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Wigilia Bożego Narodzenia

Sentymentalna podróż do przeszłości
Wypatrywanie
pierwszej
gwiazdki, dwanaście potraw,
pięknie przystrojona choinka,
dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole – to tylko niektóre
z tradycji związanych nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem. Z pozoru nic się nie
zmieniło. Czy jednak, aby na
pewno? Spoglądając wstecz
można dość do wniosku, że
kiedyś święta wyglądały zupełnie inaczej.

Dziś Boże Narodzenie kojarzy
się przede wszystkim z zatłoczonymi centrami handlowymi, ciągłą gonitwą – choć tak naprawdę
nie wiadomo za czym – stołami
uginającymi się od potraw, amerykańskimi piosenkami i filmami i wszechobecną komercją.
W tym wszystkim brakuje jednak tej wyjątkowej, świątecznej
atmosfery. Nic więc dziwnego, że
tak chętnie wracamy do przeszłości, wspominając chociażby
czasy PRL-u.

było
Tak

Już od pierwszych grudniowych dni zima dawała o sobie
znać. Dziś możemy sobie jedynie
życzyć „białych świąt” - pogoda
najczęściej płata nam figle i bardziej przypomina aurę wielkanocną. Zdecydowana większość
z nas na święta czekała z utęsknieniem. Gdy pojawiały się
pierwsze dekoracje – dopiero
w grudniu – tłumnie ruszaliśmy
do sklepów. Aby zrealizować listę
zakupową swoje trzeba było odstać i niejednokrotnie dokony-

jest
Tak

wać cudów pomysłowości
Na świątecznych stołach – przynajmniej ten jeden raz z roku –
musiały się jednak pojawić pomarańcze, mandarynki i szynka. Dziś
wszystko mamy na wyciągnięcie
ręki, a wciąż tęsknimy za smakiem
towarów sprzed lat. Nawet wyroby
czekoladopodobne w pełni zaspakajały nasze potrzeby.
Poza tym w wielu domach dopiero w Wigilię wyruszało się na
poszukiwania
świątecznego
drzewka. I raczej w niczym nie
przypominało ono tych, które
stroimy dzisiaj. Co tu kryć - leśnicy wycinali, w trosce o wygląd
i rozwój lasu, najbrzydsze świerki - „łysawe” i krzywe. Jednak
jakie były, takie były i trzeba się
było się nimi zadowolić. Na pojedynczych, drobnych gałązkach
wieszaliśmy pierniczki, cukierki,

orzechy, dekoracje wykonane
przez dzieci, a także ozdoby, które były w domu od pokoleń. Obowiązkowo musiał się też pojawić
własnoręcznie wykonany łańcuch oraz oczywiście anielskie
włosy. Nieodłącznym elementem
zbliżających się świąt był też
karp, który – czasem nawet
przez kilka tygodni – okupował
wannę. A jakże ciężko było się
z nim rozstać... Podczas samej
kolacji wigilijnej najważniejsze
było wspólne spędzanie czasu
i rozmowa niezmącona ciągłym
„przerzucaniem” kanałów w telewizji. I mimo że ówczesna rzeczywistość nie należała do najłatwiejszej, z pewnością wielu
z nas chętnie zrobiłoby sobie
sentymentalną podróż w przeszłość...
Katarzyna Gwara, zdj. kg
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W Lublińcu

Decyzja rady

Zatruli się tlenkiem
węgla

Uchwalili budżet

Trzyosobowa rodzina z Lublińca zatruła się tlenkiem
węgla i trafiła do szpitala.
Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśniają lublinieccy
policjanci.
Do zdarzenia doszło w środę
(19.12.) około 8.00 rano, w jednym z bloków przy ul. Wojska
Polskiego w Lublińcu. Na miejsce jako pierwsi dotarli funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. - Podczas rozmowy z 22-letnim zgłaszającym policjanci rozpoznali u
niego pierwsze objawy zatrucia
tlenkiem węgla wobec, czego natychmiast otworzyli wszystkie
okna w mieszkaniu, a następnie
pomagali jego rodzicom w opuszczeniu mieszkania – relacjonuje
mł. asp. Michał Sklarczyk, oficer prasowy lublinieckich policjantów. Przybyli na miejsce
strażacy potwierdzili podwyższo-

ne stężenie tlenku węgla w
mieszkaniu. Okazało się, że
wszyscy lokatorzy ulegli zatruciu. 22-latek oraz jego rodzice
zostali przewiezieni do szpitala.
Szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia
ustalają lublinieccy policjanci.
Zdarzenie to kolejny raz pokazuje, jak niebezpieczny jest tlenek węgla. W statystykach zatruć zajmuje on trzecie miejsce po lekach i alkoholu. Dlatego
apelujemy o wietrzenie pomieszczeń, a także regularne kontrolowanie instalacji grzewczych oraz
ciągów wentylacyjnych i kominowych. Pod żadnym pozorem
nie wolno
zatykać kratek w
oknach czy drzwiach, a także
przewodach wentylacyjnych. Od
sprawności technicznej tych
urządzeń może zależeć nasze życie. Warto również w domu lub
mieszkaniu zainstalować czujnik dymu i tlenku węgla.
Katarzyna Gwara

Miejscy radni uchwalili
budżet na rok 2019. Oczywiście koncepcja przedstawiona przez prezydenta Krzysztofa
Matyjaszczyk
nie
wszystkim przypadła do gustu. Mimo to ogromnej burzy nie było i ostatecznie została przyjęta.
Sesje, podczas których radni
pochylają się nad budżetem zawsze wywołują wiele emocji.
Jeszcze przed jej rozpoczęciem
prezydent wspólnie z radnymi
SLD, Koalicją Obywatelską oraz
radną Krystyną Stefańską poinformował o wprowadzonych
autopoprawkach. Uwzględniały
one wnioski klubów i radnych.
Efekt głosowania nie był jednak
trudny do przewidzenia - propozycje prezydenta Krzysztofa
Matyjaszczyk
krytykowali
członkowie PiS. Ostatecznie
jednak za przyjęciem budżetu
z autopoprawką prezydencką
głosowało 17 radnych z SLD

Pomnik

Ku czci poległych strażaków
Przed Komendą
Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w
Częstochowie postawiono pomnik poświęcony pamięci
strażaków, którzy
zginęli podczas pełnienia służby.
Pomnik poświęcony
jest trzem strażakom,
którzy pełniąc służbę
odeszli z pożarniczych
szeregów - st. ogn.
poż. Andrzejowi Idziakowi, st. ogn. poż. Zygmuntowi Łuszczyńskiemu i st. str. Waldemarowi
Krawczykowi. Fundatorem obelisku są ISD Huta Częstochowa
oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

„Solidarność”. Zaprojektował go
natomiast Mariusz Wasilewski,
nauczyciel rzeźby Zespołu Szkół
Plastycznych w Częstochowie.
Pomnik powstał także dzięki
pracy i zaangażowaniu strażaków Komendy Miejskiej PSP w

Częstochowie.
W
uroczystości
związanej z odsłonięciem obelisku wzięli
udział między innymi
przedstawiciele wojewody śląskiego, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej, władz miasta i
powiatu, ISD Huty
Częstochowa, duchowieństwa, burmistrzowie i wójtowie powiatu
częstochowskiego,
obecni i byli strażacy,
a także najbliżsi strażaków, którzy zginęli.
Pomnik poświęcił arcybiskup
Wacława Depo, Metropolita Częstochowski. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty.
Katarzyna Gwara, zdj. Komenda Miejska
PSP w Częstochowie

