
Na jasnogórskich błoniach doszło do 
incydentu podczas X Pielgrzymki Kibi-
ców. Zdaniem policji przyczyną zakłó-
ceń było celowe dążenie do konfronta-
cji uczestników jednej ze stron. - Oso-
by, które uczestniczyły w jednym ze 
zgromadzeń, po jego zakończeniu prze-
mieściły się na jasnogórskie błonia, 
gdzie weszły w tłum kibiców i rozwinę-
ły transparenty – mówi podkom. mgr 
Marta Ladowska, oficer prasowy czę-
stochowskich stróżów prawa.

Przypomnijmy, w sobotę na błoniach ja-
snogórskich doszło do konfrontacji pomię-
dzy pielgrzymującymi kibicami, a przed-
stawicielami Stowarzyszenia Demokra-
tyczna RP. Zgromadzenia odbywały się w 
różnych miejscach i oba były zabezpiecza-
ne przez policję. Nad bezpieczeństwem 
osób, które przybyły na Jasną Górę czu-
wało blisko 150 policjantów, zarówno 
umundurowanych, jak i w ubraniach cy-
wilnych.

- Od godziny 11.00 do 16.00 policjanci 
zabezpieczali inne zgromadzenie, zgłoszo-
ne przez Stowarzyszenie Demokratyczna 
RP na rogu al. Najświętszej Maryi Panny i 
ul. Popiełuszki w Częstochowie – wyjaśnia 
podkom. mgr Marta Ladowska. - Kamery 
monitoringu zarejestrowały, że policjanci 
byli na miejscu, a dodatkowo radiowóz stał 
przy zgromadzonych nieprzerwanie w cza-
sie zgromadzenia, a nawet po jego zakoń-
czeniu. Do godz. 16.00, czyli zakończenia 
zgromadzenia, nie odnotowaliśmy żadnego 
incydentu, wymagającego interwencji. Po-
licjanci nie ujawnili też w tamtym rejonie 
żadnej grupy osób, która atakowałaby 
zgromadzonych - zaznacza podkom. mgr 
Marta Ladowska.

Dwadzieścia minut po zakończeniu 

zgromadzenia Stowarzyszenia Demokra-
tyczna RP zarejestrowano na nagraniu z 
monitoringu miejskiego idącą al. Sienkie-
wicza w kierunku Jasnej Góry grupę osób, 
niosącą zwinięte transparenty i flagę. Oso-
by te weszły na teren jasnogórskich błoni i 
wmieszały się w tłum biorących udział w 
pielgrzymce kibiców. Byli to przedstawicie-
le Stowarzyszenia Demokratyczna RP, któ-
rym uczestnicy pielgrzymki siłą odebrali 
transparenty. - W miejsce to natychmiast 
skierowane zostały patrole policyjne. Całe 
zajście miało miejsce podczas odpalenia 
rac przez kibiców i prezentacji barw klubo-
wych. Przedstawiciele stowarzyszenia po-
deszli do policjantów, opisali całe zajście. 
Żadna z osób nie zgłaszała potrzeby udzie-
lenia pomocy medycznej, w związku z 
czym policjanci przewieźli je do komisaria-
tu, gdzie złożone zostało zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa, po-
legające na naruszeniu nietykalności cie-
lesnej, gróźb karalnych i zniszczenia mie-
nia w postaci 3 banerów i flagi – relacjonu-
je podkom. mgr Marta Ladowska.

Trwa wyjaśnianie szczegółów zdarzenia. 
Policjanci zabezpieczyli nagranie z monito-
ringu oraz materiał zdjęciowy. Przeanalizo-
wali także nagrania z telefonu alarmowe-
go. Okazało się, że w trakcie zajścia nikt 
nie zgłaszał u oficera dyżurnego często-
chowskiej komendy potrzeby interwencji.

Akta sprawy zostały przekazane do pro-
kuratury Rejonowej Częstochowa-Północ z 
wnioskiem o ocenę karnoprawną wobec 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
czynów karalnych, ściganych zarówno z 
oskarżenia publicznego, jak i z oskarżenia 
prywatnego oraz pod kątem naruszenia 
przepisów ustawy o zgromadzeniach pu-
blicznych.
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MPK Częstochowa

Umowa na zakup 
tramwajów podpisana!
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 O sporcie czytaj w kolejnym numerze

Jasna Góra
Policja: zgromadzenie celowo 

dążyło do konfrontacji
W częstochowskim 

MPK podpisano umowę 
na wyprodukowanie i 
dostarczenie do naszego 
miasta 10 nowych skła-
dów tramwajowych. Po-
jazdy – za kwotę ponad 
73 mln złotych – po-
chodzić będą od bydgo-
skiej firmy PESA.

– Codziennie na często-
chowskie tory wyjeżdża 
17 składów tramwajo-
wych. Gdy kupimy 10 ko-
lejnych, będziemy w sta-
nie zapewnić mieszkań-
com nowoczesny tabor. 
Dzięki temu będzie się jeź-
dziło znacznie wygodniej i 
bezpieczniej – podkreślał 
Mariusz Sikora, dyrektor 
MPK w Częstochowie.

– Cieszymy się, że ko-
lejny raz możemy współ-
pracować z Częstochową 
– mówi Robert Szot, dy-
rektor rynku tramwajo-
wego firmy PESA. Nowe 
tramwaje będą dostarcza-
ne systematycznie na 
przestrzeni kilku miesięcy 
– pierwsze pojawią się 
wiosną przyszłego roku, 
ostatnie jesienią. Będą to 
pojazdy o zbliżonych pa-
rametrach do jeżdżących 
po mieście od 2012 - sied-
miu, klimatyzowanych 
tramwajów typu Twist tej 

samej marki. - Oczywiście 
będą one dodatkowo 
wzbogacone o udogodnie-
nia dla pasażerów. Zosta-
ną wyposażone chociażby 
w biletomaty, cyfrowe 
ekrany informacyjne czy 
system sieci wi-fi. Zmody-
fikowane zostanie również 
samo nadwozie. Liczymy 
na to, że Częstochowa 
otrzyma kolejne dofinan-
sowanie i będziemy mogli 
– w ramach opcji dodat-
kowej - dostarczyć nie 10, 
a 15 pojazdów– podkreśla 
Robert Szot.

Przypomnijmy, że zakup 
nowoczesnego, niskopod-

łogowego taboru tramwa-
jowego jest częścią wielkiej 
modernizacji infrastruktu-
ry tramwajowej w naszym 
mieście, na którą miasto 
pozyskało dofinansowanie 
ze środków UE w kwocie 
ponad 144 mln zł. Oprócz 
nowych tramwajów, grun-
townej przebudowie ule-
gnie stara linia tramwajo-
wa od Północy do Rakowa. 
Cała inwestycja pochłonie 
ponad 200 mln zł. W tej 
kwocie zawarty jest wyda-
tek ponad 73 mln zł netto 
na zakup wspomnianych 
tramwajów.
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Okolicznościowe imprezy

Częstochowski rok  
praw kobiet

Warsztaty, debaty, edukacja pu-
bliczna w zakresie praw kobiet, upo-
wszechnianie zasady równości i rów-
nouprawnienia, promocja aktywnego 
udziału kobiet w życiu politycznym, 
społecznym i kulturalnym, mural po-
święcony Mieczysławie Biegańskiej to 
tylko niektóre działania przewidziane 
w zainaugurowanym właśnie Często-
chowskim Roku Praw Kobiet.

Rok 2018 został ustanowiony przez 
Sejm RP Rokiem Praw Kobiet – między in-
nymi w związku z  przypadającą setną 
rocznicą przyznania Polkom praw wybor-
czych.

Chcąc uczcić tę rocznicę, a  także pod-
kreślić wagę i znaczenie przestrzegania 
praw kobiet dla prawidłowego i  zrówno-
ważonego rozwoju miasta oraz by wyrazić 
szacunek dla wszystkich częstochowia-
nek, Prezydent Miasta przygotował zarzą-
dzenie, ustanawiające rok 2018 Często-
chowskim Rokiem Praw Kobiet.

Działanie takie ma służyć zwróceniu 
uwagi na to, jak ważne w  naszym co-
dziennym życiu jest przestrzeganie zasa-
dy równości i niedyskryminacji ze wzglę-
du na płeć. –  Chciałbym, aby w tym ro-
ku – Roku Kobiet – działania na rzecz 
równości zostały szczególnie zintensyfi-
kowane. W Częstochowie zostanie podję-
tych szereg inicjatyw, mających na celu 
promowanie równouprawnienia oraz ak-
tywnego udziału kobiet w życiu społecz-
nym, politycznym i  kulturalnym  – za-
powiedział prezydent.

