) - 
program

21:30 Na krawędzi - film 
sensacyjny, USA 1993. 
Gabe (Sylvester Stallone) - 
ratownik górski - 
uczestnik nieszczęśliwego 
wypadku, w którym 
podczas wspinaczki ginie 
dziewczyna jego 
przyjaciela, obwiniając 
siebie o tragedię, opuszcza 
miasto i znika na rok…

23:55 Błękitna fala - film 
obyczajowy, USA/Niemcy 
2002. Romans 
rozgrywający się w 
scenerii rajskich plaż. 
Młoda, robiąca karierę 
sportową surferka, ulega 
poważnemu wypadkowi. 
Dziewczyna wpada w 
depresję i dopiero uczucie 
do młodego piłkarza 
wraca jej chęć do życia.

02:10 MasterChef 6 (3/14) - 
program rozrywkowy 

03:40 Moc Magii (350/355) - 
program

05:00 Nic straconego 

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

07:00 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska

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

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial

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. 6

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 9

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 53

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 54

15:45 Lekarze na start;  
Polska 2017; odc. 27

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 28

17:05 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska

18:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 5

19:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 6

20:00 Ja, Frankenstein; 
akcja, Australia, USA 2013

21:30 Dracula II: 
Odrodzenie; horror, USA 
2003. Studenci medycyny 
znajdują ciało 
najsłynniejszego z 
wampirów. Nagle pojawia 
się tajemniczy nieznajomy, 
który za odkupienie ciała 
proponuje im bardzo dużo 
pieniędzy. Młodzi ludzie 
wiedzą, że takiej oferty nie 
mogą odrzucić…

23:00 Głupia i głupsza; 
komedia, Kanada 2007. 
Pewnego dnia dwie blond 
przyjaciówki przypadkowo 
stają się świadkami 
porachunków mafijnych. 
Na domiar złego, bandyci 
biorą dziewczyny za 
najlepszych na świecie 
płatnych morderców…

00:55 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

01:50 Ale numer!; Polska 
2017

02:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 39; serial TVP

06:10 Noce i dnie; odc. 1/12 
- Bogumił i Barbara; serial 
TVP

07:10 Na sygnale; odc. 103 
„Kotlet po kijowsku”; 
serial fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
702; serial TVP

09:15 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 189 
„Domowe zapętlenie” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 190 
„Aukcja marzeń” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
644 Pearl Harbor; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 191 
„Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
96 - Wybory serca; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 221; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; odc. 
97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

23:50 Karate po polsku; film 
obyczajowy; Polska 
(1983)

01:30 Komisja morderstw; 
odc. 1/12 - Niedoręczona 
przesyłka; serial TVP; 
Polska (2016)

02:30 Komisja morderstw; 
odc. 2/12; serial TVP

03:30 Noce i dnie; odc. 1/12; 
serial TVP; Polska (1977)

04:35 M jak miłość; odc. 
702; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2354
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Wiosenny śledź z 
Zalewu; magazyn kulin.

06:30 Kraj się śmieje – 
Publiczność interaktywna 
(1)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
19/99; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (59) - Studenci

09:00 Koło fortuny; odc. 16 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II (12)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /22/ - „Oko za 
oko” - Justyna Steczkowska

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /78/ - „Kolorowe 
sny” - Just 5

11:15 Pojedynek nie na żarty 
(6) - Formacja Chatelet 
kontra Artur Andrus

12:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Artur 
Andrus (5)

13:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Moralnego Niepokoju (2)

14:10 Familiada; odc. 2354
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 „Dwójki, 
pary, duety” (1-3)

17:30 Kabaretowe Hity – 
Maciej Stuhr & Kabaret 
Pod Wyrwigroszem

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wiosenny polski obiad

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (68) 
Wenezuela - Boso ale w 
ostrogach; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 17 (64) Walia - 
„Celtowie, węgiel i morze”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (297); serial 
komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(7) - Ireneusz Krosny 
kontra Tomasz Jachimek

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (61) - PRL; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz cz. 
1; program rozrywkowy

