
32-letni kierowca potrącił na oznakowanym 
przejściu dwóch mężczyzn. Do zdarzenia doszło  
na ul. Piłsudskiego w Myszkowie.  Poszkodowani 
trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę (15.12.) nad ranem. 
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-let-
ni kierowca seata cordoby jadąc ul. Piłsudskiego od 
ulicy Leśnej, potrącił na oznakowanym przejściu dla 
pieszych dwóch mężczyzn. W wyniku zdarzenia po-

szkodowani - 23-latek i 27-latek - z obraże-
niami ciała trafili do szpitala. Mundurowi 
zatrzymali prawo jazdy 32-letniemu kie-
rowcy. Policjanci szczegółowo wyjaśnią 
okoliczności tego zdarzenia.

Pamiętajmy, że  zarówno kierujący, jak i 
pieszy powinien na drodze kierować się 
ZASADĄ OGRANICZONEGO ZAUFANIA!

Katarzyna Gwara
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Myszków

Potrącił na 
przejściu dwóch 

mężczyzn

Kolizja w Rudnikach

Spłonął autobus
Kolizja na DK91 w Rudnikach. Autobus, który 

uległ awarii technicznej, zatrzymał się na wiadukcie 
kolejowym. Wtedy wjechał w niego kierujący citro-
enem. Autobus doszczętnie spłonął. Na szczęście nie 
było w nim pasażerów i nikt nie doznał żadnych ob-
rażeń.

Do zdarzenia doszło w piątek (14.12.) ok. 5.20 w Rud-
nikach, na wiadukcie kolejowym drogi krajowej numer 
91. Z ustaleń policjantów z częstochowskiego wydziału 
ruchu drogowego wynika, że kierujący autobusem, jadąc 
w kierunku Kłomnic, zauważył dym wydobywający się 
z tyłu pojazdu i zatrzymał się. Kierujący citroenem ber-
lingo nie dostosował prędkości do warunków panują-
cych na jedni i najechał na tył unieruchomionego auto-
busu. Obaj kierujący byli trzeźwi. Na szczęście nikt nie 
doznał obrażeń. Autobus, w którym jechał tylko kierow-
ca, doszczętnie spłonął. Kierujący citroenem został uka-
rany mandatem.

Na miejscu, oprócz policjantów, pracowali strażacy 
i służby drogowe. Tuż po 8.00 ruch na tym odcinku dro-
gi został przywrócony do normalnego stanu.

Katarzyna Gwara

Wkrótce przed sądem sta-
nie ortopeda  pracujący 
w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. NMP 
w Częstochowie. Medyk 
oskarżony jest o gwałt na pa-
cjentce. 

Przypomnijmy, pod koniec 
września jedna z pacjentek or-
topedy zgłosiła się na policję. 
Z jej relacji wynikało, że pod-
czas wizyty kontrolnej, lekarz 
miał użyć siły fizycznej i wyko-
rzystać seksualnie. Kobieta po-
ruszała się o kulach, ponieważ 
wcześniej przeszła zabieg orto-
pedyczny. 

Po przesłuchaniu i przeanali-
zowaniu innych dowodów, pro-
kurator uznał, że mogło dojść do 
przestępstwa. Lekarz został za-
trzymany i przesłuchany. Do wi-
ny się jednak nie przyznał. Me-
dyk został aresztowany na trzy 
miesiące. Po kilku tygodniach 
usłyszał kolejny zarzut. Do śled-
czych zgłosiła się bowiem kolej-
na kobieta, która twierdzi, że też 
została wykorzystana. W jej 
przypadku do przestępstwa 
miało dojść przed trzema laty. 
Kobieta zgłosiła się do policji po 
takim czasie, ponieważ dowie-

działa się, że kilka tygodni wcze-
śniej ten sam lekarz usłyszał za-
rzut gwałtu na innej pacjentce. 

Michał S. usłyszał więc dwa 
zarzuty. – W przypadku zdarze-
nia z 30 września tego roku, 
w akcie oskarżenia znalazł się 
zarzut dotyczący zgwałcenia 
pacjentki na terenie szpitala. 
W drugim przypadku z czerwca 
2015 roku, uznano, że do 
zgwałcenia nie doszło, ale 
stwierdzono, że pacjenta zosta-
ła zmuszona do poddania się 
tzw. innej czynności seksualnej 
– zaznacza prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. 

Lekarz przyznał się, że oczy-
wiście obie panie leczył, ale do 
winy się nie przyznał. Prokura-
tura nie ujawnia jednak szcze-
gółów jego wyjaśnień.

Śledztwo w tej sprawie trwało 
zaledwie dwa miesiące. Do 1 
stycznia 2019 roku medyk bę-
dzie przebywał za kratkami. 
Sąd zdecyduje o ewentualnym 
przedłużeniu aresztu. Jeśli oka-
że się, że jest winny zarzuca-
nych mu przestępstw, w więzie-
niu może spędzić od 2 do 12 lat 
więzienia.

Katarzyna Gwara
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CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 

www.zycieczestochowy.pl           www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Nasi specjaliści z  dziedziny prawa, finansów, 
medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. 

Wystarczy wejść na stronę  
www.zycieczestochowy.pl  

i napisać do nas! 
Odpowiedzi publikować będziemy  
w  piątkowych wydaniach gazety  
Życie Częstochowy i Powiatu.

Masz problem?

Częstochowa

Ukradł perfumy warte 
blisko 8 tysięcy

24-letni mieszkaniec Bytomia w jednej z często-
chowskich drogerii ukradł perfumy warte blisko 8 
tysięcy złotych. Mężczyzna został jednak złapany 
przez pracowników ochrony. Jak się okazało, to nie 
jedyny przypadek, gdy wszedł w konflikt z prawem...

Ochrona jednej z częstochowskich drogerii zauważyła 
dziwnie zachowującego się klienta. Mężczyzna zapako-
wał kilkanaście flakonów perfum do torby i wyszedł ze 
sklepu nie płacąc za nie. Ochroniarze zdołali jednak 
ująć 24-latka i o wszystkim poinformowali policję. Oka-
zało się, że bytomianin ma już na swoim koncie konflikt 
z prawem.

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Czę-
stochowa – Południe zarzut kradzieży perfum o warto-
ści blisko 8 tys. Dodatkowo kryminalni w komisariatu 
IV przedstawili mu zarzut do sprawy prowadzonej przez 
policję z Bytomia, dotyczącej krótkotrwałego użycia po-
jazdu i porzucenia go w stanie uszkodzonym oraz usu-
nięcia jego dowodu rejestracyjnego. Prokurator zadecy-
dował o zastosowaniu wobec zatrzymanego dozoru.

Katarzyna Gwara
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Taneczne mistrzostwo świata

Sukces zespołu Splot
Częstochowski zespół Splot 

zdobył taneczne mistrzostwo 
świata.    Roztańczona grupa 
działająca w mieście od 40 lat 
jako jeden z niewielu, daje 
szansę wyrażania się poprzez 
taniec również dzieciom z nie-
pełnosprawnościami.

W swojej czterdziestoletniej 
działalności tancerze Splotu wie-
lokrotnie zajmowali finałowe 
miejsca w prestiżowych zawo-
dach tanecznych. Tylko w tym 
sezonie tancerki zespołu wytań-
czyły III miejsce podczas Europe-
an Dance Championship WADF 
Szczecin w kategorii Contempo-
rary Ballet duety 16+, VI miejsce 
w kategorii Contemporary Ballet 
duety 12-15. Zdobyły tam także 
tytuł I Vice Mistrzów Europy fe-
deracji WADF w kategorii Jazz 
Small Teams 16+, dzięki które-
mu zespół zyskał możliwość 
udziału w Mistrzostwach Świata, 
które odbyły się w listopadzie, w 
Libercu w Czechach. Mistrzo-
stwa przyniosły I miejsce w kate-
gorii Artistic Dance Show Solo 
Juveniles oraz I miejsce w kate-
gorii Jazz Dance Showcases Ju-
veniles, II miejsce w kategorii Ja-
zz Dance Small Teams Youth & 
Adults oraz miejsca finałowe i 

półfinałowe w kategoriach Jazz 
Dance, Contemporary Ballet 
oraz Artistic Acrobatic Dance.

Zespół Taneczny Splot został 
założony w 1978 roku przez 
Wandę Tkacz. Obecnie kieruje 
nim Joanna Głód – Knop, która 
jest m.in. sędzią w Polskiej Fede-
racji Tańca, działającej w opar-
ciu o rygorystyczne przepisy In-
ternational Dance Organization 
[IDO]. Wsparciem dla kierującej 
jest Karolina Knap, absolwentka 
Państwowej Ogólnokształcącej 

Szkoły Baletowej, która obecnie 
kształci się w Mazowieckiej Aka-
demii Tańca, na kierunku Ta-
niec Jazzowy. Zespół zatrudnia 
profesjonalnych instruktorów 
tańca, posiadających dyplomy 
renomowanych szkół z Łodzi, 
Wrocławia i Warszawy. Splot, ja-
ko jeden z niewielu, daje szansę 
wyrażania się poprzez taniec 
również dzieciom z niepełno-
sprawnościami.

Katarzyna Gwara

Odblaski dla przedszkolaków]

Elementarz 
bezpieczeństwa

Policjantki z często-
chowskiego wydziału 
ruchu drogowego od-
wiedziły Niepubliczne 
Przedszkole „Małego 
odkrywcy”. Mł. asp. 
Sabina Chyra – Giereś 
i sierż. Małgorzata Ma-
kles rozdały maluchom 
„Elementarze bezpie-
czeństwa” i tłumaczy-
ły, o czym należy pa-
miętać poruszając się 
po drodze. Wszystkie 
przedszkolaki otrzymały też 
odblaskowe opaski, a na za-
kończenie mogły zobaczyć z 
bliska, przytulić się i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie ze 
Sznupkiem.

Policjantki spotkały się z 
dziećmi, żeby edukować je, jak 
należy się zachowywać na dro-
dze, aby nie łamać przepisów i 
dlaczego tak ważne jest noszenie 
odblasków. Mł. asp. Sabina Chy-
ra-Giereś i sierż. Małgorzata Ma-
kles uczyły prawidłowych zacho-
wań na drodze, opowiadały o 
swojej pracy, o tym z jakimi zda-
rzeniami mają na co dzień do 
czynienia mundurowi z drogów-

ki, apelowały też o rozsądek i 
ostrzegały, że czasem nieuwaga i 
lekkomyślność pieszych mogą 
doprowadzić do bardzo poważ-
nego zdarzenia drogowego.

Maluchy otrzymały od mun-
durowych „Elementarze bezpie-
czeństwa” i odblaskowe opaski. 
Dzięki książeczkom edukacyj-
nym z pewnością wiedza przeka-
zana na spotkaniu przez poli-
cjantki na długo zapadnie w pa-
mięci.

Najwięcej radości i uśmiechu 
na twarzach przedszkolaków 
wywołała jednak obecność 
Sznupka - maskotki śląskiej po-
licji, który chętnie pozował do 
pamiątkowych zdjęć.

Katarzyna Gwara

III edycja akcji BohaterON

Blisko 300 tys. kartek i listów wysłanych 
do Powstańców Warszawskich

Moc życzeń dla Powstań-
ców Warszawskich w jubile-
uszowym roku 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości.  Niemal 300 ty-
sięcy kartek i listów wysłali 
Polacy z kraju i zagranicy w 
III edycji akcji BohaterON, by 
podziękować uczestnikom 
walk o stolicę za ich patrio-
tyczną postawę i odwagę. Co 
trzecia pocztówka była skie-
rowana do konkretnego boha-
tera. Łącznie, od początku 
trwania kampanii do Powstań-
ców napisano ponad pół mi-
liona kartek. 

Pamięć – edukacja – pomoc – 
pod takim hasłem jest organizo-
wana ogólnopolska kampania 
BohaterON – włącz historię! Ini-
cjatywa powstała, by każdy za-
interesowany mógł oddać indy-
widualny hołd ludziom walczą-
cym o  wolną Polskę, a także do-
wiedzieć się więcej o wydarze-
niach z tamtych lat. Projekt 
składa się z działań edukacyj-
nych skierowanych do uczniów i 
nauczycieli, pomocy bezpośred-
niej bohaterom walk o stolicę 
oraz akcji wysyłania kartek do 
Powstańców, która w tym roku 
cieszyła się największym do tej 
pory społecznym odzewem.

– Nasze biuro zostało wręcz 
zasypane pocztówkami i listami 
z dowodami uznania dla Po-
wstańców oraz wspaniałymi ży-
czeniami. Łącznie w III edycji 
akcji BohaterON – włącz histo-
rię! Polacy z kraju i zagranicy 
wysłali aż 290  544 kartki z ży-
czeniami dla uczestników walk 
o stolicę, co daje 506  051 nade-

słanych kartek od początku 
trwania kampanii. Jesteśmy 
dumni, że w Roku Jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości tak wiele 
osób – zapewne pod wpływem 
wyjątkowej atmosfery towarzy-
szącej obchodom rocznicowym 
– zdecydowało się napisać kilka 
słów do Powstańców. Po raz ko-
lejny pokazaliśmy, że jesteśmy 
pokoleniem pamiętającym o 
świadkach historii, którzy są 
wśród nas – mówi Agnieszka Łe-
siuk-Krajewska, Przewodniczą-
ca Komitetu Organizacyjnego 
projektu BohaterON – włącz hi-
storię!