W tym roku Częstochowa po raz pierw-
szy przyłączy się do międzynarodowej 
kampanii społecznej „Nazywam się Mi-

liard / One Billion Rising” skierowanej 
przeciwko przemocy wobec kobiet. 14  lu-
tego cały świat protestuje przeciwko prze-
mocy wobec kobiet, tańcząc. Stanie się to 
także na placu Biegańskiego. Szczegóły 
akcji zainicjowanej w Częstochowie przez 
stowarzyszenie Pasja do życia – poniżej. – 
Już w marcu zapraszamy na debatę po-
święconą językowi, do licznych działań 
włączą się też częstochowskie instytucje 
kultury– powiedziała Agata Wierny, peł-
nomocniczka prezydenta ds. równych 
szans.

Obchodom przez cały rok towarzyszyć 
ma postać Mieczysławy Biegańskiej.

–  Dojmującym przykładem braku 
równości w życiu publicznym jest mał-
żeństwo Mieczysławy i Władysława Bie-
gańskich  – powiedziała Agata Wierny. –  
On powszechnie znany w kraju lekarz, 
społecznik, etyk, jest na różne sposoby 
uhonorowany w mieście, w którym spę-
dził większość swojego życia zawodowe-
go – jego imię nosi najważniejszy plac 
Częstochowy, szpital, biblioteka. Tym-
czasem Mieczysława Biegańska była 
działaczką społeczną, to właśnie m.in. jej 
zawdzięczamy fakt, że możemy w tym ro-
ku świętować 100-lecie uzyskania przez 
Polki praw wyborczych. Przez wiele lat 
swojego życia prowadziła kursy eduka-
cyjne dla mieszkanek i mieszkańców 
Częstochowy, to ona zajęła się organiza-
cją biblioteki, której powstanie zainicjo-
wał jej mąż Chciałabym, żeby w tym ro-
ku Mieczysława Biegańska zajęła należ-
ne jej miejsce w przestrzeni publicznej 
naszego miasta – podsumowała Agata 
Wierny.
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Dla uczniów szkół specjalnych

Projekt wart ponad  
2 miliony

  Uśmiechnięta szkoła – to nazwa 
wartego prawie 2 mln 700 tys. zł pro-
jektu, który poprawi jakość edukacji 
uczennic i uczniów 5 szkół specjal-
nych w Częstochowie. Także pracują-
cy w nich pedagodzy podniosą dzięki 
niemu swoje kwalifikacje. 90 procent 
wartości projektu to dofinansowanie, 
które miasto zdobyło ze środków UE.     

Projekt będzie realizowany do końca 
2019 roku w 5 częstochowskich pu-
blicznych szkołach specjalnych – Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym nr 5, Zespole Szkół 
Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, Ze-
spole Szkół Specjalnych nr 28 oraz Ze-
spole Szkół Specjalnych nr 45.   

Celem ,,Uśmiechniętej szkoły” jest po-
prawa jakości edukacji dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością. Wsparciem zo-
stanie objętych łącznie 189 uczniów i 
uczennic z niepełnosprawnościami, a 68 
pracujących z nimi na co dzień nauczy-
cieli i nauczycielek podniesie swoje 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Oferta wszystkich biorących udział w 
projekcie placówek zostanie poszerzona 
o zajęcia rozwijające tzw. kompetencje 
kluczowe oraz zajęcia specjalistyczne. 
Będą to m.in. zajęcia rozwijające umie-
jętność uczenia się przez bajkoterapię, 
rozwijające kompetencje przyrodnicze, 
informatyczne, matematyczne czy umie-
jętność porozumiewania się w języku 
angielskim. Uczennice i uczniowie sko-
rzystają m.in. z zajęć usprawniających 
wzrok, słuch czy zdolność ruchową, a 
także specjalistycznych terapii – jak np. 

Biofeedback, terapii Tomatis (dla osób z 
zaburzeniami uwagi słuchowej), terapii 
metodą Warnkego (dla osób z centralny-
mi zaburzeniami przetwarzania słucho-
wego), terapii zaburzeń przetwarzania 
sensorycznego, dogoterapii, terapii ręki 
czy integracji sensorycznej.

Z kolei dla pedagogów przewidziano 
jedno- i kilkudniowe szkolenia doskona-
lące z zakresu m.in. terapii neurobiolo-
gicznej, symultaniczno-sekwencyjnej 
nauki czytania, tzw. programowania ję-
zyka dla dzieci z zaburzeniami komuni-
kacji, sensomotoryki czy praktyk zastę-
powania agresji.

Dla szkół zostanie także zakupiony 
specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dy-
daktyczne, np. kompletny zestaw do te-
rapii Biofeedback, sprzęt do terapii To-
matis, urządzenie do regularnego trenin-
gu metodą Warnkego, a także pomoce 
wspomagające rozwój równowagi, spraw-
ności ruchowej, dotyku czy wzroku na 
potrzeby terapii integracji sensorycznej. 
Placówki wzbogacą się również o pomoce 
dydaktyczne takie jak projektor i tablica 
multimedialna, tablety (na potrzeby zajęć 
rozwijających kompetencje informatycz-
ne) czy atlasy multimedialne.

Wartość projektu wynosi prawie 2 
mln 700 tys. zł – w tym dofinansowanie 
w wysokości ponad 2 mln 400 tys. zł 
(czyli 90 procent łącznej wartości całego 
projektu).

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020.
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Ponad 3600 kuponów

Rekordowa kawiarenka  
dla seniora!

Ponad 3600 kuponów 
uprawniających do zakupu ka-
wy lub herbaty za symbolicz-
ną złotówkę wydano w ra-
mach dziesiątej edycji akcji 
„Kawiarenka dla seniora”. To 
rekordowa liczba!

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej akcję „Kawiarenka dla 
seniora” realizuje od 2008 roku. 
Od samego początku założenie 
jest takie samo: aktywizowanie 
częstochowskich seniorów i 
umożliwienie im pełniejszego 
udziału w życiu społeczności lo-
kalnej.

Tegoroczna akcja w ramach, 
której rozdawane były karnety 
uprawniające do wypicia aroma-
tycznej kawy lub dobrej herbaty 
za symboliczną złotówkę, ruszy-
ła w maju. Beneficjentami byli 
mieszkańcy Częstochowy, którzy 
ukończyli 60. rok życia. Nie li-
czyła się wysokość dochodu, wy-
starczyło jedynie zgłosić się do 
wyznaczonych punktów i ode-
brać kupon, a następnie zreali-
zować go w wybranym lokalu.

„Kawiarenki dla seniora” nie 
udałoby się jednak kontynuować, 
gdyby nie chęć współpracy czę-
stochowskich restauratorów oraz 
właścicieli klubów i kawiarni. – 
Z roku na rok obserwujemy coraz 
większe zainteresowanie naszą 
akcją, zarówno wśród samych se-
niorów, jak i restauratorów – za-

znaczał prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. – W ostatniej edycji 
akcji kawę i herbatę za symbolicz-
ną złotówkę serwowano w 15 lo-
kalizacjach. W porównaniu z ro-
kiem ubiegłym to o trzy lokale 
więcej – dodał.

Warto wspomnieć, że udział w 
„Kawiarence dla Seniora”  brali  
zarówno seniorzy indywidualni, 
jak i ci  objęci pomocą i wspar-
ciem  organizacji np.  Często-
chowskiego  Centrum Aktywno-
ści Seniorów.  Do kawiarni chęt-
nie udawali się także w ubiegłym 
roku  mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Częstochowie  przy  
ul. Kontkiewicza 2.

Start  kolejnej edycji „Kawia-
renki dla Seniora” planowany  
jest na przełomie maja i czerwca.

Lista lokali „Kawiarenka dla 
seniora 2017”

l Restauracja TORRA  – Cz-wa, 
ul. Racławicka 2,

l Klub PARADOKS  – Cz-wa, ul. 
Wilsona 16 (budynek Filhar-
monii),

l Restauracja TOPOLLINO –  
Cz-wa, al. NMP 67,

l Restauracja POP-ART –  Cz-
-wa, Skwer Solidarności,

l Kawiarnia CAFE BELG –  Cz-
-wa, al. NMP 32,

l Kawiarnia CAFFE DEL COR-
SO –  Cz-wa, al. NMP 53,

l Gospoda Rybna –  Cz-wa, ul. 
Focha 16,

l Gospoda ZŁOTY GARNIEC –  
Cz-wa, ul. Iglasta 8,

l Klubokawiarnia PESTKA  – 
Cz-wa, al. NMP 37 lok. 17,

l Kawiarnia ALTIS CAFE PĄCZ-
KARNIA  – Cz-wa, al. NMP 16,

l Restauracja GOURMET DEL 
CORSO  – Cz-wa, al. NMP 59,

l Kawiarnia TUTANCHAMON 
CAFE  – Cz-wa, ul. Wały Dwer-
nickiego 11 pawilon 7

oraz nowe lokale, które dołączyły 
w 2017 roku:
l Klubokawiarnia „ALTERNA-

TYWA 21”  – Cz-wa, ul. Miel-
czarskiego 20,

l Kawiarnia „CZEKOLADOWY 
RAJ”  – Cz-wa, al. NMP 37 lok. 
14,

l Kawiarnia „CAFE 29”   
– Cz-wa, al. NMP 29.
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Cmentarz Kule

73. rocznica zakończenia 
okupacji hitlerowskiej

Na cmentarzu Kule odbyła 
się uroczystość upamiętnia-
jąca 73. rocznicę zakończe-
nia okupacji hitlerowskiej w 
Częstochowie.