Policja prosi o pomoc

W mieście grasuje zboczeniec?
W ostatnim czasie w naszym mieście doszło do dwóch
ataków na młode kobiety. Oba
miały charakter seksualny.
Niewykluczone, że ich sprawcą jest ten sam mężczyzna.
Schemat działania jest bowiem identyczny – mężczyzna upatruje sobie ofiarę w autobusie i wysiada za nią na
przystanku.
Pod koniec listopada do komisariatu III w Częstochowie wpłynęło zgłoszenie ataku na tle seksualnym na młodą kobietę
w dzielnicy Parkitka. 27 listopada
około godziny 18.00 pokrzywdzona wsiadła w centrum miasta do
autobusu nr 10, jadącego w kierunku Parkitki. Wysiadła nieopodal szpitala im. Najświętszej Maryi Panny. Razem z nią wysiadł
młody mężczyzna, który dokonał
ataku. Sprawca usiłował doprowadzić pokrzywdzoną do innej

czynności seksualnej. Na szczęście został spłoszony, a kobieta
nie doznała żadnych obrażeń.
Do podobnego zdarzenia doszło w dzielnicy Gnaszyn. 17
grudnia około godziny 17.40
młoda kobieta wsiadła przy Bibliotece Miejskiej do autobusu
nr 12, jadącego w kierunku
Gnaszyna. Po wyjściu została zaatakowana przez jadącego z nią
wcześniej sprawcę. I tym razem
napastnik został spłoszony. Także w tym przypadku atak miał
charakter seksualny. Można
przypuszczać, że obu ataków dokonał ten sam mężczyzna. Niestety autobusy, którym jechały
kobiety, nie miały monitoringu.
Policjanci z częstochowskiej
komendy dysponują nagraniem,
na którym widać przebiegającą
przed bramą jednej z posesji w
dzielnicy Parkitka postać (nagranie dostępne również na stronie
www.zycieczestochowy.pl).

Wszystko wskazuje na to, że to
sprawca pierwszego z ataków.
Osoby, które go rozpoznają lub
które podróżowały 27 listopada
lub 17 grudnia autobusami i
mają istotne dla sprawy informacje, proszone są o zgłaszanie
się do Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie, o kontakt pod
numerem telefonu: 34 369-1255, 997 lub o zgłaszanie się do
najbliższej jednostki policji.
Funkcjonariusze zapewniają
anonimowość!
Z opisu pokrzywdzonej, która
została napadnięta w dzielnicy
Parkitka wynika, że sprawca był
młody, bardzo szczupły, miał zapadnięte policzki, był wysoki.
Ubrany był w ciemną kurtkę z
kapturem, na głowie miał czapkę. Funkcjonariusze apelują też
do kobiet o ostrożność i zgłaszanie każdego przypadku napaści
na tle seksualnym.
Katarzyna Gwara

oraz Koalicji Obywatelskiej.
Przeciw byli jedynie członkowie
PiS – 10 głosów. Taki rozwój sytuacji pozwolił na uchwalenie
budżetu na rok 2019.
W ramach autopoprawki
wprowadzono między innymi
następujące zadania: prace
przygotowawcze i wkład własny
do rozbudowy infrastruktury
sportowej w Częstochowie
z kwotą 1 mln zł; infrastruktura rowerowa z kwotą 500 tys.
zł; program „Złota rączka dla
seniora” z kwotą 100 tys. zł;
bezpłatna nauka pływania dla
dzieci z kwotą 300 tys. zł; bezpłatna opieka weterynaryjna
dla adoptowanych zwierząt z
kwotą 100 tys. zł; wybieg dla
psów z kwotą 80 tys. zł; program „Dostępny lekarz” z kwotą 200 tys. zł oraz środki na remont mieszkaniowego zasobu
komunalnego w wysokości 1
mln zł. Poza tym na część zadań
zwiększono środki. Wśród nich
jest między innymi promocja

miasta poprzez piłkę nożną –
zwiększenie o   800 tys. zł
(ostateczna kwota to 1 mln 800
tys. zł), a także promocję miasta poprzez żużel o 2 mln 500
tys (w sumie będzie to więc 3
mln 500 tys. zł). Zwiększone
zostały również środki na program budowy i przebudowy ulic
oraz dróg lokalnych o 3 mln zł
(do kwoty 31 mln 51 tys. zł)
oraz przebudowę i remont Teatru im. Adama Mickiewicza
o kwotę 800 tys. zł (do kwoty 1
mln 800 tys. zł). Prezydent
podjął też decyzję o wprowadzeniu do budżetu pożyczki dla
Miejskiego Szpitala Zespolonego w wysokości 1 mln 800 tys.
zł, tak aby uchronić szpital
przed zaciągnięciem bardzo
kosztownych kredytów w tzw.
parabankach i zapewnić mu
płynność finansową w pierwszych dniach roku. Szpital zobowiązał się do spłaty tej pożyczki w ciągu 2019 roku.
Katarzyna Gwara

Budowa A1

Co
z objazdem?
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przysłała do Urzędu Gminy Rędziny projekt tymczasowej
organizacji ruchu, która ma
obowiązywać podczas rozpoczynającej się wkrótce budowy autostrady na odcinku
Częstochowa – Tuszyn. –
Nasza gmina zaopiniowała
go negatywnie. Podobnie
m.in.
jak powiat częstochowski, wnioskuje o wybudowanie dróg alternatywnych – informuje lokalny
urząd.
Temat wywołuje wiele kontrowersji. Przypomnijmy, już
kilka lat temu gmina Rędziny
wraz w powiatem i innymi samorządami gminnymi, wnioskowała do GDDKiA oraz Ministerstwa Infrastruktury o
budowę całkiem nowych odcinków w sąsiedztwie planowanej A1 na północ od Częstochowy (pobiegnie po śladzie aktualnej DK 1 – do Tuszyna). - Nasze władze samorządowe są bowiem zdania, że
dodatkowe drogi alternatywne
nie tylko zapewnią lepszy dostęp do autostrady dla mieszkańców, ale i uchronią istniejące drogi lokalne przed zniszczeniami wynikającymi ze
znacznie zwiększonego ruchu
samochodowego – wyjaśnia
urząd gminy w Rędzinach.
Apele w ministerstwie nie
przyniosły oczekiwanych efektów. Resort stwierdził bowiem,
że celem budowy autostrad
jest kanalizowanie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego, a
samorządy - w razie potrzeb mogą indywidualnie, zespołowo lub we
współpracy ze
Skarbem Państwa, planować i

finansować inwestycje drogowe na swoim terenie.
– Musielibyśmy w naszej
gminie wybudować ok. 10 km
dróg. Przy zachowaniu odpowiednich standardów mówimy
o 20 mln zł. Tego nie jest w
stanie udźwignąć nasz samorząd – wyjaśnia wójt Paweł Militowski. – W wyniku powstania autostrady spotęguje się
ruch m. in. na przebiegającej
przez naszą gminę Drodze
Krajowej nr 91 oraz w Kościelcu, w sąsiedztwie węzła
autostradowego. Nowe połączenia są niezbędne, dlatego
będziemy w tym temacie monitować dalej – dodaje.
Wykonawca budowy autostrady A1 od obwodnicy Częstochowy do Tuszyna został
już wyłoniony. Niedawno
GDDKiA rozesłała do urzędów
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. Obrazuje on m.in.
którędy kierowane będą objazdy. W związku z planowanym
tymczasowym zamknięciem
dla ruchu kołowego odcinków
dróg od DK 1 do Borowna,
objazd miałaby stanowić m.in.
powiatówka biegnąca przez
Kościelec i Rudniki. Negatywnie zaopiniował ten projekt zarówno powiat częstochowski,
jak i gmina Rędziny. - Priorytetem nadal pozostaje potrzeba
wybudowania dróg alternatywnych. Uczynienie z dróg lokalnych objazdu dla ruchliwej
Drogi Krajowej nr 1 spowoduje bowiem, że stan ich nawierzchni ulegnie znacznemu
pogorszeniu, podobnie zresztą
jak bezpieczeństwo mieszkańców – podsumowuje urząd
gminy w Rędzinach.
Katarzyna Gwara
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ZUS uspokaja

Dostaniesz świadczenie
nawet na podstawie
papierowego zwolnienia
Ponad 1,3 mln elektronicznych zwolnień lekarskich wpłynęło do ZUS w
ciągu siedemnastu grudniowych dni. Najwięcej e-ZLA
wpływa do Oddziału ZUS w
Rybniku, najmniej natomiast... do Oddziału ZUS w
Częstochowie. Wciąż zdarzają się też papierowe zwolnienia lekarskie, ale stanowią
one mniej niż 1 proc. ZUS
zapewnia jednak, że pacjenci w żadnym przypadku nie
będą poszkodowani.