Kartki z życzeniami do uczest-
ników walk o stolicę mógł wy-
słać każdy, niezależnie od wie-

ku. Od 1 sierpnia do 2 paździer-
nika pocztówki kampanii były 
dostępne na wszystkich sta-
cjach paliw PKN ORLEN, we 
wszystkich placówkach Poczty 
Polskiej, w kolekturach LOTTO, 
samolotach LOT na rejsach kra-
jowych, średnio- i  długodystan-
sowych, w wybranych biurach 
sprzedaży i LOT Travel oraz 
check-inach LOT na Lotnisku 
Chopina w  Warszawie, pocią-
gach POLREGIO, Biurach Ob-
sługi Klienta Polskiej Grupy 
Energetycznej, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Mu-
zeum II Wojny Światowej, Mu-
zeum Wojska Polskiego, Mu-
zeum Sił Powietrznych w Dębli-
nie i Muzeum Obrony Prze-
ciwlotniczej w Koszalinie. 

Kartki można było też wysłać 
online za pośrednictwem strony 
internetowej: www.bohaterON.
pl. Zostały one wydrukowane i w 
formie tradycyjnej trafią do Po-
wstańców.

 – Na naszej stronie interneto-
wej zamieściliśmy również bio-
gramy bohaterów walk o stolicę. 
Każdy uczestnik akcji mógł za-
poznać się z indywidualnymi hi-
storiami Powstańców i zdecydo-
wać, do kogo zaadresuje kartkę 
z  życzeniami. Takich spersona-
lizowanych pocztówek było aż 
111  659. Tradycyjnie – jak co 
roku – również dzieci w szpita-
lach wykonywały własnoręcznie 
pocztówki, które przekażemy 
Powstańcom  – mówi Agnieszka 
Łesiuk-Krajewska.

Ważnym elementem kampanii 
BohaterON są działania eduka-
cyjne. W tym roku – dzięki dofi-
nansowaniu z  Ministerstwa 
Obrony Narodowej w ramach 
programu „Wdzięczni Bohate-
rom” – mogły one zostać zreali-
zowane na jeszcze szerszą skalę. 
Do dedykowanego nauczycielom 
i uczniom projektu „BohaterON 
w Twojej Szkole” zgłosiły się 
2582 przedszkola, szkoły podsta-
wowe i placówki przyszpitalne, w 
których nauczyciele – oprócz 
wspólnego tworzenia i wypisywa-
nia pocztówek z dziećmi na pod-
stawie otrzymanych scenariuszy 
zajęć – przeprowadzili lekcje o 
Powstaniu Warszawskim.

 Z kolei nauczyciele szkół po-
nadpodstawowych zostali zapro-
szeni do udziału we współorgani-
zowanych z  Instytutem Pamięci 
Narodowej seminariach, podczas 
których dowiedzieli się, jak ko-

rzystać ze źródeł historycznych i 
rozmawiać ze świadkami historii 
oraz czym są aktywne metody 
nauczania. Po spotkaniach każ-
dy z nich wraz z wybranymi 
uczniami zrealizował miniprojekt 
dla lokalnej społeczności.

Kampanię podsumowano 
podczas uroczystej gali. W obec-
ności Członków Komitetu Hono-
rowego, Przedstawicieli Partne-
rów, polskiego rządu, dyploma-
cji, samorządów, wojska, policji, 
reprezentacji wybitnych pol-
skich spółek i mediów, a także 
ambasadorów – Agnieszki Wię-
dłochy i Antoniego Pawlickiego 
na ręce obecnych podczas uro-
czystości Powstańców Warszaw-
skich przekazano kartki, listy i 
laurki wysłane do nich z całego 
kraju i zagranicy. Po części ofi-
cjalnej Powstańcom Warszaw-
skim zostały wręczone paczki 
świąteczne zawierające bożona-
rodzeniowe kartki z życzeniami 
od dzieci ze szkół przyszpital-
nych oraz bony o wartości 250 
zł, które Bohaterowie mogą prze-
znaczyć na dowolny cel: zakup 
żywności, środków kosmetycz-
nych, odzieży czy wybranych 
usług. Upominki przekazano w 
ramach projektu „Świąteczna 
paczka dla Powstańca” dofinan-
sowanego z programu „Wdzięcz-
ni Bohaterom” Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Oprócz pa-
czek wręczonych podczas gali, 
do Powstańców z całego kraju, 
którzy otrzymują kartki w ra-
mach akcji BohaterON, trafi bli-
sko 1500 świątecznych prezen-
tów zawierających ręcznie wyko-
nane pocztówki oraz bony. 

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Prof Leszek Żukowski otrzymuje paczkę z kartkami od Agnieszki Łesiuk-Krajewskiej.  
Gala BohaterON 2018 zdj. Malwina_Dębczyńska

http://www.bohaterON.pl/
http://www.bohaterON.pl/
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Przy Szkole Podstawowej w Brzyszo-
wie powstał kompleks boisk sporto-
wych. Zadanie zostało dofinansowane 
ze środków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. 

Program „Sportowa Polska” ma na celu 
m.in. poprawę stanu przyszkolnej infra-
struktury sportowej, przeznaczonej na 
potrzeby realizacji zajęć wychowania fi-
zycznego, służącej jednocześnie lokalnym 
społecznościom do aktywnego spędzania 
czasu wolnego, jak również – w miarę 
możliwości – umożliwiającej współzawod-
nictwo sportowe.

Zakres robót w Brzyszowie 
obejmował: 

- przebudowę boiska do piłki nożnej – na-
wierzchnia z trawy syntetycznej z uzu-
pełnieniem piłkochwytu od strony pół-
nocnej

- przebudowę boiska do koszykówki i siat-
kówki – nawierzchnia syntetyczna

- budowę bieżni sportowej dwutorowej na 
dł. 60 m wzdłuż wschodniego ogrodze-
nia (długość całkowita 71m)

- budowę skoczni do skoku w dal
- dobudowę ogrodzenia terenu z furtka 

wejściową od strony zachodniej
- wykonanie dojścia do kompleksu spor-

towego od strony zachodniej- chodnik 
szer. 1,50 m
Poza tym w ramach inwestycji zamon-

towano ławki parkowe, ławki młodzieżo-
we, stojak na rowery, kosze na śmieci 
oraz wykonano nasadzenia drzew i krze-
wów.

Nowoczesna boiska 
w Brzyszowie

Nowy cykl lekcji bibliotecznych 
w Poczesnej

Gminna Biblioteka w Pocze-
snej rozpoczęła cykl lekcji bi-
bliotecznych dla uczniów 
szkoły podstawowej. Ich gł-
łówny cel to poznanie podsta-
wowych informacji dotyczą-
cych korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych oraz wyszuki-
wania informacji w katalo-
gach.

Program zajęć został opracowa-
ny i   dostosowany do poziomu 
użytkowników.  W ramach współ-
pracy odbędzie się 7 lekcji biblio-
tecznych, których głównym celem będzie 
poznanie podstawowych informacji doty-
czących korzystania ze zbiorów bibliotecz-
nych oraz wyszukiwania informacji w ka-
talogach. - Ogromne wrażenie wywarł na 
młodych czytelnikach dział młodzieżowy 
biblioteki, który swoim pięknym wystro-
jem   i kolorystyką zachęca wszystkich   
do skorzystania z naszych usług – pod-
kreśla Iwona Skorupa z Urzędu Gminy w 
Poczesnej. - Nasza biblioteka dysponuje 
księgozbiorem aktualnym i atrakcyjnym 
dla młodego czytelnika. Cykl lekcji biblio-
tecznych pozwoli ukazać naszą bibliotekę, 
jako nowoczesną jednostkę, która służy 
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, na-

ukowych i rozrywkowych. Co chcemy zro-
bić, by wzmocnić to, co nas łączy z młody-
mi czytelnikami? Na pewno zachęcić ich 
do   udziału w wydarzeniach organizowa-
nych przez naszą bibliotekę (udział w spo-
tkaniach autorskich, spotkaniach z po-
dróżnikami, wystawach, lekcjach biblio-
tecznych) - zaznacza. Współpraca biblio-
teki ze Szkołą Podstawową w Poczesnej 
przyczynia się do promocji czytelnictwa, 
pozwala młodzieży uczestniczyć w wyda-
rzeniach kulturalnych, zapoznaje z boga-
tą ofertą przygotowaną z myślą o młodych 
czytelnikach, pozwala poznać artystów, li-
teratów, naukowców, przyczynia się do 
promocji instytucji biblioteki w środowi-
sku lokalnym gminy Poczesna.

W  ramach projektu unijnego 
„Kompetencje przyszłości – rozwój 
szkół w  Gminie Rędziny” uczniowie 
Zespołów Szkolno – Przedszkolnych 
nr  1  i  2  w  Rędzinach pojadą na  
wycieczkę między innymi do  Cen-
trum Nauki i  Techniki w  Łodzi.

Projekt jest we  wspomnianych placów-
kach realizowany od  1  października 2017  
r. i  potrwa do  31  sierpnia 2019  r. Są nim 
objęci zarówno uczniowie szkół podstawo-
wych, jak i  klas gimnazjalnych. Wartość 
projektu oszacowano na  758  353,55  zł, 
a  dzięki skutecznym staraniom Urzędu 
Gminy Rędziny, przyznano na  jego reali-
zację dofinansowanie unijne w  wysokości 
682  518,19  zł. W  ramach „Kompetencji 
przyszłości” organizowane są m.in.  do-
datkowe zajęcia dla uczniów mające na  
celu niwelowanie braków w  opanowaniu 
podstawowych umiejętności, zwiększenie 
skuteczności nauczania, stymulowanie 
rozwoju poznawczego, dodatkowe zajęcia 
ukierunkowane na  rozwój kompetencji 

kluczowych, a  także wsparcie szkolenio-
we (szkolenia, kursy) dla nauczycieli. Czę-
ścią projektu są również wyjazdy.

W  listopadzie urząd gminy wyłonił w  
postępowaniu ofertowym firmę, która  
zajmie się przewozem uczniów i  nauczy-
cieli na  miejsce wycieczek szkolnych i  z  
powrotem. Chodzi o  trzy takie wycieczki, 
a  pierwszą zaplanowano już 12  grudnia. 
Do  Centrum Nauki i  Techniki w  Łodzi 
pojadą 3  grupy po  20  uczniów dwóch 
szkół podstawowych oraz  klas gimnazjal-
nych plus nauczyciele opiekunowie. Za-
wiezie ich tam Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno – Handlowo – Usługowe „Czarbud” 
z  Kłomnic. Na  2019  rok – w  ramach te-
go samego zlecenia – zaplanowano jesz-
cze dwa podobne wyjazdy: do  Centrum 
Nauki Kopernik w  Warszawie lub Cen-
trum Nauki i  Techniki w  Łodzi (kwiecień 
– czerwiec 2019, 3  grupy po  20  uczniów 
+ opiekunowie) oraz  do  Centrum Nauki i  
Techniki w  Łodzi (luty – kwiecień 2019 – 
jedna grupa 20  uczniów + opiekunowie). 
Będą to  wyjazdy jednodniowe.

Do  Centrum Nauki i  Techniki 
za  unijne środki

POCZESNA

RĘDZINY

Osiem par z gminy Dąbrowa Zielona 
obchodziło Złote Gody. Wszyscy do-
stojni jubilaci otrzymali pamiątkowe 
medale.

Uroczystość odbyła się w  Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w  Dąbrowie Zielonej. W  
sali ślubów aktu dekoracji Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyzna-
nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej   dokonała wójt gminy Maria Wło-
darczyk  Jubilaci oraz bliscy z  ich rodzin 
nie kryli wzruszenia. Po oficjalnych uro-
czystościach małżeństwa w towarzystwie 

władz samorządowych przeszły do  hali 
sportowej by wspólnie z  seniorami obcho-
dzić Gminny Dzień Seniora. 

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie otrzymali:

Anna i  Ryszard Adamusowie
Marta i  Zygmunt Bąkowie
Danuta i  Jerzy Kopytowie
Janina i  Bronisław Mysłkowie
Janina i  Adam Orłowie
Zofia i  Tadeusz Wojtalowie
Irena i  Wiesław Wypychowie
Irena i  Lucjan Żurawscy

Razem od pięćdziesięciu lat...

Gmina Żarki zamontuje kolej-
ny czujnik antysmogowy. Tym 
razem na budynku Szkoły Pod-
stawowej. Urządzenie to efekt 
wygranej w konkursie Aviva 
„Wiem, czym oddycham” . 

– To już drugi czujnik, który zo-
stanie zamontowany w mieście – 
mówi  Klemens Podlejski,   bur-
mistrz Miasta i Gminy w Żarkach. –  
Jeden działa na budynku urzędu 
przy ul. T. Kościuszki. Ten drugi 
zostanie zamontowany na szkole 
podstawowej.  