Podczas symbolicznej uroczy-
stości przedstawiciele władz 
miasta, z zastępcą prezydenta 
Ryszardem Stefaniakiem na cze-
le oraz służb mundurowych zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze w 

miejscu spoczynku radzieckich 
żołnierzy, poległych w styczniu 
1945 roku w Częstochowie.

Organizatorem uroczystości 
był Wydział Kultury, Promocji i 
Sportu Urzędu Miasta Często-
chowy.

Na cmentarzu znajduje się 88 
mogił zbiorowych oraz 222 mogi-
ły indywidualne żołnierzy ra-
dzieckich.
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Jubilaci z orderami

Dwudziestu czterem parom z tere-
nu Gminy Żarki został przyznany Me-
dal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Uroczystość odbyła się w budyn-
ku Domu Kultury w Żarkach.

–  Jesteście Państwo dla swoich ro-
dzin i nie tylko dla rodzin – wzorem.  
Spędziliście ze sobą 50 lat w szczęściu i 
radości, ale pewnie też rozwiązując pro-
blemy i zderzając się z troskami codzien-
nego dnia – powiedział burmistrz Miasta i 
Gminy Żarki  Klemens Podlejski.

– Dzisiaj nawet mały konflikt między 
małżonkami prowadzi do rozpadu związ-
ku. Wasze małżeństwa przetrwały próbę 
czasu –  Joanna Jarosz, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Żarkach.

– Składamy gratulacje i życzymy jesz-
cze wielu wspólnych lat razem. Życzymy 
spełnienia marzeń, bo zawsze jest na nie 
pora   – życzyła  Stanisława Nowak, prze-

wodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach w 
imieniu własnym i radnych. 

Prezydent RP Andrzej Duda wyróżnił 
medalami następujące pary: Emilię i Lu-
cjana Kołaczów, Stanisławę i Tadeusza 
Ptasińskich , Mariannę i Józefa   Hoca-
siów, Danutę i Romana Chmielewskich, 
Teresę i Adolfa Pyka-Siecińskich, Teresę 
i Zygmunta Cesarzów, Janinę i Wiesła-
wa Chodaków, Elżbietę i Jana Chudych, 
Annę i Mariana Piątkowskich, Zofię i 
Stanisława Szpaków, Janinę i Stanisła-
wa Bublów, Joannę i Henryka Psyków, 
Zofię i Józefa Sołtysiaków, Janinę i Jana 
Bułów, Natalię i Antoniego Romanczy-
ków, Wandę i Tadeusza Misztów, Marię i 
Stanisława Kowalów, Barbarę i Krzysz-
tofa Leszków, Annę i Ryszarda Skorków, 
Genowefę i Feliksa Muchów, Barbarę i 
Janusza Lojtków, Krystynę i Mieczysła-
wa Skurków, Krystynę i Adama Skor-
ków, Marię i Stanisława Kotów. 

K o l e j n i 
m i e s z k a ń c y 
gminy Koniec-
pol mogą się 
cieszyć z bieżą-
cej wody w kra-
nie. Z udziałem 
wojewody ślą-
skiego Jarosła-
wa Wieczorka 
oraz wicewoje-
wody Mariusza 
Trepki odbyło 
się uroczyste 
uruchomienie 
w o d o c i ą g u . 
Dzięki zakoń-
czeniu tego 
etapu budowy 
woda popłynęła 
w kranach 
mieszkańców 
miejscowości: 
Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dą-
browa, Piaski-Pękowiec i Teodorów.

To już drugi etap budowy sieci wodo-
ciągowej w gminie Koniecpol. Dokładnie 
rok temu wojewoda Jarosław Wieczorek 
wziął udział w uroczystym oddaniu do 
użytku sieci wodociągowej, która zaopa-
trzyła w wodę mieszkańców miejscowości: 
Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Za-
łęże, Oblasy.

–  To jest bardzo ważny dzień dla 
mieszkańców gminy Koniecpol […] Mamy 
dzisiaj tą ogromną satysfakcję, że ten 
kolejny etap możemy zamknąć. To jest 
ponad 5-milionowa inwestycja, 450 osób 
będzie mogło na święta cieszyć się bieżą-
cą wodą. […] To jest sukces zbiorowy bar-
dzo wielu   ludzi  – mówił wojewoda.

W ramach ficjalnego otwarcia wodociąg 
został poświęcony przez księdza, a woje-
woda Jarosław Wieczorek wraz z burmi-
strzem Koniecpola Ryszardem Suligą do-
konali uroczystego odkręcenia kurka 
z wodą. Najważniejszym elementem uro-
czystości były jednak wyrazy wdzięczno-
ści mieszkańców Koniecpola, którzy na 
ręce wojewody złożyli kwiaty oraz podzię-

kowania wicepremier Beacie Szydło za 
okazaną pomoc i wsparcie.

Wizyta w Rudnikach była także okazją 
do odwiedzenia Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych i wigilijnego 
spotkania z mieszkańcami. Wojewoda 
Wieczorek wpisał się też, jako pierwszy, 
do księgi pamiątkowej Rudnik.

k   k   k
Problem związany z brakiem wody 

w gminie Koniecpol pojawił się latem 2015 
roku, kiedy to wyschły studnie i ok. 1,5 
tys. osób zostało pozbawionych dostępu 
do bieżącej wody. Ze względu na nieko-
rzystną sytuację finansową i wprowadzo-
ny plan naprawczy, który wyklucza doko-
nywanie inwestycji z własnych środków 
gminy, rozpoczęcie budowy wodociągów 
było jednak niemożliwe. Po otrzymaniu li-
stu od mieszkańców z prośbą o wsparcie, 
w styczniu 2016 roku Koniecpol odwiedzi-
ła ówczesna premier Beata Szydło, która 
obiecała pomoc finansową na budowę no-
wej sieci wodociągowej. W ubiegłym roku 
oficjalnie ruszyła budowa wodociągów. 
Rozpoczęcie prac było możliwe między in-
nymi dzięki wsparciu udzielonemu z bu-
dżetu państwa oraz uruchomieniu rezer-
wy Wojewody Śląskiego.

Woda dla Koniecpola

ŻARKI

Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera 
w Żarkach wygrała jubileuszowy, 10. 
konkurs na „Wieczernikową choin-
kę” na Jasnej Górze. W rywalizacji 
wzięło udział 16 przedszkoli i 24 
szkoły z archidiecezji częstochow-
skiej, ubierając 40 choinek.

Z okazji 100. rocznicy odzyskanie nie-
podległości, zgodnie z zaleceniami organi-
zatorów, choinkę ustrojono w barwy na-
rodowe. Na drzewku można zobaczyć go-
dło,   kontury Polski oraz łańcuch - sym-
bol okowów w okresie niewoli, bombki z 
wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski   
oraz ważnymi dla każdego Polaka datami. 
- Jesteśmy bardzo dumni, że wygraliśmy 
tegoroczny konkurs. Uczestniczymy w 
nim od 10 lat - mówi  Danuta Radosz, ka-
techetka, opiekunka uczniów uczestni-
czących w konkursie. W tym roku dzieci z 
jeszcze większym zaangażowaniem przy-
stąpiły do projektu, wykonując biało-czer-
wone ozdoby przypominające o 100-leciu 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Ideą choinki, uczczenia wielkiego jubile-
uszu żyła cała szkoła. Wykonanie tych 
ozdób służyło wychowaniu patriotyczne-
mu uczniów, ukazaniu prawdziwych war-

tości , które nauczyciele naszej szkoły 
przekazują na wszystkich zajęciach, 
uwrażliwiając na czystość i piękno mowy 
ojczystej, ucząc szacunku do symboli na-
rodowych i wszystkiego co polskie – pod-
kreślała.

Ozdobione przez dzieci choinki oce-
niali pielgrzymi odwiedzający Jasną Gó-
rę. Oddali blisko 33 tysiące głosów. 
Szkoła z Żarek otrzymała ich ponad dwa 
i pół tysiąca. Na Jasnej Górze przedstawi-
ciele uczniów i opiekunów otrzymali pa-
miątkowy dyplom ze zdjęciem choinki, 
ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej i grę historyczną o tematyce 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dyplomy i nagrody wręczał przeor Jasnej 
Góry, ojciec  Mirosław Waligóra.  