Taki mamy sezon
Do oddziałów ZUS w województwie śląskim od 1 do 17
grudnia wpłynęło ponad 171,3
tys. e-ZLA. Z każdym tygodniem jest ich coraz więcej. W
pierwszy poniedziałek grudnia
w naszym województwie ich
liczba wynosiła 21 005, 10
grudnia tych zwolnień było o
ponad 900 więcej, a 17 grudnia
do wszystkich śląskich ZUS
trafiło ponad 24,4 tys. ZLA.
Najwięcej w Rybniku,
najmniej w Częstochowie
Najwięcej zwolnień wpływa
do Oddziału ZUS w Rybniku.
Ich liczba wynosi już 40 562,
drugim oddziałem pod względem ilości odnotowywanych
e-zwolnień jest ZUS w Chorzowie - 33 321, a na trzecim
miejscu Oddział ZUS w Zabrzu
z liczbą 30926 e-ZLA. - Jeśli
chodzi o pozostałe Oddziały
ZUS w województwie śląskim to
wpływ elektronicznych zwol-

nień lekarskich w terminie od 1
do 17 grudnia wynosi: w Oddziale ZUS w Sosnowcu - 24
954, w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej - 24 586, w Oddziale
ZUS w Częstochowie - 16 981
– wylicza Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy
ZUS w województwie śląskim.

Wciąż papierowe
Dotychczas do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych na 1
303 939 e-ZLA wpłynęło około 10,8 tys. zaświadczeń papierowych. Od 1 grudnia nie
powinny być honorowane, ponieważ nie mają umocowania
w przepisach prawa. W województwie śląskim na 171 330
e-zwolnień papierowych było
1015. Trzeba podkreślić, że
podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od 1 grudnia jest zwolnienie w formie elektronicznej.
- Pamiętajmy przy tym, że czasową niezdolność do pracy potwierdza również wydruk z
systemu elektronicznego. Zakład uspokaja jednak wszystkich tych klientów, którzy
otrzymają od lekarza zaświadczenie papierowe niezgodne z
obowiązującymi przepisami.
Pacjent nie może bowiem ponosić konsekwencji decyzji lekarza o wystawieniu druku
nieprzewidzianego w prawie –
mówi Beata Kopczyńska. Dlatego, jeśli tylko na blankiecie papierowym znajdą się wymagane do wypłaty świadczenia dane oraz pieczęć i podpis

lekarza, może być on wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS oraz pracodawca wypłacą wynagrodzenie
chorobowe bądź zasiłek chorobowy. Każdy przypadek będzie
rozpatrywany indywidualnie dodaje. Pacjent nie musi się
też martwić, jeśli papierowe
zwolnienie dostarczy do pracodawcy bądź ZUS później niż 7
dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji świadczenie chorobowe nie będzie obniżone.
Chory otrzyma je w pełnej wysokości.
ZUS może też w niektórych
przypadkach uznać papierowe
zwolnienie, nawet jeśli nie
znajdą się na nim wszystkie
konieczne dane. - Ważne, by
znalazły się na nim: imię, nazwisko, numer PESEL, okres
niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a
także ewentualnie dane osoby,
którą będziemy się opiekować.
Jeśli tego typu danych zabraknie, lekarz będzie musiał je
uzupełnić. Jeśli to ZUS będzie
wypłacał zasiłek chorobowy,
należy pamiętać o NIPie płatnika składek i adresie pobytu
chorego w trakcie niezdolności
do pracy – podsumowuje Beata Kopczyńska. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl/ezla. W razie
wątpliwości zapraszamy do
odwiedzin placówki ZUS bądź
kontaktu z Centrum Obsługi
Telefonicznej pod numerem:
22 560 16 00.
Katarzyna Gwara

Pomoc

Kurtka dla bezdomnego

Gorący posiłek, herbata,
a przede wszystkim ciepłe
ubranie oraz schronienie tego teraz najbardziej potrzebują osoby bezdomne.
Wraz z nadejściem chłodnych dni, wzrosło zainteresowanie ludźmi pozbawionymi dachu nad głową. To właśnie z myślą o nich zorganizowana została akcja „Ubierz
w kurtkę bezdomnego”.

Nikt nie wie, ilu ich jest. Wiosną, latem i jesienią mieszkają
na ulicach, w opuszczonych
budynkach, bunkrach, altankach działkowych. Kiedy zbliża
się zima zaczynają wielką przeprowadzkę na klatki schodowe,
dworce i do kanałów ciepłowniczych. Niektórzy decydują się
przetrwać te dni w ogrzewanych pomieszczeniach kotłowni, czy piwnicach. Inni zostają
w swoich dotychczasowych
miejscach pobytu i znoszą
z okolicy różne rzeczy, z których można zrobić ognisko.
Jeszcze inni ryzykując własnym życiem, śpią na dworze.
Schroniska,
przytuliska,
ogrzewalnie, noclegowni - we
wszystkich placówkach na bezdomnych czeka profesjonalna

pomoc. Wszystkie starają się
zapewnić godne warunki tym,
którzy się do nich zgłoszą. Przyjmowane są nawet osoby na tzw.
lekkim rauszu. Ci, którzy są pod
znacznym wpływem alkoholu,
w miarę możliwości, wysyłani są
na izbę wytrzeźwień. W schroniskach i przytuliskach każda
osoba poza noclegiem może liczyć także na pożywienie, ciepłą
odzież, pomoc lekarską.
Swoją pomoc oferują również
sami mieszkańcy. Kilka dni temu nietypową akcję zorganizowały częstochowskie radne
SLD. Panie – inicjatorka Ewa
Lewandowska wspólnie z koleżankami – Małgorzatą Iżyńską,
Emilią Skrzypczyńską, Eweliną
Balt i Martyną Wyżnikiewicz –
zbierały kurtki dla osób bezdomnych. W sumie udało się
zebrać około 460 – zarówno
męskich, jak i damskich.
Mieszkańcy oddawali również
koce, obuwie czy odzież codzienną. - Cieszymy się, że częstochowianki i częstochowianie
tak licznie odpowiedzieli na
nasz apel. Wiemy, że rozumieją
potrzeby i trudną sytuację osób
bezdomnych. Naszym zadaniem jako radnych miejskich
jest organizowanie podobnych

inicjatyw i reagowanie na
wszelkie kryzysowe sytuacje tłumaczy Ewa Lewandowska.
Zebrane ubrania zostały oddane do trzech punktów, gdzie
bezdomni otrzymują pomoc –
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Adullam oraz Dolina Miłosierdzia.
Przy tej okazji przypominamy, jeśli zauważymy kogoś,
kto od dłuższego czasu leży na
mrozie np. na ławce w parku,
siedzi w przejściu podziemnym, również powiadommy
o tym służby. Dzwońmy także,
jeśli mamy informację o bezdomnych szukających schronienia w pustostanach, czy altankach. Każda taka wiadomość może uratować przed poważnym wyziębieniem lub zamarznięciem.
Warto przypomnieć, że
w Polsce żyje około 33 tysięcy
bezdomnych. 83 proc. z nich
to mężczyźni, pozostałe 17
proc. stanowią kobiety. Tylko
w Częstochowie przebywa
obecnie 370 osób potrzebujących pomocy – część z nich
mieszka w przytuliskach i noclegowniach, inne korzystają
z miejskiej ogrzewalni.
Katarzyna Gwara