23:10 Koło fortuny; odc. 15 
ed. 3; teleturniej

23:45 Na festiwalowej 
scenie – Irena Santor  
(cz. 1)

00:10 Do zobaczenia w 
Dwójce: Sylwester 
marzeń z Dwójką 

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

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis – 
Edyta Bartosiewicz

02:35 Kierunek Kabaret – 
Ślub (36)

03:35 Rozrywka Retro – 
Złote przeboje Marka 
Grechuty

05:15 Ukryta prawda (108) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (219) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (152) - 
program sądowy 

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

09:10 Brzydula (205) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (206) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (494) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (153) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (393) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (220) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 3 
(11/13) - serial

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

17:55 Brzydula (207) - serial 
obyczajowy. Violetta 
próbuje pogodzić się z 
Sebastianem. Z 
przerażeniem odkrywa, że 
ma on już na oku nową 
dziewczynę. Ula wygarnia 
Markowi, że nic się nie 
zmienił się i wciąż 
cynicznie uwodzi kobiety. 

18:30 Brzydula (208) - serial 
obyczajowy. Violetta 
prowadzi śledztwo w 
sprawie domniemanej 
dziewczyny Sebastiana. 
Marek próbuje przekonać 
Ulę, że źle go oceniła. 
Piotr ma dla Uli 
zaskakującą wiadomość. 

19:00 Ukryta prawda (495) - 
program obyczajowy 

20:00 Mój rower - film 
obyczajowy 2012. Mówi 
się, że mężczyźni nie 
rozumieją kobiet. A co jeśli 
jest jeszcze gorzej i nie 
rozumieją też siebie 
nawzajem?

22:05 Mentalista V (12/22) - 
serial sensacyjny, USA 

23:05 Mission: Impossible - 
film sensacyjny, USA 
1996. Lista zarejestrowana 
na dyskietce zawiera 
prawdziwe dane 
wszystkich tajnych 
agentów działających po 
1989 r. To są informacje 
warte miliony dolarów. 
Ktoś postanowił 
wzbogacić się i sprzedać 
listę. Tajny agent Ethan 
Hunt (Tom Cruise) 
zamierza uniemożliwić 
transakcję…

01:30 Moc Magii (350/355) - 
program

03:45 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

04:15 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (9/13) - 
program lifestylowy

06:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (10/13) - 
program lifestylowy

06:45 program rozrywkowy
07:30 Smakuj świat z 

Pascalem (4) - reality 
show kulinarny 

08:00 Beauty ekspert 2 
(6/12) - magazyn 

08:30 Sekrety lekarzy 3 
(10/12) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (5/6) - reality 
show 

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

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (9/10) - program 

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

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show 

13:45 Pojedynek na modę 
14:30 Co za tydzień (831) - 

magazyn 
15:00 W dobrym stylu 2 

(9/12) - program 
lifestylowy

15:45 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (3/8) - program 
rozrywkowy 

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

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (11/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 W dobrym stylu 3 
(3/8) - program 
lifestylowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(7/8) - program 
rozrywkowy 

21:40 Dorota was urządzi 5 
(9/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(2/12) - reality show 

23:55 W cieniu Świetlistego 
Szlaku - dokument 

01:10 Oddział dla grubasów 
(5/10) - program 
obyczajowy 

01:40 W roli głównej - 
Agnieszka Chylińska (7/8) 
- talk show 

02:10 W roli głównej - 
Mateusz Gessler (3/6) - 
talk show 

02:40 W roli głównej - 
Piasek (5/9) - talk show 

03:05 W roli głównej - Ewa 
Minge (16) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

08:00 Skoki Narciarskie - 
Mistrzostwa Polski - Wisła

09:30 Kajakarstwo - 
Mistrzostwa Świata, 
Racice, Czechy - 
podsumowanie

11:10 Lekkoatletyka - 
Mistrzostwa Europy do lat 
23, Bydgoszcz - 
podsumowanie

13:00 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 3 (odc. 3); 
relacja; Wielka Brytania 
(2017)

