
Dwanaście murali w nieco-
dziennym i niebanalnym wy-
daniu zobaczymy na przygo-
towanym na rok 2019 kalen-
darzu miejskim. Autorem i 
realizatorem koncepcji był 
Adam Markowski z Wydziału 
Kultury, Promocji i Sportu 
UM Częstochowy. 

- Koncepcja stwo-
rzenia miejskiego ka-
lendarza narodziła 
się wiele lat temu – 
przypomina prezy-
dent Krzysztof Maty-
jaszczyk. Każdy z 
nich zaskakiwał od-

biorców nietuzinkowym pomy-
słem i jakością wykonania. By-
ły już migawki widokowe, 
urzędniczki oraz urzędnicy w 
nietypowych ujęciach, prezen-
tacja twórczości częstochow-
skich artystów. Tym razem na 
12 kalendarzowych kartach zo-
baczymy częstochowskie mura-
le. - „Wieża Babel” czy „Straż-
nik Czasu” są bardzo rozpozna-
walne i zyskały miano atrakcji 
naszego miasta. Za sprawą tego 
kalendarza chcemy  jednak po-
kazać, że w Częstochowie mu-
rali jest znacznie więcej. Być 
może część osób zdecyduje się 
odwiedzić nasze miasto właśnie 

ze względu na te dzieła – mówi 
prezydent.

Autorem i realizatorem kon-
cepcji jest Adam Markowski. - 
Zastanawialiśmy się, jak zrobić 
zdjęcia murali tak, aby się wy-
różniały i nie były identyczne, 
jak te, których powstaje mnó-
stwo i, które na co dzień może-
my oglądać na przykład w me-
diach społecznościowych. Foto-
grafie musiały być inne, ale za-
razem nie mogły odbierać magii 
tym ściennym dziełom – pod-
kreśla Adam Markowski. - 
Uznałem, że fajnie byłoby, gdy-
by te nasze murale „wyszły” na 
zewnątrz i delikatnie zintegro-

wały się z miastem i otaczającą 
architekturą. Mam nadzieję, że 
przynajmniej w jakimś stopniu 
udało mi się przedstawić niere-
alność zintegrowaną z miejskim 
krajobrazem – dodaje.  Fotogra-
fie powstawały we wrześniu i 
październiku, o jednej porze – 
gdy zachodzi słońce, a niebo 
jest mocno nasycone. Wykona-
nie fotografii było też wyzwa-
niem logistycznym. - Musieli-
śmy umawiać się ze strażą 
miejską, strażą pożarną i poli-
cją. Wykorzystywaliśmy bo-
wiem architektoniczne oświe-
tlenie oraz teatralne wytwornice 
dymu. Najtrudniejszy do sfoto-

grafowania był mural „Świte-
zianka”, bo ma najszerszy kadr 
– wyznaje. 

Kalendarz, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, wydany został w 
celu promocyjnym i będzie dys-
trybuowany nieodpłatnie. Trafi 
do instytucji i osób współpracu-
jących z urzędem miasta, a tak-
że do oficjalnych gości Często-
chowy. Tradycyjnie już część na-
kładu przeznaczona zostanie dla 
mieszkańców. Od piątku można 
go bezpłatnie otrzymać Miejskim 
Centrum Informacji Turystycz-
nej. Trzeba jednak pamiętać, że 
ilość będzie ograniczona. 

Katarzyna Gwara
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Tym razem murale

Kalendarz miejski już gotowy

Szybki sposób na wzboga-
cenie się wymyślili sobie oby-
watele Gruzji i Litwy. Męż-
czyźni okradali metodą „na 
przebite koło”. Ich ofiarą 
padł między innymi często-
chowianin. Przestępcy usły-
szeli już wyroki.

7 listopada 2017 roku miesz-
kaniec Częstochowy zawiadomił 
policję o kradzieży z jego samo-
chodu pieniędzy w kwocie 
30.000 zł. - Z zeznań mężczyzny 
wynikało, że tego dnia w godzi-
nach popołudniowych pobrał z 
banku w Częstochowie pienią-
dze w kwocie 30.000 zł, które 
schował do reklamówki i położył 
na przednim siedzeniu pojazdu. 
Następnie wsiadł do samochodu 
i pojechał do domu - mówi pro-
kurator Tomasz Ozimek, rzecz-
nik Prokuratory Okręgowej w 
Częstochowie. Jadąc ulicą Puła-
skiego stwierdził przebicie opo-
ny. Mężczyzna zatrzymał się na 
pobliskim placu i zajął się wy-
mianą koła. - W tym czasie re-
klamówka z pieniędzmi znajdo-
wała się na przednim siedzeniu 
samochodu. Potem pokrzywdzo-
ny udał się do domu i zauważył, 
że w reklamówce nie ma pienię-
dzy. W wyniku czynności śled-
czych stwierdzono, że kradzieży 
dopuściło się dwóch obywateli 
Gruzji i obywatel Litwy. Mężczyź-
ni ci zostali zatrzymani kilka dni 
później w miejscowości Osiecz 

koło Konina, a następnie na 
wniosek prokuratora tymczaso-
wo aresztowani przez Sąd Rejo-
nowy w Częstochowie. Podczas 
przeszukania sprawców ujaw-
niono noże i kolce, służące do 
przebijania opon oraz przedmio-
ty pochodzące z przestępstw - 
wyjaśnia prokurator Ozimek.

W trakcie dalszego postępo-
wania ustalono, że oskarżeni po-

pełnili również inne przestęp-
stwa kradzieży, działając metodą 
„na przebite koło”. - Mechanizm 
działania sprawców polegał na 
tym, że obserwowali w bankach 
lub kantorach osoby, pobierają-
ce większą ilość gotówki. Następ-
nie jeden z oskarżonych przeci-
nał nożem oponę samochodu 
osoby pobierającej gotówkę. Po-
tem sprawcy jechali za pokrzyw-

dzonymi i wykorzystywali mo-
ment zatrzymania pojazdu i wy-
miany opony. Wtedy dokonywali 
kradzieży pieniędzy i innych 
przedmiotów, znajdujących się 
w samochodzie - dodaje proku-
rator Ozimek.

W postępowaniu stwierdzono, 
że oskarżeni w okresie od czerw-
ca 2014 roku dopuścili się szere-
gu przestępstw - tą samą meto-

dą - w Częstochowie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Siemianowicach Ślą-
skich, Turku, Łodzi, Koninie i 
Warszawie. Łączna wartość 
skradzionych przez nich pienię-
dzy przekracza kwotę 500.000 
zł.

Przesłuchani przez prokurato-
ra mężczyźni nie przyznali się do 
zarzucanych im przestępstw (z 
wyjątkiem jednego z obywateli 
Gruzji, który przyznał się do kra-
dzieży, która miała miejsce w 
Koninie). - Wyjaśnienia te stoją 
jednak w sprzeczności z zebra-
nymi w śledztwie dowodami, a w 
szczególności z zabezpieczonymi 
zapisami monitoringu i opiniami 
z zakresu identyfikacji antropo-
logicznej wizerunków osób - tłu-
maczy prokurator Ozimek.

Obywatele Gruzji byli już w 
przeszłości karani, a obywatel 
Litwy jest osobą niekaraną.

Wyrokiem z dnia 22 listopada 
2018 roku Sąd Okręgowy w 
Warszawie skazał oskarżonych 
na kary po 4 lata pozbawienia 
wolności oraz po 10.000 zł 
grzywny. Jednocześnie sąd zo-
bowiązał oskarżonych do napra-
wienia szkód, wyrządzonych 
przestępstwami, poprzez zapłatę 
na rzecz pokrzywdzonych sto-
sownych kwot pieniędzy.

Wymierzone przez sąd kary są 
zgodne z wnioskami, jakie w tej 
sprawie prokurator złożył w mo-
wie końcowej.

Katarzyna Gwara
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Konferencja

Chcą odzyskać 
energię

W Częstochowie odbyła 
się konferencja zorganizo-
wana w ramach kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
„Śląskie. Odzyskana ener-
gia”. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele samorzą-
dów zainteresowani efek-
tywniejszymi formami se-
gregacji odpadów.

Podczas zorganizowanego 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego spo-
tkania, przedstawiciele gmin 
subregionu północnego wy-
mieniali dobre praktyki 
związane z segregacją odpa-
dów. Uczestnicy otrzymali 
również materiały promocyj-
ne, które wesprą prowadze-
nie skutecznych lokalnych 
działań informacyjno-edu-
kacyjnych, zwracających 
uwagę na sens i potrzebę 
stosowania właściwej hie-
rarchii postępowania z od-
padami komunalnymi oraz 
promujących ideę niskokon-
sumpcyjnego stylu życia. 
Docelowymi adresatami 
kampanii będą mieszkańcy 
całego regionu. W ramach 
realizowanej kampanii za-
inicjowany zostanie również 
cykliczny konkurs pod ha-
słem „Śląskie. Odzyskana 
energia”, który pozwoli każ-
dego roku nagrodzić gminę 
najefektywniej realizującą 
zadania z zakresu gospodar-
ki odpadami komunalnymi.

Obecnie każdy mieszka-
niec województwa śląskiego 
w ciągu roku wytwarza po-
nad 350 kg odpadów. Nieste-
ty znaczna część z nich nadal 
ma problem z prawidłową se-
gregacją odpadów, których 

większość kończy na składo-
wiskach, zamiast trafić do 
ponownego przetworzenia. 
Istotnym problemem staje 
się również marnowanie żyw-
ności, której Polacy wyrzuca-
ją aż 9 mln ton rocznie.

Kluczem do zmiany istnie-
jącego stanu rzeczy jest pro-
mocja prawidłowych zacho-
wań konsumenckich, syste-
mu efektywnej segregacji od-
padów i recyklingu, a także 
popularyzacja wśród miesz-
kańców województwa ślą-
skiego Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych oraz sieci napraw i po-
nownego wykorzystania.

Zadaniem kampanii lokal-
nych, które przeprowadzone 
zostaną przez gminy, będzie 
przede wszystkim zwiększa-
nie świadomości mieszkań-
ców w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi, zwrócenie 
uwagi na potrzebę ich segre-
gacji, promowanie i wspiera-
nie sieci napraw i ponownego 
użycia oraz konieczność ogra-
niczenia liczby wytwarzanych 
odpadów zmieszanych i mar-
notrawienia żywności.

W ramach kampanii 
Urząd Marszałkowski zorga-
nizował trzy konferencje dla 
pracowników merytorycz-
nych gmin (w każdym z re-
gionów gospodarki odpada-
mi komunalnymi na terenie 
województwa śląskiego). 
Spotkania odbyły się w Ka-
towicach, Rybniku i Często-
chowie. Wkrótce na temat 
zaplanowanych działań gło-
śno będzie również w lokal-
nych mediach.

oprac. Katarzyna Gwara

Gitarowy koncert

Al Di Meola w Filharmonii 
Częstochowskiej

Wyjątkowe wydarzenie dla 
melomanów. 4 grudnia o godz. 
20.00 jeden z najwybitniejszych 
gitarzystów w historii, kompo-
zytor, były członek legendy ja-
zz-rocka – zespołu ,,Return to 
Forever” – Al Di Meola będzie 
promował w Częstochowie swo-
ją najnowszą płytę ,,Opus”. 
Przed amerykańskim muzy-
kiem zagra uznany na świato-
wych scenach czarodziej sze-
ściu strun Adam Palma.

Początki światowej kariery koń-
czącego w tym roku 64 lata Ala di 
Meoli sięgają pierwszej polowy lat 
70. – jako dziewiętnastoletni in-
strumentalista dołączył wtedy do 
,,Return to Forever”, grupy prowa-
dzonej przez Chicka Coreę, mają-
cego już ogromną renomę choćby 
za sprawą występów u boku Mile-
sa Davisa. Granie ze słynnym pia-
nistą było dla nieznanego wówczas 
szerzej di Meoli świetną katapultą 
do trwającej  z  powodzeniem do 
dziś kariery solowej oraz licznych 
kolaboracji z gigantami jazzu. 

Jednym z najbardziej znanych – 
i to nie tylko jazzowym purystom – 
etapów jego drogi scenicznej pozo-
staje udział w trio obok Johna Mc-
Laughlina (znanego z zespołu Mile-
sa Davisa czy swojego ,,Mahavish-
nu Orchestra”) oraz nieżyjącego 
już Paco de Lucii. Ich budzące go-
rący aplauz żywiołowe dialogi in-
strumentalne zostały utrwalone na 
płycie ,,Friday Night in San Franci-
sco”, a zawarty na tym krążku 
utwór ,,Mediterranean Sundance” 
stał się szybko jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych instrumental-
nych kompozycji granych na gita-
rach akustycznych. 

