
Dwie osoby trafiły do szpitala po 
wypadku, do którego doszło 
w miejscowości Panoszów. 30-let-
ni kierowca BMW najprawdopo-

dobniej stracił panowa-
nie nad pojazdem i czo-
łowo zderzył się z nissa-
nem.

Do zdarzenia doszło 
w niedzielę (16.12.) około 
godziny 11.05 na ulicy Le-
śnej. Za kierownicą BMW 

siedział 30-letni mieszkaniec powiatu 
kłobuckiego. Mężczyzna na śliskiej 
nawierzchni najprawdopodobniej 
stracił panowanie nad pojazdem, zje-
chał na przeciwległy pas ruchu i do-
prowadził do czołowego zderzenia 
z prawidłowo jadącym nissanem, za 
kierownicą którego siedział 75-letni 
mieszkaniec Chorzowa. Starszy męż-
czyzna i jego pasażerka  zostali prze-
transportowani do szpitala przez Ze-
spół Pogotowia Ratunkowego.

Katarzyna Gwara
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Panoszów

Stracił panowanie 
nad pojazdem 
i doprowadził  
do „czołówki”

Przyszłoroczny budżet

Więcej na promocję miasta 
poprzez sport?

Członkowie Rady Sportu 
spotkali się, by omówić 
część przyszłorocznego 
budżetu dotyczącą kultury 
fizycznej, wypoczynku i 
turystyki. Opowiedzieli się 
oni między innymi za 
zwiększeniem finansowa-
nia na wykonanie przed-
sięwzięć w ramach zadań: 
„Promocja miasta poprzez 
sport”.

Podczas spotkania Rada 
pozytywnie zaopiniowała pro-
pozycje zadań publicznych 
planowanych do realizacji w 
przyszłym roku.

Rada opowiedziała się tak-
że za zwiększeniem finanso-
wania na wykonanie przed-
sięwzięć w ramach zadań: 
„Promocja miasta poprzez 
sport” do podobnego pozio-
mu, jak w roku 2018 oraz 
„Organizacja i udział w za-
wodach sportowych na wy-
sokim poziomie współza-
wodnictwa” do podobnego 
poziomu, jak w projekcie bu-
dżetu na 2018 r.

W posiedzeniu wzięli 
udział Przewodniczący Rady 
Sportu Andrzej Szewiński 
oraz członkowie: Julian Chy-
ra, Janusz Danek, Marek Fi-

jałkowski, Stanisław Gości-
niak, Grzegorz Gronkiewicz, 
Jerzy Kowalski, Tomasz 
Łuszcz, Wiesław Pięta, Jerzy 
Raganiewicz, Małgorzata 
Rydz, Michał Saran, Tade-
usz Skwara, Adam Stępniak, 
Artur Szymczyk i Michał 
Świącik.

Temat środków finanso-
wych przeznaczonych na 
sport wróci podczas obrad 
czwartkowej sesji. Głównym 
punktem będzie głosowanie 
nad zgłoszonymi poprawkami 
do projektu budżetu oraz bu-
dżetem miasta na 2019 rok. 

Katarzyna Gwara

Ulicami naszego miasta 
przejechał kolorowy orszak z 
ekipą elfów, biegaczy oraz ro-
werzystów.  Prowadził go nikt 
inny, jak sam Mikołaj. Trasa 
prowadziła od placu Biegań-
skiego do placu Orląt Lwow-
skich, gdzie odbył się zimowy 
piknik. Mikołaj zatrzymał się 
w kilku punktach miasta i roz-
dał prezenty dzieciom, które 
wcześniej napisały do niego 
list w ramach akcji „Jasne, że 
Święty Mikołaj”.

Organizatorami korowodu 
oraz akcji świątecznej jest Fun-
dacja Dla Rozwoju oraz Radny 
Miasta Częstochowy Dariusz Ka-
pinos. Akcja ma na celu spełnia-
nie marzeń potrzebujących dzie-

ci – najmłodsi opisują je w li-
stach do Mikołaja, a ludzie do-
brej woli przygotowują dla nich 
wymarzone prezenty. Podczas 
korowodu Mikołaj osobiście wrę-
cza podarki. 