Do drugiej edycji konkursu zgłoszono 
aż 354 szkół.   31 z nich znalazło się w 
pierwszej setce zwycięskich lokalizacji i do 
właśnie do nich trafią nagrody główne, 

czyli zewnętrzne czujniki jakości powie-
trza. Dodatkowo 50 szkół z największą 
liczbą głosów, w tym ta z Żarek otrzyma 
wewnętrzne sensory mierzące jakość po-
wietrza.

Będzie kolejny czujnik 
antysmogowy

Filia biblioteczna z  Rzerzęczyc 
zdobyła dwie z  dziesięciu nagród w  
Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci i  
Młodzieży – „Baśnie i  legendy pol-
skie w  komiksie”! Pozostali nagro-
dzeni pochodzili z  dużych bibliotek 
– miejskich, pedagogicznych i  szkol-
nych.

Z prac zgłoszonych przez Bibliotekę w  
Rzerzęczycach do  konkursu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich praca Ma-
cieja Rączkowskiego pt. „Legenda o  ska-
le miłosnej” zajęła II miejsce w  kategorii 
Dzieci. Natomiast praca Natalii Kozłow-
skiej pt. „Legenda o  smoku wawelskim” 
zdobyła Wyróżnienie w  kategorii Mło-
dzież.

Konkurs był częścią projektu „Baśnie i  
legendy polskie w  komiksie” dofinanso-

wanego ze środków Ministra Kultury i  
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  
Funduszu Promocji Kultury. Warsztaty 
komiksowe odbyły się w  Bibliotece Pu-
blicznej i  w Szkole Podstawowej w  Rze-
rzęczycach. Więcej informacji na  stronie  
www.sbp.pl.

Zwyciężyli w ogólnopolskim 
konkursie

DĄBROWA ZIELONA

ŻARKI

Oprac. Katarzyna Gwara

KŁOMNICE

MSTÓW

WIEŚCI Z GMIN

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20963&prev=1&fbclid=IwAR0ppH9kgVe0rip7gFD5_oYkm2JX_jGnE90QbDq3iGcki1sMlcud6Py-DE8
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Uciekał przed policjantami. 
Staranował latarnię

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 
20-letniego mieszkańca Bytomia, któ-
ry kierując bez uprawnień, nietrzeźwy 
uciekał przed policjantami próbujący-
mi go zatrzymać do kontroli. W rejo-
nie ronda na ul. Grota Roweckiego 
stracił panowanie nad pojazdem i ude-
rzył w znak drogowy, po czym zderzył 
się z uliczną latarnią, na której osta-
tecznie się zatrzymał. W wydychanym 
przez niego powietrzu było blisko 1 
promil alkoholu. Za ucieczkę może tra-
fić do więzienia na 5 lat.

Policjanci ruchu drogowego sosno-
wieckiej Komendy na ul. Grota Rowec-
kiego próbowali zatrzymać do kontroli 
jadącego golfem mężczyznę. Pomimo 
użycia przez nich sygnałów dźwięko-
wych i świetlnych, kierujący nie zamie-
rzał się zatrzymać. Wyraźnie przyspie-
szając zaczął uciekać w kierunku trasy 
DK 86, jednak w rejonie ronda stracił 
panowanie nad pojazdem, uderzył 
w znak drogowy, który wyrwał. Następ-
nie zderzył się z uliczną latarnią, na któ-

rej ostatecznie się zatrzymał. Policjanci 
dobiegli do rozbitego auta i kiedy okaza-
ło się, że uciekający nie doniósł zupełnie 
żadnych obrażeń, za to wyraźnie czuć od 
niego alkohol, założyli mu kajdanki na 
ręce. Niezatrzymanie się do kontroli jest 
bowiem przestępstwem, za które 20-lat-
kowi może grozić do 5 lat więzienia. Od-
powie on również za jazdę pod wpływem 
alkoholu, bowiem w trakcie badania 
okazało się, że w wydychanym przez nie-
go powietrzu jest go blisko 1 promil. Wy-
szło na jaw również to, że mężczyzna nie 
posiada uprawnień do kierowania.

Na przejściu potrącił cztery 
kobiety. Jedna z nich nie żyje

Pościg z narkotykami w tle

Poszukiwali 10-latki, która 
uciekła od babci

Jastrzębscy policjanci prowadzili 
pościg za kierowcą nissana, który nie 
zatrzymał się do kontroli drogowej. 
Mężczyzna utracił panowanie nad po-
jazdem i uderzył w ogrodzenie posesji, 
po czym kontynuował ucieczkę pie-
szo. W efekcie 31-latek został zatrzy-
many. Okazało się, że pojazd figurował 
w policyjnych systemach jako utraco-
ny. Oprócz tego mężczyzna miał przy 
sobie narkotyki. Mundurowi zatrzyma-
li również pasażerkę osobówki. O dal-
szych losach zatrzymanych zadecydu-
je prokurator i sąd.

Dyżurny jastrzębskiej komendy podał 
komunikat dotyczący kierowcy, który nie 
posiada uprawnień, a pojazd, którym się 
porusza został przez niego przywłaszczo-
ny. W wyniku podjętych czynności, poli-
cjanci referatu patrolowo-interwencyjnego 
zauważyli nissana micrę w rejonie skrzy-
żowania ulicy Rybnickiej z ulicą Gagarina. 
Mężczyzna zlekceważył policyjne sygnały 
nakazujące mu zatrzymanie pojazdu. 
Mundurowi podjęli pościg za kierowcą, 
który przyspieszył i zaczął uciekać. Pościg 
przeniósł się na ulicę Powstańców Ślą-

skich, Malinową i Wojska Polskiego, gdzie 
kierowca utracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w ogrodzenie posesji. Mężczyzna 
kontynuował ucieczkę pieszo. Już po 
chwili, policjanci obezwładnili i zatrzymali 
jastrzębianina. Okazało się, że pojazd, 
którym podróżował, figurował w policyj-
nych systemach jako utracony, nie był 
ubezpieczony oraz nie posiadał aktual-
nych badań technicznych pojazdu. Nato-
miast 31-latek nigdy nie miał uprawnień 
do kierowania pojazdami mechanicznymi 
i posiadał przy sobie środki odurzające.

Na szczęście przez  skrajną nieodpowie-
dzialność mieszkańca Jastrzębia nikt nie 
ucierpiał. Wraz z mężczyzną podróżowała 
17-latka, która również została zatrzyma-
na. Ponadto w pojeździe stróże prawa 
znaleźli narkotyki. O dalszych losach za-
trzymanych zadecyduje prokurator i sąd.

  Przypominamy, że niezatrzymanie się 
do kontroli jest przestępstwem. Każdy 
kierowca, który podejmie ucieczkę przed 
policją musi liczyć się z konsekwencjami 
prawnymi. Oprócz kary więzienia, na 
uciekinierów sąd będzie nakładał bez-
względny zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów na okres od roku do 15 lat.

Zaginiona dziewczynka, której po-
szukiwali zabrzańscy policjanci wspól-
nie z mundurowymi z katowickiego 
oddziału prewencji, szczęśliwie wróciła 
do domu. 10-latka uciekła swojej bab-
ci, kiedy wracała z nią ze szkoły. Alar-
mowo wszczęte poszukiwania zakoń-
czono przed 20.00.

Do zdarzenia doszło w centrum Zabrza. 
Kiedy po 10-latkę przyszła do szkoły bab-
cia, ta wyrwała się jej i uciekła. Na począt-
ku rodzina sama szukała dziewczynki, ale 
kiedy poszukiwania nie przyniosły efektu, 
zawiadomiona została zabrzańska policja. 
Komendant II komisariatu ogłosił alarm 
dla podległych funkcjonariuszy. Oznacza-
ło to, że w poszukiwanie zaginionej zaan-
gażowani zostali nie tylko policjanci peł-
niący w tym dniu służbę, a także mundu-
rowi którzy mieli wolne i ci, którzy już 
służbę zakończyli. Wszyscy w trybie alar-
mowym zostali wezwani do jednostki 
i podjęli czynności zmierzające do odnale-
zienia dziewczynki. Do poszukiwań przy-
łączyli się również policjanci z katowickie-

go oddziału prewen-
cji, którzy alarmowo 
zostali ściągnięci do 
Zabrza. Mundurowi 
sprawdzali m.in. pla-
ce, skwery, centra 
handlowe, a także 
miejsca w których 
dziewczynka zazwy-
czaj spędzała czas. Nawiązano również 
kontakt z osobami, u których dziewczyn-
ka mogłaby znaleźć schronienie. Komuni-
kat o zaginionej dziewczynce został roze-
słany do policjantów z całego Śląska. 

Przed 20.00 dziewczynka odnalazła się, 
kiedy wróciła do Zabrza. Z jej relacji wyni-
ka, że pojechała sobie tramwajem do By-
tomia. Całe szczęście, że podczas jej „wy-
prawy” nic złego się nie stało. Policjanci 
apelują, żeby rozmawiać z dziećmi o ich 
zachowaniu. Dzieci w tym wieku nie zda-
ją sobie sprawy, że pochopna decyzja nie 
powrocie do domu podjęta pod wpływem 
emocji, naraża na ogromny stres najbliż-
szych i angażuje służby w akcje poszuki-
wawcze.

Przejęli ponad 3,5 kg 
marihuany

Kryminalni z katowickiej komendy 
wojewódzkiej zatrzymali 7 mężczyzn 
zajmujących się wytwarzaniem i wpro-
wadzaniem do obrotu dużych ilości 
narkotyków. Mundurowi wkroczyli 
jednocześnie do dwóch mieszkań. Zli-
kwidowali w nich domowe plantacje 
marihuany. Zatrzymani usłyszeli już 
zarzuty, a dwaj z nich trafili do aresz-
tu. Grozi im do 12 lat więzienia.

Na trop grupy osób zajmujących się 
nielegalnym procederem mundurowi z 
Wydziału Kryminalnego katowickiej ko-
mendy wojewódzkiej wpadli w ubiegłym 
roku. Efektem ponad rocznej pracy śled-
czych jest zlikwidowanie 3 domowych 
plantacji marihuany zlokalizowanych w 
mieszkaniach na terenie Katowic. Do 
dwóch z mieszkań policjanci weszli jedno-
cześnie, w trakcie zsynchronizowanej ak-
cji. Wewnątrz lokali mieszkalnych stróże 
prawa ujawnili namioty i sprzęt służące 
do uprawy roślin, m.in. systemy wentyla-
cji i oświetlenie domowych plantacji. W 
dwóch mieszkaniach trwała uprawa – po-
licjanci zabezpieczyli krzewy konopi indyj-
skich w różnych fazach wzrostu oraz go-
towy susz roślinny. W ostatnim z miesz-
kań uprawy rośli była już ukończona, a 

śledczy znaleźli w nim gotowe i przygoto-
wane do sprzedaży środki odurzające. W 
efekcie działań katowickich kryminalnych 
na rynek nie trafi ponad 3,6 kg marihu-
any. Ponadto mundurowi zabezpieczyli 
sprzęt, który przestępcy wykorzystywali 
do produkcji środków odurzających oraz 
pieniądze, które zabezpieczono na poczet 
przyszłych kar. Do sprawy zatrzymano w 
sumie 7 mężczyzn – mieszkańców Kato-
wic w wieku od 20 do 32 lat. Wszyscy z 
nich usłyszeli zarzuty przestępstw z usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii: wy-
twarzania, posiadania, udzielania i roz-
prowadzania nielegalnych środków odu-
rzających. Decyzją sądu dwaj z nich trafi-
li do aresztu. Zatrzymanym grozi 12 lat 
więzienia.

Oprac. Katarzyna Gwara

Do tragicznego w skutkach wypadku 
drogowego doszło w Rudzie Ślaskiej. 
Na oznakowanym przejściu dla pie-
szych kierujący volkswagenem potrą-
cił 4 kobiety. Niestety, jedna z nich 
zmarła, a pozostałe w stanie ciężkim 
zostały hospitalizowane. Kierujący zo-
stał osadzony w policyjnym areszcie. 
Czynności w sprawie trwają.

Rudzcy policjanci prowadzą czynności 
w sprawie zdarzenia drogowego, do któ-
rego doszło w Orzegowie. Około godz. 
19.30 na oznakowanym przejściu dla 
pieszych zostały potrącone 4 kobiety. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że poszkodo-
wane przechodziły przez dobrze oświe-
tlone przejście w rejonie przystanku au-
tobusowego. Kiedy kobiety praktycznie 
schodziły z przejścia dla pieszych, 60-let-
ni kierujący volkswagenem caddy nad-

jeżdżając z naprzeciwka, potrącił je. Na 
miejsce zostały wezwane służby ratowni-
cze. Trzy poszkodowane w wieku 74-79 
lat w stanie ciężkim zostały przewiezione 
do szpitala. Niestety, czwarta z kobiet, 
pomimo prowadzonej reanimacji, zmar-
ła. Na miejscu czynności procesowe pod 
nadzorem prokuratury prowadziła gru-
pa dochodzeniowo-śledcza, a także 
funkcjonariusze rudzkiej drogówki. 
W trakcie czynności okazało się, że 
60-latek kierował samochodem pomimo 
sądowego zakazu prowadzenia pojaz-
dów. Mężczyzna został poddany badaniu 
na zawartość alkoholu w organizmie. 
Badanie wskazało, że w chwili zdarzenia 
był trzeźwy. Mundurowi jednak zabez-
pieczyli jego krew do dalszych badań la-
boratoryjnych. Kierujący został zatrzy-
many i trafił do policyjnego aresztu. 
Czynności w sprawie trwają.