Ceremonię wręczenia nagród uświetni-
ła Jasnogórska Orkiestra Dęta, której dy-
rygent   M.Piątek uroczystym uderzeniem 
w gong zainaugurował obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości.  Choinki oglą-
dać można w jasnogórskim wieczerniku 
do środy popielcowej. Ozdoby choinkowe 
przygotowywane były pod kierunkiem 
nauczycieli   Danuta Radosz,     Anna 
Łyszczarz, Aleksandra Grzywnej, Małgo-
rzata Stencel.

Najpiękniejsza wśród 
choinek

44 wolontariuszy kwestowało w gmi-
nie Żarki podczas finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. W sumie 
udało się zebrać 16 772,83 zł.

Jako pierwsi zatańczyli uczniowie  
Szkoły Podstawowej w Jaworzniku.  Po 
ich występie na scenie zaprezentował się 
Teatr Odjazd z Żarek w etiudzie „W po-
goni za Elfami”.  Kolejnym punktem pro-
gramu były prezentacje taneczne  Koła 
Tanecznego i wszystkich grup z Przed-
szkola w Żarkach.  Potem, również ta-
necznie zaprezentowały się dzieci ze  
Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

Następnie, zebrani na Finale, mogli po-
dziwiać wokalne i taneczne  występy 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przy-
bynowie.   Po nich, na scenie zaprezento-
wali się podopieczni  Nauki Gry na In-
strumentach z Domu Kultury w Żar-
kach, których przygotował instruktor – 
Dariusz Kurzak.  Kolejnym punktem pro-
gramu był pokaz  wokalny i taneczny 
Ogniska Baletowego w Żarkach.   Potem 
na scenie zagrali i zaśpiewali uczniowie z   
zespołu  Iskra ze Szkoły Podstawowej w 

Żarkach.  Następnie przyszedł czas na 
występy taneczne uczniów ze  Szkoły 
Podstawowej w Żarkach i podopiecznych 
Zumba Kids z Positive Energy.

I to nie był koniec pokazów tanecznych, 
na scenie bowiem zagościli tancerze HTF 
Kids z Domu Kultury w Żarkach i goście 
zaproszeni – HTF Crew.  Kolejnym punk-
tem programu były prezentacje wokalne 
podopiecznych  Studia Piosenki Marleny 
Labochy z Domu Kultury w Żarkach. Po 
nich zagrali, zaśpiewali i zatańczyli 
uczniowie Gimnazjum w Żarkach.  Po 
prezentacjach naszych wspaniałych, mło-
dych artystów przyszedł czas na tradycyj-
ne rockowe granie w wykonaniu  Zespołu 
STIP z Kielc.  Przed ostatnim punktem 
programu wystrzelone zostało Światełko 
do Nieba.    Po pokazie sztucznych ogni, 
zagrał nasz żarecki zespół –  Jura Brass 
Band.

Atrakcjami dodatkowymi w trakcie Fi-
nału były: loteria fantowa, licytacje ga-
dżetów WOŚP, ciasta i napoje, kalenda-
rze LKS Zieloni Żarki i   warsztaty flory-
styczne przygotowane przez Kwiaciarnię 
Floresy - Agnieszka Noskowicz.

Blisko 20 tysięcy dla 
Orkiestry

ŻARKI

oprac. kg

KONIECPOL



Policjanci muszą być przygotowani 
na różne, czasami bardzo nietypowe 
zgłoszenia. Mundurowi z Piekar Ślą-
skich otrzymali informację dotyczącą 
konia biegającego w pobliżu drogi. Aby 
zwierzę nie stworzyło zagrożenia dla 
siebie i innych uczestników ruchu dro-
gowego, konieczne było zabezpiecze-
nie skrzyżowania. Dzięki działaniom 
podjętym przez policjantów, koń trafił 
już do właściciela.

Dyżurny piekarskiej jednostki na miej-
sce niecodziennej interwencji skierował 
patrol ruchu drogowego. Policjanci jadąc 
na miejsce interwencji mieli świadomość 
zagrożenia, jakie stwarza koń biegający 
swobodnie w pobliżu skrzyżowania ulicy 
Sadowskiego z DK 94. Mundurowi, po 
szybkiej ocenie sytuacji uznali, że ko-
nieczne będzie zabezpieczenie skrzyżowa-
nia, przez które następnie przebiegło zwie-
rzę. Stróże prawa na bieżąco przekazywa-
li informacje dyżurnemu, który w tym 
czasie próbował ustalić właściciela konia. 
Obecni na miejscu policjanci cały czas 
śledzili poczynania zwierzęcia, które we-
szło na teren jednej z firm na terenie Sie-

mianowic Śląskich. Do dalszych działań 
zaangażowani byli policjanci z katowic-
kiego oddziału prewencji oraz komendy w 
Siemianowicach Śląskich. Niedługo póź-
niej ustalono właściciela konia, który nie 
zachował środków ostrożności przy pilno-
waniu swojego zwierzęcia, za co został 
ukarany zgodnie z kodeksem wykroczeń.
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Niecodzienna policyjna eskorta Tymczasowy areszt  
za kradzież rozbójniczą

Na ofiary wybierał kobiety

Zapobiegli nielegalnemu 
składowaniu odpadów

Mężczyzna, który w centrum miasta 
napadał na kobiety, został zatrzymany 
przez zabrzańskich policjantów. Na 
wniosek prokuratury sąd aresztował 
podejrzanego na okres 3 miesięcy. Za 
usiłowanie zgwałcenia i doprowadze-
nia do innej czynności seksualnej 
mężczyźnie grozi kara 12 lat więzie-
nia. Kara ta może zostać zwiększona o 
połowę, gdyż podejrzany działał w wa-
runkach recydywy.

Do zdarzeń z udziałem mężczyzny do-
szło w grudniu 2017 roku i styczniu 
2018 roku w rejonie przejścia podziem-
nego przy ulicy Damrota. Mężczyzna do-
puścił się trzech napaści na kobiety, któ-
re wczesnym rankiem przechodziły w tej 

okolicy. Zabrzańscy policjanci prowadzi-
li intensywne czynności zmierzające do 
ustalenia personaliów mężczyzny, a tak-
że jego zatrzymania. Podjęto również 
działania mające zwiększyć bezpieczeń-
stwo w rejonie tunelu. Dzięki tym działa-
niom podejrzany został zatrzymany i 
osadzony w policyjny areszcie. Zatrzy-
many to 53-letni mieszkaniec Zabrza, 
który wcześniej był już karany za prze-
stępstwa na tle seksualnym. Na wniosek 
prokuratury zabrzański sąd aresztował 
go na 3 miesiące. Za usiłowanie zgwałce-
nia i doprowadzenia do innej czynności 
seksualnej mężczyźnie grozi kara do 12 
lat więzienia. Kara ta może zostać zwięk-
szona o połowę, gdyż podejrzany działał 
w warunkach recydywy.

Bytomscy policjanci zapobie-
gli nielegalnemu składowaniu 
odpadów. Stróże prawa zatrzy-
mali na gorącym uczynku kieru-
jącego ciężarówką, której ładu-
nek miał zostać wysypany w By-
tomiu. Okazało się, że jest to 
transport odpadów tworzyw 
sztucznych z Niemiec, a miej-
scem docelowym miało być inne 
miasto w województwie śląskim. 
Za tego typu przestępstwo grozi 
do 5 lat więzienia.

Bytomscy policjanci z wydziału 
zwalczającego przestępstwa gospo-
darcze uzyskali informację, że do 
Bytomia ma przyjechać ciężarówka z nie-
legalnymi odpadami. W czwartek przed 
południem policjanci zauważyli podejrza-
nego TIR-a. Pojazd wjechał w rejon nie-
użytków przy ul. Konstytucji. Następnie 
kierowca ciężarówki rozpoczął wysypywa-
nie zawartości naczepy. Policjanci podjęli 
działania. Zatrzymano wysypywanie od-
padów i skrupulatnie sprawdzono doku-
menty przewozowe. Okazało się, że jest to 
transport tworzyw sztucznych z terenu 
Niemiec. Jednak miejscem docelowym 
miało być inne miasto w województwie 

śląskim. Ze względu na braki w doku-
mentacji przewozowej i podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa stróże prawa zatrzy-
mali naczepę z jej zawartością. Wezwano 
na miejsce straż pożarną celem sprawdze-
nia szkodliwości odpadów. Nie stwierdzo-
no, aby były one szkodliwe. Następnie ła-
dowarka załadowała na naczepę wysypa-
ne odpady. Na polecenie prokuratury na-
czepę z zawartością zabezpieczono. Teraz 
policjanci z bytomskiej komendy wyja-
śniają oraz ustalają osobą odpowiedzial-
ną za popełnione przestępstwo. Sprawcy 
grozi do 5 lat więzienia. 

Napadli na policjantów

Na sygnałach do szpitala

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego kierującego, który usiło-
wał rozjechać policjanta. Okazało się, 
że mężczyzna poruszał się przy-
właszczonym samochodem. To już 
drugi tak poważny akt agresji w sto-
sunku do sosnowieckich policjantów w 
ostatnim czasie.