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Protestowali
przeciwko sprzedaży
żywych ryb
Przed marketami kilku
sieci odbył się protest organizowany przez częstochowski oddział Stowarzyszenia
Otwarte Klatki. Obrońcy
zwierząt domagali się zaprzestania sprzedaży żywych ryb.
Akcja zorganizowana została równolegle w kilkunastu miastach w całej Polsce
w ramach kampanii „Pomóż
karpiom”
zainicjowanej
w tym roku przez Otwarte
Klatki. Aktywiści organizacji
prowadzili działania informacyjne i przybliżali potencjalnym kupującym problemy,
z jakimi wiąże się sprzedaż
żywych ryb w sklepach tuż
przed świętami.
– Ryby doznają obrażeń
w trakcie transportu, często
nie mają też zapewnionych odpowiednich warunków na terenie sklepu, gdzie stłoczone
i poranione z trudem przemieszczają się po zbiorniku
w niedotlenionej, brudnej wodzie – mówi Jan Kowalski, koordynator akcji z poznańskiego oddziału Stowarzyszenia
Otwarte Klatki – Należy też pamiętać, że przenoszenie ryby
w plastikowej torebce, nawet
jeśli nie doprowadzi do jej
śmierci, będzie dla niej zawsze
torturą. Ponadto sprzedając
żywą rybę, sklep nigdy nie będzie miał pewności, jak dalej
potraktuje ją klient – dodaje.

Według rekomendacji Głównego Inspektoratu Weterynarii,
sprzedaż żywych ryb bez ich
wcześniejszego uboju powinna
być traktowana jako ostateczność. Teoretycznie dopuszczalna jest forma transportu bez
wody, w specjalnej torbie oddzielającej ciało ryby od folii,
jednak jak alarmują eksperci,
wymiana gazowa przez powierzchnię skóry nie powinna
być traktowana jako alternatywa dla pobytu w wodzie.
– W sprawie dotyczącej
sprzedaży żywych karpi, w której reprezentowałam Fundację
Noga w Łapę, Sąd Najwyższy
orzekł, że fakt, iż karp wytrzymuje bez wody, nie oznacza, że
w tym czasie nie cierpi – mówi
Karolina Kuszlewicz, prawniczka i autorka bloga „W imieniu zwierząt”. – Również samo
utrzymywanie karpia w nienaturalnej pozycji ciała, w nadmiernej ciasnocie wprost narusza ustawę o ochronie zwierząt. Cieszymy się, że kolejne
sieci sklepów rezygnują ze
sprzedaży żywych ryb w trosce
o swoje standardy etyczne
i odpowiedzialność społeczną
– dodaje. Co ciekawe, wiele
sklepów rzeczywiście rezygnuje ze sprzedaży żywego karpia,
a część mocno ją ogranicza.
Więcej informacji o kampanii
znaleźć można na stronie internetowej https://pomozkarpiom.pl/
Katarzyna Gwara

Dar

16-metrowa choinka
przed bramami
Jasnej Góry
Na Jasnej Górze ustawiono
przepiękną, ponad 16-metrową choinkę. Jodła jest darem
Lasów Państwowych z Nadleśnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Inicjatorem ustawienia choinki przed Jasną Góra jest przeor klasztoru o. Marian Waligóra. Przeor przyznaje, że sam jako leśnik z wykształcenia zwrócił się do swoich przyjaciół leśników z prośbą o znalezienie
odpowiedniego drzewka, które
mogłoby stanąć przed bramami
Jasnej Góry. Uzyskano wszelkie potrzebne pozwolenia do
wycięcia tak dużego drzewka, i
choinka została przywieziona
na Jasną Górę już 11 grudnia,
a w piątek, 14 grudnia została
udekorowana.
Warto podkreślić, że drzewka,
które trafiają na Jasną Górę, pochodzą ze specjalnych hodowli.
– Nie wyobrażam sobie, żeby nie
było takiego akcentu w postaci
żywej choinki tutaj, na Jasnej
Górze. Jak mamy żywą szopkę,
to chcemy też mieć żywe drzewka, zwłaszcza, że nie kłoci się to
z ekologią – podkreśla o. Marian

Waligóra. Jak zapewnia Adam
Podsiadło, Lasy Państwowe prowadzą racjonalną, zrównoważoną gospodarkę leśną. - Pozyskaliśmy tę choinkę bez żadnej
szkody dla lasu, w ramach cięć
przygodnych. Ta piękna 16-metrowa jodła pochodzi z leśnictwa
Jeleniec – zaznacza.
Przedstawiciele nadleśnictwa
zgromadzili się na wspólnej
mszy świętej w Kaplicy Matki
Bożej. Eucharystii przewodniczył przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. Później ojcowie
paulini oraz leśnicy przeszli
przed Jasną Górę, gdzie miało
miejsce uroczyste przekazanie
choinki oraz jej symboliczne
udekorowanie.
Przy tej okazji przypominamy,
że tradycyjnie, od pierwszego
dnia Świąt Bożego Narodzenia
na Jasnej Górze będzie można
zwiedzać szopkę. Jedna z największych w Polsce inscenizacji
świątecznych rokrocznie przyciąga tłumy odwiedzających. W
jasnogórskim Wieczerniku z kolei – wzorem lat ubiegłych – będzie można podziwiać choinki
dekorowane przez dzieci.
Katarzyna Gwara
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Zakupowe szaleństwo

Wydamy więcej niż rok temu
Przeciętna polska rodzina
na organizację tegorocznych
świąt wyda 1168 zł – tak
przynajmniej wynika z badań
firmy doradczej Deloitte. To
aż o 6 procent więcej niż wydaliśmy w ubiegłym roku. Najwięcej pieniędzy przeznaczymy tradycyjnie na prezenty
(532 zł) oraz artykuły spożywcze (511 zł).

Jesteśmy skłonni
przekroczyć budżet
Firma Deloitte po raz kolejny
przeprowadziła badanie świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i Europie. Tegoroczna edycja analizuje dane z
dziesięciu krajów – z Austrii, Belgi, Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Holandii
i Wielkiej Brytanii. Badanie zostało przeprowadzone od 3 - 8
października wśród ponad 9 tys.
respondentów w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat.
Jakich prezentów się
spodziewamy?
1 Kosmetyki/Perfumy
2 Słodycze
3 Książki
4 Gotówka
5 Gry
6 Biżuteria/Zegarki
7 Odzież/Obuwie
8 Muzyka/Multimedia
9 Karty podarunkowe
10 Artykuły spożywcze

ne odchylenie +/-50 EUR) wykazali się Austriacy, Rosjanie (oba
kraje po 43%) i Brytyjczycy
(42%).