Al di Meola jako solista nagrywa 
autorskie albumy od roku 1976, 
swobodnie łącząc dźwięki elek-
tryczne z akustycznymi, lawirując 

między stylistyką jazz-rockową, la-
tynoską, flamenco i  world music  z 
różnych zakątków globu. Jego styl 
gry, którego nieodłącznym elemen-
tem są grane kostką superszybkie 
frazy, był kamieniem milowym w 
rozwoju sztuki gitarowej i inspira-
cją dla pokoleń muzyków nie tylko 
jazzowych – admiratorami Ala di 
Meoli są choćby szwedzki wirtuoz 
Yngwie Malmsteen czy John Pe-
trucci z zespołu ,,Dream Theater”.

W początkach lat 90. Al di Meola 
stał się jednym z najbardziej cenio-
nych interpretatorów muzyki ar-
gentyńskiego kompozytora Astora 
Piazzolli, twórcy  nuevo tango  – 
przeznaczonej do słuchania, me-
lancholijnej wersji tanga. Muzykę 
Argentyńczyka można znaleźć na 
takich albumach gitarzysty jak 
,,World Sinfonia – Heart of the Im-
migrants” czy ,,Di Meola plays Pia-
zzolla”. Al di Meola współpracował 
też m.in. ze skrzypkiem Jean Luc-
-Pontym, basistą Stanleyem Clar-
kiem czy orkiestrą Amadeus pod 
batutą Agnieszki Duczmal. Dzielił 
też scenę z wirtuozami gitary koja-
rzonymi z rockową muzyką instru-
mentalną – Stevem Vaiem, Joe 
Satrianim i Stevem Morsem. Jesie-
nią zeszłego roku zagrał trasę kon-
certową na 40-lecie wydania jedne-
go ze swoich najbardziej lubianych 
albumów – ,,Elegant Gypsy”.

Podczas tegorocznych koncer-
tów w Polsce – w tym w Filharmo-
nii Częstochowskiej – muzyk za-
gra zapewne sporo materiału z wy-
danej w tym roku płyty ,,Opus”, 
łączącej rozmaite wątki z jego do-
tychczasowej twórczości. Być mo-
że usłyszymy więc m.in. nawiązu-
jącą do stylistyki tanga kompozy-
cję ,,Milonga Noctiva” czy inspiro-
wany wizytą w rodzinnych stro-
nach dziadka gitarzysty – w okoli-
cach Neapolu –   utwór ,,Cerreto 
Sannita”. Muzyk jest honorowym 

obywatelem miasteczka o tej na-
zwie; na okładce najnowszej płyty 
można zobaczyć herb rodu di 
Meola (osób o takim nazwisku jest 
w Cerreto Sannita bardzo wiele), a 
na tylnej stronie okładki znajduje 
się zdjęcie drzwi domu dziadka Ala 
di Meoli, przez które najprawdopo-
dobniej przechodził tuż przed wy-
jazdem na stałe do Stanów Zjed-
noczonych.

Przed amerykańską legendą wy-
stąpi natomiast Adam Palma – 
prawdziwy gitarowy ambasador 
Polski na światowych scenach. Je-
go kunszt potwierdziły zaprosze-
nia do wspólnych występów przez 
takich tuzów sztuki gitarowej jak 
Tommy Emmanuel, Martin Taylor, 
mistrz gitary country Albert Lee 
czy właśnie Al di Meola. Na roz-
grzewkę przed głównym koncer-
tem możemy się więc spodziewać 
akustycznej fuzji country, bluesa, 
jazzu czy gypsy swingu, bo Adam 
Palma lubi przemierzać zwłaszcza 
właśnie takie rejony.

Wśród światowej sławy zagra-
nicznych artystów, którzy przy 
rożnych okazjach – także podczas 
wydarzeń organizowanych przez 
miasto – odwiedzili Częstochowę 
byli jak dotąd m.in. Bobby McFer-
rin, Neneh Cherry, Nigel Kennedy, 
Joshua Bell czy John Scofield. W 
tym roku ogólnodostępny koncert 
na placu Biegańskiego zagrał tak-
że były wokalista Genesis i Stilt-
skin Ray Wilson.

Oficjalny kanał Ala di Meoli na 
YouTube można odwiedzić pod ad-
resem  www.youtube.com/user/
OfficialAlDiMeola

Z kolei aktualne informacje o 
wszystkich koncertach, na które 
można się wybrać do Filharmonii 
Częstochowskiej im. B. Huberma-
na dostępne są zawsze na stronie    
www.filharmonia.com.pl

oprac. Katarzyna Gwara

Jubileusz Złotych Godów

Świętowali w USC
Aż dwadzieścia jeden mał-

żeństw świętowało  w Urzędzie 
Stanu Cywilnego jubileusz Zło-
tych Godów. Sześć par przeży-
ło razem więcej niż 50 lat!

Podczas dwóch uroczystości 
w Urzędzie Stanu Cywilnego ży-
czenia jubilatom złożyli prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk 
oraz kierownik USC Rafał Bed-
narz. - Patrząc na was wiemy, że 
warto mieć marzenia, że warto o 
nie walczyć, a nawet spełniać je 
mając u boku tę jedną, jedyną 
wybraną osobę. Jesteście wzo-
rem dla innych par, szczególnie 
tych, które dziś decydują się na 
zawarcie małżeństwa - mówił 
Rafał Bednarz. Każda z par 
otrzymała również Medale Pre-
zydenta RP za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie.  To ustanowione 
w 1960 roku odznaczenie nada-
wane jest osobom, które przeży-
ły 50 lat w jednym związku mał-
żeńskim.

Katarzyna Gwara
Godz. 11.00

Zofia i Marian Cierzyńscy
Wanda i Tadeusz Daroniowie  

 - 54
Helena i Ryszard Dobrzańscy
Cecylia i Edward Drożdżowie

Elżbieta i Wiesław Gieroniowie
Zofia i Janusz Limbachowie  

 – 55
Anna i Henryk Rychterowie
Teresa i Marek Stępniowie
Urszula i Aleksander 

Wtorkowscy
Teresa i Edward Wylotowie

godz. 13.00
Krystyna i Jan Janeczkowie
Barbara i Jerzy Korczowie
Emilia i Zenon Kozowie  – 51
Jadwiga i Stanisław Kozłowscy
Barbara i Andrzej Małkowie
Teresa i Jerzy Ociepscy
Barbara i Grzegorz Porębscy
Maria i Walter Sikorowie  - 51
Janina i Włodzimierz 

Szczepańscy  - 52
Teresa i Ryszard Wieczorkowie  

 – 51
Elżbieta i Józef Wierzbiccy

AKTUALNOŚCI

Forum „Dla Rodziny”

Skonfrontowali teorię 
z praktyką

Tematowi najlepszych prak-
tyk opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą poświęcona była czwar-
ta edycja Forum „Dla Rodzi-
ny”.    W czasie spotkania wrę-
czono również nagrodę „Przy-
jaciel rodziny”, przyznawaną 
corocznie przez dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Otrzymał ją prezes 
Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej TBS w Częstochowie Pa-
weł Konieczny.

W zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie na rzecz pomocy 
dziecku i  rodzinie „Dla Rodziny” 
spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele instytucji zajmujących się 
pracą na rzecz rodzin, w tym  Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej, Urzędu Miasta, 
Uniwersytetu im. Jana Długosza, 
jednostek Pomocy Społecznej, or-
ganizacji pozarządowych, a także 
pedagodzy, psycholodzy, terapeu-
ci oraz przedstawiciele rodzin za-
stępczych.

-  Trudności rodzin nie da się 
sprowadzić do jednej kategorii. 
Czasami są to problemy bytowe, 
czasami związane z dysfunkcja-

mi, nieumiejętnością udźwignię-
cia roli rodzica, uzależnieniami, 
problemami zdrowotnymi czy nie-
pełnosprawnością. Dlatego spo-
tkania jak to dzisiejsze są na-
prawdę niezbędne, bo pozwalają 
wymieniać doświadczenia i uczyć 
się nowych technik pracy  – mó-
wił prezydent Krzystof Matyjasz-
czyk.

Główne tematy, jakie poruszyli 
uczestniczy forum, dotyczyły m.
in.: aktualnych działań w obsza-
rze pieczy zastępczej i asystentu-
ry rodziny, problematyki uzależ-
nień wśród dzieci i młodzieży w 
województwie śląskim, działań 
ośrodka opiekuńczego w oparciu 
o ustawę o wspieraniu rodziny i 
pieczy zastępczej, wpływu wcze-
snej opieki na relacje międzyludz-
kie, czy wspierania młodzieży i 
przygotowywania ich do samo-
dzielności. W czasie spotkania 
wręczono również nagrodę „Przy-
jaciel rodziny”, przyznawaną co-
rocznie przez dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Otrzymał ją prezes Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej TBS w 
Częstochowie Paweł Konieczny.

Katarzyna Gwara
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Poprawią odwodnienie ulicy 
Ogrodowej

O polskich zabytkach wiedzą 
wszystko

Rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny 
„Zabytki Polski” 
zorganizowany przez 
Publiczne Przed-
szkole w Siedlcu dla 
przedszkoli z gminy 
Mstów.

Konkurs adresowa-
ny był do dzieci w na-
stępujących katego-
riach wiekowych:

- dzieci od 3 do 4 lat
- dzieci od 5 do 6 lat.
Cele organizowane-

go konkursu to: rozwi-
janie zdolności i wy-
obraźni plastycznej, 
kształtowanie poczu-
cia tożsamości naro-
dowej oraz budzenie 
zainteresowania pięk-
nem ojczyzny. W rywalizacji wzięło udział 
15 uczestników. Wszyscy otrzymali na-
grody oraz dyplomy.

Grupa 3-4 latków:
I miejsce: Agata Kowalczyk OP 

w Kobyłczycach opiekun: B.Król
II miejsce: Paulina Machocka ZSP 

w Jaskrowie opiekun: I.Lech
III miejsce: Anna Czajkowska ZSP 

w Małusach Wielkich opiekun: M.
Bulska

 
Grupa 5-6 latków:

I miejsce: Aleksandra Ślęzak PP 
w Wancerzowie opiekun: J.Łągiewka 

II miejsce: Oliwia Staniec ZSP 
w Jaskrowie opiekun: E.Sieradzka 

III miejsce: Julia Rozpondek SP 

w Kucharach opiekun: M.Olesiak 
 Wyróżnienia zdobyli:
Michał Olesiak ZSP w Zawadzie opiekun: 

K.Kotala
Marta Kowalczyk ZSP w Zawadzie 

opiekun: K.Kotala
Wiktor Gołdy SP w Kucharach opiekun: 

M.Olesiak
Łucja Rozumek SP w Krasicach 

opiekun:M.Wawrzyniak
Jakub Gajda SP w Brzyszowie opiekun: 

M.Bajor 
Martyna Misztal SP w Brzyszowie 

opiekun: M.Bajor
Amelia Knapik OP w Kobyłczycach 

opiekun: B.Król
Zuzanna Brzeszczak PP w Wancerzowie 

opiekun: K.Błachowicz
Oliwia Czajkowska ZSP w Małusach 

Wielkich opiekun: M.Bulska

Droga wojewódzka  nr 786 na odcin-
ku od mostu do skrzyżowania z drogą 
gminną w Mstowie zostanie przebu-
dowana. Powód? Chęć poprawy od-
wodnienia. 

Celem przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 786 jest poprawa odwodnienia w rejo-
nie skrzyżowania z ul. Ogrodową w Msto-
wie (na wysokości Skały Miłości). To bar-
dzo ważna inwestycja dla mieszkańców 
tej części Mstowa - ze względu na specy-
ficzne ukształtowanie i odwodnienie tere-
nu, szczególnie w okresach wysokich sta-
nów wód rzeki Warty. 

- To kolejna bardzo miła informacja z 
Zarządu Dróg Wojewódzkich z Katowic. 
O poprawę odwodnienia ul. Ogrodowej 
zabiegałem od początku swojej pierwszej 
kadencji – zaznacza wójt Tomasz Gę-
siarz. - Najpierw, dzięki zrozumieniu 
ważności tematu w ZDW w Katowicach, 
powstało kilka koncepcji tego odwodnie-
nia, a w tym roku (na podstawie jednej 
wybranej koncepcji) opracowano doku-
mentację projektową. Ostatnim krokiem 
będzie wykonanie inwestycji – cieszył się 

Wójt Tomasz Gęsiarz. Prace powinny roz-
począć się wiosną przyszłego roku.

Poprawę odwodnienia korpusu drogo-
wego umożliwi projektowana reprofilacja 
istniejącego bezodpływowego rowu przy-
drożnego i budowa przepustu (pod drogą 
DW 786), wraz z rowem odprowadzają-
cym wody opadowe do koryta rzeki Warty 
– a także przebudowa istniejących wpu-
stów deszczowych.

W ramach zadania przewiduje się  
m.in.:

- wymianę konstrukcji nawierzchni ist-
niejącej jezdni przebudowywanej drogi,

- odtworzenie istniejącego prawostronne-
go chodnika,

- przebudowę istniejącego lewostronnego 
pobocza,

- przebudowę istniejącego rowu przydroż-
nego,

- budowę przepustu drogowego pod kor-
pusem drogi DW786 i rowu łączącego 
wylot przepustu z korytem rzeki „War-
ty”.
Inwestycja pochłonie 1.684.447,79 zł 

brutto. Prace powinny zakończyć się do 
końca października przyszłego roku.