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

— DO WYNAJĘCIA—
n WYNAJMĘ pokój biurowy 15 m2, 

pomieszczenie handlowe 43 m2.  
Aleja Armii Krajowej 1/3       Tel. 606 36 58 13

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

— KURSY —
n KURSY na kwalifikowanego pracownika 

ochrony. Kursy doskonalące dla 
kwalifikowanych pracowników ochrony 
warunkujące przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 
biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl Tel. 34 3616 425

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

SPRZEDAM

n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów 
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405

n SPRZEDAŻ choinek (jodła kaukaska) Dostawa 
do klienta. Cz-wa ul. Św. Brata Alberta 81. 
Tel. 506 797 760

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

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

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

INNE
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata 

Alberta 81 czynny w każdą niedzielę, 
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760

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 14 grudnia 2018 r.

SKODA OCTAVIA 
1,6Tdi, rok prod. 2014 
kraj., I – wł., serwis, F. 
VAT
 

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

 
 28.900 – 33.900 zł
KIA VENGA 1,4E,90kM 
rok prod. 2010, kraj.,  
I wł. 

 
25.900 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
FORD MONDEO V 2,0 
TDCI, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F. VAT

 48.900 zł  
OPEL ASTRA IV 
1.6CDTI, rok prod. 2015, 
kraj., I wł., serwis.

 32.900 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 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 –wł.  39.900 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005  6.700 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,  

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 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 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł

n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 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 AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004 10.900 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  

OPEL INSIGNIA 2.0 D, 
rok prod. 2010,163 KM

 25.900 zł
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PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 17 GRUDNIA 2018 r.

04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 387; 

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

79; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3959; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IX; odc. 107 

- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 29 - Sekret; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
9/110; teleturniej

11:30 Korona królów – taka 
historia..; odc. 14; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy -  

Narodowa Wystawa 
Rolnicza w Poznaniu

12:50 BBC w Jedynce –  
Dziki Meksyk; cz. 3. 
Gorąca Północ; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Elif; s.II; odc. 388; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie 

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Wieczna miłość; odc. 
80; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3961; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3395; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
143; telenowela TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
10/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 68
21:00 Teatr Telewizji – 

Chłopcy; spektakl 
teatralny

22:30 Dekalog – Dziesięć; 
film TVP

23:40 Eugeniusz 
Kwiatkowski.

00:45 W. E. Królewski 
romans (W. E.); film 
obyczajowy; USA, Wielka 
Brytania (2011)

02:55 Pupil za 100 000 
dolarów; film dokum.; 
Wielka Brytania (2014)

03:50 Notacje – Franceska 
Michalska. Spotkałam 
dobrego człowieka; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 93 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 178 
„Seks i cała reszta”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (242)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

75 „Przelotne miłostki”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1963; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 96 
ed. 3; teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; 
odc. 177; teleturniej

15:05 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 365 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2435; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 76; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

222 „Ale nam tu dobrze” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1963; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1964; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 69; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1407; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1140

21:55 Modliszka; odc. 3/3; 
thriller; Francja (2017)

24:00 Trzeci oficer; odc. 
10/13 - Teoria spisku; 
serial sensacyjny TVP

00:55 W ciemności; dramat; 
Polska, Kanada, Niemcy 
(2011); reż.:Agnieszka 
Holland; wyk.:Robert 
Więckiewicz, Kinga Preis, 
Agnieszka Grochowska, 
Julia Kijowska, Marcin 
Bosak, Benno Fuermann, 
Piotr Głowacki, Andrzej 
Masztalerz, Krzysztof 
Skonieczny, Weronika 
Rosati

03:25 Nine – Dziewięć; 
musical; USA (2009)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i Partnerzy
9:30 Malanowski i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie
11:00 Dlaczego ja?. odc. 

799
12:00 Gliniarze; odc. 80
13:00 Trudne sprawy; odc. 

746
14:00 Pierwsza miłość; odc. 

2783
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112;  odc. 

135
17:00 Gliniarze; odc. 65
18:00 Pierwsza miłość; 

Marysia pojawia się w 
pracy. W szpitalu zastaje 
nowe porządki. 
Nieprzychylny kobiecie 
Lipiński jest dyrektorem. 
„Mikser” wciela się w rolę 
męża pani Leokadii. odc. 
2784

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich; Pewnego dnia 
prezes Kozłowski 
proponuje Ferdkowi, aby 
utworzył osiedlową 
drużynę piłkarską i stał się 
trenerem reprezentacji. 
Oferuje duże dotacje na 
szczytny cel. Ferdek 
przyjmuje propozycję. odc. 
344

20:05 Skazani na 
Shawshank; Bankier Andy 
Dufresne został 
niesłusznie oskarżony o 
zabójstwo żony i jej 
kochanka. Skazany na 
bezterminowy pobyt w 
ciężkim więzieniu 
Shawshank Andy 
przeżywa dzięki pomocy 
czarnoskórego 
współwięźnia.

23:10 Uciekający pociąg; 
Manny, recydywista, 
ucieka z więzienia z 
młodszym kolegą 
Buckiem. Przejmują 
kontrolę nad pociągiem 
pędzącym przez pustkowia 
Alaski. Wkrótce Buck 
odkrywa, że pojazd ma 
uszkodzone hamulce.

1:40 Bank; Agent Interpolu 
wraz z asystentką 
prokuratora generalnego 
starają się zdobyć dowody 
świadczące o przestępczej 
działalności władz jednego 
z najpotężniejszych 
banków na świecie.

4:20 Kabaret
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:50 Uwaga! (5526) - 
program

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

ogrodzie (23/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(23/47) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2352) - magazyn

11:00 Tu się gotuje! 3 (1/10) 
- magazyn

11:05 Ukryta prawda (619) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (461) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (361) - 
program

14:00 19 + (285) - program
14:30 19 + (286) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (362) - 
program

17:00 Szpital (462) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (620) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7656) - 
informacje

19:35 Sport (7639) - 
informacje

19:45 Pogoda (7636) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(34/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5527) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Ciasto marchewkowe z 
bakaliami (29/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2798) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (120) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 6 
(3/10) - reality show

22:35 Mój biegun - film 
obyczajowy 2013. 
Prawdziwa historia Jaśka 
Meli, najmłodszego w 
historii zdobywcy dwóch 
biegunów, a zarazem 
pierwszej 
niepełnosprawnej osoby, 
która dokonała takiego 
wyczynu. Zanim jednak do 
tego doszło, jego rodzina 
musiała poradzić sobie z 
serią tragicznych 
wydarzeń. Śmierć 
młodszego syna, a po 
kliku latach – ciężki 
wypadek nastoletniego 
Jaśka…

00:20 Co za tydzień (880) - 
magazyn

00:55 Uprowadzona (5/10) - 
serial, Francja/USA

01:55 Uwaga! (5527) - 
program

02:20 Moc Magii(TVN noc) 
(342/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 114

07:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 18

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 19

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 122

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

16:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

17:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 65

20:00 W klatce; akcja, USA 
2010. Szanowany gliniarz 
- Danny - zostaje 
niesprawiedliwie skazany. 
W więzieniu musi 
dostosować się do 
panujących tam 
warunków. Zmuszony jest 
wziąć udział w 
organizowanych przez 
współwięźniów 
podziemnych walkach. Z 
pomocą byłego mistrza 
mieszanych sztuk walki - 
Irvinga - Danny 
opracowuje plan 
przywrócenia 
sprawiedliwości i 
oczyszczenia swojego 
dobrego imienia.

22:00 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004

23:50 Rollerball; akcja, USA 
2002

01:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

04:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010. odc. 4

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 3/15 - 
Dziewczyna do bicia; serial 
TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
948; serial TVP

09:40 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 252 - Vistula Beach; 
serial kryminalny TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 233 „Przeszłości nie 
zmienisz” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 „Słona zupa” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:40 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 96 - Wybory serca; 
serial kryminalny TVP; 
reż.:Wojciech Nowak; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Sławomir Orzechowski, 
Piotr Kozłowski, Rafał 
Cieszyński, Tamara 
Arciuch

14:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 97; serial TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
191 - Nowy mały człowiek

16:15 Na sygnale; odc. 171; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 85; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 86; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 98; serial TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 58; serial TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 87; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 88; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 99; serial TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
724; serial TVP

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

02:00 Krew z krwi 2; odc. 
1/10; serial TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 3/15; 
serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
948; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 233; serial 
komediowy TVP

06:20 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Obiad w jednym 
termosie; magazyn 
kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(2)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/55/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 335 
ed. 5; teleturniej

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

10:35 Mariolka Prawdę ci 
powie; widowisko 
rozrywkowe

10:55 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /1/ - „Śpiewać 
każdy może” - Jerzy Stuhr

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę /cz. 
1/; program rozrywkowy

12:50 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę /cz. 
2/; program rozrywkowy

13:50 Śpiewające fortepiany 
(4)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (1); 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tajemnice domowej 
kiełbasy; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 19 
- dżungla; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 27 Madera 
(101) „Wyspa ogród”; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/55/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(5)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (14) - Punk wciąż 
żyje, subkultury; 
widowisko rozrywkowe

22:15 The best of Hrabi; 
program rozrywkowy

23:30 Koło fortuny; odc. 334 
ed. 5; teleturniej

00:15 Niezapomniane 
Koncerty – „To co dał mi 
los” - koncert Krzysztofa 
Krawczyka; koncert

01:15 Hotel Nostalgia; 
widowisko muzyczne; 
reż.:Zbigniew Lesień; 
wyk.:Zbigniew Lesień

02:25 Olga Lipińska 
zaprasza (22); talk-show

03:10 Rozrywka Retro – Joe 
Dassin; koncert

05:10 Ukryta prawda (419) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (184) - 
program sądowy

07:15 Szpital (465) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (8/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(9/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (233) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (185) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (9/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (466) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (9/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(10/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (111/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (112/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (234) - 
program obyczajowy

20:00 Strefa zrzutu - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Szeryf Pete Nessip 
(Wesley Snipes) eskortuje 
skazanego mężczyznę do 
więzienia. Podczas lotu 
dochodzi do zamachu 
terrorystycznego, ginie 
brat Pete’a, a skazaniec 
ucieka. Pete jest pewien, 
że zamach na samolot był 
częścią precyzyjnie 
opracowanej ucieczki i 
został wykonany przez 
najwyższej klasy 
spadochroniarzy….

22:10 W garniturach (4/12) - 
serial, USA

23:10 Niepamięć - film S-F, 
USA 2013. W dalekiej 
przyszłości dokonuje się 
niezwykły postęp. Jeden 
mężczyzna będzie musiał 
zmierzyć się z 
przeszłością, by w 
konsekwencji stoczyć 
bitwę o ocalenie ludzkości.

01:40 Lista klientów (8/10) - 
serial, USA. Travis 
ewidentnie potrzebuje 
męskiego wzorca, co 
nakłania Riley do 
powierzenia tej roli 
Evanowi, mimo, że łączy 
go skomplikowana relacją 
z Seleną. W międzyczasie 
Riley oferuje pomoc 
Linette, która stoi przed 
szansa zakupu salonu, co 
może wzbudzić 
podejrzenia wobec jej 
własnej sytuacji finasowej.

02:40 Moc Magii (342/355) - 
program 

05:45 Domowe triki Goka 
(18/20) - program

06:50 Ostre cięcie 6 (10/12) 
- program

07:35 Apetyt na miłość 3 
(4/12) - program

08:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (6) - reality 
show

09:20 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (5/12) - 
program rozrywkowy

10:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:05 Kuchenne rewolucje 
9 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:05 Zanim Cię zobaczę (8) 
- program rozrywkowy

13:05 Co za tydzień (880) - 
magazyn

13:35 Pani Gadżet 15 
(11/22) - magazyn

14:05 Pani Gadżet EXTRA 5 
- program rozrywkowy

14:50 W czym do ślubu? 3 
(8/12) - reality show

15:20 W czym do ślubu 4 
(4/12) - reality show

15:50 Ugotowani 7 (37) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:25 Ugotowani 7 (38) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:55 Ugotowani 7 (39) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:30 Ugotowani 7 (40) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

18:05 Kuchenne rewolucje 
11 (6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (2/13) - 
program rozrywkowy

19:50 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program lifestylowy

20:35 10/10 (9/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 
(12/22) - magazyn

22:25 Eks-tra zmiana (4/8) - 
program lifestylowy

23:25 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

00:10 Bajeczne życie 
milionerów 3 (4/10) - 
program rozrywkowy

00:40 Miłość i seks w 
Indiach 

02:00 Randka z Internetu 
02:30 W roli głównej - Maja 

Ostaszewska (2/8) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Małgorzata Kożuchowska 
(4/6) - talk show

03:30 W roli głównej - Jacek 
Koman (2/8) - talk show

03:55 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn

04:55 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 3 
miejsce

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 
FINAŁ

09:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - 
Heerenveen - dz. 2

11:30 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - 
Podsumowanie

13:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny

14:50 Biegi narciarskie - PŚ, 
Davos - sprint K i M - 
finały

16:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny 

18:20 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 
FINAŁ 

20:25 4–4–2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

21:30 Sportowy Wieczór
22:00 Gol Ekstra; felieton
23:35 Gol - magazyn 

piłkarski
00:15 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/4
04:15 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 11; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

6:00 Czysta chata; odc. 12
7:05 Turbo Fast; odc. 10
7:35 Turbo Fast; odc. 11
8:00 Nasz nowy dom; odc. 