Na, co ta kasa?
W tym roku Polacy deklarują,
że na prezenty przeznaczą więcej
niż na jedzenie. Pierwsza kategoria pochłonie 45 proc. (532 zł)
świątecznego budżetu, druga –
44 proc. (511 zł), natomiast na
spotkania towarzyskie planujemy przeznaczyć 11 proc. (125 zł).
A skoro mowa o prezentach
to, co chcielibyśmy zobaczyć pod
choinką? W tym roku, podobnie
zresztą jak w poprzednim, królują kosmetyki i perfumy. Na podium znalazły się również książki i słodycze. Jako spełnienie
marzeń coraz rzadziej wskazywane są pieniądze.
A jakimi prezentami zamierza-

Polacy deklarują, że na tegoroczne wydatki związane z Bożym Narodzeniem przeznaczą o
6 procent więcej niż przed rokiem. W 2018 roku suma, którą
planują wydać na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz
spotkania z najbliższymi wyniesie średnio 1168 zł. Co ciekawe,
w porównaniu z rokiem ubiegłym to najwyższy wzrost wśród
badanych krajów. Na tle Europy,
Polacy są najbardziej skłonni

przekraczać założony budżet na
wydatki świąteczne – w 2017 roku 53% deklaruje, że przekroczyła ten pierwotny o ponad 200
zł. (średnia dla Europy: 32%). Co
ciekawe, to mężczyźni są bardziej skłonni do przekraczania
założonych budżetów (58% vs.
48% kobiet deklarujących znaczne przekroczenie pierwotnego
budżetu). W Europie największą
dyscypliną w zarządzaniu świątecznym budżetem (maksymal-

NAJBARDZIEJ POŻĄDANE
PREZENTY
DLA NIEJ
1. Kosmetyki/Perfumy
2. Słodycze
3. Książki
4. Gotówka
5. Biżuteria/Zegarki
DLA NIEGO
1. Książki
2. Słodycze
3. Kosmetyki/Perfumy
4. Gry
5. Gotówka

my obdarować naszych najbliższych? Przede wszystkim książkami. Tuż za nimi znalazły się
kosmetyki i perfumy oraz słodycze. W pierwszej dziesiątce prezentów, którymi zamierzamy obdarować najbliższych znalazły
się też pieniądze, gry, obuwie i
odzież, biżuteria i zegarki, a także suplementy diety i karty podarunkowe. Wśród najchętniej
kupowanych prezentów dla nastolatków znajdą się: słodycze,
gry, książki oraz gotówka. Na
dalszych pozycjach rankingu
największy awans zanotowały
kamery cyfrowe (+18 miejsc
względem 2017 r.), a największy
spadek (o 20 miejsc) dotyczy artykułów szkolnych. Z kolei wśród
najchętniej kupowanych prezentów dla dzieci znalazły się lalki i
zabawki pluszowe (38%, awans
o 4 miejsca), pozbawiając miejsca na podium zeszłorocznego
zwycięzcę: zabawki kreatywne i
artystyczne (30%).
Polacy i Włosi najchętniej szukają inspiracji w Internecie i na
portalach społecznościowych.
Mimo to najchętniej kupujemy
prezenty w sklepie stacjonarnym
(58%). Co ciekawe, z raportu wynika, że Polacy są królami promocji. 54% respondentów wskazuje promocje jako główny czynnik wpływający na decyzję zakupową (30% - średnia w Europie).
Katarzyna Gwara

Polacy mają już 40 milionów kart płatniczych

Więcej niż jedna w każdym portfelu

Płacić kartą czy gotówką? Spróbujmy rozważyć wszystkie za i przeciw, obalić mity, które mogą nas drogo kosztować, a następnie wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.
Płatności gotówkowe to nieustanne problemy z resztą?

transakcji, nawet nie trzeba mieć paragonu, żeby zareklamować wadliwy
towar.

TAK!

Z kartą kupujemy wszędzie
nie wychodząc z domu?

Ile razy odeszliśmy od lady bez zakupów, bo sprzedawca nie miał nam jak
wydać reszty? Kiedy mamy kartę płatniczą i sprzedawca dysponuje terminalem – taki problem w ogóle nie istnieje.

TAK!
To rozwiązanie polubili zwłaszcza Polacy z małych miejscowości. Co druga
osoba powyżej 16 roku życia robi dziś
zakupy przez internet, gdzie oczywiście też można płacić kartą. Tak można
poszukać okazji cenowych, nie trzeba
tracić czasu i pieniędzy na dojazdy do
wielkich centrów handlowych, które
są w większych miastach.

Czy kartą będzie bezpiecznie?
TAK!
W Polsce bardzo popularne są karty
zbliżeniowe z chipem, który pozwala
zastosować nowoczesne technologie,
takie jak np. szyfrowanie danych. Dodatkowo, płacąc taką kartą nie musimy podawać jej kasjerowi i cały czas
mamy nad nią kontrolę. To m.in. dlatego Polska jest najbezpieczniejszym
krajem w Europie, jeśli chodzi o płacenie kartą. Zgubioną lub ukradzioną
kartę można błyskawicznie zablokować i nikt nie będzie mógł z niej skorzystać. A z tak samo utraconą gotówką możemy się pożegnać. Trzeba tylko
zawsze chronić numer karty i PIN.

Czy gotówką będzie taniej?
NIE!
Sprzedawcy, którzy twierdzą, że obsługa karty kosztuje tak drogo, że przyjmują płatność tylko w gotówce, pewnie
nie są świadomi, ile czasu i pieniędzy
kosztuje ich liczenie gotówki, jej przewożenie czy wpłacanie do banku. Dla
klienta natomiast płatność kartą jest
nie tylko wygodniejsza i bezpieczniej-

Karty są dla młodych?
NIE!
sza, ale również może być tańsza gdy
korzysta z różnych zniżek i programów
lojalnościowych.

zować mu wakacje życia, spotkanie ze
znaną osobą lub spełnić inne marzenie.

Lubimy nagrody i niespodzianki?

NIE!

TAK!
Czy płacisz kartą, czy gotówką zawsze
możesz spróbować coś wytargować. Za
to płacąc kartą Mastercard, za zakupy
w wielu popularnych sklepach zbierasz
punkty, które możesz zamienić na wartościowe nagrody w programie Priceless
Specials. Jeśli masz kartę z logo Mastercard, możesz też wejść na stronę BezcenneNiespodzianki.pl i zaskoczyć kogoś
bliskiego – Mastercard może zorgani-

Z kartą wydajemy więcej?
To gotówka ciąży nam w portfelu (jeśli jest to bilon, to ciąży dosłownie) i
szybciej znika podczas zakupów. Płacąc
kartą rzeczywiście nie jesteśmy ograniczeni ilością gotówki w portfelu, więc
nie odejdziemy od kasy „z kwitkiem”.
Ale jednocześnie mamy możliwość
sprawdzenia później, np. w serwisie
bankowości online, jakie kwoty wydaliśmy w konkretnym sklepie, i lepiej kontrolować nasze wydatki. Dzięki temu,
że mamy elektroniczne potwierdzenie

To właśnie osoby starsze są bardziej
narażone na oszustwa przy płaceniu
gotówką. Niedowidzą, wolniej liczą, bardziej ufają sprzedającym. A przy płatności kartą nikt ich nie oszuka, bo wartość
zakupów na paragonie i płatność muszą
być identyczne. Wnuki mogą pomóc
babciom i dziadkom ustalić fakty korzystając z dostępu do bankowości elektronicznej, a jeśli starsza osoba nie ma
nikogo zaufanego, to pracownicy banku
też są pomocni w takich sprawach.

Sprzedający tylko za gotówkę znikną?
TAK!
Może nie z dnia na dzień, ale już dziś
brak terminala płatniczego ogranicza

rozwój mniejszych sklepów i punktów usługowych. Bo każdy z nas chce
mieć przecież wybór między kartą
i gotówką. Zapytaj swojego sprzedawcę, czy wie, że teraz może mieć
terminal płatniczy za darmo dzięki
programowi Fundacji „Polska Bezgotówkowa”.