MSTÓW

Ponad 50 tys. złotych kosztował 
nowy samochód, który trafił do poli-
cjantów z Poczesnej. Pojazd będzie 
wykorzystywany do pracy w gmi-
nach: Poczesna, Kamienica Polska, 
Starcza.

Rada Gminy Poczesna podjęła uchwa-
łę w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla policji.  Pomoc polegała na prze-
kazaniu z Budżetu Gminy Poczesna – 
na 2018 rok – środków finansowych w 
wysokości 15 tysięcy złotych na Fun-
dusz Wsparcia Policji Komendy Woje-

wódzkiej w Katowicach z przeznacze-
niem na zakup radiowozu oznakowane-
go dla Komisariatu Policji w Poczesnej. 
Zgodnie z uchwałą, upoważniono Wójta 
gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmę, do 
zawarcia porozumienia z komendantem 
Policji w Katowicach w zakresie przeka-
zania powyższych środków finanso-
wych.

Nowy samochód policyjny kosztował 
ponad 50 tys. zł. Gmina Poczesna dofi-
nansowała ten zakup w kwocie 15 tys. zł, 
a 10 tys złotych dołożyła ze swego budże-
tu – Kamienica Polska.

Mają nowy samochód

W Muzeum Historii Katowic odbyła 
się gala wręczenia nagród laureatom 
VI edycji Dyktanda Niepodległościowe-
go „Po polsku o historii”. Wśród na-
grodzonych była Aleksandra Grzyb, 
uczennica Szkoły Podstawowej w Po-
czesnej. 

Aleksandra jest laureatką etapu wo-
jewódzkiego. Do rywalizacji przystąpiło 
w sumie 156 uczestników. Uczennica z 
Poczesnej zajęła drugie miejsce. Wśród 
wyróżnionych byli również inni repre-
zentanci gminy - uczeń Wiktor Łuniew-
ski z kl. III B gimnazjum i Alicja Całus 
z kl. VI B. Uczniów do konkursu przy-
gotowywali nauczyciele języka polskie-
go: Joanna Jadowska (gimnazjum) i 
Magdalena Wąsińska (szkoła podsta-
wowa). 

Sukces uczennicy z Poczesnej

Dobra wiadomość dla 
mieszkańców gminy 
Mstów. Niebezpieczny za-
kręt drogi  wojewódzkiej 
nr 786 zostanie przebu-
dowany. 

Chodzi o tzw.  „zakręt 
śmierci” w Zawadzie. Na-
zwa ta niestety nie jest 
przypadkowa - w tym miej-
scu dochodzi do mnóstwa 
kolizji i wypadków. Część z 
nich skończyło się poważ-
nymi obrażeniami, a nawet 
śmiercią. - Bardzo się cie-
szę i dziękuję Dyrektorowi 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach, Zbigniewowi Taborowi, za podję-
cie tego ważnego tematu. O korektę za-
krętu „na górce zawadzkiej” od wielu lat 
zabiegały władze gminne. Cieszę się, że 
za mojej kadencji się to udało. Teraz 
wreszcie ten odcinek drogi wojewódzkiej 
doczeka się przebudowy z prawdziwego 
zdarzenia – podkreślał Tomasz Gęsiarz,  
wójt gminy Mstów. 

– Początek zakresu opracowania znaj-
duje się w Mstowie, ul. Wolności 127 (km 
9+997), koniec w kierunku miejscowości 
Zawada (km 10+600). Oś drogi będzie po-

siadała jeden łuk poziomy. Dla łuku prze-
widziano zaprojektowanie krzywych przej-
ściowych. Dla zmiany kierunku osi zapro-
jektowano załomy, ponieważ kąt zwrotu 
trasy był mniejszy niż 9 stopni. Jezdnia 
na całym odcinku będzie posiadała szero-
kość 6.5 – 7.0 m, a w miejscu łuku pozio-
mego zaprojektowano odpowiednie posze-
rzenia. Po obu stronach jezdni zaplano-
wano pobocza z destruktu asfaltowego  
czytamy w projekcie. Prace powinny za-
cząć się na początku 2019r. Pochłoną one 
4.381.892,64 zł brutto. Inwestycja powin-
na zakończyć się pod koniec października 
przyszłego roku.

Korekta „zakrętu śmierci” 
w Zawadzie

POCZESNA

Oprac. Katarzyna Gwara

MSTÓW

WIEŚCI Z GMIN
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Narażali własne życie ratując 
innych

Przykład wzorowego współdziałania 
służb, które w nocy wyjechały na ratu-
nek mieszkańcom płonącej kamienicy. 
To dowód na to, że policjanci zawsze 
gotowi są nieść pomoc nawet z naraże-
niem życia. To także wzorowa i godna 
naśladowania postawa obywatelska 
mieszkanki Cieszyna, która zasługuje 
na wyjątkowe słowa uznania. Jednym 
zdaniem – współpraca na najwyższym 
poziomie zaangażowania.

W nocy w budynku przy ulicy Wyższa 
Brama w Cieszynie wybuchł pożar. W 
pomieszczeniach piwnicznych paliły się 
między innymi różnego rodzaju przed-
mioty oraz plastikowe odpady, które wy-
dzielały bardzo ostry i niebezpieczny dla 
zdrowia, rozprzestrzeniający się po całej 
kamienicy dym.

Niebezpieczeństwo dostrzegła zamiesz-
kująca w budynku 43-latka. To ona na-
tychmiast powiadomiła służby ratunkowe 
i zaalarmowała sąsiadów, którzy dzięki jej 
wzorowej postawie zdążyli bezpiecznie 
opuścić mieszkania.

Cieszyńscy policjanci na miejsce zda-
rzenia przybyli jako pierwsi. Rozpytali 
mieszkańców, a gdy tylko dowiedzieli się, 

że matka z dzieckiem, zamieszkująca na 
ostatnim piętrze nie opuściła jeszcze 
mieszkania natychmiast ruszyli jej z po-
mocą. Pod drzwiami okazało się jednak, 
że w zamku utknął złamany klucz, a 
drzwi są tak zamontowane, że do wyważe-
nia ich niezbędny będzie specjalistyczny 
sprzęt hydrauliczny. Podczas oczekiwania 
na przybycie strażaków stróże prawa roz-
mawiali z kobietą i uspakajali ją, udziela-
li też instruktażu, jak powinna zachować 
się z dzieckiem, by nie paść ofiarą czadu. 
Na szczęście chwilę później strażacy wy-
ważyli drzwi i razem z policjantami prze-
kazali uratowanych lokatorów  w ręce ra-
towników medycznych.

Dzięki zaangażowaniu, profesjonali-
zmowi i płynnej współpracy wszystkich 
służb biorących udział w nocnej akcji, 
ale przede wszystkim dzięki wzorowej 
postawie obywatelskiej 43-letniej miesz-
kanki kamienicy nikt z  lokatorów nie 
ucierpiał. Poza matką z 7-letnim dziec-
kiem, którymi zajął się zespół pogotowia 
ratunkowego do szpitala trafili interwe-
niujący policjanci. Choć życiu munduro-
wych nie zagraża niebezpieczeństwo, 
podtruli się oni tlenkiem węgla ratując 
życie innych osób...

Z nożem na konkubenta

Okradał kościelne skarbonki
Niespełna 12 godzin upłynęło od pu-

blikacji wizerunku sprawcy włamania 
do kościelnych skarbonek, a znalazł 
się on w rękach mysłowickich stróżów 
prawa. 31-latek został zatrzymany 
dzięki informacjom przekazanym 
przez mieszkańców, którzy odpowie-
dzieli na apel policji rozpowszechnio-
ny za pośrednictwem lokalnych me-
diów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty 
po tym jak śledczy udowodnili mu też 
inne przestępstwa.

Mysłowiccy policjanci zatrzymali 
31-latka, który włamał się do kościelnych 

skarbonek. Zanim jednak sprawca trafił 
w ich ręce opublikowali jego wizerunek 
i zwrócili się z apelem o pomoc w jego na-
mierzeniu. Po upływie niespełna 12 go-
dzin od publikacji komunikatu na stronie 
internetowej mysłowickiej policji, a także 
zamieszczeniu go w lokalnych mediach 
31-letni złodziej został zatrzymany.

Jak się okazało mężczyzna nie tylko 
okradł kościelne skarbonki, ale również 
włamywał się do miejscowych kiosków. 
Śledczy udowodnili mu „skok” na placów-
kę przy Oświęcimskiej, a także przy ulicy 
Powstańców. 31-latek już usłyszał zarzuty, 
za włamania grozi mu do 10 lat więzienia.

Wpadka z kontrabandą pod 
marketem

Będzińscy stróże prawa zatrzymali 
32-letniego obywatela Ukrainy, który 
w swoim samochodzie przewoził 
znaczną ilość „lewych” wyrobów ty-
toniowych. W ręce policjantów wpa-
dło ponad 30 tysięcy papierosów po-
zbawionych polskich znaków akcyzy. 
Obcokrajowcowi grozi kara pieniężna, 
natomiast zabezpieczona kontraban-
da ulegnie przepadkowi.

Pełniący popołudniu służbę na tere-
nie miasta policjanci na parkingu przy 
jednym z marketów w centrum Będzina 
zauważyli około godziny 19.50 podejrza-
nie zachowującego się kierowcę mitsu-
bishi carisma. Mężczyzna na widok po-

licyjnego patrolu gwałtownie przyśpie-
szył, chcąc czym prędzej opuścić przy-
sklepowy parking. Zatrzymanym po 
chwili do kontroli drogowej mężczyzną 
okazał się być 32-letni obywatel Ukra-
iny. W zakłopotanie obcokrajowca wpra-
wiła zawartość bagażnika auta. Poli-
cjanci ujawnili bowiem trzy kartony pa-
czek papierosów pozbawionych polskich 
znaków akcyzy. Po dokładnym przeli-
czeniu okazało się, że mężczyzna jest w 
posiadaniu ponad 30 tysięcy „lewych” 
papierosów, dla których wartość uszczu-
plenia z tytułu należnej akcyzy wynosi 
prawie 26 tys. złotych. Za  posiadanie 
kontrabandy 32-latkowi grozi wysoka 
kara pieniężna. 

Oprac. Katarzyna Gwara

Chorzowscy policjanci zatrzymali 
38-letnią kobietę, która ugodziła no-
żem swojego konkubenta. Mężczyzna 
trafił do szpitala, a kobieta do policyj-
nego aresztu. Agresorka usłyszała już 
zarzut usiłowania zabójstwa. Na wnio-
sek śledczych i prokuratora sąd zde-
cydował o jej tymczasowym areszto-
waniu. Za popełnione przestępstwo 
grozi jej kara dożywotniego więzie-
nia.

Do dyżurnego chorzowskiej komendy 
zadzwonił mężczyzna i poinformował, że 
konkubina chce go zabić. Na miejsce zo-
stali skierowani mundurowi z chorzow-
skiej „jedynki”. Gdy policjanci dotarli pod 

wskazany adres, zastali tam mężczyznę 
z raną brzucha. W mieszkaniu była rów-
nież konkubina zgłaszającego, która... 
już spała. Mężczyźnie natychmiast zosta-
ła udzielona pierwsza pomoc, a następnie 
został on przewieziony do szpitala. 38-let-
nia nożowniczka została zatrzymana 
i trafiła do policyjnego aresztu. Jak usta-
lili śledczy, w trakcie libacji alkoholowej 
pomiędzy parą doszło do awantury, 
w trakcie której kobieta ugodziła nożem 
swojego partnera. Agresorka słyszała za-
rzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek 
śledczych i prokuratora sąd zastosował 
wobec niej tymczasowy areszt. Za popeł-
nione przestępstwo grozi jej kara doży-
wotniego więzienia.

Potrącił na przejściu
Policjanci z bielskiej drogówki wyja-

śniają szczegółowe okoliczności wy-
padku, do którego doszło w Czechowi-
cach-Dziedzicach przy ul. Traugutta. 
Kierujący toyotą avensis, na oznako-
wanym przejściu dla pieszych, potrącił 
79-letnią kobietę. Pomimo prowadzo-
nej reanimacji oraz wysiłków lekarzy 
i ratowników medycznych, kobiety nie 
udało się uratować. 

Jak wynika z ustaleń, 38-letni kierują-
cy toyotą avensis, na oznakowanym przej-
ściu dla pieszych potracił 79-letnią kobie-
tę. Pomimo prowadzonej akcji reanima-
cyjnej oraz wysiłków lekarzy i ratowników 
medycznych, kobieta zmarła. Okoliczno-
ści tego wypadku badają policjanci z dro-
gówki. Na miejscu trwają szczegółowe 
oględziny z udziałem prokuratora oraz po-
licyjnego technika kryminalistyki.