Policjanci z komisariatu II zauważyli 
samochód, który poruszał się całą szero-
kością drogi, odbijając się od krawężni-
ków. Podejrzewając, że kierujący może 
być nietrzeźwy, postanowili go zatrzymać. 
Mężczyzna na znak policjanta zatrzymał 
się, jednak chwilę później ruszył i usiłował 
potrącić mundurowego. Dyżurny natych-
miast zarządził działania i już chwilę póź-
niej uciekinier zobaczył na swej drodze 
stojący w poprzek drogi radiowóz. Usiłu-
jąc go ominąć, uderzył w krawężnik i jego 
auto zatrzymało się. 30-latek usiłował 
kontynuować ucieczkę pieszo, jednak po 
chwili został zatrzymany. Samochód któ-
rym się poruszał, jak się okazało, został 
przez niego przywłaszczony. Po przepro-
wadzeniu wszystkich koniecznych czyn-
ności wróci on do właściciela. Sprawca 
trzeźwieje w policyjnym areszcie i oczeku-
je na przedstawienie zarzutów. Za czynną 
napaść na policjanta grozi mu 10 lat wię-
zienia. Oczywiście odpowie również za 
kierowanie pod wpływem alkoholu.

To już drugi w ostatnim czasie tak po-
ważny przypadek agresji wobec sosnowiec-
kich policjantów. W zeszłym tygodniu poli-
cjanci podejmowali interwencję w sprawie 
zakłócania ciszy nocnej w jednym z miesz-
kań w centrum miasta. Drzwi otworzył im 
zakrwawiony mężczyzna z nożem w dłoni. 
Usiłował zaatakować policjantów, po czym 
cofnął się do mieszkania i zabarykadował 
w jego wnętrzu. Furiat zaczął wyrzucać 
przez okno domowe sprzęty i meble. W ten 
sposób zniszczył zaparkowany pod oknami 
samochód sąsiada oraz policyjny radio-
wóz. Na miejsce skierowano antyterrory-
stów, którzy zatrzymali agresora. 29-letni 
mężczyzna również usłyszał zarzuty czyn-
nej napaści na policjantów, a sąd zdecydo-
wał o jego tymczasowym aresztowaniu na 
2 miesiące.

Na wiadukcie zjazdu z autostrady 
A-4 na drogę 86 policjanci Oddziału 
Prewencji Policji w Katowicach zare-
agowali na samochód stojący na pra-
wym pasie jezdni z włączonymi świa-
tłami awaryjnymi. W aucie znajdowała 
się kobieta, wymagająca pomocy le-
karskiej z powodu duszności i bólu w 
klatce piersiowej. Tydzień wcześniej 
była operowana. Kierujący nie znał 
drogi do szpitala. Na sygnałach uprzy-
wilejowania został przez policjantów 
przekonwojowany do szpitala, gdzie 
czekała powiadomiona już pomoc.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji 
w Katowicach, jadąc do służby wiaduk-
tem na autostradzie A-4, zauważyli na 
prawym pasie pojazd osobowy z włączo-
nymi światłami awaryjnymi. Stojący w 

tym miejscu samochód stwarzał zagroże-
nie dla pozostałych uczestników ruchu. 
Policjanci zatrzymali się i zabezpieczyli 
miejsce postoju. Kierujący był bardzo zde-
nerwowany i pytał o drogę do szpitala. 
Wyjaśnił, że pasażerka, którą przewozi, 
nagle dostała duszności i odczuwa ból w 
klatce piersiowej. Tydzień wcześniej prze-
szła operację. Mężczyzna nie znał drogi do 
najbliższego szpitala. Młoda kobieta była 
przytomna. Z uwagi na niebezpieczne 
miejsce zatrzymania i zagrożenie dla życia 
kobiety, policjanci podjęli decyzję o nie-
zwłocznym udzieleniu pilotażu dla pojaz-
du, w którym znajdowała się chora. Przy 
użyciu sygnałów uprzywilejowania, szyb-
ko i bezpiecznie dojechali do szpitala, 
gdzie czekał powiadomiony przez poli-
cjantów zespół ratunkowy. Pomoc przy-
szła na czas. oprac. kg

Rybniccy policjanci zatrzymali 
29-latka podejrzanego o rozbój. Jak 
ustalili śledczy, usiłował on ukraść ka-
setkę z pieniędzmi z jednego z rybnic-
kich lokali. Uciekając zaatakował pra-
cownika lokalu, który usiłował go ująć. 
Podejrzany usłyszał już prokuratorskie 
zarzuty. 29-latek został tymczasowo 
aresztowany na 3 miesiące.

W miniony weekend, dyżurny rybnic-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozbo-
ju. Do zdarzenia doszło w jednym z ryb-
nickich lokali. Na miejsce natychmiast 
udał się patrol policji. Zgłaszający powie-
dział interweniującym policjantom, że je-
den z klientów ukradł kasetkę z pieniędz-
mi. Jednak uciekając z lokalu przewrócił 
się, a kasetka wypadła mu rąk. Kiedy po-
krzywdzony dobiegł do niego, napastnik 

zaatakował go i uciekł.
Śledczy ustalili tożsamość sprawcy i 

następnego dnia mężczyzna został zatrzy-
many, a następnie osadzony w policyj-
nym areszcie. Okazało się, że to znany po-
licjantom 29-letni rybniczanin. Mężczy-
zna był w przeszłości wielokrotnie karny 
za przestępstwa przeciwko mieniu, a tak-
że odbywał karę pozbawienia wolności. 
Zebrany przez śledczych materiał dowo-
dowy pozwolił przedstawić podejrzanemu 
zarzut usiłowania kradzieży rozbójniczej. 
Prowadzący postępowanie policjanci wy-
stąpili do prokuratury z wnioskiem o tym-
czasowe aresztowanie. Sąd w Rybniku 
przychylił się do tego wniosku, aresztując 
podejrzanego na okres trzech miesięcy. 
Wkrótce też zadecyduje o jego dalszym lo-
sie. Za popełnione w warunkach recydy-
wy przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 
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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 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

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

ZGUBY

8 grudnia naprzeciwko Politechniki 
zgubiłem emeryturę 1100 zł. 
Łaskawego znalazcę proszę 
o kontakt tel. 34 324 05 52  

(prosić Lucjana) – znaleźne.

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 mieszkanie w Krakowie przy 
ul. Dąbrowskiego – niedaleko Parku 
Wodnego 34 m2, TBS, po remoncie. Duży 
balkon na południe. Cena 110.000 zł. 
Tel. 602 307 570 po godz. 1800

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 lokal użytkowy w Częstochowie 

35 m2 ul. Szajnowicza, duża witryna, siła. 3 
pomieszczenia + WC. CO opomiarowane.  
Możliwość wynajęcia. Tel. 602 307 570 po 
godz. 1800

n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 
handlowym STARA MLECZARNIA w 
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 

Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 1.300 zł/m-c. 
Tel. 602 307 570 po godz. 1800

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

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, 

czarny, etui, ładowarka, 1,5-letni. Stan b. 
dobry. Cena 380 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

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych, 

taneczno-ruchowych i umuzykalniających z 
dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł. 
Tel. 601 636 915

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

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 10 stycznia 2018 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 
 

99.000 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

MINI ONE 1.6 E, rok 
prod. 2002

 

9.900 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 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

 
15.900 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 BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   67.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

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

rok prod. 2010, krajowy, I – wł.    14.900 zł
n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  

rok prod. 1998 2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E + GAZ,  

rok prod. 2010, krajowy 9.900 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2006 7.900 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., 
F-ra VAT, serwisowany 26.900 zł

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

n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,  
5 drzwi, przebieg 77 tys. km 29.900 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 PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2008, krajowy, I – wł., 
F-ra VAT 15.900 zł

n RENAULT CLIO 1.2 E,  
rok prod. 2013, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 21.900 zł

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

n RENAULT FLUENCE 1.5 D,  
rok prod. 2015, sedan, krajowy,  
I –wł., F-ra VAT 36.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, krajowy  8.900 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 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 17 STYCZNIA  2018 r.

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3724; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; odc. 150 

Powietrze; magazyn
09:20 Dylematu 5; odc. 3/3 - 

Biznes; serial TVP
10:15 Dr Quinn; odc. 4; USA 

(1994)
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 22; serial 
obyczajowy; 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 – 
Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt – Te 
najmniejsze; serial 
dokumentalny; Francja 
(2015); reż.:Jean-Marc 
Dauphin

14:00 Elif; odc. 175; serial; 
Turcja (2014)

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

/206/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

12; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

48 - Ostatni gem; serial 
kryminalny TVP

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

odc. 3725; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3244; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

12; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Zdzisław Najder. 