– Pomysł realizacji listów do 
Mikołaja początkowo dotyczył 
małej grupy dzieci jednego z 
osiedli - wyjaśnia Marta Zmitru-
kiewicz, prezes Fundacji Dla 
Rozwoju. – Akcja z roku na rok 
się rozrastała, od kilku lat jest 
kontynuowana przez naszą fun-
dację oraz radnego Dariusza Ka-
pinosa i obejmuje kilka dzielnic. 
Z pomocą dyrektorów szkół iden-
tyfikujemy potrzebujące dzieci, a 
potem szukamy darczyńców.

- Podczas korowodu darczyńcy 
mogą na własne oczy się przeko- nać, jak wiele dzieci dzięki ich po-

mocy ma wyjątkowe i niezapo-
mniane święta – dodaje Dariusz 
Kapinos. – To chwile pełne rado-
ści i wzruszeń. Dzieci przygoto-
wują dla Mikołaja podziękowa-
nia, wierszyki, piosenki. Ich ży-
wiołowe reakcje i radość to naj-
wspanialsze podsumowanie na-
szych działań i odpowiedź dlacze-
go warto organizować takie akcje. 

W tym roku obdarowano aż 
294 najmłodszych częstocho-
wian. Ich marzenia były bardzo 
różne – pojawiały się zabawki, 
gry książki, ale także prośby o 
ciepłe kurtki i buty. Było wiele 
pięknych i wzruszających li-
stów. Jeden z nich napisała 

dziewczynka, która mogąc wy-

brać dla siebie każdy wymarzo-
ny prezent, poprosiła o zegar 
ścienny dla swojej klasy. Dar-
czyńca, który pomagał Mikoła-
jowi przygotował zegar i słody-
cze dla dzieci, ale także dodat-
kowo podarował specjalną nie-
spodziankę dla dziewczynki. 
Podczas wręczania jej paczek 
odczytano także list od Mikoła-
ja, w którym  podziękował za 
ten piękny i szlachetny gest. 

Partnerami akcji byli często-
chowska Policja, Straż Miejska, 
OSP Błeszno, MOPS w Często-
chowie.

W wydarzeniu wziął również 
udział Krzysztof Matyjaszczyk, 
który objął akcję honorowym 
patronatem.

Katarzyna Gwara
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Kultura

Benefis Andrzeja 
Kalinina

Andrzej Kalinin, 
pisarz i publicysta, 
otrzymał medal  
Merentibus. Wyróż-
nienie odebrał pod-
czas swojego bene-
fisu w Ratuszu.

Benefis zaczął się 
od części oficjalnej, 
podczas której ,,Me-
rentibusa” wręczył 
jubilatowi naczelnik 
Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu 
Aleksander Wierny.

Spotkanie poprowadził Bog-
dan Knop, prezes Towarzystwa 
Galeria Literacka. Andrzej Kali-
nin wspominał swoją twórczą 
drogę, ubarwiając ją licznymi 
anegdotami. Benefis uświetniły 
występy Małgorzaty Siadlak, 
Krystyny Maciejewskiej-Gniat-
kowskiej oraz Amelii Cierpiał.

Organizatorem wydarzenia 
było Towarzystwo Galeria Lite-
racka, a współorganizatorem – 
Muzeum Częstochowskie.

Urodzony w 1933 roku w Ję-
drzejowie  Andrzej Kalinin  de-
biutował w 1984 roku w tzw. 
,,drugim obiegu” – czyli poza za-
sięgiem PRL-owskiej cenzury – 
w kwartalniku „Arka” pod pseu-
donimem Antoni Tuchowski. 
Współpracował z paryską „Kul-
turą”, nowojorskim „Dzienni-
kiem Polskim”, a także krakow-
skimi czasopismami „Arcana” 
i „Dekada Literacka”. Pierwsza 
jego książka ,,... i Bóg o nas zapo-
mniał” czytana była w Radiu 
Wolna Europa i Programie I Pol-
skiego Radia. Andrzej Kalinin pi-
sał również dla częstochowskiej 
prasy – „Notatnika Kulturalne-
go” (wydawanego przez „Gazetę 
Częstochowską”), „Dziennika 
Częstochowskiego 24 godziny” 

oraz częstochowskiego – a także 
krakowskiego – wydania „Gazety 
Wyborczej”. W latach 90. – w cy-
klu programów edukacyjnych 
„Współczesna proza polska” – 
Telewizja Polska prezentowała 
film dokumentalny o pisarzu, na 
który złożyły się także inscenizo-
wane fragmenty jego prozy.