Apelujemy o ostrożność!
Jesień to trudny okres zarówno dla kie-

rowców jak i pieszych. W tym czasie pogo-
da jest zmienna. Na drogach jest ślisko, 
co wydłuża drogę hamowania pojazdów. 
Szybciej zapadający zmrok również wpły-
wa niekorzystnie na komfort i bezpieczeń-
stwo podróżowania oraz na naszą spraw-
ność psychofizyczną. Pamiętajmy o do-
stosowaniu prędkości do warunków pa-
nujących na drodze! To właśnie niedosto-
sowanie prędkości do warunków jest po-
wodem powstawania największej ilości 
poważnych zdarzeń drogowych. Jedno-
cześnie nieoświetlone drogi, brak wyzna-
czonych miejsc do bezpiecznego porusza-
nia się pieszych po drodze oraz niewłaści-

wy sposób korzystania z dróg przez tych 
użytkowników sprawia, że wzrasta liczba 
wypadków drogowych z udziałem pie-
szych. Na nieoświetlonej drodze, kierowcy 
samochodów widzą przede wszystkim sil-
ne światła pojazdów nadjeżdżających 
z przeciwka i znaki poziome wymalowane 
na jezdni. Sylwetki pieszych i rowerzy-
stów dostrzegają w ostatniej chwili, za-
zwyczaj w odległości 30 – 40 metrów. Przy 
złej pogodzie widoczność jeszcze bardziej 
się pogarsza. Jeśli jednak pieszy wyposa-
żony jest w element odblaskowy odbijają-
cy światła samochodu, kierowca spo-
strzeże go już z odległości 130 – 150 me-
trów, czyli o około 5 razy wcześniej! To 
może uratować pieszemu lub rowerzyście 
życie!

Prawidłowo noszone odblaski powinny 
być umieszczone na przedniej i tylnej czę-
ści ubrania, w sposób pozwalający na do-
strzeżenie ich w światłach kierujących 
nadjeżdżających z obu kierunków. Z ele-
mentów odblaskowych powinno korzy-
stać każde dziecko poruszające się po 
drodze, niezależnie od tego, którą częścią 
drogi się porusza – chodnikiem, pobo-
czem, czy jezdnią.

Przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 
r. każdy pieszy, który porusza się po 
zmierzchu po drodze poza obszarem za-
budowanym, musi mieć odblask umiesz-
czony w sposób widoczny dla kierujących. 
Zachęcamy pieszych do noszenia elemen-
tów odblaskowych także w obszarze zabu-
dowanym - nawet tam, gdzie nie jest to 
wymagane przepisami. Niewielki element 
w postaci opaski odblaskowej może ura-
tować życie!

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 

kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102 

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 w bloku, pow. 
48 m2, czwarte piętro, centrum zadbane, 
o przestrzennym rozkładzie. Do mieszkania 
należą: piwnica, pół boksu na strychu oraz 
garaż blaszak obok bloku. Cena 175 tys. zł. 
Tel. 796 307 890

NAUKA

— KOREPETYCJE —

n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy 
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka 
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum. 
www.matura.czest.pl  Tel. 796 635 001

SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu – 
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do 
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową 
Grudziądz. Tel. 669 245 082

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

USŁUGI

n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 
plany treningowe, treningi personalne. Dominik 
Nowak. Tel. 578 364 768 

n ZESPÓŁ MUZYCZNY na zabawy, 
dansingi, wesela, uroczystości taneczne. 
Tel. 502 500 228 

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

Zatrudnię pracowników 
budowlanych i/lub podwykonawców 

– prace murarskie, wykończeniowe, 
płytki, itp. Umowa o pracę. Praca na 

terenie Wrocławia i województwa 
dolnośląskiego. Możliwość darmowego 
zakwaterowania. Tylko poważne oferty.

tel. 697 12 12 71

n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 
wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

— SZUKAM PRACY —
n JESTEM osobą bezrobotną poszukującą 

małego mieszkania do wynajęcia w zamian za 
opiekę nad osobą starszą lub sprzątanie 
i pilnowanie domu. Tel. 517 309 982

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576, 
667 499 164

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ medaliki, krzyżyki różańca. Przyjmę 

stare klucze i telefony komórkowe. 
Tel. 663 626 576, 667 499 164

MATRYMONIALNE
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 

normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 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 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

ŚRODKI CZYSTOŚCI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ  
DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu!

Wybrane samochody na dzień 29 listopada 2018 r.

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

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

 
 28.900 – 33.900 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., serwisowana, na 
gwarancji fabrycznej 
producenta 

35.900 zł  
RENAULT CAPTUR 
1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis,  
F. VAT

 42.800 zł  

OPEL INSIGNIA 1.4 E, 
rok prod. 2012

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

  47.900 zł
SKODA OCTAVIA III 
1.4 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F, VAT

 49.900 zł  
OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

 34.900 zł  

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  21.800 zł
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod. 2009, I – wł.  32.900 zł
n FORD KA+ 1.2 E, zakup 2008, kraj., I – wł., 

przebieg 2 tys. km!  36.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I –właśc.  39.900 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005  6.700 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

4x4, kraj., I – wł., F. VAT  59.900 zł  
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  24.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 

163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł

n OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo 13.600 zł
n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 29.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł

n RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008 9.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  23.900 zł

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

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
I – wł.  32.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł

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

n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł. 29.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  
kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 18.900 zł  
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,  

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 15.900 - 18.900 zł

n VW POLO 1.6 E, rok prod. 1994 3.800 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
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PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 3 GRUDNIA 2018 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 377; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

69; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3947; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 

97; serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.II; 

odc. 19; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 12; 
telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Cudaczne stroje zwierząt; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2014)

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 378; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz; 
teleturniej muzyczny

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość; odc. 

70; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3949; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3385; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
135; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
21/109 - Wielki finał; 
teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 63
21:00 Teatr Telewizji – 

Rozmowy z katem
22:35 Dekalog – Osiem; film 

TVP
23:40 Anioły Żegoty; film 

dokumentalny
00:40 Ride. Smak życia; film 

obyczajowy; USA (2015)
02:25 Kim Philby 

najbardziej osobista 
zdrada; część 1; Wielka 
Brytania (2015)

03:30 Ostatni naziści; cz 3. 
Dzieci rasy panów; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

04:30 Notacje – Anna 
Rastawicka – Święte 
Życie Kardynała 
Wyszyńskiego; cykl 
dokumentalny

PONIEDZIAŁEK 03.12.2018 
Program 2

05:30 Koło fortuny; odc. 70 
ed. 3; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (230)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

65 „Nowe zwierzątko 
domowe”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1953; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 71 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 90; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 169; teleturniej

15:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 351 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2425; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 66; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 

213 „Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1953; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1954; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 65; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1403; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1136

21:55 Modliszka; odc. 1/3; 
thriller; Francja (2017); 
reż.:Alexandre Laurent; 
wyk.:Carole Bouquet, Fred 
Testot, Manon Azem, 
Elodie Navarre

23:55 Trzeci oficer; odc. 
8/13 - Zawieszeni; serial 
sensacyjny TVP

00:55 Tajemnica Filomeny; 
komediodramat; Wielka 
Brytania, Francja, USA 
(2013)

02:50 W kręgu miłości; film 
fabularny; Belgia, Holandia 
(2012)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (26) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (789) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (70) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (736) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2773) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (662) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (125) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (55) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2774) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn 

informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (328) serial 
komediowy. Przygody 
Kiepskich i 
zaprzyjaźnionych z nimi 
sąsiadów. Ferdynand 
całymi dniami kombinuje, 
co by tu zrobić, żeby 
zarobić, a się nie...

20:10 Megahit: Ghost in the 
Shell; film SF, Hongkong/
Indie/Wielka Brytania/
USA/Chiny 2017. Major to 
hybryda człowieka i 
maszyny. Jest agentką 
jednostki Section 9. 
Członkowie grupy muszą 
zbadać sprawę Hideo 
Kuze. Przestępca 
zamierza...

22:35 Wybraniec śmierci; 
film sensacyjny, USA 
1990

0:35 Negocjator; film 
sensacyjny, Niemcy/USA 
1998. Policyjny mediator 
zostaje wrobiony w 
zbrodnię. Bierze 
zakładników.

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5512) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (21/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(21/47) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2342) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (985) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (874) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (637) - 
program

14:00 19 + (338) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (638) - 
program

16:30 19 + (339) - program
17:00 Szpital (875) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (986) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7642) 
19:35 Sport (7625) 
19:45 Pogoda (7622) 
19:49 Raport smogowy – 

poznaj kolory powietrza 
(20/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5513) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Sałatka z boczniaków z 
serem halloumi (22/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2790) - serial 
obyczajowy. Kinga znowu 
zdradzi Michała?! Kinga i 
Michał spędzają beztroskie 
chwile nad jeziorem. 
Niestety, kiedy do 
Brzozowskiej dzwoni 
klient, ta natychmiast chce 
wracać do Warszawy. 
Michał jest wściekły – 
dochodzi do awantury! 

20:55 Milionerzy (224) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 6 
(1/10) - reality show

22:30 Zemsta cieciów - 
komedia, USA 2011. 
Komedia o pracownikach, 
którzy postanawiają 
zemścić się na 
nieuczciwych bankierach z 
Wall Street. Gdy 
dowiadują się, że milioner 
ukradł pieniądze 
przeznaczone na ich 
emerytury planują odwet i 
odzyskanie tego, co 
zostało im zabrane…

00:40 Co za tydzień (878) - 
magazyn

01:15 Uprowadzona (3/10) - 
serial, Francja/USA

02:15 Uwaga!?(5513) - 
program

02:40 Moc Magii(TVN noc) 
(328/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 104

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 54

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 8

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 9

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 112

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 54

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 55

20:00 Legionista; akcja, USA 
1998. Zakochanemu w 
uroczej kobiecie 
playboyowi nie tak łatwo 
jest zrezygnować z 
dawnego stylu życia, 
dlatego w dniu ślubu Alain 
Lefevre (Jean-Claude Van 
Damme) podejmuje 
decyzję i postanawia 
pozostać wolnym 
człowiekiem…

22:00 Misjonarz; akcja, USA 
2008. Tajemniczy 
nieznajomy przybywa do 
miasta na unikalnym 
motocyklu. Wszystko, co 
ze sobą nosi to Biblia i 
chęć zaprowadzenia 
sprawiedliwości…

23:55 Strażnik czasu; akcja, 
Japonia, Kanada, USA 
1994. Waszyngton, rok 
2004. Ludzkość znalazła 
wreszcie sposób na 
podróże w czasie. Ale 
pojawiły się też nowe 
formy przestępczości…

01:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

PONIEDZIAŁEK 03.12.2018 
TVP Seriale

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 46; serial TVP

06:05 Na sygnale; odc. 160 
„Za wszelką cenę”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 161 
„Królowa śniegu”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Tygrysy Europy; odc. 
11/18 - Jan; serial 
komediowy TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
938; serial TVP

09:20 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 263 - Łopianowo; 
serial kryminalny TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
223 „W mieszczańskich 
okowach” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
224 „Prohibicja domowa” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:15 Ja to mam szczęście!; 
odc. 46; serial TVP

11:50 Ranczo; s.VI; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

12:45 Ranczo; s.VI; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 86 - Haracz; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 87 - Pożyczka; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
181 Trudne wyzwanie

16:25 Na sygnale; odc. 161 
„Królowa śniegu”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VI; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VI; odc. 76 - 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 47; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 48 - Ostatni gem; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VI; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
722 Skazani na siebie; 
serial TVP

00:55 Krew z krwi; odc. 6/8; 
serial TVP

01:55 Krew z krwi; odc. 7/8; 
serial TVP

03:00 Tygrysy Europy; odc. 
11/18 - Jan; serial 
komediowy TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 
938; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2443; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na huculskim szlaku; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(46)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/45/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 321 
ed. 5; teleturniej

09:45 Herbatka z kabaretem 
(16); program rozrywkowy

10:35 Herbatka z kabaretem 
(6); program rozrywkowy

10:55 Familiada; odc. 2443; 
teleturniej

11:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /102/ - 
„Mydełko Fa” - Marlena 
Drozdowska, Marek 
Kondrat

11:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (1)

12:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(47)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata  (1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata (2); widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata  (3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie pod 
żaglami; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Zielonego Przylądka odc. 
11; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 24 (91) Niemcy: 
Fryburg Bryzgowijskij; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/45/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(48)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (9) - Media; 
widowisko rozrywkowe

22:15 The Voice of Poland 
IX; seria - Live (17-18) 
FINAŁ

00:30 Koło fortuny; odc. 320 
ed. 5; teleturniej

01:15 Niezapomniane 
Koncerty – Mocny skład - 
Europejski Stadion Kultury 
Rzeszów 2018; cz. 1-2

03:15 Olga Lipińska 
zaprasza (20); talk-show

04:05 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie - 
Czesław Niemen

04:30 Rozrywka Retro – 
MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: Grażyna 
Łobaszewska

05:10 Ukryta prawda (405) - 
magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (174) - 
program sądowy

07:15 Szpital (455) - 
program obyczajowy

08:15 Dr House VIII (20/23) - 
serial inne, USA

09:15 Dr House VIII (20/23) - 
serial inne, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (223) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (175) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (633) - 
program sądowy

14:55 Szpital (456) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (21/23) - 
serial, USA

16:55 Dr House VIII (22/23) - 
serial inne, USA

17:55 Brzydula (91/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (92/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (Pod 
jednym dachem ) (224) - 
program obyczajowy

20:00 Opętany - film 
sensacyjny, USA 2008. 
Historia kobiety, której 
mąż i jego brat ulegają 
poważnemu wypadkowi 
samochodowemu. Obaj 
zapadają w śpiączkę. Po 
jakimś czasie budzi się z 
niej brat męża, który jest 
przekonany, iż kobieta jest 
jego żoną...