Chciałem być lotnikiem; 
film dokumentalny; 
reż.:Mieczysław Voght

23:05 Wyrok skazujący; 
dramat; USA (2010)

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

01:30 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 10/12; 
serial; USA (2015)

02:25 Insha Allah. Krew 
Męczenników; film 
dokumentalny; reż.:Witold 
Gadowski, Maciej Grabys

04:10 Notacje – Piotr 
Szulkin. Mój krajobraz; 
cykl dokumentalny

06:10 Rodzinka.pl; odc. 221 
„Trzy gracje” sezon 11; 
serial komediowy TVP

06:40 Anny Bikont 
poszukiwania Ireny 
Sendlerowej

07:05 M jak miłość; odc. 207
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1782; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
520 - Niepewność; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 65; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 121 
„Spotkanie”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
VI odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 20; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1343; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 117 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

16; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

16/100; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 20; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1782; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1783; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Na dobre i na złe; odc. 
691; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

22:20 Kino relaks – Eks 
mojego życia; komedia 
romantyczna; Francja 
(2013); reż.:Dorothee 
Sebbagh; wyk.:Geraldine 
Nakache, Kim Rossi 
Stuart, Pascal Demolon, 
Sophie Cattani

23:50 Jedyna szansa; odc. 6; 
serial; Francja (2015)

01:05 Świat bez tajemnic – 
Brexit. Bitwa o Anglię; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

02:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; odc. 3/22; 
serial sensacyjny; Kanada, 
USA (2013)

02:55 Paradoks; odc. 10; 
serial kryminalny TVP

03:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 78; 
serial obyczajowy TVP

04:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 79; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (599); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (104); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (591); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (212); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (405); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2611); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (651); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (95); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (83); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2612); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (462); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego rodziny, 
a także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:05 Świat według 
Kiepskich (486); serial 
komediowy

20:40 Jeszcze większe 
dzieci; komedia, USA 
2013. Szalony powrót do 
lat młodości. Mężowie i 
ojcowie znów chcą się 
poczuć jak za dawnych 
dobrych czasów...

22:50 Szkoła uwodzenia 2; 
komediodramat, USA 
2000

0:45 Brzydka prawda; 
komedia romantyczna, 
USA 2009. Kobieta 
poszukująca swojego 
ideału zyskuje 
błyskotliwego doradcę 
sercowego.

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5192) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2166) - magazyn, Polska 
10:55 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(1/7) - program 

11:00 Ukryta prawda (528) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (270) - 
program

13:00 19 + (161/165) - 
program

13:30 19 + (162/165) - 
program

14:00 Szpital (414) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (271) - 
program

17:00 Ukryta prawda (529) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (415) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:30 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(2/7) - program 

19:40 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! (5193) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2614) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (46/118) - 
teleturniej

21:35 Krwawy sport - film 
sensacyjny, USA 1988. 
Frank W. Dux (Jean 
Claude Van Damme) to 
postać prawdziwa. Jako 
jedyny Amerykanin przez 
kilka lat zdobywał 
mistrzowski tytuł w 
nielegalnej olimpiadzie 
wschodnich sztuk walki 
organizowanej pod nazwą 
Kumite. W drodze do 
sławy Frank musiał 
pokonać wielu 
bezwzględnych wrogów, 
nie tylko na ringu…

23:20 Zabójcza broń II - film 
sensacyjny, USA 1989.  
Tym razem Martin Riggs i 
Roger Murtaugh 
otrzymują specjalne 
zadanie - mają pilnować 
Leo Getza (Joe Pesci) - 
koronnego świadka w 
procesie mafijnym…

01:50 MasterChef 6 (6/14) - 
program rozrywkowy  

03:20 Uwaga! (5193) - 
program 

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(16/50) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 11

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 19

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 23

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 12

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 70

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 41

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 42

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 12

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

20:00 Piąty wymiar; thriller, 
Australia, Wielka Brytania 
2009. Młoda dziewczyna  - 
Jess – płynie w rejs 
jachtem razem z 
przyjaciółmi. Podczas 
żeglugi ma złe przeczucia. 
Wkrótce okazuje się, że 
nie są one 
nieuzasadnione…

22:00 Nieuchwytny; akcja, 
USA 2008. Agentka FBI, 
Jennifer Marsh, ma za 
zadanie dopaść seryjnego 
mordercę, który 
umieszcza w Internecie 
zdjęcia swoich ofiar. 
Perwersyjny zabójca 
uzależnia szybkość 
uśmiercenia torturowanej 
ofiary od liczby widzów 
odwiedzających stronę z 
makabrycznym 
widowiskiem…

00:00 Zastępca; akcja, USA 
2006

01:55 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2015; odc. 6

03:00 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

03:30 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

04:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

05:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

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

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 1; serial TVP

06:05 Wojna domowa; odc. 
5/15; serial TVP

06:40 Wojna domowa; odc. 
6/15; serial TVP

07:15 Na sygnale; odc. 117; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 118; 
serial fabularyzowany TVP

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

09:20 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 4/12; serial 
komediowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 204; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 205; 
serial komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP; reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Cezary Żak, 
Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

12:20 Ranczo; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
109 - Ucieczka; serial 
kryminalny TVP; 
reż.:Wojciech Nowak; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Paulina Chapko, Tamara 
Arciuch, Rafał Cieszyński, 
Aleksandra Hamkało

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
110; serial krym. TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
658; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 118; 
serial fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 3; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 4; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 206; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
111; serial krym. TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 235; serial; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 5; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 6; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
112; serial krym TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
109; serial krym. TVP

01:15 Komisja morderstw; 
odc. 4/12; serial TVP

02:15 Komisja morderstw; 
odc. 5/12; serial TVP

03:05 Wojna domowa; odc. 
5/15; serial TVP

03:40 Wojna domowa; odc. 
6/15 - Trójka klasowa; 
serial komediowy TVP

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

05:55 Familiada; odc. 2368
06:25 Okrasa łamie przepisy 

– Orzechy i wiklina
07:00 Kraj się śmieje – 

Partnerzy i rywale (1)
08:05 Kabaretowy Klub 

Dwójki (71) - 
Równouprawnienie czy 
męska dominacja?

09:00 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (4)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /84/ - 
„Scyzoryk” - Liroy

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

11:20 Kabaretożercy (9); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Maciej 
Stuhr

13:20 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Ani Mru Mru

14:15 Familiada; odc. 2368
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie ryby w polskim 
winie; magazyn kulinarny

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(82) Mały Indianin; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 21 (78) Austria i 
Szwajcaria - „Dolina 
Paznaun”; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 8; serial TVP

20:15 Kabaretożercy (10); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (68) - Bracia

22:10 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (4) - Policjant 
cz. 2

23:05 Koło fortuny; odc. 34 
ed. 3; teleturniej

23:40 Tylko dla dorosłych - 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 2/; 
program satyryczny

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – A niech 
gadają - koncert zespołu 
Ich Troje; koncert

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Znamy się 
(nie) tylko z widzenia - 
jubileusz zespołu 
Trubadurzy; widowisko 
artystyczne

02:50 Kierunek Kabaret - 
Śmiertelnie poważny 
temat /39/

03:50 Rozrywka Retro – 
Aleja Gwiazd - recital 
Zdzisławy Sośnickiej

05:20 Ukryta prawda (126) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (233) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (166) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(11/23) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (233) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (234) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (508) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (167) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (407) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (234) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(15/24) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(12/23) - serial S-F, USA. 
Melinda i Sam wybierają 
się w podróż, która ma 
pomóc mężczyźnie w 
przypomnieniu sobie 
przeszłości…

17:55 Brzydula (235) - serial 
obyczajowy 

18:30 Dwóch i pół (5/22) - 
serial, USA

19:00 Ukryta prawda (509) - 
program obyczajowy 

20:00 Bez granic - 
melodramat, USA/Niemcy 
2003. Jest rok 1984, w 
życiu Sary Jordanpojawia 
się doktor Nick Callahan, 
społecznik walczący o 
pomoc dla głodujących 
dzieci w Afryce. Sara traci 
głowę dla Nicka i wspólnie 
z nim wyjeżdża do 
Afryki…

22:35 Mentalista VI (4/22) - 
serial, USA  

23:40 Daję nam rok - 
komedia, Wielka Brytania/
Francja 2013. Nat i Josh, 
początkujący pisarz, biorą 
huczny, choć niezupełnie 
udany ślub…

01:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(16/50) - program 

04:00 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

04:30 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (3/12) - program

05:50 Wiem, co jem na 
diecie (4/12) - program

06:20 Wszystko o jedzeniu 2 
(1/13) - program

06:50 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program

07:20 Beauty ekspert 2 
(10/12) - magazyn

07:50 Gwiazdy od kuchni 
(2/8) - program

08:20 Sekrety lekarzy 
(11/12) - reality show

09:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (13) - 
program lifestylowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (2/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (8/13) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (2/8) - reality 
show

13:30 Pojedynek na modę
14:15 W dobrym stylu 2 (12) 

- program lifestylowy
15:00 W roli głównej – 

Radosław Majdan (8) - 
talk show

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (5/8) - program

16:50 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program

17:50 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(1/7) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (6/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (11/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(3/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- program rozrywkowy

21:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (7/13) - program

22:25 Pani Gadżet 2.0 (7/12) 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(5/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(6/20) - program

00:25 Rozbierana randka 
(7/20) - program

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (3/9) - 
program rozrywkowy

02:00 W roli głównej – 
Halina Młynkowa (5/8) - 
talk show

02:25 W roli głównej – 
Małgorzata Kożuchowska 
(5/6) - talk show

02:55 W roli głównej – Jan 
Englert (5/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Serbia - Islandia

09:45 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Chorwacja - Szwecja

11:30 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Świata w 

lotach - Tauplitz/Bad 

Mitterndorf

12:35 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 5

14:50 Piłka nożna Barca TV

17:30 Piłka nożna Barca TV

18:05 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Niemcy - Macedonia

20:20 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Hiszpania - Dania

22:15 Sportowy Wieczór

22:45 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Niemcy - Macedonia

07:00 EkoAgent; magazyn
07:26 Narciarski weekend
08:05 Warszawska Niobe; 

dokument fabularyzowany
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1034; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Warszawska Niobe; 

dokument fabularyzowany
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
17:55 Narciarski weekend
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:15 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
19:15 Ślązaków portret 

własny – Tadeusz Kijonka
20:01 Dokument w 

obiektywie; magazyn
20:20 Tajemnice historii; 

cykl dokum.
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 Warszawska Niobe; 

dokument fabularyzowany
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Warszawska Niobe; 

dokument fabularyzowany
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1034; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 17 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Zapomniany generał 
Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film dok.

08:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(91) Rejs dla zuchwałych; 
cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

09:15 Czas honoru; odc. 68; 
serial TVP

10:20 Matecznik.; film 
dokum.

11:25 Spór o historię – 
Między dworem a 
zaściankiem; debata

12:05 Ziemia – Podwodny 
świat – Ziemia. 
Podwodny świat cz. 9. 
Królewskie Katakumby i 
Zatoka Padang; cykl dok.

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Lublin R VIII 
na kursie

13:30 Sensacje XX wieku – 
Ostatnia narada cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:10 Na krawędzi wojny; 
odc. 3/6 Rewolucja Fidela 
Castro; serial dokum.; 
Kanada (2012)

16:10 Historia Polski – 
Wszystko co nasze; film 
dokumentalny

17:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - Łódź. 
Konspiracyjne Wojsko 
Polskie; cykl reportaży

17:45 Czas honoru; odc. 69; 
serial TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Zemsta; cykl dokum.

19:20 Sensacje XX wieku – 
Prezydent dziękuje; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na skraju 
lotniska - finał

20:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

21:35 Mała Moskwa; odc. 
1/4; serial obycz. TVP

22:30 Ogród po drugiej 
stronie rzeki

23:40 Pianista; dramat; 
Polska, Wielka Brytania, 
Francja (2002)

02:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(91) Rejs dla zuchwałych; 
cykl reportaży

02:45 Mała Moskwa; odc. 
1/4; serial obycz. TVP

7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: ENEA 
PTPS Piła - Developres 
SkyRes Rzeszów

9:10 Magazyn narciarski
10:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Zenit Kazań - 
Jastrzębski Węgiel

14:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny kobiet

16:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Dinamo 
Moskwa - PGE Skra 
Bełchatów

19:30 Boks
20:20 Siatkówka mężczyzn; 

Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Noliko 
Maaseik

23:00 Boks
1:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3725; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /57/; magazyn
09:15 Blondynka; odc. 69 

Ultimatum; serial TVP
10:15 Dr Quinn; odc. 5; USA 

(1994)
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 23; 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 – 

Cudaczne stroje zwierząt; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2014); reż.:Phil 
Cole

14:00 Elif; odc. 176; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Obserwator; odc. 
/207/; cykl reportaży

15:30 Wiadomości
15:40 Rajd Dakar 2018; odc. 

13; felieton
15:50 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Świata w 
lotach - Oberstdorf - 
kwalifikacje

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

odc. 3726; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3245; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

13; telenowela histor. TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

193; serial TVP

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

program publicystyczny
23:25 Paryż – dni terroru; 

Wielka Brytania (2015); 
reż.:Ursula Macfarlane

00:35 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 8; serial; USA (2017)

01:35 Uwięzione; odc. 3; 
serial; Hiszpania (2015)

02:35 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 3/13; serial 
sensacyjny TVP

03:30 Sprawa dla reportera

06:05 Rodzinka.pl; odc. 222 
„Ale nam tu dobrze” sezon 
11; serial komediowy TVP

06:35 Afryka od kuchni; odc. 
11/13 Jima, Etiopia; cykl 
dokumentalny; USA 
(2013)

07:05 M jak miłość; odc. 208
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1783; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
521 - Reanimacja; serial 
TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 66; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 122 
„Hat trick”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 O mnie się nie martw; 
VI odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

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

16:30 Koło fortuny; odc. 118 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Rajd Dakar 2018; odc. 

17; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

17/100; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 20; 
felieton

19:40 Barwy szczęścia; odc. 
1783; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1784; serial obyczajowy 
TVP

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

6; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Zawiedziona; film 
fabularny; USA (2013)

23:35 Lincz; dramat; 
reż.:Krzysztof Łukaszewicz

01:05 Kiedy Harry poznał 
Sally; komedia; USA 
(1989)

02:50 Zawiedziona; film 
fabularny; USA (2013)

04:30 Art Noc: Andrzej 
Korzyński – muzyka 
filmowa (1); koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (600); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (105); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (592); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (213); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (406); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2612); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (652); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (96); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (84); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2613); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (463); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego rodziny, 
a także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:05 Brzydka prawda; 
komedia romantyczna, 
USA 2009. Kobieta 
poszukująca swojego 
ideału zyskuje 
błyskotliwego doradcę 
sercowego.

22:05 Erin Brockovich; 
dramat obyczajowy, USA 
2000

1:00 Hitchcock; dramat 
biograficzny, USA 2012

3:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5193) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(14) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2167) - magazyn, Polska 
10:55 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(2/7) - program 

11:00 Ukryta prawda (529) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (271) - 
program

13:00 19 + (163/165) - 
program

13:30 19 + (164/165) - 
program

14:00 Szpital (415) - 
program obyczajowy

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

16:00 Szkoła (272) - 
program

17:00 Ukryta prawda (530) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (416) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:30 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(3/7) - program 

19:40 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! (5194) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2615) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (47/118) - 
teleturniej

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

22:30 Operacja Dunaj - 
komedia, Polska/Czechy 
2009. Przygody  żołnierzy 
– nieudaczników, którym 
nie udaje się dotrzeć do 
Pragi podczas zbrojnej 
interwencji Układu 
Warszawskiego na 
Czechosłowację…

00:45 Krwawy sport - film 
sensacyjny, USA 1988. 
Frank W. Dux to postać 
prawdziwa. Jako jedyny 
Amerykanin przez kilka lat 
zdobywał mistrzowski 
tytuł w nielegalnej 
olimpiadzie wschodnich 
sztuk walki organizowanej 
pod nazwą Kumite…

02:35 Uwaga! (5194) - 
program 

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(17/50) - program

04:20 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 12

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 24

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 71

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 42

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 43

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 13

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 13

20:00 Ja, ty i on; komedia, 
USA 2006. Molly i Carl 
zakochują się w sobie i 
biorą ślub. Wszystko 
układa się po ich myśli, do 
czasu gdy najlepszy 
przyjaciel Carla – Dupree 
traci pracę i mieszkanie. 
Carl proponuje mu, że 
może się zatrzymać u 
niego i Molly. To wszystko 
sprawie, że uczucie 
nowożeńców zostanie 
wystawione na wielką 
próbę…

22:10 Nie ma jak w piekle; 
akcja, USA 2015. Gdy 
Mona odkrywa romans 
męża z nową, śliczną 
ekspedientką, życie w tym 
podmiejskim kawałku 
nieba, gdzie hołduje się 
zasadzie, że „pozory 
znaczą wszystko”, 
wymyka się spod 
kontroli…

00:10 Krzyk 3; horror, USA 
2000

02:30 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

03:05 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

03:30 Ale numer!; Polska
04:05 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:45 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

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

05:30 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

06:05 Wojna domowa; odc. 
7/15 - Polski joga; serial 
komediowy TVP

06:40 Wojna domowa; odc. 
8/15 - Wizyta starszej 
pani; serial komediowy 
TVP

07:40 Na sygnale; odc. 119 
„Więzy krwi”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
717; serial TVP

09:15 Komisarz Alex; odc. 
109 - Maja przed północą; 
serial kryminalny TVP

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

10:40 Rodzinka.pl; odc. 206 
„Trzymaj się za portfel!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
110 - Sprawa honoru; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
111 - Festyn; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
659 - Życie za życie; serial 
TVP

16:10 Na sygnale; odc. 119 
„Więzy krwi”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 5 - Wieść 
gminna; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 207 
„Metka mnie drapała...” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
112 Powrót po latach; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 236; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 6 - Racja 
gminy; serial obyczajowy 
TVP

22:20 Ranczo; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
113; serial krym. TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
691; serial TVP

01:25 Mrok; odc. 4/8; serial 
kryminalny TVP

02:20 Mrok; odc. 5/8; serial 
kryminalny TVP

03:15 Wojna domowa; odc. 
7/15; serial TVP

03:50 Wojna domowa; odc. 
8/15; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 205; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2369
06:35 Okrasa łamie przepisy 

– Polskie ryby w polskim 
winie; magazyn kulinarny

07:10 Kraj się śmieje – 
Partnerzy i rywale (2)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (68) - Bracia

09:10 Koło fortuny; odc. 36 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (4) - Policjant 
cz. 2

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /101/ - 
„Ucieczka z tropiku” - 
Marek Biliński

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /81/ - „Ostatni” - 
Edyta Bartosiewicz

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa 
narzeczona” - Lady Pank

11:15 Kabaretożercy (10); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju Przedstawia...