14:00 Skoki Narciarskie - 
Mistrzostwa Polski - Wisła

15:30 Zwarcie; magazyn
16:15 Hokej na lodzie - 

Puchar Polski: 1/2 F (1): 
GKS Tychy - JKH GJS 
Jastrzębie

19:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - skróty meczów

19:50 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: 1/2 F (2): 
Tauron GKS Katowice - 
Comarch Cracovia Kraków

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 11

07:00 Bliżej natury
08:05 Szafa polska 1945 – 89; 

film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Kaszuby na Warmii i 

Mazurach; reportaż
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1020; 

telenowela TVP
10:50 Nie inaczej...; reportaż
11:15 Czekoladowa dynastia; 

film dokum.
12:05 Kamień, nożyce, papier 

– Cha Cha cha; cykl 
reportaży

12:15 Smaki polskie; magazyn 
kulinarny

12:30 Sekrety Stomatologii; 
odc. 15; magazyn

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Rachunek niedoli; 

reportaż
14:15 Szafa polska 1945 – 89; 

film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Nie inaczej...; 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 Rączka gotuje na 

beztydzień
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 Nie inaczej...; reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Szafa polska 1945 – 89; 

film dokum.
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Czekoladowa dynastia; 

film dokum.
02:15 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej - Skarby
02:20 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
02:40 Szafa polska 1945 – 89; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Nie inaczej...; reportaż
04:50 Rachunek niedoli; 

reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1020; 

telenowela TVP
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 15; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 27 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Henryk Wars – pieśniarz 
Warszawy; film dokum.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (77) 
Azja; cykl reportaży

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody – Głębiny mórz; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 13/13; 
serial TVP

09:45 Odkryć tajemnicę; 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

10:45 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

11:50 Spór o historię – 
Polskie królewny na 
obcych dworach; debata

12:35 Opowieści wigilijne 
spod Giewontu; widowisko

13:10 Polska i świat z 
historią w tle – Ostatnia 
Chopionka; cykl reportaży

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Klątwa von 
Fahrenheitów

14:05 „Sensacje XX wieku” 
– Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

14:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Desant; cykl 
dokumentalny

15:35 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – 
Pasja według księdza 
Jerzego; film dokum.

17:40 Czas honoru; odc. 54 
„Zawisza”; serial TVP

18:35 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Więzienie przy 
Montelupich; cykl 
reportaży

19:05 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 1-2; cykl 
dokumentalny

20:10 Brat Albert
20:45 Bizancjum: opowieść 

o trzech miastach; odc. 
3/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

21:50 Poldark – Wichry losu; 
odc. 3; serial; Wielka 
Brytania (2015)

23:00 Ambasador 
Spasowski; film dokum.; 
Polska (2009)

00:10 Barwy ochronne; film 
obyczajowy; Polska 
(1976)

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (77) 
Azja; cykl reportaży

02:35 Poldark – Wichry losu; 
odc. 3; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; mecz 
finałowy gry pojedynczej 
mężczyzn: Roger Federer - 
Marin Cilic

9:30 The World Games - 
Wrocław 2017: Ultimate 
frisbee; mecz finałowy 
drużyn mieszanych: 
Kolumbia - USA

11:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 1. mecz play-off 
w sezonie 2016/17: PGE 
Skra Bełchatów - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

13:50 The World Games - 
Wrocław 2017: Unihokej; 
mecz finałowy mężczyzn: 
Szwajcaria - Szwecja

16:00 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Tenis

16:30 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: The World Games

17:00 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Piłkarska 
reprezentacja Polski

18:00 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; ćwierćfinał

21:00 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; ćwierćfinał

23:10 Piłka nożna; 
Kazachstan - Polska. 
Pierwsza przeszkoda 
Biało-Czerwonych na 
drodze do mundialu w 
Rosji. 4 września 2016 
roku w Astanie Polacy 
mieli odnieść łatwe 
zwycięstwo....

1:20 Łyżwiarstwo figurowe
2:30 Cafe Futbol; wydanie 

świąteczne
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05:30 TELEZAKUPY
06:05 Jaka to melodia?; 

odc. 3705; teleturniej muz.
06:35 C. K. Dezerterzy; cz. 