111
9:00 Septagon; odc. 32
10:00 Hell’s Kitchen - 

piekielna kuchnia; odc. 55
11:30 Benny Hill; odc. 30
12:00 Detektywi w akcji; 

odc. 78
13:00 Detektywi w akcji; 

odc. 79
14:00 STOP Drogówka; odc. 

186
15:00 Policjantki i 

policjanci; odc. 439
16:00 Maria z przedmieścia; 

odc. 73
17:00 Światło twoich oczu; 

odc. 73
18:00 Septagon; odc. 34
19:00 Policjantki i 

policjanci; odc. 440
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny; odc. 217
21:05 Śmierć na 1000 

sposobów
21:35 Śmierć na 1000 

sposobów
22:00 Oko za oko; Anna pada 

ofiarą złodzieja i poznaje 
Adę - dziewczynę, która 
pomaga jej tuż po 
kradzieży. Prokuratura 
zajmuje się sprawą 
molestowania w pracy. 
Oskarżonym jest profesor 
Zawadka, który temu 
zaprzecza. odc. 11

23:00 Oko za oko; Kostek 
mieszka u Anny, ale robi 
wszystko, by 
przeprowadzić się do Izy. 
Prokurator Wysocki 
prowadzi śledztwo w 
sprawie profesora 
Zawadki, szukając osób, 
które postanowiły wrobić 
go w molestowanie. odc. 
12

0:00 Transakcje za milion 
dolarów - Los Angeles ; 
odc. 7

1:00 Transakcje za milion 
dolarów - Los Angeles; 
odc. 8

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterski 

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterski 

2:45 Cafe Futbol; Mateusz 
Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.

4:25 Atleci; Magazyn, w 
którym poruszane są i 
analizowane problemy 
polskiej oraz światowej 
lekkoatletyki. W programie 
między innymi ciekawe 
spotkania i wywiady z 
gwiazdami tej dyscypliny 
sportu.

4:55  Trans World Sport

06:50 Był taki dzień – 17 
grudnia; felieton

07:00 Quo vadis?; odc. 3/6; 
serial TVP

07:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

08:00 Ex Libris; odc. 362; 
magazyn

08:25 Wojownicy czasu – 
Dębe Wielkie czyli 
zmarnowane zwycięstwo; 
cykl reportaży

09:05 Historia Polski – 
Telewizja 81. 
Weryfikacja; film dokum.

10:05 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
4; cykl dokumentalny

10:35 Kronika olimpijska; 
odc. 1; film dokumentalny; 
Białoruś (2008)

11:10 Wielkie widowiska 
natury; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:15 Czterdziestolatek; odc. 
21/21; serial TVP

13:30 Śmierć jak kromka 
chleba; dramat

15:40 Lodowa planeta; cz. 5. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

16:35 13 pierwszych dni – 
17 grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

16:55 Historia Polski – 
Ambasador Spasowski; 
film dokumentalny

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

18:30 Flesz historii; odc. 
421; cykl reportaży

18:50 Quo vadis?; odc. 4/6; 
serial TVP

19:50 Filmy Dokumentalne 
TVP INFO – Ballada o 
Zbyszku; film dokum.

20:10 Ocenzurowane taśmy; 
film dokumentalny; 
Niemcy, Izrael (2015)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Dezinformacja – 
oręż wojny; magazyn

22:35 Spór o historię – 
Grudzień ‚70; debata

23:20 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

00:25 Opowieści 
gołdapskiego lasu; film 
dokumentalny; 
reż.:Tomasz Orlicz

01:25 Sensacje XX wieku – 
Czerwona orkiestra; 
widowisko

02:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Mołotow; 
cykl dokumentalny

02:45 Działo się w 
Krakowie; felieton

02:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

03:25 Chodzi nie o mnie, ile 
o lasy, góry, pola..; film 
dokumentalny; reż.:Adam 
Kulik

6:00 PlusLiga
8:30 Liga holenderska
11:00 PlusLiga
13:30 PlusLiga
16:00 Cafe Futbol; Mateusz 

Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.

17:30 PlusLiga
20:30 Liga Siatkówki Kobiet
23:00 Puncher Extra Time; 

W programie 
najważniejsze wiadomości 
ze świata boksu 
zawodowego i fragmenty 
walk. Wśród polskich 
pięściarzy prym wiodą: 
Tomasz Adamek, Paweł 
Kołodziej, Krzysztof 
Włodarczyk i Andrzej 
Fonfara.

0:00 PlusLiga
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 388; 

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

80; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3961; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IX; odc. 108 

- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 30 - Anioł Stróż na 
czterech łapach; serial 
kryminalny TVP

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

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Dziki Paryż; cz. 1; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Frederic Fougea

14:00 Elif; s.II; odc. 389; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 68
16:05 Wieczna miłość; odc. 

81; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3962; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3396; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
11/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:00 Dżingiel Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 69
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci; seria 2 odc. 4; 
reportaż

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

22:35 Patton; dramat 
wojenny; USA (1970)

01:30 Czy świat oszalał? – 
Grabieżcy skarbów; film 
dokum.; USA (2016)

02:25 Powrót do Polski; film 
TVP

03:45 Czarnobyl: katastrofa i 
co dalej?; film dokum.; 
Francja (2016)

05:30 Koło fortuny; odc. 97 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1407; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 179 

„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (243)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1964; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 98 
ed. 3; teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; 
odc. 178; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1407; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 366 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2436; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 77; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

223 „W mieszczańskich 
okowach” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1964; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1965; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 70; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1408; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1141

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – Jazz 
na Kalatówkach; film 
dokumentalny; reż.:Robert 
Kaczmarek

00:05 Rodzinka.pl; odc. 240 
„Może by tak żetem?” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:35 Modliszka; odc. 3/3; 
thriller; Francja (2017)

02:35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Mars: Spadek 
ciśnienia; dokument 
fabularyzowany; USA 
(2016); reż.:Everardo Gout

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 765

9:30 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 766

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze; odc. 81
13:00 Trudne sprawy; odc. 

747
14:00 Pierwsza miłość; odc. 

2784
14:45 Dlaczego ja?; odc. 

673
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112; odc. 

136
17:00 Gliniarze; odc. 66
18:00 Pierwsza miłość; 

Krystian potrzebuje 
pieniędzy. Kalina nadal nie 
wie, że mężczyzna stracił 
pracę. Gdy odkrywa, że 
Krystian zlikwidował 
wszystkie lokaty, żąda 
wyjaśnień. odc. 2785

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich; Po 
przeczytaniu artykułu w 
kolorowej prasie kobiecej 
Halina dochodzi do 
wniosku, że Marian 
Paździoch i jego żona 
mogą być wampirami. 
Zaniepokojona odkryciem 
rozpoczyna prywatne 
śledztwo. odc. 345

20:05 Ślad; Podczas obiadu 
w domu Wielorzewskich 
rodzina zostaje otruta, lecz 
umiera tylko głowa rodu, 
Jerzy, właściciel zakładu 
chemicznego. Śledczy 
ustalają, że mężczyzna 
został zamordowany. odc. 
27

21:05 Ślad; Detektywi tropią 
zabójcę, który morduje 
kobiety noszące imię i 
nazwisko Emilia Konarska. 
Muszą szybko złapać 
sprawcę. odc. 28

22:05 Bank; Agent Interpolu 
wraz z asystentką 
prokuratora generalnego 
starają się zdobyć dowody 
świadczące o przestępczej 
działalności władz jednego 
z najpotężniejszych 
banków na świecie.

0:45 Bruce Wszechmogący; 
Sfrustrowany pracą 
reporter lokalnej stacji 
telewizyjnej w Buffalo 
wypowiada wojnę 
samemu Stwórcy. 
Niebawem otrzymuje od 
Najwyższego propozycję: 
na czas jego wakacji Bruce 
przejmie boskie obowiązki.

2:55 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5527) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Ciasto marchewkowe z 
bakaliami (29/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2353) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (620) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (462) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (362) - 
program

14:00 19 + (287) - program
14:30 19 + (288) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (363) - 
program

17:00 Szpital (463) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (621) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7657) - 
informacje

19:35 Sport (7640) - 
informacje

19:45 Pogoda (7637) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(35/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5528) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Krem porowo-
ziemniaczany z wędzonym 
pstrągiem (31/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2799) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (121) - 
program

21:30 Włoska robota - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Wielka Brytania 2003. 
Skok stulecia udaje się 
przeprowadzić bez 
jednego wystrzału. 
Niestety, dochodzi do 
zdrady i ginie organizator 
napadu. Ktoś będzie 
musiał za to zapłacić. 
Remake nakręconego w 
1969 r. filmu o takim 
samym tytule, w którym 
jedną z głównych ról grał 
wówczas Michael Cane…

23:50 Superwizjer (1147) - 
magazyn reporterów

00:25 Tu się gotuje! 3 (1/10) 
- magazyn

00:30 Kuba Wojewódzki 11 
(11/14) - talk show. 
Nazywa się Kuba. Kuba 
Wojewódzki…

01:30 Drzewo marzeń 2 
(2/9) - program

02:25 Masters Of Sex 
(10/12) - serial, USA

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(343/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 115

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 65

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 19

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 20

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 123

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

16:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

17:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 65

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 66

20:00 Resident Evil: 
Retrybucja; akcja, 
Niemcy, Francja, Kanada, 
USA 2012. Resident Evil: 
Retrybucja to uznany 
horror z gatunku science 
fiction gdzie, 
wyprodukowany przez 
koncern Umbrella, 
śmiertelny wirus zmienia 
ludzi w armię 
nieumartych. Jedyną 
nadzieją na ocalenie 
gatunku ludzkiego jest 
Alice. Wojowniczka 
podejmuje powstrzymać 
bieg wydarzeń i zemścić 
się na nich za własne 
krzywdy poniesione w 
przeszłości…

22:00 13 dzielnica: 
Ultimatum; akcja, Francja 
2009

00:00 W klatce; akcja, USA 
2010

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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. 5

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Zmiennicy; odc. 4/15 - 
Typowa logika damsko - 
męska; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
949; serial TVP

09:30 Na dobre i na złe; odc. 
724; serial TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 „Słona zupa” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 98 - Święta Rodzina; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
192 - Błąd Leny; serial 
TVP

16:20 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 99 - Trująca 
orchidea; serial kryminalny 
TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 59 - Testament; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 100 - Sklep z 
zabawkami; serial 
kryminalny TVP

23:55 Blondynka; odc. 79; 
serial TVP

00:50 Czas honoru; odc. 32 
seria III „INGA”; serial TVP

01:50 Czas honoru; odc. 33 
„Bracia”; serial TVP

02:50 Zmiennicy; odc. 4/15; 
serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
949; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2454; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tajemnice domowej 
kiełbasy

07:35 Śpiewające fortepiany 
(4)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/56/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 336 
ed. 5; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /57/ - 
„Człowieczy los” - Anna 
German

10:50 Familiada; odc. 2454
11:30 Życie to Kabaret – 

MUMIO - Lutownica ale 
nie pistoletowa tylko taka 
kolba

12:30 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca

13:40 Śpiewające fortepiany 
(5)

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 
– Kuchnia bez mleka; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 20 
- zupa z małpy; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 27 Madera 
(102) „Goście 
archipelagu”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/56/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(6)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (15) - Węgry

22:20 Hity kabaretu (11) 
Kresowiacy i inne hity 
Kabaretu pod 
Wyrwigroszem

23:10 Kabaretowe Hity – 
Kabaret Ani Mru Mru

23:30 Koło fortuny; odc. 335 
ed. 5; teleturniej

00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Urszula 
Sipińska

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Mocny skład - 
Europejski Stadion Kultury 
Rzeszów 2018; cz. 1-2

02:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

03:50 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (2)

05:10 Ukryta prawda (420) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (185) - 
program sądowy

07:15 Szpital (466) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (9/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(10/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (234) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (186) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (10/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (467) - 
program obyczajowy. 
Pacjentką dr Anny 
Nowickiej jest 15-latka z 
uszkodzonym 
nadgarstkiem. Do 
wypadku doszło podczas 
szkolnej dyskoteki. 
Dziewczyna popisywała 
się przed nauczycielem i 
niefortunnie upadła. 
Nastolatka jest zakochana 
w swoim nauczycielu i 
wykorzystuje każdą chwilę 
by się do niego zbliżyć…

15:55 Diagnoza (10/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(11/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (113/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (114/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (235) - 
program obyczajowy

20:00 Kandydat - film 
sensacyjny, USA 2004. 
Podczas działań 
wojennych w Iraku 
drużyna pod dowództwem 
kapitana Bennetta Marco 
(Denzel Washington) 
wpada w zasadzkę 
nieprzyjaciela. Sierżant 
Shaw (Liev Schreiber) 
ratuje jednak żołnierzy 
bohatersko pokonując 
nieprzyjaciela, życie traci 
tylko dwóch 
szeregowców…

22:45 Kroll - film 
sensacyjny 1991. Marcin 
Kroll (Olaf Lubaszenko), 
młody chłopak, 
odbywający służbę 
wojskową, pewnego dnia 
ucieka z jednostki. W tym 
samym czasie zostają 
znalezione zwłoki innego 
żołnierza…

00:55 Sposób na 
morderstwo 2 (12/15) - 
serial, USA

01:55 Moc Magii (343/355) - 
program 

04:10 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Krzysztof Krauze.