21:45 W garniturach (2/12) - 
serial, USA

22:45 Wieczne zło - horror, 
USA 2003. Żona 
detektywa Marka Rayana 
zostaje brutalnie 
zamordowana. Wkrótce 
Mark zostaje przydzielony 
do patrolu w prestiżowej 
szkole. Odkrywa, że 
pewien profesor 
przeprowadza tajemnicze 
eksperymenty - jeden 
także na mordercy, na 
którym właśnie wykonano 
wyrok...

00:30 Lista klientów (6/10) - 
serial, USA. Pracownicy 
Spa zaczynają 
podejrzewać, że jeden z 
klientów jest policjantem. 
Georgia nakazuje, by 
dziewczęta nie oferowały 
żadnych dodatkowych 
usług. W rezultacie zarobki 
jej pracownic znacząco się 
obniżają.

01:30 Moc Magii (328/355) - 
program 

03:45 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Monika Palikot.

05:55 Domowe triki 
Goka (20) - program

07:00 Ostre cięcie 6 (8/12) - 
program

07:45 Apetyt na miłość 2 
(3/10) - program 
rozrywkowy

08:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (2/6) - reality 
show

09:30 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (8/13) - 
program rozrywkowy

10:15 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (1/13) - program 
rozrywkowy

11:15 Kuchenne rewolucje 9 
(3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:15 Zanim Cię zobaczę 
(6/8) - program 
rozrywkowy

13:15 Co za tydzień (878) - 
magazyn

13:45 Pani Gadżet 16 (22) - 
magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(20/22) - magazyn

14:45 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

15:15 W czym do ślubu 4 
(2/12) - reality show

15:45 Ugotowani 7 (29) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:20 Ugotowani 7 (30) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:50 Ugotowani 7 (31) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:25 Ugotowani 7 (32) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

18:00 Kuchenne rewolucje 
10 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (13) - program 
rozrywkowy

19:50 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (2/10) 
- program lifestylowy

20:35 10/10 (7/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (1/12) - program
21:55 Pani Gadżet 15 (9/22) 

- magazyn
22:25 Eks-tra zmiana (2/8) - 

program lifestylowy
23:25 Afera fryzjera 6 (12) - 

program rozrywkowy
00:10 Bajeczne życie 

milionerów 3 (2/10) - 
program rozrywkowy

00:40 Nowotwór pożera mi 
twarz - dokument 

01:45 Cena życia w 
Hondurasie - dokument 

02:55 W roli głównej - 
Michał Szpak (1/8) - talk 
show

03:25 W roli głównej - 
Tatiana Okupnik (1/8) - 
talk show

03:55 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

04:25 Wiem, co jem (6/16) - 
magazyn

04:55 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

PONIEDZIAŁEK 03.12.2018 
TVP Sport

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Szwecja - Serbia

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Polska - Dania

09:35 Skoki Narciarskie - 
PŚ: Niżny Tagił - konkurs 
indywidualny

11:30 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje MŚ: Polska - 
Włochy

13:30 Koszykówka mężczyzn 
- Eliminacje MŚ: Litwa - 
Chorwacja

15:30 Jeździectwo - 
Cavaliada, Poznań - dz. 3; 
relacja

16:40 Kolarstwo torowe - PŚ 
- 3: Berlin

17:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Chorwacja - Węgry

19:50 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

20:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Holandia - Hiszpania

22:45 Sportowy Wieczór
23:00 Gol Ekstra; felieton
00:15 Gol - magazyn 

piłkarski
01:00 Hokej na lodzie - NHL: 

New Jersey Devils - 
Tampa Bay Lightning 

04:05 Boks - World Boxing 
Super Series (6 - 
Chicago): Krzysztof 
Głowacki - Maksim 
Własow

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (25); 
magazyn poradnikowy

7:05 Przygody Kota w 
Butach (26) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (1) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (81) 
reality show. Strażak 
Waldemar mieszka z 
9-letnim synem Kubą w 
budynku gospodarczym, 
którzy został przerobiony 
na mieszkanie. Jedną 
część zajmują schorowani 
rodzice...

9:00 Septagon (18) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 5 (45) 
reality show. Gości 
‚Piekielnej Kuchni’ czeka 
wielka uczta z okazji 
jubileuszowej, piątej edycji 
kulinarnego show. 
Wspólnie z szefem 
Wojciechem Modestem 
Amaro świętować...

11:25 Benny Hill (20); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (60) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (61) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(494) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(63) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(63) telenowela

18:00 Septagon (20) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(430) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (209) serial 
kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów (9) serial 
dokumentalny

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (10) serial 
dokumentalny

22:00 Oko za oko (3) serial 
obyczajowy

23:00 Oko za oko (4) serial 
obyczajowy

0:00 Transakcje za milion 
dolarów - Los Angeles (3) 
serial dokumentalny

1:00 Transakcje za milion 
dolarów - Los Angeles (4) 
serial dokumentalny

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

4:25 Atleci; magazyn 
sportowy

4:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

06:50 Był taki dzień – 3 
grudnia; felieton

07:00 Parada oszustów; odc. 
1/4; serial TVP

08:00 Ex Libris; odc. 360; 
magazyn

08:30 Wojownicy czasu – 
Wiślanie czyli u zarania 
dziejów; cykl reportaż

09:10 Historia Polski – 
Polskie bitwy - 
Somosierra 1808 r; cykl 
dokumentalny

10:15 „Sensacje XX wieku”; 
widowisko

10:45 Życie po radziecku; 
odc. 5/8 Kuchnia po 
radziecku; Białoruś (2010)

11:25 Afryka; cz. 5. Sahara; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:25 Czterdziestolatek; odc. 
11/21 - Cudze 
nieszczęście, czyli świadek 
obrony; serial TVP

13:40 Rejs; komedia
14:50 Kobiety pachnące 

kawą i perfumami; film 
dokumentalny

15:15 Lodowa planeta; cz. 3. 
Lato; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

16:15 Spór o historię; debata
16:50 Historia Polski – Bez 

jednego drzewa las 
lasem zostanie; film 
dokumentalny

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:35 Flesz historii; odc. 
419; cykl reportaż

18:55 Parada oszustów; odc. 
2/4 - Jaguar 1936; serial 
TVP

20:05 Uratowane z Potopu; 
film dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Marcin 
Jamkowski, Konstanty 
Kulik

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Twórczość na 
wygnaniu - 2; magazyn

22:35 Marzyciele – 
Konfederaci Barscy w 
Krakowie; program 
publicystyczny

23:15 Wieniawa; film 
dokumentalny

00:25 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 1/3 Święta wojna; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

01:20 Sensacje XX wieku – 
Wojna polsko-
bolszewicka 1920 rok; 
widowisko kameralne

02:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn; cz. 1; cykl 
dokumentaln

02:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

03:25 Film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata; mecz półfinałowy

8:30 Piłka nożna; Fortuna 1. 
liga; Chrobry Głogów - 
Wigry Suwałki

10:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:00 Atleci
12:30 Siatkówka mężczyzn; 

KMŚ; mecz o 3. miejsce
15:00 Siatkówka mężczyzn; 

Klubowe Mistrzostwa 
Świata; mecz finałowy

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

20:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi; magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

22:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki; 
program dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

23:00 Boks
1:00 Siatkówka mężczyzn; 

Klubowe Mistrzostwa 
Świata
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 378; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

70; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3949; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 

98; serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.II; 

odc. 20; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

21/109 - Wielki finał; 
teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
135; telenowela TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Inwestycje w 
gospodarstwach 
położonych na obszarach 
OSN; magazyn

12:50 Natura w Jedynce – 
Śladami kotów; film 
dokum.; Niemcy (2016)

13:50 Big Music Quiz; 
teleturniej muzyczny

14:00 Elif; s.II; odc. 379; 
serial; Turcja (2014)

14:50 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 62
16:05 Wieczna miłość; odc. 

71; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3950; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3386; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

136; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

1/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 63
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci ; Seria 2 odc. 2; 
reportaż

21:30 Big Music Quiz; 
teleturniej muzyczny

21:40 Kompania X; s.II; odc. 
12; serial; Kanada (2015)

22:35 W ciemności; dramat; 
Polska, Kanada, Niemcy 
(2011); reż.:Agnieszka 
Holland

01:05 Czy świat oszalał? – 
Imperium marzeń; film 
dokum.; Dania (2016)

02:30 Ogród Luizy; dramat; 
Polska (2007); reż.:Maciej 
Wojtyszko

04:25 Notacje – Elżbieta 
Towarnicka. Natursager. 
Z dyplomem; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 73 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1403; serial TVP

07:00 Cerkiew prawosławna 
w 100 - lecie 
niepodległości; reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (231)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

66 „Król jest nagi”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1954; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 74 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 91; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 170; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1403; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 352 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2426; 
teleturniej

17:00 Łzy Cennet; odc. 67; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

17:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Szwecja - Polska 
(studio) 

17:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Szwecja - Polska 

18:35 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Szwecja - Polska 
(studio) 

19:40 Barwy szczęścia; odc. 
1954; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1955; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 66; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1404; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1137

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Gruba; film dokumentalny

00:10 Rodzinka.pl; odc. 251 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:45 Modliszka; odc. 1/3; 
thriller; Francja (2017)

02:40 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:45 Mars: Nowy świat; 
dokument fabularyzowany; 
USA (2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (27) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (790) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (71) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (737) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2774) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (663) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (126) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (56) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2775) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (331) serial 
komediowy

20:05 Ślad (23) serial 
kryminalny

21:05 Ślad (24) serial 
kryminalny

22:20 Negocjator; film 
sensacyjny, Niemcy/USA 
1998. Porucznik Danny 
Roman (Samuel L. 
Jackson) jest jednym 
z najlepszych policyjnych 
negocjatorów w Chicago. 
Pewnego dnia Danny 
dowiaduje się od swojego 
kolegi i współpracownika 
Nate’a o kradzieży dwóch 
milionów dolarów 
z policyjnego funduszu 
emerytalnego…

1:05 Sztanga i cash; 
komedia kryminalna, USA 
2013. Miami, 1994 rok. 
Daniel Lugo pasjonuje się 
kulturystyką i pracuje 
w siłowni. Narasta w nim 
frustracja na myśl o tym, 
że przez kilka kolejnych 
dekad będzie robił to 
samo i nigdy nawet się nie 
zbliży do poziomu życia 
prawdziwych krezusów…

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga!?(5513) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy. Na 
jednej z głównych ulic 
Rzeszowa znajduje się 
restauracja o raczej 
oryginalnej nazwie „Pablo 
Picasso”. Otworzył ją 
kucharz, Paweł razem z 
żoną Joanną

07:50 Doradca smaku 9 - 
Sałatka z boczniaków z 
serem halloumi (22/40) - 
program

08:00 Dzie? Dobry 
TVN?(2343) - magazyn

11:00 Ukryta prawda?(986) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital?(875) - 
program obyczajowy. 
Doktor Robert Szewczyk 
zajmuje się 
czteromiesięcznym 
chłopczykiem, który od 
kilku dni gorączkuje. Mały 
pacjent jest wychowywany 
przez młodą, samotną 
matkę

13:00 Szkoła(638) - 
program. Malwina Liszka i 
Emma Jakubik interesują 
się tym samym 
chłopakiem. Kamil 
zaprasza je obie na 
ściankę wspinaczkową. 
Malwina jest zazdrosna o 
to, że Emma coraz 
bardziej podoba się 
Kamilowi. Dlatego 
namawia chłopaka, aby 
zamknął ją po lekcjach w 
kantorku

14:00 19 +(339) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Sabina i Mirek 30 lat 
mieszkali w Niemczech, 
gdzie pracowali w 
gastronomii. Kiedy ich 
dorosłe dzieci 
usamodzielniły się, Sabina 
postanowiła zrealizować 
swoje marzenie o 
powrocie do Polski. 
Namówiła męża, żeby 
otworzyli własną 
restaurację na Kaszubach, 
w pięknej letniskowej wsi 
Borowo

02:15 Uwaga! (5513) - 
program

02:40 Moc Magii(TVN noc) 
(328/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 105

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 55

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 9

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 10

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 113

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 55

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 56

20:00 Plan doskonały; 
thriller, USA 2006. Trzech 
zawodowców – detektyw, 
kryminalista i tajemnicza 
maklerka z Manhattanu, 
muszą stawić czoła 
tajemniczemu napadowi 
na bank. Na początku 
wydaje się, że gra toczy 
się o pieniądze, a 
uwolnienie zakładników 
będzie łatwym 
zadaniem…