II; komedia; Polska, 
Węgry (1985)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 27 

Terrorysta; serial TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

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

18/27 (36); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 9; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Rozwój geotermii i 
geotermiki w Polsce

12:55 Natura w Jedynce – 
Zimowa wyprawa 
puchacza śnieżnego; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

14:00 Elif; odc. 163; serial; 
Turcja (2014)

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

/198/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Śnieżne anioły; cz.1; 

film obyczajowy; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:George Erschbamer; 
wyk.:Kristy Swanson, 
Chris Potter, Colin 
Lawrence, Catherine 
Lough Haggquist

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

odc. 3706; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3231; 

telenowela TVP
18:40 Bez tożsamości; odc. 

9 cz.1; serial; Hiszpania 
(2016)

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

190; serial kryminalny 
TVP

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

program publicystyczny
23:25 Everest – kulisy 

wyprawy; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:RUTH SESSIONS

00:40 Miłość w Hongkongu; 
film sensacyjny; Niemcy 
(2014); reż.:Peter Gersina; 
wyk.:Veronica Ferres, 
Russell Wong, Herbert 
Knaup

02:20 Sprawa dla reportera
03:20 Szpiedzy w 

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

05:55 Rodzinka.pl; odc. 208 
„Rollercoaster” sezon 10; 
serial komediowy TVP

06:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat W 
drodze do Himba; cykl 
reportaży

07:05 M jak miłość; odc. 194
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1769; serial obyczajowy 
TVP

11:35 Na dobre i na złe; odc. 
509 - Lekcja słuchania; 
serial TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc. 52; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:35 Na sygnale; odc. 108 
„Być jak Banach”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Wielka rafa koralowa; 
odc. 3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

15:10 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 14; felieton

15:20 Rodzinka.pl; odc. 200 
„Zapisałaś w chmurze?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 201 
„Upiorne urodziny” sezon 
10; serial komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 97 
ed. 3; teleturniej

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

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

3/100; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1769; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1770; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów – Urzędnik; 
program rozrywkowy

21:05 The Good Doctor; odc. 
3; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Śniadanie do łóżka; 
komedia; Polska (2010); 
reż.:Krzysztof Lang; 
wyk.:Tomasz Karolak, 
Małgorzata Socha, Piotr 
Adamczyk, Izabela Kuna, 
Iwona Bielska, Wojciech 
Solarz

23:30 Belfegor – upiór 
Luwru; Film fantasy; 
Francja (2001); reż.:Jean-
Paul Salomé; wyk.:Sophie 
Marceau, Fredric 
Diefenthal, Michel 
Serrault, Julie Christie

01:15 Medicus; dramat 
historyczny; Niemcy 
(2013); reż.:Phillip Stoelzl; 
wyk.:Tom Payne, Stellan 
Skarsgard, Oliver 
Martinez, Ben Bengsley

04:00 Art Noc: Niekoniecznie 
jest źle - piosenki Lecha 
Janerki

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (586); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (91); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (578); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (211); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (392); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2597); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (638); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (82); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (70); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2598); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (447); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci Waldka i Marioli, a 
także sąsiadów 
Paździochów i Arnolda 
Boczka.

20:05 50 pierwszych randek; 
komedia romantyczna, 
USA 2004. Zakochany 
Henry codziennie na nowo 
musi zdobywać miłość 
Lucy.

22:15; Sypiając z wrogiem; 
thriller, USA 1991

0:25 Dziewczyna warta 
grzechu; komedia, 
Niemcy/USA 2014. 
Reżyser Arnold przybywa 
do Nowego Jorku, by 
wystawić sztukę. Umila 
sobie pobyt w mieście, 
korzystając z usług damy 
do towarzystwa,...

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5174) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(6/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Carpaccio z łososia 
(26/40) - program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2153) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (515) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (258) - 
program

13:00 19 + (135/165) - 
program

13:30 19 + (136/165) - 
program

14:00 Szpital (401) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (259) - 
program

17:00 Ukryta prawda (516) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (402) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7302)
19:35 Sport (7285)
19:45 Pogoda (7282)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(45/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5175) - 
program.  