Polska jest liderem płatności zbliżeniowych?
TAK!
99% terminali płatniczych obsługuje
płatności zbliżeniowe. Jesteśmy też
jednym z europejskich i światowych
liderów, jeśli chodzi o popularność nowoczesnych płatności zbliżeniowych,
które działają w Polsce już ponad 10
lat. Już 85% transakcji kartami Mastercard w Polsce odbywa się właśnie
zbliżeniowo.

Płacenie kartą jest wygodniejsze niż gotówką?
TAK!
Tak uważa 64% Polaków. Transakcja
kartą zbliżeniową zajmuje średnio
12,5 sekundy, podczas gdy gotówką
34 sekundy. Przy około trzech płatnościach dziennie oznacza to oszczędność 6 godzin rocznie. Szczególnie
szybkie są transakcje zbliżeniowe bez
konieczności wpisywania kodu PIN.
Idą święta, a wraz z nimi szał grudniowych zakupów. Zastanów się, jak zapłacisz za swoje prezenty?
Ewa Barlik
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Świąteczne przedstawienie

Urzędnicy w roli elfów

MPK

Dwa nowe przystanki
i komunikacja w święta

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w
Częstochowie uruchomił dwa nowe
przystanki przy ulicy Michałowskiego.
To reakcja na prośby mieszkańców.

Kolejny raz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Częstochowie wystawili mikołajkową sztukę teatralną dla dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.
Sami napisali scenariusz, wyreżyserowali, wykonali scenografię, a także zagrali głównych bohaterów
przedstawienia. Tym razem wcielili
się w rolę elfów i reniferów, nie zabrakło również... złej wróżki!
Przedstawienia MOPS to już tradycja.
- Tegoroczne przedstawienie spotkało
się z niesamowicie pozytywnym odbiorem wśród widzów – podkreśla Małgorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS. - Zarówno ja, jak i wicedyrektor Iwona Borysiuk jesteśmy bardzo dumne z naszych
współpracowników. To, co działo się na
scenie było zaskoczeniem i niespodzianką także dla nas. Kolejny raz mogłyśmy
się przekonać, że mamy fantastyczny
zespół – to ludzie, którzy nie tylko świetnie sprawdzają się w codziennej pracy,
ale także mają energię i zapał, by dawać
z siebie znacznie więcej. Z taką grupą to,
co robimy na rzecz podopiecznych nabiera jeszcze większego sensu.
Przedstawienie to nie tylko prezent od
pracowników MOPS dla dzieci, ale także

sposób na integrację z podopiecznymi.
Takie działania zbliżają, przełamują bariery i stereotypy, pokazują, że pracownicy pomocy społecznej działają na rzecz
podopiecznych znacznie szerzej niż widać w codziennej pracy. Często realizują
swoją misję wprost - są blisko ludzi i jeśli działanie na rzecz częstochowianek i
częstochowian wymaga założenia stroju
elfa – z przyjemnością to robią.
Sztuka zatytułowana „Niesforne elfy”
przeniosła widzów do fabryki Mikołaja.
Radość z przygotowywania prezentów
popsuła jednak zła wróżka i jej intryga,
w którą wplątanych zostało dwóch niesfornych elfich braci. Zniszczenie listów
z marzeniami dzieci sprawiło, że musieli znaleźć coś, czego zła wiedźma nigdy
nie widziała. W wywołaniu jej zaskoczenia, nie pomógł nawet najnowszy wydany przez Urząd Miasta częstochowski
kalendarz na 2019 rok, przedstawiający
murale. Okazało się, że Czarna Wróżka
jest fanką naszego miasta i kalendarz
wisi już w jej jaskini. Na szczęście najmłodsi widzowie pomogli odnaleźć to,
czego poszukiwały elfy – okazały się nimi uczucia: przyjaźń, dobro, miłość i radość. Okazanie ich wróżce stopiło lód w
złym sercu, a święta zostały uratowane!
Oprac. Katarzyna Gwara

W dzielnicy Północ przy ul. Michałowskiego zostały uruchomione w obu kierunkach
nowe przystanki o nazwie KUTRZEBY, zlokalizowane w pobliżu skrzyżowania obu
ulic.
Przy tej okazji przypominamy również, że
zgodnie z komunikatem o wyjątkach w kursowaniu w 2018 roku w okresie świątecznonoworocznym obowiązują następujące rozkłady jazdy:

24 grudnia (Wigilia) – obowiązują rozkłady
sobotnie
25 i 26 grudnia (I i II dzień świąt Bożego
Narodzenia) – obowiązują rozkłady niedzielne
31 grudnia (Sylwester) – obowiązują rozkłady sobotnie
1 stycznia 2019 (Nowy Rok) – obowiązują
rozkłady niedzielne
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa będzie kursowała w następujące
noce: z 23 na 24 grudnia, z 24 na 25 grudnia, z 25 na 26 grudnia oraz z 30 na 31
grudnia i z 31 grudnia na 1 stycznia.
Katarzyna Gwara

Starostwo Powiatowe

Kto zasługuje na wyróżnienie?
Jeszcze tylko przez kilka dni można
zgłaszać kandydatów do tegorocznej
nagrody Starosty Częstochowskiego.
Wyróżnienie jest formą podziękowania
za działalność na rzecz powiatu i jego
mieszkańców.
W tym roku kapituła konkursowa wprowadziła pewne zmiany. Wśród najważniejszych wymienić można możliwość zgłaszania przez wnioskodawcę jednej propozycji
w każdej z kategorii oraz zmianę liczby kategorii, dodano również
również dwie
dwie nowe.
nowe. ObecObecnie
kandydatury
nie
możnamożna
zgłaszaćzgłaszać
kandydatury
w sześciu
w sześciu kategoriach:
kategoriach:
-– Edukacja
Edukacja ii Kultura,
Kultura,
-– Samorządność
Samorządność ii Przedsiębiorczość,
Przedsiębiorczość,
-– Sport
Sport ii Turystyka,
Turystyka,
-– Polityka
Polityka Społeczna,
Społeczna,
-– Wydarzenie
Wydarzenie Roku,
Roku,

-– Osobowość
Osobowość Roku,
Roku, Instytucja
Instytucja Roku.
Roku.
Kandydatów
- mogą
to być
fizyczne
Kandydatów
– mogą
toosoby
być osoby
jak
i prawne
zgłaszają:
fizyczne
jak -i prawne
– zgłaszają:
-– radni
radni powiatu
powiatu częstochowskiego,
częstochowskiego,
-–wójtowie,
wójtowie, burmistrzowie
burmistrzowie ii przewodniczący rad gmin i miast z terenu powiatu
częstochowskiego,
organizacje pozarządowe,
pozarządowe, realizujące za-– organizacje
dania na rzecz mieszkańców powiatu
częstochowskiego,
poprzednich
edycji.
-– laureaci
laureaci
poprzednich
edycji.
Wnioski można składać do dnia 31
grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (kancelaria, pok. nr 3).
Regulamin można pobrać ze strony:
www.czestochowa.powiat.pl
Katarzyna Gwara
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Delegacje z 200 krajów

Szczyt klimatyczny w Katowicach
Zakończył się Szczyt klimatyczny w Katowicach.
W wydarzeniu uczestniczyło
ok. 21 tys. osób z 200 krajów
– m.in. politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych. W ramach katowickiego szczytu odbyły się m.in.
24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto
(CMP 14) oraz Konferencja
sygnatariuszy Porozumienia
Paryskiego (CMA 1).
Szczyty klimatyczne ONZ –
inaczej tzw. COP są konferencjami na skalę globalną, pod-

czas których podejmowany
i negocjowany jest temat działania na rzecz polityki klimatycznej. W poprzednich latach Polska dwukrotnie była gospodarzem tego wydarzenia – w 2008
roku (Poznań) i w 2013 (Warszawa). Szczyt w Katowicach
trwał ponad dwa tygodnie –
rozpoczął się 2 grudnia i zakończył się w niedzielę 16 grudnia.
– Udało się osiągnąć porozumienie podczas Konferencji Klimatycznej COP24. „Pakiet Katowicki” został tym samym
przyjęty przez wszystkie państwa ONZ. Gratulacje i podziękowania w szczególności dla
Ministra @KurtykaMichal, który przewodził polskiej prezydencji – poinformował na Twitterze