W 1998 roku Andrzej Kalinin 
otrzymał z rąk Prezydenta RP 
Złoty Krzyż Zasługi, a w 2004 ro-
ku Sejmik Śląski wyróżnił go Zło-
tą Odznaką ,,Zasłużony dla Woje-
wództwa Śląskiego”. Wśród licz-
nych nagród i wyróżnień dla pi-
sarza są także m.in. Brązowy Me-
dal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”, Nagroda Literacka Czesła-
wa Miłosza czy Nagroda im. Karo-
la Miarki za całokształt twórczo-
ści. Andrzej Kalinin został uho-
norowany również nagrodami lo-
kalnymi w dziedzinie kultury – 
Nagrodą Wojewody Częstochow-
skiego, Nagrodą Prezydenta Mia-
sta Częstochowy oraz Nagrodą 
Starosty Częstochowskiego.

Wśród dotychczas wyróżnio-
nych ,,Merentibusem” osób, któ-
re zasłużyły się dla Częstochowy 
działając w rozmaitych obsza-
rach, są m.in. ppłk Jan Trzciń-
ski, Henryka Zasempa-Kozera 
oraz Anna i Piotr Dmochowscy.

Katarzyna Gwara

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych 

Promowali szkolnictwo zawodowe
Po raz dziewiąty w Często-

chowie zorganizowano Ty-
dzień Lokalnych Branż Zawo-
dowych. Podczas spotkania 
podsumowującego, nagrodzo-
no pracodawcę, który w spo-
sób szczególny wspiera rozwój 
szkolnictwa zawodowego oraz 
najzdolniejszych uczniów.

Tydzień Lokalnych Branż Za-
wodowych to zorganizowane 
przez Zespół Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznych w Czę-
stochowie/Centrum Informacji 
Zawodowej oraz Wydział Fundu-

szy Europejskich i Rozwoju Urzę-
du Miasta, cykliczne wydarzenie 
służące promocji szkolnictwa za-
wodowego wśród uczniów często-
chowskich szkół. Podczas kilku-
dniowej imprezy, na odwiedzają-
cych czekały prezentacje i oferty 
kształcenia w takich branżach, 
jak m.in.: ekonomia, turystyka, 
gastronomia, fryzjerstwo, rekla-
ma, budownictwo, elektryka i 
elektronika, geodezja, mechatro-
nika, czy fotografia.

  W czasie spotkania uhonoro-
wano pracodawcę, który w sposób 
szczególny wpiera szkolnictwo za-

wodowe w Częstochowie. Statuet-
kę Prezydenta Miasta Częstocho-
wy otrzymał producent pokryć da-
chowych, firma Blachotrapez. Po-
nadto wręczono wyróżnienia „Ślą-
skie ASY”, przyznawane przez 
Uniwersytet Śląski najzdolniej-
szym uczniom szkół ponadpodsta-
wowych z województwa śląskiego. 
Wyróżnienia odebrali uczniowie IV 
LO im. Henryka Sienkiewicza i IX 
LO im. C.K. Norwida.

Pierwsza edycja projektu „Za-
wodowa współpraca” pozwoliła 
na organizację dziesiątków staży 
i praktyk zawodowych dla 
uczniów częstochowskich szkół, 
szkoleń dla nauczycieli, a także 
doposażenie pracowni w szko-
łach zawodowych. Wartość 
przedsięwzięcia sięgnęła blisko 
12,5 mln zł, z czego większość 
(11,8 mln) to dofinansowanie 
unijne. Sukces projektu sprawił, 
że miasto otrzymało dotację na 
realizację jego drugiej edycji. Cel 
przedsięwzięcia – taki sam - 
podniesienie konkurencyjności 
absolwentów częstochowskich 
szkół zawodowych. W jego ra-
mach młodzież weźmie udział w 
kolejnych praktykach i stażach, 