20:10 Doradca smaku – 
Wątróbka drobiowa z 
owocami (15/40) - 
program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2605) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (35/118) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
14 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Gorąca laska - 
komedia, USA 2002. 
Śliczna Jessica (Rachel 
McAdams) jest gwiazdą 
drużyny cheerleaderek. 
Zarozumiała nastolatka 
uważa siebie za istotę 
doskonałą. Znakomicie 
bawi się robiąc drobne 
złośliwości swoim 
koleżankom…

00:45 Piekne istoty - film 
przygodowy, USA 2013. 
Ethan jest zupełnie 
zwyczajnym nastolatkiem, 
ale skrywa pewną 
tajemnicę – od wielu 
miesięcy śni o pewnej 
dziewczynie. Gdy pewnego 
dnia spotyka ją na 
szkolnym korytarzu, jego 
życie zmienia się na 
zawsze, podobnie jak losy 
wielu mieszkańców 
Gatlin…

03:20 Uwaga! (5175) - 
program.  

03:45 Moc Magii (351/355) - 
program

05:05 Nic straconego 

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

07:00 Gwiazdy Polskiego  
Kabaretu; factual, Polska

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

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze

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. 7

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 10

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 55

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 56

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 28

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 29

17:05 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska 
2016

18:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 7

19:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 8

20:00 Kariera Nikosia 
Dyzmy; komedia, Polska 
2002. Pracownik zakładu 
pogrzebowego - Nikoś 
Dyzma - obdarzony 
zdolnością wygłaszania 
porywających 
przemówień, zdobywa 
zaproszenie na 
dyplomatyczny raut…

21:55 Dzień świra; komedia, 
Polska 2002. Adaś 
Miauczyński, 49-letni 
rozwiedziony polonista, 
żyje w kręgu swoich 
natręctw nie potrafiąc 
wyrwać się z nudy i rutyny 
dnia codziennego…

23:30 Miś; komedia, Polska 
1980. Ryszard Ochódzki, 
zwany Misiem, jest 
prezesem klubu 
sportowego „Tęcza”. Ma 
wyjechać za granicę. 
Zostaje jednak zatrzymany, 
ponieważ z jego paszportu 
wyrwano kilka kartek…

02:00 Ale numer!; Polska 
2017

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 40; serial TVP

06:20 Noce i dnie; odc. 2/12 
- Piotruś i Teresa; serial 
TVP

07:25 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:35 Komisarz Alex; odc. 
106 - W pogoni za 
wiecznym życiem; serial 
kryminalny TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 190 
„Aukcja marzeń” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 191 
„Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
96 - Wybory serca; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
645 Palec losu; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 192 
„Braterska kasa” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 222; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; odc. 122 - 
Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; odc. 
98 - Święta Rodzina; serial 
kryminalny TVP

23:55 Trójkąt Bermudzki; 
film kryminalny; Polska 
(1987)

01:40 Mrok; odc. 1/8 - 
Interes życia; serial 
kryminalny TVP; Polska 
(2006)

02:40 Mrok; odc. 2/8 - Być 
czy mieć; serial 
kryminalny TVP

03:40 Noce i dnie; odc. 2/12; 
serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 190; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2355
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Wiosenny polski obiad
06:35 Kraj się śmieje – 

Publiczność interaktywna 
(2)

07:40 Jeden z dziesięciu; 
20/99; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (61) - PRL

09:10 Koło fortuny; odc. 17 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz cz. 1

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /110/ - 
„Zwierzenia kontestatora” 
- TSA

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /75/ - „Jedwab” 
- Róże Europy

11:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /15/ - „Jeszcze 
się tam żagiel bieli” - Alicja 
Majewska

11:25 Pojedynek nie na żarty 
(7) - Ireneusz Krosny 
kontra Tomasz Jachimek

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. 2355
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012; widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Niezwykły czosnek 
niedźwiedzi; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (69) - 
Anakonda - Polowanie; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 17 (65) Walia - 
„Przez góry”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (298); serial 
komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(8) - Ireneusz Krosny/
Tomasz Jachimek - 
Ostatnie starcie