Premier Mateusz Morawiecki.
Strony szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach przyjęły
ostatecznie dokument końcowy
konferencji COP24, czyli tzw.
Pakiet Katowicki, który nazwano Katowicką Księgą Reguł tj.
„mapą drogową” realizacji Porozumienia paryskiego z 2015
roku. W ramach porozumienia
państwa zobowiązały się do
określonych działań na rzecz
klimatu. Szczyt katowicki był
wymagający i przez te kilkanaście dni intensywnie pracowano, aby ustalić poszczególne
obszary zasad porozumienia.
– Zgodnie z podpisanym dokumentem zadaniem poszczególnych państw uczestniczących w COP24 będzie podjęcie
działań na rzecz zatrzymania
globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza lub
1,5 stopnia Celsjusza, czyli powyżej średniej temperatur
sprzed rewolucji przemysłowej –
informuje Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospo-

kompromis ten wyznacza rów-

darki Wodnej w Katowicach,
którego członkowie i delegaci
uczestniczyli w COP24.
– W porozumieniu zwrócono
też uwagę na pochłanianie dwutlenku węgla przez żywe zasoby
przyrodnicze, np. lasy. Co ważne

nież jednolite standardy pomiaru zmian klimatycznych i wprowadza mechanizmy wsparcia
biedniejszych krajów, które mają kłopoty z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych – dodaje WFOŚiGW w Katowicach

Zielona Pracownia 2019

Ogłoszono konkurs
Częstochowa

Ekologiczne
Programy
Dwie uchwały poświęcone
długoletnim działaniom ekologicznym zostały uchwalone
przez Radę Miasta Częstochowy. Dotyczą one programów związanych z ochroną
środowiska i ochroną przed
hałasem.
Jeden z nich to Program
ochrony środowiska dla miasta
Częstochowy na lata 2018 –
2021, dzięki któremu kontynuowane będą działania miasta w
kierunku dbania o środowisko,
zważywszy m.in. na zmiany klimatyczne. W uchwalonym dokumencie znalazła się ocena
obecnego stanu środowiska
Częstochowy, a także plan działania na najbliższe lata. Opisane zostały nie tylko cele, ale
również proponowany zestaw
narzędzi, który ma pomóc w poprawie jakości środowiska.
– Głównym celem programu
jest dążenie do poprawy stanu
środowiska na terenie miasta,
ograniczenie
negatywnego
wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program służy także
realizacji celów na poziomie regionalnym, które zostały przyjęte w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym, ze
szczególnym uwzględnieniem
Strategii - Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko –
perspektywa do 2020 r., której

Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

założenia odnoszą się przede
wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobów i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska – możemy przeczytać w komunikacie Urzędu Miasta, który podkreśla, że niezwykle istotne jest
m.in. systematyczne uświadamianie społeczeństwa i edukacja ekologiczna.
Drugi dokument, który został
uchwalony przez częstochowskich radnych to Program
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowa
na lata 2018 – 2023. Zawiera
on metodykę działań w kierunku redukcji hałasu na terenie
naszego miasta. -Dokument,
oprócz szczegółowej oceny jakości klimatu akustycznego w
mieście, określa podstawowe
kierunki działań na rzecz
zmniejszenia uciążliwości związanych m.in. z ruchem drogowym, transportem tramwajowym i kolejowym, czy przejazdem przez miasto samochodów
ciężarowych. Całość zawiera
również przewidywane efekty
wdrożenia programu oraz analizę trendów zmian klimatu
akustycznego – wyjaśnia Urząd
Miasta. Program ten jest niezbędny przy staraniu się o środki z Unii Europejskich w ramach dotacji na projekty, które
związane są z ograniczeniem
emisji hałasu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłosił
5. edycję konkursów „Zielona
Pracownia_Projekt’2019” i
„Zielona Pracownia’2019”.
Szkoły zainteresowane wzięciem udziału, mają szansę
jeszcze do 31 grudnia.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2019” jest skierowany do szkół podstawowych i
średnich z terenu całego województwa śląskiego. W poprzednich edycjach wzięło udział wiele szkół, które teraz mogą pochwalić się świetnie wyposażonymi salami edukacyjnymi w
zakresie ekologii. Przedmiotem
konkursu jest stworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych i
geograficznych, a także chemiczno-fizycznych. Taki projekt
jest oceniany. Istotny jest po-

mysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań i różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość
nagrody nie może przekroczyć
20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty
wyższej niż 7500 zł.
Natomiast konkurs „Zielona
Pracownia’2019” jest skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu naszego województwa, a
jego celem jest dofinansowanie
w formie dotacji najlepszych
wniosków dotyczących utworzenia tzw. „Zielonej pracowni”. Jak możemy przeczytać w
ogłoszeniu na stronie WFOŚiGW w Katowicach, dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu
do wysokości 80% kosztów
kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota

dotacji nie może przekroczyć
30 000 zł.
W naszym ekologicznym dodatku wielokrotnie prezentowaliśmy Zielone Pracownie, które
powstały w szkołach z naszego
najbliższego regionu i należy
przyznać, że takich sal lekcyjnych można pozazdrościć. Nie
należy więc zwlekać, kiedy jest
szansa do zgłoszenia swojego
udziału w konkursie. Do 31
stycznia 2019 roku można zgłaszać udział w konkursie „Zielona
pracownia_projekt’2019”. Z kolei wnioski w konkursie „Zielona
pracownia’2019” składać można
w terminie 15 – 29 marca 2019
roku. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Częstochowscy radni przyjęli

Miejski plan zaopatrzenia w energię
Aktualizacja do uchwały w
sprawie zaopatrzenia Częstochowy w ciepło, energię elektryczną i gaz została przyjęta
przez radnych. Dokument,
oprócz potrzeb i strategii wykorzystania mediów energetycznych, zawiera również
prognozę oddziaływania na
środowisko.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Częstochowy
zostały poddane pod głosowanie
po rozpatrzeniu wniosków, za-

strzeżeń i uwag zgłoszonych w
czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Dokument zawiera zarówno ocenę potrzeb wykorzystania energii cieplnej,
elektrycznej i gazu sieciowego,
jak i analizę ich zaopatrzenia i
dystrybucji w mieście.
Założenia skupiają się również
wokół wykorzystania odnawialnych zasobów paliw i energii, jak
biogaz, biomasa, energetyka wody i wiatru, czy energia słoneczna. Celem realizacji programu
jest m.in.: kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki nisko-

emisyjnej, bezpieczeństwo energetyczne miasta, poprawa efektywności wykorzystania paliw i
energii, czy ograniczenie wpływu
procesów energetycznych na
środowisko. Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Częstochowy mają stanowić swoistą podstawę racjonalnej i rzetelnej współpracy samorządu z przedsiębiorstwami
energetycznymi oraz innymi
podmiotami w procesie kształtowania i wdrażania lokalnej polityki energetycznej.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
w imieniu Dyrekcji oraz Pracowników
Œl¹skiego Oddzia³u Regionalnego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Czêstochowie
sk³adam Pañstwu najpiêkniejsze ¿yczenia
– spokojnych i udanych Œwi¹t,
przepe³nionych wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹
oraz wyj¹tkowego czasu spêdzonego
w gronie najbli¿szych sercu osób.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Matyszczak
Dyrektor
Œl¹skiego Oddzia³u Regionalnego w Czêstochowie