kursach zawodowych, zajęciach 
specjalistycznych; skorzysta 
również z doradztwa zawodowe-
go. Z kolei dla pedagogów prze-
widziano m.in. kursy i szkolenia 
doskonalące. W sumie wsparcie 
dotrze do ponad 320 osób. Wzbo-
gaci się także baza dydaktyczna 
– w postaci doposażonych pra-
cowni zawodu i nowych pomocy 
dydaktycznych. W Zespole Szkół 
im. B. Prusa środki projektu pój-
dą m.in. na rozwój kompetencji 
młodych ludzi w tak poszukiwa-
nych na lokalnym rynku spe-

cjalnościach jak technik proce-
sów drukowania czy technik 
technologii szkła. Częstochowa 
będzie jedynym chyba miastem 
w Polsce, w którym – właśnie z 
funduszy ,,Zawodowej Współ-
pracy 2” – będą się kształcić 
technicy mechatronicy w spe-
cjalności ,,zegarmistrz”.

Całość będzie realizowana od 
1 września 2019 roku do 31 
sierpnia 2021 roku za kwotę nie-
mal 4,5 mln zł (z czego 4,2 to do-
finansowanie).

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Myszków

Klasy mundurowe z wizytą w komendzie
Myszkowską komendę 

odwiedzili uczniowie klas 
mundurowych z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1. 
Policjanci opowiadali mło-
dzieży o specyfice codzien-
nej służby. Spotkanie mia-
ło też ułatwić przyszłym 
maturzystom podjęcie de-
cyzji o przyszłym wyborze 
zawodu.

Podczas wizyty 40-osobo-
wa grupa uczniów z myszkow-
skiego Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 1 miała okazję zwiedzić 
jednostkę oraz porozmawiać 
z policjantami o ich codziennej 
służbie. Specjalnie dla maturzy-

stów, którzy już myślą o wyborze 
przyszłego zawodu, przedstawi-
cielka z zespołu kadr i szkolenia 
opowiadała o procedurach i na-
borze do policji. Aby przybliżyć 
sposób rekrutacji kandydatów 
do służby, mundurowi wyświe-

tlili film z przebiegu testu 
sprawnościowego, który zo-
stał nakręcony w sali gimna-
stycznej Szkoły Policji w Ka-
towicach. Spotkanie z poli-
cjantami z wydziału prewen-
cji cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Stróże prawa 
w bardzo ciekawy sposób, 
w oparciu o doświadczenie 
i z wielką pasją, mówili o swo-
jej pracy. W myśli prowadzo-
nej kampanii „Policję tworzą 

ludzie...twórzmy ją razem”,   po-
licjanci promowali swój zawód, 
zachęcali młodzież do wstąpienia 
w „niebieskie szeregi” by w przy-
szłości   zostać jednym z nich. 

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Betlejemskie światło pokoju 
już w magistracie

Tradycyjnie przed Bożym 
Narodzeniem, do Częstocho-
wy dotarło Betlejemskie 
Światło Pokoju. Jego pło-
mień, podczas tegorocznych 
Targów Bożonarodzenio-
wych, będą mogli odebrać 
wszyscy chętni.

W tym roku Betlejemskie 
Światło Pokoju dotarło do Czę-
stochowy już po raz 28. 16 
grudnia uroczyście odpalono je 
podczas Mszy Św. na Jasnej 
Górze. Dzień później często-
chowscy harcerze przekazali 
światło władzom miasta. Teraz 
jego płomień może zapłonąć 
w domach wszystkich chęt-
nych. Częstochowski hufiec 
ZHP będzie przekazywał betle-
jemskie światło mieszkańcom 
podczas Targów Bożonarodze-
niowych, które odbędą się w III 
Alei Najświętszej Maryi Panny 

od 19 do 23 grudnia.
Akcję przekazywania Betle-

jemskiego Światła Pokoju zapo-
czątkowały w 1986 roku au-
striackie media jako działanie na 
rzecz chorych i samotnych. 
Obecnie, dzięki współpracy ze 
skautami, akcja obejmuje nie-
malże całą Europę. Wszystko za-
czyna się na początku grudnia 
w Grocie Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. To tutaj od płoną-
cych lamp oliwnych zabierane 
jest światło. Samolotem zostaje 
przetransportowane do Wiednia, 
gdzie ma miejsce uroczyste prze-

kazanie europejskim organiza-
cjom skautowym. Po odebraniu 
ognia przez harcerzy od Słowa-
ków, jeszcze w tym samym dniu 
trafia ono do Zakopanego, Kra-
kowa i na Jasną Górę.