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (1/13) - 
program lifestylowy

06:20 Co za tydzień (880) - 
magazyn

06:50 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

07:35 program rozrywkowy
08:05 Apetyt na miłość 3 

(5/12) - program 
rozrywkowy

09:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (6/12) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 7 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Pani Gadżet 15 
(11/22) - magazyn

13:05 Pani Gadżet 15 
(12/22) - magazyn

13:35 Eks-tra zmiana (4/8) - 
program lifestylowy

14:35 10/10 (9/10) - program
15:05 Sekrety lekarzy 4 

(5/12) - reality show
16:05 Apetyt na miłość 5 

(2/12) - program 
rozrywkowy

17:10 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (3/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (12) - 
reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (4/12) - 
program

21:40 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

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

22:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

23:40 Tu jest pięknie (6/8) - 
program

00:25 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program lifestylowy

01:10 Barbie – historia 
najsłynniejszej lalki 
świata - dokument

02:10 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

02:40 W roli głównej - 
Magda Gessler (3/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Mateusz Gessler (3/6) - 
talk show

03:40 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

06:05 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 1/2F 

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 1/2F 

09:30 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - 
Podsumowanie 

11:00 4–4–2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

12:05 Gol Ekstra; felieton
13:40 Gol - magazyn 

piłkarski
14:20 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 
mecz o 5 miejsce

16:35 Mistrzostwa
17:20 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/2F
19:35 Orły sportu; odc. 1; 

reportaż
20:00 RETRO TVP SPORT; 

magazyn
22:05 Sportowy Wieczór
22:45 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/2F
00:50 Kolarstwo torowe - 

Puchar Świata (4), Londyn 
- Dzień 1

02:45 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 
FINAŁ 

04:45 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata; odc. 13
7:05 Turbo Fast; odc. 11
7:35 Turbo Fast; odc. 12
8:00 Nasz nowy dom; odc. 

112
9:00 Septagon; odc. 34
10:00 Hell’s Kitchen - 

piekielna kuchnia; odc. 56
11:30 Benny Hill; odc. 21
12:00 Detektywi w akcji; 

odc. 80
13:00 Detektywi w akcji; 

odc. 81
14:00 STOP Drogówka; odc. 

187
15:00 Policjantki i 

policjanci; Samotna 
kobieta z dzieckiem 
zgłasza włamanie do 
mieszkania. Policjanci 
patrolu numer 7 
przyjeżdżają na miejsce, 
ale okazuje się, że 
mieszkanie nie należy do 
kobiety. Profos zajmuje 
się Marysią. odc. 440

16:00 Maria z przedmieścia; 
odc. 74

17:00 Światło twoich oczu; 
odc. 74

18:00 Septagon; Do 
detektywów zgłasza się 
Irena, której śniło się, że 
jej siostrzenica, Matylda, 
wpadła w czarną wodę. 
Zdaniem kobiety to 
zwiastuje kłopoty. Prosi 
detektywów, by przyjrzeli 
się jej nowemu 
chłopakowi. odc. 35

19:00 Policjantki i 
policjanci; odc. 441

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; Paulina rusza 
w teren szukać swojej 
córki, jednakże bez skutku. 
Nie zamierza jednak 
rezygnować. 
Niespodziewanie ciekawa 
informacja na temat losów 
Agaty trafia do Kuby 
Walczaka. odc. 218

21:00 Oczy anioła; 
Nieznajomy mężczyzna 
ratuje policjantkę od 
pewnej śmierci. Oboje 
dostrzegają w tym znak 
opatrzności, lecz chcąc 
spojrzeć w przyszłość, 
muszą najpierw uporać się 
z niełatwą przeszłością.

23:10 Czysty strzał; 
Tragiczna śmierć młodej 
kobiety staje się 
początkiem pełnej napięcia 
rozgrywki pomiędzy 
myśliwym Johnem 
Moonem a żądnymi krwi 
kryminalistami.

1:35 STOP Drogówka; odc. 
183

2:40 Polityka na ostro
3:25 Atleci
3:55 Trans World Sport
5:00 SuperLudzie; odc. 13
5:30 SuperLudzie; odc. 14

06:50 Był taki dzień – 18 
grudnia; felieton

06:55 Quo vadis?; odc. 4/6; 
serial TVP

07:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

07:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 56; 
magazyn

08:35 Flesz historii; odc. 
421; cykl reportaży

09:00 Historia Polski – 
Ambasador Spasowski; 
film dokumentalny

10:05 Sensacje XX wieku – 
Czerwona orkiestra; 
widowisko

11:05 Spór o historię – 
Mężne niewiasty; debata

11:40 Polska i świat z 
historią w tle - Zbyszek 
Godlewski padł..; cykl 
reportaży

12:10 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 1/15; serial TVP

13:20 Wszystkie kolory 
świata – Namibia. 
Ponadczasowa Afryka; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos

14:25 Historia w postaciach 
zapisana – Tutanchamon. 
Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013); reż.:Laure 
Delalex

15:30 Dajcie mi jabłko; 
reportaż

16:00 Marzyciele – Marcin 
Borelowski Lelewel; 
program publicystyczny

16:35 Historia Polski – 
Rozkaz: stan wojenny; 
reportaż

17:05 Stan oblężenia
17:45 13 pierwszych dni - 18 

grudnia 1981; cykl dokum.
17:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Wielka historia 
małych miasteczek. 
Jaśliska.

18:25 Rozmowy o 
Niepodległości - Główne 
polskie nurty polityczne 
w XIX i u początku XX 
wieku; debata

18:50 Quo vadis?; odc. 5/6; 
serial TVP

19:50 Sokoły wolności; film 
dokumentalny

20:55 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 4/6; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Wielki Wóz; dramat 
wojenny

00:10 Sensacje XX wieku – 
Bitwa pod Mokrą - Siła 
kawalerii

01:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Brytania 
dwóch premierów; cykl 
dokumentalny

01:25 Działo się w 
Krakowie; felieton

01:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Wielka historia 
małych miasteczek. 
Jaśliska.

02:05 Kopalnia Wujek; film 
dokumentalny

6:00 PlusLiga
8:30 PlusLiga
11:00 Liga Siatkówki Kobiet
13:30 PlusLiga
16:00 Puchar Świata w 

Hochfilzen; Zawodniczki 
wezmą udział w biegu 
pościgowym na dziesięć 
kilometrów. Polscy kibice 
mają nadzieję na dobry 
występ Weroniki 
Nowakowskiej-Ziemniak, 
Moniki Hojnisz i 
koleżanek.

18:30 PlusLiga
21:00 UFC Fight Night 33 

Mark Hunt - Antônio 
„Bigfoot” Silva w Brisbane

23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Tony Bellew - David 

Haye
1:00 Cafe Futbol; Mateusz 

Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 389; 

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

81; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3962; 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.IX; odc. 109; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.III; 

odc. 31; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

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

144; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Dziki Paryż; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 390; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 69
16:05 Wieczna miłość; odc. 

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

odc. 3963; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3397; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

145; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
12/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 70
21:00 Wielki Test. Święta 

Bożego Narodzenia
22:25 Na własne oczy – 

Pierwsza Cicha Noc; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania, Polska (2014); 
reż.:Peter Beveridge

23:35 Bez tożsamości; odc. 
18; serial; Hiszpania 
(2016)

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

01:15 Weterani. Wyrwani 
śmierci; seria 2 odc. 4; 
reportaż

01:45 Patton; dramat 
wojenny; USA (1970); 
reż.:Franklin J. Schaffner; 
wyk.:George C. Scott, Karl 
Malden, Stephen Young, 
Michael Strong, Carey 
Loftin, Karl Michael Vogler

04:35 Notacje – Tadeusz 
Sułowski. Mój brat; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 99 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1408; serial TVP

07:00 Koszerna kuchnia 
Hany – karp po żydowsku; 
reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 180 
„To już nie ma sensu”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (244)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1965; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 102 
ed. 3; teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; 
odc. 179; teleturniej

15:05 Koło Fortuny - extra; 
odc. (31); teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1408; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 367 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2437; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 78; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

224 „Prohibicja domowa” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 12; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1965; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1966; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 28; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
725; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Salon 
piękności; komedia; USA 
(2005); reż.:Bille 
Woodruff; wyk.:Queen 
Latifah, Alicia Silverstone, 
Kevin Bacon, Andie 
MacDowell

00:30 Defekt; odc. 7/9; serial 
sensacyjny TVP

01:35 Świat bez tajemnic – 
Janis; film dokumentalny; 
USA (2015); reż.:Amy 
Berg, Alex Gibney

03:25 Codzienna 2 m. 3 - 
odc.30; serial komediowy 
TVP

03:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 31; serial komediowy 
TVP

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 767

9:30 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 768

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie 

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze; 
13:00 Trudne sprawy; odc. 

748
14:00 Pierwsza miłość; odc. 

2785
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112; odc. 

137
17:00 Gliniarze; odc. 67
18:00 Pierwsza miłość; odc. 

2786
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich; Ferdek i 
Paździoch zauważają 
przedłużającą się 
nieobecność Boczka. 
Wkrótce okazuje się, że 
mężczyzna wyjechał. Krążą 
plotki, że wstąpił do 
seminarium duchownego. 
Paździoch jest przerażony. 
odc. 346

20:05 Świat według 
Kiepskich; Pewnego dnia 
Arnold Boczek zmienia 
nazwisko na Bob Marlej. 
Mężczyzna twierdzi, że 
poprawia mu to 
samopoczucie. Kiepski 
krytykuje sąsiada, gdyż 
uważa, że jest to zdrada 
narodu polskiego. odc. 
249

20:40 Bruce Wszechmogący; 
Sfrustrowany pracą 
reporter lokalnej stacji 
telewizyjnej w Buffalo 
wypowiada wojnę 
samemu Stwórcy. 
Niebawem otrzymuje od 
Najwyższego propozycję: 
na czas jego wakacji Bruce 
przejmie boskie obowiązki.

22:50 Niezaliczona; 
Rozczarowani życiem 
30-latkowie postanawiają 
pomóc przyjacielowi w 
powrocie do studenckich 
czasów. Ich wróg sprzed 
lat, obecnie dziekan, zrobi 
wszystko, by dawni 
koledzy nie bawili się zbyt 
dobrze.

0:50 Głupi, głupszy, 
najgłupszy; Larry, Curly i 
Moe pracują jako woźni w 
sierocińcu. Kiedy 
dowiadują się o 
problemach finansowych 
placówki, postanawiają w 
nietypowy sposób zdobyć 
pieniądze i uratować dom 
dziecka przed likwidacją.

2:50 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5528) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Krem porowo-
ziemniaczany z wędzonym 
pstrągiem (31/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2354) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (621) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (463) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (363) - 
program

14:00 19 + (289) - program
14:30 19 + (290) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (364) - 
program

17:00 Szpital (464) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (622) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7658) - 
informacje

19:35 Sport (7641) - 
informacje

19:45 Pogoda (7638) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(36/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5529) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Duszone żeberka 
wieprzowe z suszonymi 
owocami (39/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2800) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (122) - 
program

21:30 Wracajcie skąd 
przyszliście (3/4) - 
program

22:35 Grawitacja - film S-F, 
USA/Wielka 
Brytania 2013. Dr Stone 
(Sandra Bullock) i Matt 
Kowalsky (George 
Clooney) są uczestnikami 
misji wahadłowca, której 
zadaniem jest naprawa 
przestarzałego Teleskopu 
Kosmicznego. 
Niespodziewanie stacja 
kosmiczna zostaje niemal 
całkowicie zniszczona 
przez pędzące odłamki 
rosyjskiego satelity. Stone 
i Kowalsky są jedynymi, 
którzy ocaleli. Czy oboje 
wrócą na Ziemię?