14:10 Familiada; odc. 2369
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – XX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2014 (1-3) 

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wspomnienie lata

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(83) Życie codzienne 
Indian; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (79) Indie 
„Pociąg do jogi”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 9; serial TVP

20:15 Kabaretożercy (11); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (69) - Hobby

22:15 Kierunek Kabaret - 
Książki itp. /40/

23:10 KabareTOP Story - 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

23:30 Olga Lipińska 
zaprasza (25); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa 2013  
(1-3); widowisko 
rozrywkowe

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie 
story

05:20 Ukryta prawda (127) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (234) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (167) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(12/23) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (235) - serial 
obyczajowy 

09:45 Dwóch i pół (5/22) - 
serial, USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (509) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (168) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (408) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (235) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(16/24) - serial, USA. 
Carlos i Gaby natrafiają na 
problemy w związku z 
procedurą adopcyjną. 
Susan idzie pod nóż, a 
Bree i Andrew wciąż 
walczą ze sobą…

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(13/23) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni (1/13) - 
serial kryminalny. Wieczór 
w jednej z warszawskich 
dzielnic. Tuż przed 
zamknięciem osiedlowego 
sklepu, do środka wchodzi 
spóźniony klient. 
Sprzedawczyni, nie 
przeczuwając 
niebezpieczeństwa, zgadza 
się go obsłużyć. Nagle w 
sklepie pada seria 
strzałów…

19:00 Ukryta prawda (510) - 
program obyczajowy. 
Męska sprawa 41-letnia 
Anna od roku jest 
rozwódką. Jej były mąż 
Bartek jest w nowym 
związku z 26-letnią Kariną, 
która spodziewa się 
dziecka. Anna jest mamą 
15-letniego Franka, który 
ma ograniczony kontakt z 
ojcem…

20:00 Daję nam rok - 
komedia, Wielka Brytania/
Francja 2013. Para 
brytyjczyków – Nat, 
pracownica firmy 
reklamowej i Josh, 
początkujący pisarz, biorą 
huczny, choć niezupełnie 
udany ślub…

22:10 X-FILES (1/6) - serial 
23:15 Ognista miłość II - 

komedia, USA 2013
02:55 Moc Magii (TVN7 noc) 

(17/50) - program 

05:30 Wszystko o jedzeniu 
(6/14) - program

06:00 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (5/14) - progr.

06:45 Magia Y (2/7) - 
program rozrywkowy

07:30 Pojedynek na modę
08:15 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(1/7) - program

08:20 Sekrety lekarzy (12) - 
reality show

09:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (1/13) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (9/13) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 9 
(10/13) - program

12:50 Mistrzowskie cięcie 
(2/8) - program

13:50 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - progr.

14:35 Gwiazdy prywatnie 
(2/8) - program

15:05 Ostre cięcie 4 (6/12) - 
program

15:50 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- program rozrywkowy

16:35 Gwiazdy od kuchni 
(2/8) - program

17:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

17:50 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(2/7) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (7/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (12) - program

19:40 Życie bez wstydu 3 
(4/12) - reality show

20:40 Beauty ekspert 2 
(10/12) - magazyn

21:10 W czym do ślubu? 
(2/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (2/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 14 (7/12) 
- magazyn

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - 
program rozrywkowy

23:40 Gwiazdy prywatnie 
(2/8) - program

00:10 Jak zachować 
zdrowie?

01:15 Detektywi od zdrad 
(11/22) - reality show 

02:10 W roli głównej – 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Karolina Korwin 
Piotrowska (4/6) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Agnieszka Grochowska 
(4/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: Niemcy - Macedonia

09:45 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: Hiszpania - Dania

11:25 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Polska

13:05 Skoki Narciarskie - 
MŚw. w lotach - Tauplitz/
Bad Mitterndorf - konkurs 
drużynowy

15:05 Skoki Narciarskie - 
MŚw. w lotach - 
Oberstdorf - kwalifikacje 
(studio) 

15:55 Skoki Narciarskie - 
MŚw. w lotach - 
Oberstdorf - kwalifikacje

18:05 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: 2.faza grupowa - 1

20:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: 2.faza grupowa - 2

22:15 Sportowy Wieczór
22:45 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Świata w 
lotach - Oberstdorf - 
kwalifikacje

07:00 Narciarski weekend
07:05 Kopalnia reportaży; 

reportaż
07:25 Narciarski weekend
08:05 Tajemnice alpejskich 

jezior; film dokum.; Niemcy 
(2014)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1035; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Podwójne życie Piotra 

S.; film dokum.
12:10 Historie szczęśliwe; cykl 

reportaży
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Teraz ryby/ antenowe 

remanenty
14:15 Tajemnice alpejskich 

jezior; film dokum.; Niemcy 
(2014)

15:15 Jedź bezpiecznie; cykl 
reportaży

15:35 Polska słowem 
malowana

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sola Scriptura; reportaż
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
20:01 Uwaga! Weekend
20:50 Narciarski weekend
20:55 POGODA
21:00 Reportaż z regionu
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 Tajemnice alpejskich 

jezior; film dokum.; Niemcy 
(2014)

00:40 Polska słowem 
malowana

01:20 Podwójne życie Piotra 
S.; film dokum.

02:15 Historie szczęśliwe; cykl 
reportaży

02:40 Tajemnice alpejskich 
jezior; film dokum.; Niemcy 
(2014)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Teraz ryby /Antenowe 

remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1035; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Polska słowem 

malowana

06:50 Był taki dzień – 18 
stycznia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Wszystko co nasze; film 
dokumentalny

08:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(92) Macho; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Łopienka, przytułek 
łotrów i cerkiew na końcu 
świata - ruszamy w 
Bieszczady; cykl reportaży

09:15 Czas honoru; odc. 69; 
serial TVP

10:25 Nowe Ateny; odc. 69; 
program publicystyczny

11:15 Flesz historii; odc. 
373; cykl reportaży

11:35 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
16 List z Auschwitz; rep.

11:50 Ogród po drugiej 
stronie rzeki

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na skraju 
lotniska - finał

13:30 Sensacje XX wieku – 
Zemsta; cykl dokum.

14:10 Sensacje XX wieku – 
Prezydent dziękuje; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:20 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

16:25 Historia Polski – 
Gorzkie zwycięstwo...; 
film dokumentalny

17:10 Taśmy bezpieki - 
Problemy z młodzieżą w 
PRL

17:45 Czas honoru; odc. 70; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tragedia i nadzieja cz. 
1-2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarb

20:30 Generałowie Hitlera; 
odc. 3/6 Canaris: szpieg; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (1998)

21:25 Mała Moskwa; odc. 
2/4; serial obycz. TVP

22:20 Spór o historię – 
Królestwo Polskie; debata

22:55 Szpiedzy – Szpieg ze 
złamanym sercem; film 
dokumentalny

23:30 Szwadrony śmierci - 
Proszę się ubierać; cykl 
dokumentalny

00:10 Ośmiornica; 7 odc. 
9/12; serial; Włochy 
(1984)

01:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(92) Macho; cykl reportaży

01:40 Mała Moskwa; odc. 
2/4; serial obyczajowy 
TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Dinamo 
Moskwa - PGE Skra 
Bełchatów

9:10 Magazyn 
snowboardowy

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - PGE 
Skra Bełchatów

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Noliko 
Maaseik

14:05 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Antholz-Anterselvie; bieg 
sprinterski kobiet

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Noliko 
Maaseik

17:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: PAOK Saloniki - 
VfB Friedrichshafen

20:20 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Trentino Diatec 
- Arkas Izmir

23:00 Boks: Gala w Atlancie 
z 1970 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Jerry 
Quarry

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017. 
Turniej został rozegrany w 
dniach 12-17 grudnia w 
trzech miastach: Opolu, 
Łodzi i Krakowie
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