Zwyczajem stało się, że ma to 
miejsce w III niedzielę adwentu. 
Od tego momentu światło rozpo-
czyna swoją wędrówkę po całej 
Polsce, która trwa aż do Wigilii. 
W tym okresie betlejemski ogień 
zapłonie w wielu urzędach, insty-
tucjach, kościołach, ale przede 
wszystkim na wigilijnych sto-
łach. Do Polski Betlejemskie 
Światło Pokoju trafia za pośred-
nictwem skautów ze Słowacji. 
Symboliczne przekazywanie 
ognia zazwyczaj ma miejsce raz 
na Słowacji, raz w Polsce. Ponad-
to przekazywane jest również za 
granicę: do Rosji, Ukrainy, Biało-
rusi, Litwy, Niemiec i Danii.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Dachował fiatem.  
Okazało się, że był pijany

Tyscy policjanci zatrzymali pijanego 
kierowcę fiata. 51-letni mężczyzna 
stracił panowanie nad pojazdem, wy-
padł z drogi i dachował. Jak się okaza-
ło, w organizmie miał ponad 2 promile 
alkoholu i nie miał uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów. 

Policjanci z tyskiej „drogówki” otrzy-
mali zgłoszenie o dachowaniu samocho-
du na ul. Katowickiej. Kierujący został 
zakleszczony w pojeździe. W wydostaniu 
się pomógł przybyły na miejsce zastęp 
straży pożarnej. Jak się okazało, kierow-

ca fiata punto był kompletnie pijany. Ba-
danie stanu trzeźwości wykazało ponad 
2 promile alkoholu w jego organizmie. 
Mundurowi ustalili, że 51-latek nie miał 
żadnych uprawnień do prowadzenia po-
jazdów. Na miejscu obecna była także 
załoga pogotowia ratunkowego, która 
przewiozła mężczyznę na badania. Kie-
rujący doznał jedynie niegroźnych obra-
żeń i nie było zdrowotnych przeciwwska-
zań do jego zatrzymania. 51- latek trafił 
do policyjnego aresztu. Zatrzymanemu 
za jazdę na „podwójnym gazie” grozi ka-
ra 2 lat więzienia.

Zatrzymany z narkotykami 
dzień po dniu

Potrącił 17-latka i uciekł

Tymczasowy areszt  
za śmiertelne potrącenie

W ręce pszczyńskich policjantów 
wpadł 19-latek, który na przejściu dla 
pieszych potrącił nastolatka. Kierowca 
nie udzielił pomocy poszkodowanemu 
i uciekł z miejsca wypadku. Na szczę-
ście personalia sprawcy wypadku uda-
ło się szybko ustalić. O dalszym losie 
19-latka zdecyduje sąd.

Z relacji świadków wynikało, że nasto-
latek przechodził wraz z psami na drugą 
stronę jezdni przez przejście dla pieszych. 
Kiedy znajdował się jeszcze na „pasach”, 
został potrącony przez samochód. Do cza-
su przyjazdu pogotowia pieszym zaopie-
kowali się świadkowie. Jego chartom nie 
zdołano jednak pomóc. Obrażenia, jakich 

doznały po zderzeniu z autem, wykluczy-
ły bowiem możliwość jakiegokolwiek ra-
tunku. Nastolatek, m.in. z obrażeniami 
kości miednicy, trafił natomiast na dłuż-
szy czas pod opiekę lekarzy.