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (62) - z kabaretem 
Jurki

22:15 Kierunek Kabaret – 
Kabaretowe wpadki; /37/

23:10 KabareTOP Story; /7/ - 
„Soyka”

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (22); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 16 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 6 Letni Festiwal 
Kabaretowy Koszalin 
2000. Camping Europa 
(1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Z 
Kolbergiem przez świat

05:20 Ukryta prawda (109) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (220) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (153) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(16/18) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (207) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (208) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (495) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (154) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (394) - 
program sądowy

14:55 Szpital (221) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 3 
(12/13) - serial.

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(17/18) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (209) - serial 
obyczajowy. Ula 
przywraca Marka do pracy 
w firmie. Piotr mówi Uli, 
że dla niej zrezygnuje z 
wyjazdu do USA. 

18:30 Brzydula (210) - serial 
obyczajowy. Piotr czeka 
na decyzję Uli. Ona jest 
pochłonięta pracą nad 
nową kolekcją, pomaga jej 
Marek. W rezultacie Ula 
zapomina o spotkaniu z 
Piotrem. 

19:00 Ukryta prawda (496) - 
program obyczajowy

20:00 Noce w Rodanthe - 
film obyczajowy, USA/
Australia 2008

22:05 Oszuści (8/10) - serial, 
USA

23:05 Niewierni (8/10) - 
serial, USA Serial w 
słodko-gorzki sposób 
opowiada o 
skomplikowanym życiu 
małżeństwa z długim 
stażem. Przy okazji 
pokazuje także różne 
sposoby radzenia sobie z 
kryzysem wieku 
średniego…

00:05 Sprawa O.J. 
Simpsona: Taśmy prawdy 
- film dokument, USA 
2015. O.J Simpson – 
jeden z najlepszych 
futbolistów w historii 
Ameryki. Komentator 
sportowy. Celebryta. 
Bardzo szybko stał się 
uwielbianym przez tłumy 
amerykańskim bohaterem. 
W 1994 roku został 
oskarżony o podwójne 
morderstwo. Ofiarami byli 
żona O.J. i jej przyjaciel…

01:50 Moc Magii (351/355) - 
program

04:05 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

04:35 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (11/13) - 
program lifestylowy

06:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (12/13) - 
program lifestylowy

06:50 Co za tydzień (831) - 
magazyn 

07:20 Ostre cięcie 4 (3/12) - 
program 

08:05 W dobrym stylu 2 
(9/12) - program 
lifestylowy

08:50 Sekrety lekarzy 3 
(11/12) - reality show 

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

10:35 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (1/13) - 
program rozrywkowy 

11:20 Perfekcyjna Pani 
Domu (10) - program 
rozrywkowy 

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

13:25 Afera fryzjera 5 (6/12) 
- program rozrywkowy 

14:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy 

14:55 Ostre cięcie 4 (3/12) - 
program 

15:40 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 
lifestylowy

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

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

co kupuję 8 (12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (14/15) - program 

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

19:55 Idealna niania 8 (3/6) 
- program obyczajowy 

20:40 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 (3/12) 
- magazyn 

22:25 Pani Gadżet 13 (9/12) 
- magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 5 
(9/12) - program 

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

(6/10) - program obycz. 
01:10 Zapytaj lekarza 
01:50 Seksualność XXI w. - 

dokument (dozwolone od 
lat 18)

03:05 W roli głównej - 
Tomasz Jacyków (1/17) - 
talk show 

03:30 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

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

04:20 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: 1/2 F (1): 
GKS Tychy - JKH GKS 
Jastrzębie

10:15 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: 1/2 F (2): 
Tauron GKS Katowice - 
Comarch Cracovia Kraków

12:20 Magazyn piłkarski 
FIFA

12:55 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 4; relacja; 
Wielka Brytania (2017)

14:00 Tenis ziemny - Abu 
Dhabi - runda wstępna (1)

16:00 Tenis ziemny - , Abu 
Dhabi - runda wstępna (2)

17:10 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: FINAŁ

20:15 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej mężczyzn w 
Gdańsku - 1/2 finału:

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 12

07:00 Kopalnia reportaży; 
reportaż

08:05 Druga młodość 
seniorów; film dokum.; 
Francja (2010)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1021; 

telenowela TVP
10:50 Sinusoida; reportaż
11:15 Uwięziony Prymas; film 

dokum.
12:05 Moja Amazonia; 

reportaż
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:30 Łódź kreatywna; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Nie inaczej...; reportaż
14:15 Druga młodość 

seniorów; film dokum.; 
Francja (2010)

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
676; magazyn

15:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Cena wojennego 
sukcesu

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 Sinusoida; reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Informator
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sztuka dyrygowania; 

program muzyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
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 Sinusoida; reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Druga młodość 

seniorów; film dokum.; 
Francja (2010)

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Cena wojennego 
sukcesu

01:20 Uwięziony Prymas; film 
dokum.

02:00 Tajemnice Książnicy 
Pomorskiej - Podróże

02:20 Smaki polskie; magazyn 
kulinarny

02:40 Druga młodość 
seniorów; film dokum.; 
Francja (2010)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Sinusoida; reportaż
04:50 Nie inaczej...; reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1021; 

telenowela TVP
06:20 Sinusoida; reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Cena wojennego 
sukcesu

06:50 Był taki dzień – 28 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Pasja według księdza 
Jerzego; film dokum.

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (78) - 
Słoń domowy; cykl rep.

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody – Pustynne 
serce Australii; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Dubler; film dokum.
09:50 Skrzyżowanie
10:45 Wszystkie kolory 

świata – Radżastan.; odc. 
29/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:10 Kryptonim muzeum
12:35 Pierwsza Cicha Noc; 

film dokumentalny; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

13:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Bez śladu

14:15 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 1; cykl 
dokumentalny

14:45 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 2; cykl 
dokumentalny

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – 
Berchtesgaden; cykl 
dokumentalny

15:40 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
3/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:45 Brat Albert
17:20 Był dwór; reportaż
17:50 Czas honoru; odc. 55 

„Kartka na murze”; serial 
TVP

18:45 Taśmy bezpieki – 
Czesław Kiszczak; cz. 1

19:20 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 3; cykl 
dokumentalny

19:50 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

20:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Modzele - 
odsłona druga

21:00 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
3/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

22:05 Poldark – Wichry losu; 
odc. 4; serial; Wielka 
Brytania (2015)

23:10 Spór o historię – 
Turcja i Polska; debata

23:50 Śledztwo w sprawie 
Bożego Narodzenia; film 
dokumentalny

00:40 Ośmiornica; odc. 3/12; 
serial; Włochy (1984)

01:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (78) - 
Słoń domowy; cykl 
reportaży

02:35 Poldark – Wichry losu; 
odc. 4; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; półfinał gry 
podwójnej mężczyzn: 
Ryan Harrison/Michael 
Venus - Łukasz Kubot/
Marcelo Melo

9:10 The World Games - 
Wrocław 2017: Fistball; 
mecz finałowy mężczyzn: 
Niemcy - Szwajcaria

11:20 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; finał mężczyzn: 
Grigor Dimitrov - David 
Goffin

13:30 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Biatlon

14:10 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Tenis

14:50 25 lat Telewizji 
Polsat: Wywiad z 
Łukaszem Kubotem

16:00 Łyżwiarstwo figurowe
17:00 Sportowe 

podsumowanie roku 
2017: Siatkówka

17:30 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Biatlon

18:00 Piłka nożna: Puchar 
Włoch; mecz 
ćwierćfinałowy

21:00 Piłka nożna: Puchar 
Włoch; mecz 
ćwierćfinałowy

23:10 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Boks

23:40 Boks: Gala w 
Uniondale z 1986 roku; 
waga ciężka: Mike Tyson - 
Steve Zouski

0:40 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Sporty motorowe

1:10 Tenis; Turniej 
Wimbledon; finał gry 
pojedynczej kobiet: 
Garbine Muguruza - 
Venus Williams

3:20 7. strefa; mag. siatkarski
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