22:30 Czas zemsty; akcja, 
USA 2013. Victor jest 
prawą ręką bossa 
podziemnego światka 
(Terrence Howard). Od 
pewnego czasu jego ludzie 
są systematycznie 
likwidowani przez 
nieuchwytnego mordercę, 
pozostawiającego na 
miejscu zbrodni 
tajemnicze wiadomości…

00:55 Pozwól mi wejść; 
horror, USA 2010

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 47; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 161 
„Królowa śniegu”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 162 
„Wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Tygrysy Europy; odc. 
12/18 - Inwestor; serial 
komediowy TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
939; serial TVP

09:15 Na dobre i na złe; odc. 
722; serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
224 „Prohibicja domowa” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
225 „Świąteczne 
oświadczyny” sezon 11; 
serial komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 47; serial TVP

11:45 Ranczo; s.VI; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VI; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 87 - Pożyczka; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
182 Autokuracja

16:25 Na sygnale; odc. 162 
„Wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VI; odc. 76- 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VI; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 48; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 89 (seria VII, odc. 7) 
- Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 49 (seria IV, odc. 10) 
- Zakazany owoc; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

00:50 Czas honoru; odc. 30; 
seria III; serial TVP

01:50 Czas honoru; odc. 31; 
seria III; serial TVP

02:45 Tygrysy Europy; odc. 
12/18; serial TVP

03:45 M jak miłość; s.I; odc. 
939; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
224 sezon 11; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2444; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie pod 
żaglami; magazyn 
kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(47)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/46/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 322 
ed. 5; teleturniej

09:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 2) - Żona; 
widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /59/ - „Koncert 
jesienny na dwa 
świerszcze i wiatr w 
kominie” - Magda Umer

10:55 Familiada; odc. 2444; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /4/ - „Tyle samo 
prawd ile kłamstw” - 
Izabela Trojanowska

11:40 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (1); 
widowisko

12:35 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (2); 
widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(48)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa - (1-3); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z podlaskiego 
miodu; magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 12 
Karnawał na Wyspach; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 24 (92) Niemcy: 
Żyzna Badenia; magazyn

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/46/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(49)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (11) - Muzyka

22:15 Herbatka z kabaretem 
(18-19); program

23:35 Koło fortuny; odc. 321 
ed. 5; teleturniej

00:15 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Pro Contra

00:45 Niezapomniane 
Koncerty – XXII 
Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 (1-2)

02:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

03:55 Rozrywka Retro – 14. 
Przegląd Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław ‚93. 
Warsztat - Koncert Gala 
(2)

05:10 Ukryta prawda (406) - 
magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (175) - 
program sądowy

07:15 Szpital (456) - 
program obyczajowy

08:15 Dr House VIII (21/23) - 
serial, USA

09:15 Dr House VIII (22/23) - 
serial inne, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (224) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (176) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska ((634) - 
program sądowy

14:55 Szpital (457) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (23) - 
serial inne, USA

16:55 Gotowe na wszystko 
(1/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (93/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (94/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (225) - 
program obyczajowy

20:00 Eksplozja - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Boston ogarnia panika. 
Ktoś podkłada w mieście 
bomby. Grupa 
policjantów, z brygady 
antyterrorystycznej szuka 
szaleńca. Policjanci mają 
za zadanie nie tylko 
odnaleźć terrorystę. 
Muszą także ocalić ludzi, 
których obrał sobie za 
ofiary następnej 
eksplozji…

22:40 Lot 93 - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja 2006. 
Oparta na faktach 
rekonstrukcja zachowania 
pasażerów lotu United 93 
z Newark do San 
Francisco. Porwany 11 
września 2001 roku 
samolot miał 
najprawdopodobniej 
uderzyć w Biały Dom w 
Waszyngtonie. Znajdujący 
się na pokładzie 
porwanego samolotu 
pasażerowie przez telefony 
komórkowe dowiedzieli 
się, że inne porwane 
samolotu uderzyły w 
Pentagon i bliźniacze 
wieże World Trade Center. 
Pasażerowie postanawiają 
nie dopuścić do kolejnego 
aktu terroryzmu…

00:55 Sposób na 
morderstwo 2 (8/15) - 
serial, USA

01:55 Moc Magii (329/355) - 
program 

04:10 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Weronika Marczuk

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (1/14) - 
program lifestylowy

06:20 Co za tydzień (878) - 
magazyn

06:50 Misja ratunkowa 2 
(4/10) - program 
rozrywkowy

07:35 program rozrywkowy
08:05 Apetyt na miłość 2 

(4/10) - program 
rozrywkowy

09:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (9/13) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (2/13) - program 
rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 9 
(4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Pani Gadżet 16 (22) - 
magazyn

13:05 Pani Gadżet 15 (9/22) 
- magazyn

13:35 Eks-tra zmiana (2/8) - 
program lifestylowy

14:35 10/10 (7/10) - program
15:05 Sekrety lekarzy 4 

(3/12) - reality show
16:05 Apetyt na miłość 

4 (12) - program 
rozrywkowy

17:10 Afera fryzjera 6 (12) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (1/6) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (7/12) - 
reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (2/12) - 
program

21:40 Co nas truje (4/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(1/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (6/8) - reality 
show

23:40 Tu jest pięknie (4/8) - 
program

00:25 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (2/10) 
- program lifestylowy

01:10 Zara: Największa 
fortuna świata - 
dokument

02:25 Wyglądać jak gwiazda 
(1/6) - program 
rozrywkowy

02:55 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn

03:55 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

04:25 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Chorwacja - Węgry 

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Holandia - Hiszpania 

09:25 Hokej na lodzie - NHL 
(31): New Jersey Devils - 
Tampa Bay Lightning 

11:30 Rafał Wilk - człowiek ze 
stali; film dokumentalny

12:35 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Polska - Dania

14:15 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

15:25 Gol Ekstra; felieton
16:45 Gol - magazyn piłkarski
17:30 Piłka ręczna kobiet - 

ME: Szwecja - Polska 
(studio) 

17:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Szwecja - Polska

20:00 Piłka ręczna kobiet - ME 
- skróty meczów

20:20 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Dania - Serbia (studio) 

20:40 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (1): Sampdoria - 
SPAL (1 poł.) 

21:30 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Dania - Serbia (1 poł.) 

21:45 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (1): Sampdoria - 
SPAL (2 poł.) 

22:35 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Dania - Serbia (studio)

23:00 Sportowy Wieczór
23:20 Piłka nożna - Puchar 

Włoch (2): Bologna - 
Crotone

01:25 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (1): Sampdoria - 
SPAL

03:20 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Szwecja - Polska

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (1) 
magazyn poradnikowy. 
Niecy Nash i Mark Brunetz 
spieszą z pomocą 
osobom, które nienawidzą 
porządków. Namawiają ich 
do wyrzucenia śmieci i 
domowej wyprzedaży.

7:05 Turbo Fast (1) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (2) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (82) 
reality show. Nowakowie z 
Łochowa opiekują się 
dwuletnią wnuczką Mają. 
Mieszkają w starym domu, 
który wymaga remontu. 
Panują w nim wilgoć i...

9:00 Septagon (20) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 5 (6) 
reality show. Goście, 
zdenerwowani czasem 
oczekiwania na potrawy, 
postanawiają wejść do 
kuchni i samodzielnie 
przygotować sobie dania. 
Wizyta w „Piekielnej 
Kuchni” nie...

11:25 Benny Hill (31) 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (62) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (63) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(430) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(64) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(64) telenowela

18:00 Septagon (22) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(431) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (210) serial 
kryminalny

21:00 Maruderzy; thriller, 
Kanada 2016

23:15 Outsider; film 
sensacyjny, USA 2014

1:20 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:20 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:25 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

3:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

5:00 SuperLudzie (9) serial 
dokumentalny

5:30 SuperLudzie (10) serial 
dokumentalny

06:50 Był taki dzień – 4 
grudnia; felieton

06:55 Parada oszustów; odc. 
2/4 - Jaguar 1936; serial 
TVP

08:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 54; 
magazyn

08:40 Flesz historii; odc. 
419; cykl reportaż

09:10 Historia Polski – Bez 
jednego drzewa las 
lasem zostanie; film 
dokumentalny

10:10 Sensacje XX wieku – 
Wojna polsko-
bolszewicka 1920 rok; 
widowisko kameralne

11:20 Spór o historię
12:00 Kobiety pachnące 

kawą i perfumami; film 
dokumentalny

12:25 Czterdziestolatek; odc. 
12/21 - Nowy zastępca, 
czyli meteor; serial TVP

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Gruzja. 
Najlepiej strzeżone 
tajemnice Kaukazu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:40 Historia w postaciach 
zapisana – Królowa 
Wiktoria; cykl 
dokumentalny; Francja 
(2013)

16:25 Marzyciele – 
Kościuszko w Krakowie; 
program publicystyczny

16:55 Historia Polski – 
Pieronie czy ci nie żal?

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Z potrzeby serca

18:35 Niepodległa
18:55 Parada oszustów; odc. 

3/4 - Tajny detektyw; 
serial TVP

19:55 Marsze 
Niepodległości; film 
dokumentalny

21:05 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Zawrócony; dramat
00:05 Sensacje XX wieku – 

Decydujący cios; 
widowisko kameralne

01:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn; cz. 2; cykl 
dokumentaln

01:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Z potrzeby serca

02:05 Miasto dzieci; film 
dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata; mecz o 3.miejsce

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; ONICO 
Warszawa - GKS Katowice

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata; mecz finałowy

13:15 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Puszcza Niepołomice - 
Wisła Płock

16:45 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Śląsk Wrocław - Miedź 
Legnica

20:15 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Arka Gdynia - Jagiellonia 
Białystok

23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Piłka nożna; Puchar 

Polski; mecz 1/8 finału: 
Puszcza Niepołomice - 
Wisła Płock

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata; mecz finałowy
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 379; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

71; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3950; teleturniej 
muzyczny

07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 99 

- Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

09:50 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 21 - Zapach zbrodni; 
serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
1/110; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
136; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:50 Big Music Quiz; 

teleturniej muzyczny
12:55 Natura w Jedynce – 

Dzika Holandia 1; serial 
dokumentalny; Niemcy 
(2017)

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 380; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 63
16:05 Wieczna miłość; odc. 

72; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3951; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3387; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
137; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
2/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 64
21:00 Wielki Test o Europie
22:25 Na własne oczy – 

Dymy, opary i smog; film 
dokum.; Niemcy (2017)

23:30 Bez tożsamości; odc. 
16; serial; Hiszpania 
(2016)

00:25 Kompania X; s.II; odc. 
12; serial; Kanada (2015)

01:15 Weterani. Wyrwani 
śmierci ; Seria 2 odc. 2; 
reportaż

01:45 wojsko – polskie.pl; 
odc. 39; reportaż

02:15 W ciemności; dramat; 
Polska, Kanada, Niemcy 
(2011)

05:25 Koło fortuny; odc. 75 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1404; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (232)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

67 „Komunikacja 
głupcze”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1955; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 76 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 92; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 171; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1404; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 353 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2427; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 68; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 

214 „Muszę rozgrzać 
Achillesa” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 2; 
serial fabularyzowany TVP

19:30 Mini audycja 
(Sylwester)

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1955; serial TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1956; serial TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 26; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
723 Poza zasięgiem; serial 
TVP

21:55 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Córka 
prezydenta; komedia 
romantyczna; USA (2004)

00:30 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

01:25 Defekt; odc. 5/9; serial 
sensacyjny TVP

02:35 Świat bez tajemnic – 
Lo i stało się. Zaduma 
nad światem w sieci; film 
dokumentalny; USA 
(2016)

04:15 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 26; serial komediowy 
TVP

04:45 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 27; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (28) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (791) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (72) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (738) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2775) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (664) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (127) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (57) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2776) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (335) serial 
komediowy

20:05 Świat według 
Kiepskich (247) serial 
komediowy

20:40 Sztanga i cash; 
komedia kryminalna, USA 
2013. Miami, 1994 rok. 
Daniel Lugo pasjonuje się 
kulturystyką i pracuje w 
siłowni. Klient klubu 
fitness Victor Kershaw 
wzbudza jego zazdrość.
Daniel wpada na pomysł, 
by go uprowadzić, 
zmiękczyć torturami i 
przejąć majątek. Do 
realizacji karkołomnego 
planu dobiera sobie 
Adriana i Paula - 
imponujących 
muskulaturą, ale podobnie 
jak on niezbyt 
błyskotliwych…

23:20 Wykapany ojciec; 
komedia, USA 2013

1:45 Szczeniaki; komedia, 
Francja 2017

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5514) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Dorsz w kruszonce z 
tagliatelle z ogórka (23/40) 
- program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2344) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (987) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (876) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (639) - 
program

14:00 19 + (340) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (640) - 
program

16:30 19 + (341) - program
17:00 Szpital (877) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (988) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7644) 
19:35 Sport (7627) 
19:45 Pogoda (7624) 
19:49 Raport smogowy – 

poznaj kolory powietrza 
(22/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5515) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Kasza jaglana z kurkami i 
żółtym serem (27/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2792) - serial 
obyczajowy. Honorata 
załamana – nałóg 
zwyciężył Romana! 
Roman tłumaczy 
Agnieszce, że nie musi 
chodzić na terapię – 
panuje nad swoim 
nałogiem. Czujna 
Olszewska zjawia się w 
jego mieszkaniu i z 
Honoratą przeszukują cały 
dom…

20:55 Milionerzy - wydanie 
specjalne (226) - program

21:30 Wracajcie skąd 
przyszliście (1/4) - 
program

22:30 Mroczna dzielnica - 
film sensacyjny, 
USA 2001. Z policyjnych 
magazynów znikają 
narkotyki warte miliony 
dolarów. Każdy, kto 
podejmie się śledztwa, 
ryzykuje życiem. Korupcja 
w policji osiągnęła 
niespotykane dotąd 
rozmiary…

00:40 Jump Street 21 - 
komedia, USA 2012…

02:55 Oszuści (9/10) - serial, 
USA. Zbliża się data ślubu. 
Maddie pilnuje, by 
wszystko przebiegało 
zgodnie z planem…

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(330/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 106

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 56

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 10

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 11

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 114

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 56

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 57

20:00 13 Dzielnica; akcja, 
Francja 2004. 13 Dzielnica 
to specjalna strefa Paryża 
roku 2013 otoczona 
murem. Gangi są tu 
jedyną władzą, żadnych 
praw, żadnych reguł, 
żadnych zasad... 