Późniejsze ustalenia kryminalnych 
wskazały na konkretną markę, typ i kolor 
auta. Szukano volkswagena golfa IV kolo-
ru ciemnego. Dlatego też policjanci prosi-
li za pośrednictwem mediów o kontakt 
wszystkie osoby, które byłyby w stanie 
wskazać  właściciela  tego samochodu  
lub posiadały jakiekolwiek informacje 
mogące przyczynić się do ustalenia spraw-
cy wypadku. Udało się – 19-latek odpo-
wiedzialny za potrącenie, został zatrzyma-
ny. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Na wniosek śledczych i prokuratora, 
rudzki sąd tymczasowo aresztował na 
3 miesięcy 60-letniego sprawcę śmier-
telnego wypadku. Mężczyzna w środę 
wieczorem potrącił na przejściu dla 
pieszych cztery kobiety. W wyniku te-
go zdarzenia 77-letnia piesza na sku-
tek doznanych obrażeń zmarła na 
miejscu. Śledczy nadal wyjaśniają 
szczegółowe okoliczności zdarzenia. 
Za popełnione przestępstwo 60-latko-
wi grozi kara 8 lat.

Do zdarzenia doszło w środę około 
20.00 w rudzkiej dzielnicy Orzegów. Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 
60-letni kierujący volkswagena nie ustąpił 
na przejściu dla pieszych pierwszeństwa 
czterem kobietom i potracił je. Pomimo 
natychmiastowej pomocy, udzielonej po-
szkodowanym przez ratowników medycz-
nych, 77-letnia piesza zmarła na miejscu. 
Pozostałe trzy kobiety z obrażeniami trafi-
ły do szpitala. Policjanci na miejscu zda-
rzenia prowadzili szczegółowe oględziny 
z udziałem prokuratora oraz policyjnego 
technika kryminalistyki. 60-latek został 
zatrzymany i usłyszał zarzuty spowodowa-

nia wypadku śmiertelnego i prowadzenia 
pojazdu mimo wydanego sądowego zaka-
zu. W sobotę, na wniosek śledczych i pro-
kuratora, rudzki sąd tymczasowo areszto-
wał go na okres 3 miesięcy. Postępowanie 
trwa i śledczy nadal ustalają szczegółowe 
okoliczności wypadku.

Po raz kolejny apelujemy o rozsądek 
i rozwagę za kierownicą. Zima to trudny 
okres zarówno dla kierowców, jak i pie-
szych. W tym czasie pogoda jest zmienna. 
Na drogach jest ślisko, co wydłuża drogę 
hamowania pojazdów. Szybciej zapadają-
cy zmrok również wpływa niekorzystnie 
na komfort i bezpieczeństwo podróżowa-
nia oraz na naszą sprawność psychofi-
zyczną. Pamiętajmy o dostosowaniu pręd-
kości do warunków panujących na dro-
dze! To właśnie niedostosowanie prędko-
ści do warunków jest powodem powsta-
wania największej ilości poważnych zda-
rzeń drogowych. Przede wszystkim pa-
miętajmy jednak, aby za kierownicę wsia-
dać trzeźwym, bowiem najmniejsza ilość 
alkoholu lub innego podobnie działające-
go środka, negatywnie wpływa na zacho-
wanie na drodze, a to przekłada się na 
bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Poszukują zaginionego Włocha
Wydział Kryminalny Komendy 

Miejskiej Policji w Tychach pro-
wadzi sprawę poszukiwawczą za 
zaginionym Varotto Piergiorgio – 
obywatelem Włoch. Mężczyzna 
w dniu 16 grudnia wyszedł 
z mieszkania mieszczącego się 
w Tychach przy al. Bielskiej i do 
chwili obecnej nie powrócił oraz 
nie nawiązał żadnego kontaktu 
z najbliższymi. Każdy, kto ma ja-
kiekolwiek informacje na temat 
miejsca pobytu zaginionego, pro-
szony jest o kontakt z tyską poli-
cją pod nr 32 3256 386, 32 3256 
200 lub 112.

Zaginiony 16 grudnia około go-
dziny 7.40 wyszedł z mieszkania 
mieszczącego się w Tychach przy Al. 
Bielskiej i do chwili obecnej nie po-
wrócił oraz nie nawiązał żadnego 
kontaktu z najbliższymi. Mężczyzna 
może mieć problemy z posługiwa-
niem się lub ze zrozumieniem języ-
ka polskiego.