00:20 Włoska robota - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Wielka Brytania 2003

02:40 Uwaga! (5529) - 
program

03:10 Moc Magii(TVN noc) 
(344/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 116

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018;

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 66

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 20

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 21

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 124

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

16:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

17:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 66

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 67

20:00 Dorwać gringo; akcja, 
USA 2012. A miało być 
tak pięknie. Udany skok i 
góra kasy do podziału, a 
na koniec niekończące się 
wakacje w rajskim 
kurorcie. Wakacje może i 
będą, tylko kurort zmienił 
się w meksykańskie 
więzienie, partner nie żyje, 
a kasa się ulotniła…

22:00 Cena powrotu; akcja, 
USA 2009. Rolland 
Sallinger (Steven Seagal) 
to odważny policjant z Los 
Angeles. W trakcie akcji 
zostaje postrzelony przez 
swojego partnera. Cudem 
unika śmierci, ale z 
powodu obrażeń musi 
przejść na emeryturę…

23:55 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 3

00:50 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 19

01:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

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

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
950; serial TVP

09:35 Blondynka; odc. 79; 
serial TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 „Stymulujemy 
się intelektualnie” sezon 
12; serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 85) 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 98 - Święta Rodzina; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 99 - Trująca 
orchidea; serial kryminalny 
TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
193 - Ekskluzywny 
pacjent; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 33; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 100 - Sklep z 
zabawkami; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 60 - Gra pozorów; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 101 - Tajemnica 
cmentarza; serial 
kryminalny TVP

23:55 Blondynka; odc. 80 
Kapitan; serial TVP

00:50 Ratownicy; odc. 9/13; 
serial TVP

01:50 Ratownicy; odc. 10/13; 
serial TVP

02:45 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
950; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235; serial 
komediowy TVP

06:20 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia bez mleka

07:30 Śpiewające fortepiany 
(5)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/57/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 337 
ed. 5; teleturniej

09:40 Big Music Quiz (24); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /64/ - 
„Pamiętajcie o ogrodach” 
- Jonasz Kofta

10:55 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1); program 
rozrywkowy

12:35 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (2); program 
rozrywkowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(6)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (2); widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Pięknie zalane potrawy; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (98) - 
Indiańskie amory; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 27 Madera 
(103) „Funchal”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/57/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(7)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (12) - Polszczyzna; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (12) - Reżyser i 
aktor; program 
rozrywkowy

23:15 Koło fortuny; odc. 336 
ed. 5; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Polskie 
Gwiazdy i The Beatles

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – XXX 
Międzynarodowy Festiwal 
Zespołów Cygańskich 
Romane Dyvesa. Gorzów 
Wielkopolski 2018 - 
część (1-2)

02:30 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

03:35 Rozrywka Retro – 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; 
cz. 2

05:10 Ukryta prawda (421) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (186) - 
program sądowy

07:15 Szpital (467) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (10/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(11/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (235) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (187) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (11/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (468) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (11/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(12/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (115/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (116/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (236) - 
program obyczajowy

20:00 Słaby punkt - film 
sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. Kiedy Ten 
Crawford (Anthony 
Hopkins) dowiaduje się, że 
jego piękna i dużo od 
niego młodsza żona 
Jennifer (Embeth Davidtz) 
ma romans, zaczyna 
planować jej 
morderstwo…
morderstwo doskonałe. 
Jednym z policjantów, 
którzy przybywają na 
miejsce zbrodni, jest 
negocjator detektyw Rob 
Nunally (Billy Burke), 
jedyny funkcjonariusz, 
który otrzymuje 
pozwolenie wejścia do 
domu. Co zaskakujące, 
Crawford chętnie 
przyznaje się do zabicia 
swojej żony…

22:20 Pod powierzchnią 
(3/7) - serial

23:30 Salem: Historia 
czwórki z San Antonio - 
film dokument, USA 2016. 
Historia Elizabeth Ramirez, 
Cassandry Rivera, Kristie 
Mayhugh i Anny Vasquez 
– czterech lesbijek 
pochodzenia latynoskiego 
niesłusznie skazanych za 
zgwałcenie dwóch 
nieletnich dziewczynek…

01:20 Moc Magii (344/355) - 
program 

03:35 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Karol 
Bielecki.

04:10 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Izabela Małysz

05:25 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (7/10) - program 
rozrywkowy

06:25 Afera fryzjera 5 (7/12) 
- program rozrywkowy

07:10 Ugotowani 7 (37) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (38) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 3 
(6/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (3/8) - reality 
show

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

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

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

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

14:05 program rozrywkowy
14:35 Sexy kuchnia Magdy 

Gessler (9) - program
15:05 Ostre cięcie 6 (11/12) 

- program
15:50 Eksperci domowego 

budżetu 2 (6) - program 
dokumentalny

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (4/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 4 
(5/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana (4/8) - 
program lifestylowy

22:25 Pani Gadżet 
ŚWIĄTECZNIE - magazyn

22:55 10/10 (9/10) - program
23:25 Zanim Cię zobaczę (8) 

- program rozrywkowy
00:25 Młoda para na diecie
01:25 Randka z Internetu 
01:55 Pocałunek w ciemno 3 

(1/10) - program 
rozrywkowy 

02:55 W roli głównej - Agata 
Kulesza (2/6) - talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn03:55 
Wiem, co jem 4 (6/15) - 
magazyn

04:25 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 1/2F

08:05 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 3 
miejsce

09:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: FINAŁ 

11:45 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny solistów

12:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - 
Heerenveen - dz. 1

14:35 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 1/2F

16:45 Pełnosprawni; odc. 
280; magazyn dla 
niepełnosprawnych

17:20 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 1/2F

19:35 Orły sportu; odc. 2; 
reportaż

20:05 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny 

22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/2F
00:50 Kolarstwo torowe - 

Puchar Świata (4), Londyn 
- Dzień 2

02:45 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

04:50 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata; odc. 14
7:05 Turbo Fast; odc. 12
7:35 Turbo Fast; odc. 13
8:00 Nasz nowy dom; odc. 

113
9:00 Septagon; odc. 35
10:00 Hell’s Kitchen - 

piekielna kuchnia; odc. 
57

11:30 Benny Hill; odc. 23
12:00 Detektywi w akcji; 

odc. 82
13:00 Detektywi w akcji; 

odc. 83
14:00 STOP Drogówka; odc. 

188
15:00 Policjantki i 

policjanci; odc. 441
16:00 Maria z przedmieścia; 

odc. 75
17:00 Światło twoich oczu; 

odc. 75
18:00 Septagon; Do 

Septagonu zgłasza się 
Sara, będąca ofiarą 
internetowego nękania, o 
które podejrzewa swojego 
byłego chłopaka. 
Detektywi zaczynają 
przyglądać się Maćkowi, 
ale nie zauważają niczego 
podejrzanego. odc. 36

19:00 Policjantki i 
policjanci; Samotna 
matka jest oskarżona o 
znęcanie się nad córką. 
Zapała spotyka się w 
pokoju hotelowym z 
atrakcyjną kobietą. Emilka 
wie, że nadal ją okłamuje. 
Juliusz udaje przed Nadią, 
że jest szefem profosa. 
odc. 442

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; Kopczyk i 
Latoszek badają sprawę 
starszej kobiety, która 
wypadła z balkonu. Ola 
Latoszek stara się 
wspierać siedzącego w 
areszcie Brunona, ale jego 
towarzysz z celi się nad 
nim znęca. odc. 219

21:05 Gniew Caina; Skazany 
na dożywocie Cain, 
przywódca więziennego 
gangu, dowiaduje się, że 
za kratki trafił jego syn. 
Postanawia zrobić 
wszystko, aby Ricky nie 
poszedł w jego ślady.

22:50 Tylko jeden; Gabriel 
Yulaw przemierzył 123 
wszechświaty, zabijając 
własne wcielenia. Aby 
zostać jednym, musi 
jeszcze wyeliminować 
ostatnie wcielenie. Trafia 
jednak na godnego 
przeciwnika.

0:40 Tuż przed tragedią; odc. 
11

1:50 Interwencja
2:05 Polityka na ostro
3:00 Disco Polo Life; odc. 

912
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 19 
grudnia; felieton

07:00 Quo vadis?; odc. 5/6; 
serial TVP

07:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

08:00 Archiwum zimnej 
wojny – Dezinformacja – 
oręż wojny; magazyn

08:35 Jak było?; program 
publicystyczny

09:10 Historia Polski – 
Rozkaz: stan wojenny; 
reportaż

09:45 Stan oblężenia
10:30 Sensacje XX wieku – 

Bitwa pod Mokrą - Siła 
kawalerii

11:30 Sokoły wolności; film 
dokumentalny

12:30 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 2/15; serial TVP

13:40 Wszystkie kolory 
świata – Holandia. Bez 
pośpiechu; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:45 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

15:50 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:50 Historia Polski – 
Grudzień 70. Interesy 
władzy; film dokum

17:55 13 pierwszych dni – 
19 grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

18:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Mroczne karty 
dziejów Victoriaschule

18:40 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

19:20 Quo vadis?; odc. 6/6; 
serial TVP

20:15 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 5/10 (odc. 
5); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

21:10 Zagubiony żołnierz 
Hitlera; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007); 
reż.:Wolfgang Schoen

22:05 Polski 100 lat
22:40 Wichry Kołymy; 

dramat; Niemcy, Polska 
(2009); reż.:Marleen 
Gorris; wyk.:Emily 
Watson, Ulrich Tukur, 
Benjamin Sadler, Ian Hart

00:40 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek w Venlo

01:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy cz 1; 
cykl dokumentalny

02:15 Działo się w 
Krakowie; felieton

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Mroczne karty 
dziejów Victoriaschule

02:50 Przystanek Gdynia 
Stocznia. Ofiarom 
Grudnia ‚70; reportaż; 
reż.:Magdalena 
Łazarkiewicz

6:00 PlusLiga
8:30 Puchar Świata w 

Hochfilzen; Zawodniczki 
wezmą udział w biegu 
pościgowym na dziesięć 
kilometrów. Polscy kibice 
mają nadzieję na dobry 
występ Weroniki 
Nowakowskiej-Ziemniak, 
Moniki Hojnisz i 
koleżanek.

11:00 PlusLiga
13:30 PlusLiga
16:00 Liga holenderska
18:30 PlusLiga
21:00 UFC on Fox 31 w 

Milwaukee
0:00 Gala boksu 

zawodowego w 
Manchesterze; Walką 
wieczoru podczas gali w 
Manchesterze będzie 
starcie Brytyjczyka Tony 
Bellew z Ukraińcem 
Oleksandrem Usykiem. 
Stawką pojedynku są pasy 
IBF, WBA, WBC i WBO w 
wadze junior ciężkiej.

1:00 Gala boksu 
zawodowego w 
Legionowie
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 390; 

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

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

odc. 3963; 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.IX; odc. 110; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.III; 

odc. 32 - Śmierć 
Bromskiego; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
12/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Orzeł przedni – król gór; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2015); reż.:Jan 
Haft

14:00 Elif; s.II; odc. 391; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 70
16:05 Wieczna miłość; odc. 

83; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3964; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3398; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
13/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 209 - Nauczyciel; 
serial kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /95/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
18; serial; Hiszpania 
(2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /95/; magazyn
03:55 Notacje – Stanisław 

Srokowski. 
Przesiedleńcy; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 103 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
725; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/12/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (245)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1966; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 104 
ed. 3; teleturniej

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

14:05 Święto Chanuka; 
relacja

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
725; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 368 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2438; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 79; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

225 „Świąteczne 
oświadczyny” sezon 11; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1966; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1967; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 19; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Maminsynek; 
komedia; USA (2007); 
reż.:Tim Hamilton; 
wyk.:Diane Keaton, Jon 
Heder, Jeff Daniels, Anna 
Faris

23:15 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

23:45 Salon piękności; 
komedia; USA (2005); 
reż.:Bille Woodruff; 
wyk.:Queen Latifah, Alicia 
Silverstone, Kevin Bacon, 
Andie MacDowell

01:40 Rani; odc. 5 Pariaska; 
serial kostiumowy; Francja 
(2015)

02:40 Film fabularny
04:20 Art Noc – Irek Dudek 

Big Band - Rawa Blues 
Festival 2015

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 769

9:30 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 770

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze; odc. 83
13:00 Trudne sprawy; odc. 

749
14:00 Pierwsza miłość; odc. 

2786
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112; odc. 