21:45 Wpół do śmierci 2; 
akcja, USA 2007. Dwóch 
więźniów – Burk i Twitch, 
odsiaduje wyrok, w 
więzieniu w którym trwa 
ciągła walka między 
rywalizującymi ze sobą 
gangami. Kiedy wybucha 
bunt, muszą stworzyć 
sojusz, by przeżyć…

23:20 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 1

00:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 13

01:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

01:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 48; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 162 
„Wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 163 
„Pierwsza krew”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Tygrysy Europy; odc. 
13/18 - Reklamówka; 
serial komediowy TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
940; serial TVP

09:20 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
225 „Świąteczne 
oświadczyny” sezon 11; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 226 „To nie jest dom 
schadzek” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:15 Ja to mam szczęście!; 
odc. 48; serial TVP

11:45 Ranczo; s.VI; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VI; odc. 76- 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 89 (seria VII, odc. 7) 
- Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
183 Depresja

16:20 Na sygnale; odc. 163 
„Pierwsza krew”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VI; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 49; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 50 (seria IV, odc. 11) 
- Morderczy plan; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 80; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 91; serial TVP

23:55 Rodzinka.pl; odc. 251 
sezon 13; serial TVP

00:25 Na sygnale; odc. 208; 
serial fabularyzowany TVP

01:00 Ratownicy; odc. 7/13; 
serial TVP

01:55 Ratownicy; odc. 8/13; 
serial TVP

02:50 Tygrysy Europy; odc. 
13/18; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
940; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
225; sezon 11; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2445; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z podlaskiego 
miodu; magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(48)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/47/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 323 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (22); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /60/ - „Kwiat 
jedej nocy” - Alibabki

10:55 Familiada; odc. 2445; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
vivre. Bon ton (1); 
program kabaretowy

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
Vivre. Pardon (2); 
program kabaretowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(49)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia; 
widowisko

17:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2014 - 
Przeżyjmy to jeszcze raz

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Morskie grillowanie

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (96) - W 
góry; cykl reportaży

19:10 Makłowicz w podróży 
– Podróż 25 Holandia 
(93) „Co ma polder do 
wiatraka?”; magazyn

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/47/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(50)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (7) - Ireneusz 
Krosny; / Słoiczek

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (10) - Urzędnik; 
cz. 2; program 23:10 Koło 
fortuny; odc. 322 ed. 5; 
teleturniej

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - John Porter

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – XXII 
Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 (3)

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Sting i Anna 
Maria Jopek

02:40 Kierunek Kabaret; /58/ 
- Smuteczki

03:40 Rozrywka Retro – T 
jak Tey - Na granicy; 
widowisko rozrywkowe

05:10 Ukryta prawda (407) - 
magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (176) - 
program sądowy

07:15 Szpital (457) - 
program obyczajowy

08:15 Dr House VIII (23) - 
serial inne, USA

09:15 Gotowe na wszystko 
(1/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (225) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (177) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (1/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (458) - 
program obyczajowy. Na 
oddział ratunkowy 
pogotowie przywozi 
42-letniego Adriana 
Famulskiego, który wybrał 
się na wycieczkę swoją 
awionetką. Tuż po starcie 
doszło do usterki i 
samolot musiał lądować 
awaryjnie na środku 
pola…

15:55 Diagnoza (1/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(2/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (95/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (96/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (226) - 
program obyczajowy

20:00 Gracz - film 
sensacyjny, USA 2014

22:20 Pod powierzchnią 
(1/7) - serial. Małżeństwo 
Marty i Bartka Gajewskich 
przeżywa kryzys. Kilka lat 
temu stracili dziecko. Ich 
dwuletni syn Maks zaginął 
nad rzeką, ciała nigdy nie 
odnaleziono. Bartek, 
dyrektor płockiego liceum, 
lepiej poradził sobie z 
traumą. Marta przeciwnie, 
cierpi na bezsenność, od 
długiego czasu bierze 
leki…

23:50 Sztuka zrywania - 
komedia, USA 2006. Po 
kilku latach wspólnego 
życia Brookr i Gary 
postanawiają zerwać ze 
sobą. Jednak żadne z nich 
nie zamierza zrezygnować 
z mieszkania, do którego 
się przyzwyczaili. 
Rozpoczynają wojnę 
podjazdową, która ma 
zmusić partnera żeby się 
zniechęcił i wyprowadził. 
Stosując coraz bardziej 
wyrafinowane sztuczki i 
podchody powoli sobie 
uświadamiają, że wciąż im 
na sobie zależy…

02:05 Moc Magii (330/355) - 
program 

04:15 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie córka Lecha 
Wałęsy

05:25 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (5/10) - program 
rozrywkowy

06:25 Afera fryzjera 5 (12) - 
program rozrywkowy

07:10 Ugotowani 7 (29) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (30) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 2 
(5/10) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (10/13) - 
program rozrywkowy

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

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (6/8) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2 (10) - 
program rozrywkowy

14:05 program rozrywkowy
14:35 Sexy kuchnia Magdy 

Gessler (7/9) - program
15:05 Ostre cięcie 6 (9/12) - 

program
15:50 Eksperci domowego 

budżetu 5 (6/8) - program 
dokumentalny

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (2/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (2/6) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 4 
(3/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(4/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana (2/8) - 
program lifestylowy

22:25 Pani Gadżet 15 
(10/22) - magazyn

22:55 10/10 (7/10) - program
23:25 Zanim Cię zobaczę 

(6/8) - program 
rozrywkowy

00:25 Młoda para na diecie
01:25 Randka z Internetu 
01:55 Pocałunek w ciemno 4 

(5/6) - program 
rozrywkowy 

03:05 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

04:05 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

04:35 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Dania - Serbia

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Szwecja - Polska

09:30 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix (5/7) - 
Moskwa - Gala 
medalistów

11:25 Skoki Narciarskie - 
PŚ: Niżny Tagił - konkurs 
indywidualny

13:15 Pełnosprawni; odc. 
278; magazyn dla 
niepełnosprawnych

13:40 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (2): Bologna - 
Crotone

15:45 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (1): Sampdoria - 
SPAL

17:55 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (3): Sassuolo - 
Catania

20:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Holandia - Chorwacja

20:40 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (4): Chievo - 
Cagliari

22:45 Sportowy Wieczór
23:25 Piłka ręczna kobiet - 

ME: Norwegia - Rumunia
01:05 Piłka nożna - Puchar 

Włoch (3): Sassuolo - 
Catania

03:10 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (4): Chievo - 
Cagliari

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (2) 
magazyn poradnikowy. 
Niecy Nash i Mark Brunetz 
spieszą z pomocą 
osobom, które nienawidzą 
porządków. Namawiają ich 
do wyrzucenia śmieci i 
domowej wyprzedaży.

7:05 Turbo Fast (2) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (3) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (83) 
reality show. Edyta 
samotnie wychowuje 
Kacpra i Nikolę. Jej mąż 
alkoholik znęcał się nad 
rodziną. Pilną potrzebą 
matki i dzieci jest remont...

9:00 Septagon (22) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 5 (7) 
reality show. Jessica 
Mercedes i Maciej 
Dąbrowski pomagają 
Wojciechowi Modestowi 
Amaro w wyłonieniu 
uczestników, którzy 
najlepiej poradzą sobie w 
kolejnym zadaniu. 
Oprócz...

11:25 Benny Hill (32) 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (64) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (65) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(431) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(65) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(65) telenowela

18:00 Septagon (23) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(432) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (211) serial 
kryminalny

21:05 Kroniki Strażnika; 
thriller, USA 2016. 
Członek straży 
obywatelskiej zabija 
przestępcę. To prowadzi 
do porachunków między 
armeńską mafią, 
meksykańskimi kartelem 
narkotykowym i grupą 
komandosów z sił 
specjalnych…

23:05 Bitwa o Ziemię; film 
SF, USA 2000

1:30 Tuż przed tragedią (8) 
serial dokumentalny

2:40 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 5 
grudnia; felieton

07:00 Parada oszustów; odc. 
3/4 - Tajny detektyw; 
serial TVP

08:00 Archiwum zimnej 
wojny – Twórczość na 
wygnaniu - 2; magazyn

08:35 Jak było?; program 
publicystyczny

09:15 Historia Polski – 
Pieronie czy ci nie żal?

10:20 Sensacje XX wieku – 
Decydujący cios; 
widowisko kameralne

11:40 Marsze 
Niepodległości; film 
dokumentaln

12:45 Czterdziestolatek; odc. 
13/21 - Kozioł ofiarny, 
czyli rotacja; serial TVP

13:45 Wszystkie kolory 
świata – Armenia – 
kraina Noego; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

14:45 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

15:40 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 1/3 Święta wojna; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – 
Klamra; dokument 
fabularyzowany

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Sezamie otwórz 
się

18:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

18:55 Parada oszustów; odc. 
4/4 - Ładny gips; serial 
TVP

20:10 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 3/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

21:05 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 1/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

22:00 #dziedzictwo – Debata 
V Religijność

22:40 Skarga; dramat; Polska 
(1991); reż.:Jerzy Wójcik

00:10 Sensacje XX wieku – 
Skarby Trzeciej Rzeszy; 
widowisko kameralne

01:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn; cz. 3; cykl 
dokumentaln

01:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Sezamie otwórz 
się

02:20 August Kowalczyk – 
numer obozowy 6804; 
film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; ONICO 
Warszawa - GKS Katowice

8:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Śląsk Wrocław - Miedź 
Legnica

10:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Arka Gdynia - Jagiellonia 
Białystok

12:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Wisła Sandomierz - Odra 
Opole

15:15 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

16:45 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Bruk-Bet Termalica - 
Lechia Gdańsk

20:15 Piłka nożna: Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Chrobry Głogów - Legia 
Warszawa

23:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Wisła Sandomierz - Odra 
Opole

1:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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04:55 TELEZAKUPY
05:30 Elif; s.II; odc. 380; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

72; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3951; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 

100; serial TVP
09:55 Komisarz Alex; s.II; 

odc. 22; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

2/110; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

137; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Dzika Holandia;; cz. 2; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2017)

13:50 Big Music Quiz; 
teleturniej muzyczny

14:00 Elif; s.II; odc. 381; 
serial; Turcja (2014)

14:50 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 64
16:05 Wieczna miłość; odc. 

73; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3952; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3388; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

138; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

3/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 264; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /93/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:45 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
16; serial; Hiszpania 
(2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /93/; magazyn
03:55 Notacje – Henryk 

Słowiński – Nic nie 
zostało; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 77 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
723 Poza zasięgiem; serial 
TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/10/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (233)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

68 „Rodzice na zawsze”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1956; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 78 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 93; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 172; teleturniej

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
723 Poza zasięgiem; serial 
TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 354 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2428; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 69; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 

215 „Niech sobie kociak 
mruczy” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1956; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1957; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Mini audycja 
(Sylwester)

20:45 Doktor Foster; s.II; 
odc. 9 ; serial; Wielka 
Brytania (2016)

21:40 Mini audycja 
(Sylwester)

21:50 Jutro będzie futro 2; 
USA (2015)

23:25 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

23:55 Pokaż kotku co masz 
w środku; komedia

01:40 Rani; odc. 3 
Niewolnica; serial 
kostiumowy; Francja 
(2011)

02:45 Art Noc – Rawa Blues 
Festival 2017 (3)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (29) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (792) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (73) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (739) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2776) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (665) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (128) 
serial paradokumentalny

17:05 Gliniarze (58) serial 
paradokumentalny

18:05 Pierwsza miłość 
(2777) serial obyczajowy

18:45 Mikołajkowy blok 
reklamowy, z którego 
dochody zostaną 
przekazane na cele 
charytatywne.