Zaginiony to Varotto Piergiorgio 
s. Ubaldo, lat 60

Rysopis: Wiek z wyglądu 60 lat, 
wzrost 176 cm, sylwetka szczupła, 
włosy krótkie ciemny blond, oczy 
ciemne, uszy małe przylegające, nos nor-
malny, uzębienie: proteza niepełna góra 
i dół.

Ubrany: czapka materiałowa koloru be-
żowego, kurtka z kapturem zimowa kolo-
ru ciemny granat, polar niebieski zapina-
ny 30 cm od góry, spodnie typu moro ko-
loru zielonego, buty zimowe koloru pia-
skowego sięgające powyżej kostek, czarne 
rękawiczki skórzane.

Znaki szczególne: Blizna po przepukli-
nie po lewej stronie brzucha poniżej pęp-
ka.

Osoby, które mogą udzielić jakichkol-
wiek informacji na temat  zaginionego 
proszone są o skontaktowanie się  osobi-
ście  lub telefonicznie  z  policjantami 
z Wydziału Kryminalnego  Komendy  
Miejskiej  Policji w Tychach 32 3256 
386,  32 3256  200, 32 3256 255 lub nr 
alarmowy 112.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policyjni wywiadowcy z wydziału 
prewencji zatrzymali 34-letniego biel-
szczanina, który jest podejrzany o po-
siadanie środków odurzających. Spraw-
ca po raz pierwszy zatrzymany został 
w miniony piątek. W sobotę policjanci 
zatrzymali go po raz kolejny. Grozi mu 
do 3 lat więzienia.

W miniony piątek tuż po 20.00, w Bel-
sku-Białej na ul. Sienkiewicza, policjan-
ci zatrzymali do kontroli drogowej kieru-
jącego volkswagenem. W czasie kontroli 
kierujący pojazdem 34-latek zachowy-

wał się wyjątkowo nerwowo. Podczas je-
go przeszukania policjanci odnaleźli 
narkotyki, m.in. 13 sztuk tabletek ecsta-
sy. Zatrzymany został przewieziony do 
policyjnego aresztu. Nazajutrz usłyszał 
zarzuty. W sobotę opuścił policyjny 
areszt. Jeszcze tego samego dnia, tuż po 
22.00 w Kozach na ul. Krzemowej, 
34-latek został ponownie zatrzymany 
przez policjantów, którzy po raz kolejny 
odnaleźli przy nim narkotyki. O dalszym 
losie sprawcy rozstrzygnie prokuratura i 
sąd. Za przestępstwa te grozi mu do 3 
lat więzienia.

Groził pistoletem dostawcy 
pizzy

Jaworzniccy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który napadł na dostawcę 
pizzy i groził mu pistoletem pneuma-
tycznym. Mężczyzna był pijany. Za na-
pad 21-latkowi grozi kara do 3 lat wię-
zienia.

W sobotę wieczorem na jednym z osiedli 
w Jaworznie nieznany mężczyzna wsiadł 
do zaparkowanego samochodu, w którym 
siedział dostawcy pizzy, wyciągną z rekla-
mówki pistolet i grożąc mu, kazał jechać 
do centrum miasta. Po zaparkowaniu pod 

jednym ze sklepów, poszkodowany wyko-
rzystując moment nieuwagi agresywnego 
pasażera, wyciągnął kluczyki ze stacyjki i 
uciekł, a następnie wezwał policję. Mun-
durowi, którzy bardzo szybko przyjechali 
na miejsce, zatrzymali napastnika. W 
trakcie przeszukania znaleziono przy nim 
broń pneumatyczną wraz z magazynkiem 
załadowanym metalowymi kulkami. 
21-latek był nietrzeźwy, miał prawie 2 pro-
mile alkoholu w organizmie, trafił do poli-
cyjnego aresztu. Za popełniony czyn grozi 
mu kara do trzech lat więzienia.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ DOM —

n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś. 
Tel. 784 634 476

— 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 —
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



ŚRODA-CZWARTEK, 19-20 GRUDNIA 2018 7.KULTURA



8. ŚRODA-CZWARTEK, 19-20 GRUDNIA 2018 KULTURA



ŚRODA-CZWARTEK, 19-20 GRUDNIA 2018 9.REKL AMA

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049



PROGRAM TV – ŚRODA 19 GRUDNIA 2018 r.

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. 
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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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