138
17:00 Gliniarze; Policjanci 

starają się wyjaśnić 
przyczynę śmierci 
pewnego staruszka, który 
zmarł w domu spokojnej 
starości. Funkcjonariusze 
prowadzą także śledztwo 
w sprawie napadu na 
sklep monopolowy. odc. 
68

18:00 Pierwsza miłość; 
Marysia ma 
współpracować z 
Damianem, co nie podoba 
się Lipińskiemu. Jako 
instrumentariuszka 
asystuje podczas operacji 
pacjenta. Ku zaskoczeniu 
wszystkich Damian 
wymaga od niej złamania 
procedur. odc. 2787

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich; Marian 
zamierza kupić sąsiadów i 
zatrudnić ich w prywatnej 
korporacji. Ferdek jest 
oburzony. Warunki 
finansowe okazują się 
jednak korzystne. Halina 
zmusza męża do podjęcia 
pracy, grożąc rozwodem. 
odc. 347

20:10 Diabeł ubiera się u 
Prady ; Absolwentka 
dziennikarstwa, Andrea 
Sachs, otrzymuje posadę 
asystentki szefowej 
magazynu „Runway”, 
Mirandy Priestley, 
najbardziej wpływowej 
kobiety świata mody.

22:30 Wielki błękit ; Jacques 
i Enzo znają się od 
dziecka. Ich pasją jest 
nurkowanie. Przyjaciele 
spotykają się po latach, 
aby wziąć udział w 
zawodach. Ich rywalizację 
obserwuje Johanna, w 
której Jacques zakochuje 
się.

2:00 Chirurdzy; odc. 128
3:00 Chirurdzy; odc. 129
4:00 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5529) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Duszone żeberka 
wieprzowe z suszonymi 
owocami (39/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2355) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (622) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (464) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (364) - 
program

14:00 19 + (291) - program
14:30 19 + (292) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (365) - 
program

17:00 Szpital (465) - 
program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi do 
szpitala 15-letniego Rafała 
Janickiego, który zatruł się 
spalinami. Matka znalazła 
go rano nieprzytomnego 
w garażu, w samochodzie 
z włączonym silnikiem. 
Chłopak jest w ciężkim 
stanie i nie ma z nim 
żadnego kontaktu…

18:00 Ukryta prawda (623) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7659) - 
informacje

19:35 Sport (7642) - 
informacje

19:45 Pogoda (7639) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(37/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5530) 
20:10 Doradca smaku 9 

(28/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2801) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (123) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (6/13) - program

22:35 Idealny facet dla 
mojej dziewczyny - 
komedia 2009. Czołowa 
polska feministka, Klaudia 
Rojek (Izabela Kuna), jest 
szefową Akademii 
Feministycznej „Wolna 
Polka”. Szkoła ma jednak 
problemy finansowe. Aby 
je rozwiązać, Klaudia 
planuje produkcję 
feministycznego filmu 
porno. W roli głównej 
planuje obsadzić swoją 
partnerkę - Lenę 
(Magdalena Boczarska)…

01:05 MasterChef 7 (1/14) - 
program rozrywkowy

02:35 Uwaga! (5530) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(345/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 117

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 67

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 21

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 22

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 125

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

16:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

17:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 67

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 68

20:00 Straszny film 2; 
komedia, Kanada, USA 
2001. Cindy Campbell 
stara się na nowo ułożyć 
sobie życie po tragicznych 
wydarzeniach, jakie 
przeżyła rok wcześniej. 
Chodzi do nowej szkoły, 
poznaje nowych przyjaciół. 
Pewnego razu wraz z 
przyjaciółmi otrzymuje 
zaproszenie od profesora 
Oldmana do starego 
zamczyska, by wziąć 
udział w pewnym 
eksperymencie…

21:30 Wielki Stach; komedia, 
USA 2007

23:50 Resident Evil: 
Retrybucja; akcja, 
Niemcy, Francja, Kanada, 
USA 2012

01:50 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 13

02:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 14

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:10 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 33; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
951; serial TVP

09:40 Blondynka; odc. 80 
Kapitan; serial TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 „Stymulujemy 
się intelektualnie” sezon 
12; serial komediowy TVP

11:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 „Giżycko w 
nowej szacie” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:45 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 99 - Trująca 
orchidea; serial kryminalny 
TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 100 - Sklep z 
zabawkami; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
194 - Słodka pokusa; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 34; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 101 - Tajemnica 
cmentarza; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 61 - Bestia; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 102 - Pani sierżant; 
serial kryminalny TVP

00:10 07 zgłoś się; odc. 
16/21 - Ślad rękawiczki; 
serial TVP

01:35 Nowa; odc. 8; serial 
TVP

02:35 Nowa; odc. 9; serial 
TVP

03:35 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

04:40 M jak miłość; s.I; odc. 
951; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2456; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Pięknie zalane potrawy

07:30 Śpiewające fortepiany 
(6)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/58/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 338 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /65/ - „Piejo 
kury piejo” - Grzegorz z 
Ciechowa

10:55 Familiada; odc. 2456
11:25 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /44/ - „Nie ma 
wody na pustyni” - Bajm

11:40 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(7)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2014 - 
Bohater potrzebny od 
zaraz (1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś jak malowana; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 21 
- Korek; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 28 Tunezja 
„Dżerba” (104); magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/58/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(9)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (13) - Góry, 
góralszczyzna; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /61/ 
- Poprawna polszczyzna

23:20 La La Poland; odc. 
(6); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 337 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński (1); 
widowisko rozrywkowe; 

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński (2); 
widowisko rozrywkowe; 

02:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – 32. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
- koncert galowy - Miłosz 
ci wszystko wybaczy; 
widowisko rozrywkowe; 

03:50 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (1)

05:10 Ukryta prawda (422) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (187) - 
program sądowy

07:15 Szpital (468) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (11/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(12/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (236) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (188) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (12/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (469) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (12/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(13/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (117/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (118/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (237) - 
program obyczajowy

20:00 Jak ukraść księżyc - 
komedia, USA/
Francja 2010. W 
spokojnej, podmiejskiej 
okolicy otoczonej białymi 
płotkami i pięknymi 
krzewami róż stoi czarny 
dom z trawnikiem, którego 
praktycznie nie ma. Poza 
zasięgiem wzroku 
sąsiadów, głęboko pod 
domem znajduje się tajna 
baza. W tym właśnie 
miejscu poznajemy Gru 
otoczonego armią małych, 
psotnych sługusów i 
snującego plany na temat 
największego skoku 
wszechczasów. Gru 
zamierza bowiem ukraść 
księżyc …

22:05 Porwani (11/12) - 
serial, USA

23:05 Podejrzani - film 
sensacyjny, USA/
Niemcy 1995. Na nabrzeżu 
w San Pedro dochodzi do 
strzelaniny w wyniku, 
której ginie dwadzieścia 
siedem osób. Policja 
znajduje na miejscu 
zbrodni dziewięćdziesiąt 
jeden milionów dolarów. 
Jedynym ocalałym jest 
pochodzący z Nowego 
Jorku przestępca Roger 
„Verbal” Kint…

01:25 Moc Magii (345/355) - 
program 

03:35 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Henryka Krzywonos.

04:05 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Anja 
Rubik.

05:25 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (8/10) - program 
rozrywkowy

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (9/14) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (39) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (40) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 3 
(7/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (4/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (8/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (1/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

14:15 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program

15:00 Sablewskiej sposób 
na... (7/10) - program

15:30 Sablewskiej sposób 
na... (8/10) - program

16:00 Sekrety lekarzy 4 
(5/12) - reality show

17:00 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

17:45 Kuchenne rewolucje 
11 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:45 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (5/13) - 
program rozrywkowy

19:30 Ugotowani 7 (41) - 
program

20:05 Ugotowani 7 (42) - 
program

20:40 W czym do ślubu? 3 
(4/12) - reality show

21:10 W czym do ślubu 4 
(4/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 (1/22) 
- magazyn

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (3/12) - program

23:40 Zaskocz mnie! 2 
(2/10) - program

00:10 Gwiazdy prywatnie 3 
(3/8) - program

00:40 Rosyjski Projekt Lady 
2 

02:30 W roli głównej - 
Robert Biedroń (5/8) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Renata Kaczoruk (4/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 1/2F

08:05 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata (4), Londyn 

11:45 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny solistek

12:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Heerenveen - dz. 2 

14:30 Piłka nożna - KMŚ - 
1/2F

16:35 Mistrz; film dokum.
17:20 RETRO TVP SPORT
19:30 Orły sportu; odc. 3
20:05 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny 

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 ESL - świat esportu; 

magazyn; Niemcy (2018)
23:20 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 11; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

00:20 Hokej na lodzie - NHL 
- Skróty meczów

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
(37): Philadelphia Flyers - 
Nashville Predators

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

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata; odc. 15
7:05 Turbo Fast; odc. 13
7:35 Turbo Fast; odc. 14
8:00 Nasz nowy dom; odc. 

116
9:00 Septagon; odc. 36
10:00 Hell’s Kitchen - 

piekielna kuchnia; odc. 58
11:30 Benny Hill; odc. 25
12:00 Detektywi w akcji; 

odc. 84
13:00 Detektywi w akcji; 

odc. 85
14:00 STOP Drogówka; odc. 

183
15:00 Policjantki i 

policjanci; Samotna 
matka jest oskarżona o 
znęcanie się nad córką. 
Zapała spotyka się w 
pokoju hotelowym z 
atrakcyjną kobietą. Emilka 
wie, że nadal ją okłamuje. 
Juliusz udaje przed Nadią, 
że jest szefem profosa. 
odc. 442

16:00 Maria z przedmieścia; 
odc. 76

17:00 Światło twoich oczu; 
odc. 76

18:00 Septagon; Do 
Septagonu zwraca się o 
pomoc kobieta, której 
zniknął z domu cenny 
naszyjnik. Podejrzewa 
masażystę, który 
przychodzi do niej do 
domu. Maks odkrywa, że 
masażysta świadczy też 
inne usługi.; odc. 37

19:00 Policjantki i 
policjanci; Mężczyzna 
powoduje wypadek, 
wjeżdżając w przystanek 
autobusowy. Patrol 
siódmy dowiaduje się, że 
przy samochodzie ktoś 
manipulował. Podejrzenia 
padają na byłą żonę 
mężczyzny. odc. 443

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; odc. 220

21:00 Park Jurajski III; 
Doktor Alan Grant godzi 
się wziąć udział w 
wyprawie na Isla Sorna, 
zorganizowanej przez 
małżeństwo Kirbych. 
Samolot rozbija się o 
drzewa. Grant i jego 
towarzysze zostają 
uwięzieni na wyspie.

23:00 Miasteczko, które bało 
się zmierzchu; Małe 
amerykańskie miasteczko 
Texarkana było przed laty 
miejscem, w którym 
grasował bezwzględny 
seryjny morderca. Po 65 
latach koszmar powraca. 
Mieszkańcy obawiają się, 
że ktoś kopiuje jego 
działania.

0:50 Tuż przed tragedią
1:55 Polityka na ostro
2:45 Graffiti
3:00 Disco Polo Life
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 20 
grudnia; felieton

06:55 Quo vadis?; odc. 6/6; 
serial TVP

07:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

07:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:30 Polskie 100 lat
09:10 Historia Polski – 

Grudzień 70. Interesy 
władzy; film dokum.

10:15 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek w Venlo

11:15 Ziemia, planeta roślin 
– Życiodajne światło; 
odc. 1/3; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

12:20 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 3/15; serial TVP

13:30 Dawne światy; odc. 
6/8; serial dokumentalny; 
Francja (2007)

14:35 Life – Życie; cz. 1; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

15:35 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 4/6; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:45 Historia Polski – Dni, 
które wstrząsnęły Polską 
– Grudzień 70; film dok.

17:40 13 pierwszych dni – 
20 grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Rodzinna 
tajemnica

18:30 Taśmy bezpieki
18:55 Drogi wolności; odc. 

1; serial historyczny TVP
20:05 Historia świata 

według Andrew Marra; 
odc. 1/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:05 Najdziwniejsza broń 
na świecie - Niemieckie 
machiny wojenne. odc. 
4/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Rozbicie 
dzielnicowe XII w; debata

22:45 Szerokie tory. 
Czarnoskóry polityk; 
reportaż

23:20 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 5/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Zaginione archiwa,; cz. 1; 
cykl dokumentalny

00:45 Kronika olimpijska; 
odc. 2; film dokumentalny; 
Białoruś (2008)

01:15 Działo się w 
Krakowie; felieton

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy cz 2; 
cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Rodzinna 
tajemnica

02:25 Współpracowałem z 
TW Ewa – Max; film dok.

6:00 PlusLiga
8:30 Liga Siatkówki Kobiet
11:00 Atleci; Magazyn, w 

którym poruszane są i 
analizowane problemy 
polskiej oraz światowej 
lekkoatletyki. W programie 
między innymi ciekawe 
spotkania i wywiady z 
gwiazdami tej dyscypliny 
sportu.

11:40 PlusLiga
13:50 PlusLiga
16:00 7. strefa;  Prowadzący 

i zaproszeni do studia 
eksperci opowiadają o 
najistotniejszych 
imprezach sezonu. 
Przedstawiają 
najważniejsze wydarzenia 
w PlusLidze, Lidze 
Siatkówki Kobiet, Lidze 
Mistrzów i Mistrzyń CEV.

17:30 1. liga polska 
mężczyzn

20:30 PlusLiga
23:00 Paweł Pawlak - Daniel 

Skibiński
1:30 Cafe Futbol. Mateusz 

Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.
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