18:55 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (56) serial 
komediowy

20:05 Trolle; film 
animowany, USA 2016

22:00 American Beauty; 
dramat obyczajowy, USA 
1999. Lester Burnham 
(Kevin Spacey), 42-letni 
pracownik agencji 
reklamowej, przeżywa 
właśnie kryzys wieku 
średniego. Jest znudzony 
swoim dostatnim, lecz 
jałowym życiem. W końcu 
dochodzi do przekonania, 
że nie ma sensu dalej 
wieść takiej egzystencji…

0:45 Chirurdzy (124) serial 
obyczajowy

1:45 Chirurdzy (125) serial 
obyczajowy

2:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5515) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Kasza jaglana z kurkami i 
żółtym serem (27/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2345) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (988) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (877) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (640) - 
program

14:00 19 + (341) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (641) - 
program

16:30 19 + (342) - program
17:00 Szpital (878) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (989) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7645) 
19:35 Sport (7628) 
19:45 Pogoda (7625) 
19:49 Raport smogowy – 

poznaj kolory powietrza 
(23/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5516) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Ciasto kokosowe z 
orzechami (24/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2793) - serial 
obyczajowy. Danka 
znajduje nieprzytomną 
Gosię!!! Danka stara się 
odciążyć Gosię w 
obowiązkach przy małym 
Mareczku – mówi córce, 
że ostatnio źle wygląda. 
Gosia wyznaje mamie, że 
rozstała się z Błażejem!

20:55 Milionerzy - wydanie 
specjalne (227) - program

21:40 Kuchenne rewolucje 
18 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:40 Nigdy w życiu! - 
komedia 2004. Judyta 
(Danuta Stenka) dobiega 
czterdziestki, mieszka w 
Warszawie, prowadzi dom 
zapracowanemu mężowi 
(Jan Frycz) i wychowuje 
nastoletnią Tosię. 
Teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania…

00:50 Pod powierzchnią (7) 
- serial

01:50 Kobieta na krańcu 
świata 10 (4/5) - program

02:25 Uwaga! (5516) - 
program

02:50 Moc Magii(TVN noc) 
(331/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 107

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 57

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 11

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 12

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 115

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 57

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 58

20:00 Firmowa gwiazdka; 
komedia, USA 2016. Clay 
Vanstone (T.J. Miller) jest 
kierownikiem oddziału 
firmy informatycznej 
sprzedającej serwery – 
Zenotek –  w Chicago. 
Prezesem jest jego 
bezwzględna siostra Carol 
(Jennifer Aniston). Kobieta 
przylatuje na 
przedświąteczną 
kontrolę…

22:05 Cicha noc; komedia, 
USA 2015

00:10 Plan doskonały; 
thriller, USA 2006. Trzech 
zawodowców – detektyw, 
kryminalista i tajemnicza 
maklerka z Manhattanu, 
muszą stawić czoła 
tajemniczemu napadowi 
na bank. Na początku 
wydaje się, że gra toczy 
się o pieniądze, a 
uwolnienie zakładników 
będzie łatwym 
zadaniem…

02:50 Następny proszę!; 
factual, Polska; odc. 10

03:45 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 9

04:10 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 10

04:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 49; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 163 
„Pierwsza krew”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 164 
„Żółtodziób”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Tygrysy Europy; odc. 
14/18 - Tygrysy nie płacą; 
serial komediowy TVP

08:15 M jak miłość; s.I; odc. 
941; serial TVP

09:05 Rodzinka.pl; odc. 251 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:40 Na sygnale; odc. 208 
„Skrawki pamięci”; serial 
fabularyzowany TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 226 „To nie jest dom 
schadzek” sezon 12; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 227 „Słońce 
Kalifornii” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 49; serial TVP

11:45 Ranczo; s.VI; odc. 76- 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VI; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 89 (seria VII, odc. 7) 
- Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
184 Impas

16:25 Na sygnale; odc. 164 
„Żółtodziób”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 50; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 51 (seria IV, odc. 12) 
- Śmierć dziewczyny; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VII; odc. 81; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 92; serial TVP

00:15 07 zgłoś się; odc. 
14/21 - Hieny; serial TVP

01:55 Nowa; odc. 6; serial 
TVP

02:55 Nowa; odc. 7; serial 
TVP

03:50 Tygrysy Europy; odc. 
14/18; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 226 sezon 12; serial 
komediowy TVP

06:25 Familiada; odc. 2446 
odcinek specjalny; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Morskie grillowanie

07:35 Śpiewające fortepiany 
(49)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/48/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 324 
ed. 5; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

10:55 Familiada; odc. 2446 
odcinek specjalny; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę; /cz. 
1/; program rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę; /cz. 
2/; program rozrywkowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(50)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 1; 
widowisko rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 2; 
widowisko rozrywkowe

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 3; 
widowisko rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– W neolitycznym garnku; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Islam 
afrykański odc. 13; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 25 Holandia 
(94) „Z Zelandii do Bredy”

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/48/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(51)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (82) - Czy w 
grudniu będzie koniec 
świata?

22:05 KabareTOP Story; /5/; 
program

22:20 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

23:20 La La Poland; odc. 
(4); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 323 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (1-3)

03:45 Rozrywka Retro – 14. 
Przegląd Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław ‚93. 
Warsztat - Koncert Gala 
(1); widowisko

05:10 Ukryta prawda (408) - 
magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (177) - 
program sądowy

07:15 Szpital (458) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (1/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(2/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (226) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (178) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (2/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (459) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (2/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(3/23) - serial, USA. 
Przyjaciółki mimo 
wszystko postanawiają 
urządzić kolację 
zaplanowaną przez Mary 
Alice przed śmiercią. 
Decydują się na nią mimo 
własnych, niemałych 
kłopotów…

17:55 Brzydula (97/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (98/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (227) - 
program obyczajowy

20:00 Charlie St. Cloud - 
film obyczajowy, 
USA 2010. Charlie (Zac 
Efron) nie może pogodzić 
się ze śmiercią swojego 
młodszego brata. Żeby 
sobie poradzić z tym 
wydarzeniem, zatrudnia 
się na cmentarzu, na 
którym pochowano 
chłopca. Dzięki temu 
zaczyna się z nim 
wieczorami widywać…

22:10 Porwani (9/12) - serial, 
USA

23:10 American Pie: Zjazd 
absolwentów - komedia, 
USA 2012. Licealni 
przyjaciele są znowu 
razem, by podczas 
długiego weekendu odkryć 
co zmieniło się w ich 
życiu. Przekonają sie 
jednak, że czas nie wpłynął 
na łączące ich relacje. 
Zabawa będzie trwać w 
najlepsze, jak za starych, 
dobrych czasów.

01:35 Moc Magii (331/355) - 
program 

03:45 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Aleksander 
Gawronik. Biznesman i 
były senator

04:20 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Otylia Jędrzejczak. 
Mistrzyni olimpijska i 
mistrzyni świata i Europy 
w pływaniu

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (2/14) - 
program lifestylowy

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (3/14) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (31) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (32) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (5/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (11/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (4/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Afera fryzjera 6 (12) - 
program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (1/12) - program 
rozrywkowy

14:15 Misja ratunkowa 2 
(4/10) - program 
rozrywkowy

15:00 Sablewskiej sposób 
na... (3/10) - program

15:30 Sablewskiej sposób 
na... (4/10) - program

16:00 Sekrety lekarzy 4 
(3/12) - reality show

17:00 Co nas truje (4/12) - 
program lifestylowy

17:45 Kuchenne rewolucje 
10 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:45 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (3/6) - 
program rozrywkowy

19:30 Ugotowani 7 (33) - 
program

20:05 Ugotowani 7 (34) - 
program

20:40 W czym do ślubu? 3 
(1/12) - reality show

21:10 W czym do ślubu 4 
(2/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (6/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet EXTRA 4
23:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (1/12) - program
23:55 Zaskocz mnie! 2 (10) - 

program rozrywkowy
00:25 Gwiazdy prywatnie 3 

(1/8) - program
00:55 Rosyjski Projekt Lady 

2 
02:45 W roli głównej - 

Katarzyna Warnke (4/8) - 
talk show

03:15 W roli głównej - 
Joanna Brodzik (3/6) - talk 
show

03:45 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

04:15 Wiem, co jem (16) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Holandia - Chorwacja

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: Norwegia - Rumunia

09:25 Łyżwiarstwo figurowe - 
Grand Prix (6/7) - Grenoble 
- Gala medalistów

11:25 Biegi narciarskie - PŚ, 
Lillehammer - 10km kobiet, 
bieg pościgowy

12:25 Skoki Narciarskie - PŚ: 
Niżny Tagił - konkurs 
indywidualny

14:15 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (4): Chievo - Cagliari

16:20 Piłka ręczna kobiet - ME 
- Podsumowanie fazy 
grupowej

17:55 Piłka nożna - Puchar 
Włoch (5): Genoa - Virtus 
Entella

20:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

22:50 Sportowy Wieczór
23:30 ESL - świat esportu; odc. 
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00:10 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 2.faza grupowa
01:55 Piłka nożna - Puchar 

Włoch (5): Genoa - Virtus 
Entella

04:05 Boks - Gala boksu 
zawodowego Londyn - 
walka wieczoru: Anthony 
Joshua - Aleksander 
Powietkin

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (3) 
magazyn poradnikowy

7:05 Turbo Fast (3) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (4) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (90) 
reality show. Dom Moniki 
i Roberta został 
zniszczony przez wichurę. 
Razem z dziećmi para 
przeniosła się do 
mieszkania socjalnego. 
Dzięki ciężkiej pracy...

9:00 Septagon (23) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 5 (8) 
reality show. W ‚Piekielnej 
Kuchni’ zaroi się od 
gwiazd. W nowym 
odcinku pojawią się 
gwiazdy ‚Powiedz TAK’ - 
Sylwia Gliwa i Mikołaj...

11:25 Benny Hill (22) 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (66) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (67) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(432) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(66) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(66) telenowela

18:00 Septagon (24) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(433) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (212) serial 
kryminalny

21:05 Park jurajski; film 
przygodowy, USA 1993. 
Ekscentryczny milioner 
John Hammond (Richard 
Attenborough) finansuje 
badania, które mają 
pomóc w odtworzeniu na 
jego wyspie u wybrzeży 
Kostaryki warunków 
panujących na ziemi przed 
milionami lat. Główną 
atrakcją stworzonego 
przez niego parku są żywe 
dinozaury. Udało mu się je 
wyhodować dzięki 
możliwościom, jakie daje 
inżynieria genetyczna…

23:45 Impas; dramat 
kryminalny, Kanada 2016

1:30 Tuż przed tragedią (9) 
serial dokumentalny

2:40 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 6 
grudnia; felieton

06:55 Parada oszustów; odc. 
4/4; serial TVP

08:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956; cykl 
reportaży

08:45 #dziedzictwo – Debata 
V Religijność

09:25 Historia Polski – 
Klamra; dokument 
fabularyzowany

10:25 Sensacje XX wieku – 
Skarby Trzeciej Rzeszy; 
widowisko kameralne

11:20 Bliżej niedźwiedzi; cz. 
1; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:25 Czterdziestolatek; odc. 
14/21; serial TVP

13:25 Dawne światy; odc. 
4/8; serial dokumentalny; 
Francja (2007)

14:30 Krajobrazy Dzikiego 
Zachodu; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:35 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:35 Historia Polski – 
Historia Kowalskich; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Nikt nie będzie 
zapomniany

18:20 Taśmy bezpieki – II 
pielgrzymka Jana Pawła 
II do Polski

18:50 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 1/4; serial 
TVP

19:55 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 9/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2015)

20:30 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 10/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2015)

21:05 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Latający 
żołnierz; odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Spór o historię; debata
22:40 Szerokie tory – Soczi; 

reportaż
23:15 Słynne jednostki 

specjalne; odc. 3/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:10 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
1; cykl dokumentalny

00:35 Życie po radziecku; 
odc. 6/8 Perfumy po 
radziecku; Białoruś (2011)

01:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – O honor 
Francji cz 1; cykl 
dokumentalny

01:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Nikt nie będzie 
zapomniany

02:15 Film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Siatkówki Kobiet; 
mecz: BKS Profi Credit 
Bielsko-Biała - Grot 
Budowlani Łódź

8:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Bruk-Bet Termalica - 
Lechia Gdańsk

10:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; 1/8 finału: Chrobry 
Głogów - Legia Warszawa

12:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; 1/8 finału: Rozwój 
Katowice - Górnik Zabrze

15:15 Puncher Extra Time; 
magazyn  dla fanów 
sportów walk

16:15 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata; mecz finałowy

18:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

20:15 Piłka nożna; Puchar 
Polski;1/8 finału: Wigry 
Suwałki - Raków 
Częstochowa

23:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; 1/8 finału: Rozwój 
Katowice - Górnik Zabrze

1:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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