Pe³nych szczêœcia radoœci i rodzinnego ciep³a
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz du¿o zdrowia, spokoju ducha i samych piêknych, szczêœliwych dni
w Nowym Roku
wszystkim Mieszkañcom i Przyjacio³om Powiatu Czêstochowskiego
w imieniu Rady i Zarz¹du Powiatu
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Starosta Czêstochowski

Andrzej Kubat

Krzysztof Smela

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy Mieszkañcom Gminy Mykanów
spokoju, radoœci oraz ciep³ych, szczêœliwych chwil
w gronie najbli¿szych.
Niech ten szczególny czas bêdzie wype³niony
mi³oœci¹ i weso³ymi dŸwiêkami kolêd,
a nadchodz¹cy rok 2019 niech przyniesie Pañstwu
dobre zdrowie oraz sukcesy w ¿yciu prywatnym i zawodowym.
¯ycz¹
Wójt Gminy Mykanów
Dariusz Pomada

przewodnicz¹cy Rady
W³odzimierz Cichoñ

radni oraz pracownicy
Urzêdu Gminy

AKTUALNOŚCI – SZKOŁY
Nauczyciele strajkują

Chcą „uzdrowić”
swoje płace
Kolejna grupa zawodowa –
po funkcjonariuszach policji
i pracownikach sądu – w ramach protestu idzie na zwolnienia lekarskie. Tym razem
chodzi o nauczycieli. Każdego dnia do akcji przyłącza się
coraz więcej pedagogów.
W Częstochowie jednak wyraźnego protestu nie widać...
Protestujący domagają się
podwyżki w wysokości 1000 zł.
Podwyżka płac zaplanowana
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej po 5 proc. w 2018,
2019 i 2020 roku to za mało.
Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił ogólnopolską akcję protestacyjną pracowników
oświaty.
– Z powodu niskich pensji
doświadczeni pedagodzy odchodzą z zawodu. W wielu
szkołach i przedszkolach brakuje nauczycieli. Domagamy
się realnego a nie symbolicznego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1000 zł od stycznia 2019
roku. Zachęcamy także nauczycieli do dbania o swoje
zdrowie. Do tej pory nasze protestacyjne plany były wszystkim znane. Teraz nie podajemy
szczegółowych
informacji
z uwagi na niektóre działania

ministerstwa i kuratorów – informuje ZNP. Nauczyciele więc
– wzorem policjantów i pracowników administracyjnych sądów – od poniedziałku poszli
na zwolnienia lekarskie. Każdego dnia do akcji przyłącza się
coraz więcej pedagogów. Z danych wynika, że obecnie na L4
jest już około 11 tysięcy. Okazuje się, że w Częstochowie
problem jest niewielki.
– Absencje chorobowe w częstochowskich szkołach prowadzonych przez miasto są na po-

ziomie kilku procent, a więc absolutnie w normie, zwłaszcza jeżeli chodzi o okres jesienno-zimowy. Średnia to ok. 4,7%
(stan na 17 grudnia) – informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik
prasowy magistratu. ZNP wzywa rząd i Ministerstwo Edukacji do podjęcia rozmów. – Zapraszamy premiera i minister
edukacji do Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” na
rozmowy 8 stycznia 2019 roku
– podsumowuje ZNP.
Katarzyna Gwara

Od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego wzrosły o 5,35 proc. i wynoszą w grupie
nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z
przygotowaniem pedagogicznym (to zdecydowana
większość nauczycieli):
BRUTTO
stażysta 
kontraktowy 
mianowany 
dyplomowany 

>> mianowany 
– 2033 zł
zł >> dyplomowany  – 2377 zł
zł
zł To oznacza, że realna („na ręzł kę”) podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, jaką nauczyciele otrzymali w kwietNETTO
(stawki podane w przybliże- niu 2018 r., wyniosła w przyniu, po uwzględnieniu kwoty padku:
– 86 zł
wolnej od podatku, zaliczki na >> stażysty 
– 87 zł
podatek dochodowy i składek >> kontraktowego 
>> mianowanego 
– 99 zł
ZUS)
>> stażysta 
– 1751 zł >> dyplomowanego  – 117 zł
źródło: ZNP
>> kontraktowy 
– 1798 zł
>>
>>
>>
>>

–
–
–
–

2417
2487
2824
3317

PIĄTEK-NIEDZIELA, 21-23 GRUDNIA 2018

9.

FameLab

Konkurs
dla naukowców

Rozpoczął się nabór do
ósmej edycji konkursu FameLab. Jest on skierowany do
naukowców, którzy... mają
coś do powiedzenia. Uczestnicy stają przed jury i publicznością, by w 3 minuty przedstawić to, czym pasjonują się
na co dzień w swojej pracy badawczej.
FameLab to międzynarodowym
format, który pod egidą British
Council, odbywa się na całym
świecie. Polską edycję współorganizuje Centrum Nauki Kopernik,
a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło go patronatem. Pomysł jest prosty: udostępnić naukowcom scenę i mikrofon,
zapewnić wsparcie szkoleniowe i
pomóc rozwinąć skrzydła. Czy będzie to dla nich oznaczać zdobycie
nowego narzędzia w popularyzacji nauki, czy też doskonalenie
umiejętności ważnych w karierze
naukowej – zależy już od nich samych. Jedno jest pewne: udział w
FameLabie od lat otwiera naukowcom nowe drzwi. Przez FameLab przeszli tacy znakomici
popularyzatorzy i naukowcy, jak
– nominowani do tegorocznego
tytułu Popularyzatora Nauki –
Aleksandra Ziembińska-Buczyńska i Dariusz Aksamit, czy zdobywca tegorocznej nagrody tygodnika Polityka Szymon Drobniak.
FameLab to też relacje – co roku
finaliści tego konkursu zasilają

niezwykłą społeczność, działającą
na rzecz nauki i krytycznego myślenia, m.in. to w FameLabie swoje korzenie ma Stowarzyszenie
Rzecznicy Nauki.
Format występu scenicznego
to 3 minuty. Tego ograniczenia
czasowego organizatorzy trzymają się sztywno na wszystkich
etapach konkursu. Także na
etapie zgłoszeń. Aby zgłosić się
do FameLabu, należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy, który
jest dostępny na stronie famelab.org.pl do 28 stycznia 2019.
Najważniejszą częścią zgłoszenia
jest 3-minutowy film – nagranie
wystąpienia o nauce. Więcej informacji o konkursie oraz szczegóły wymogów technicznych
znajdziemy na stronie https://
www.facebook.com/FameLabPoland/.
Laureat pierwszego miejsca otrzyma 13 tysięcy złotych, drugiego – 7 tysięcy
złotych, a trzeciego – 3 tysiące złotych. Poza tym laureat
nagrody publiczności dostanie
voucher na usługi językowe
(kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu) fundowany przez
British Council. Dodatkowo specjalne wyróżnienie przyzna Fundacja Kościuszkowska – będzie
to promesa gwarantująca trzymiesięczne stypendium naukowe w USA w wysokości 9 tysięcy
dolarów amerykańskich.
Katarzyna Gwara

Na spotkanie z kulturą wysoką!
Design Thinking Week

Uczniowie Zespołu Szkół
Mechaniczno – Elektrycznych
im. K. Pułaskiego i Zespołu
Szkół im. gen. W. Andersa
uczestniczyli w festiwalu Design Thinking Week – wydarzeniu promującym projektowanie
innowacyjnych rozwiązań.
Organizatorem częstochowskiej edycji tego przedsięwzięcia jest Uczelniana Rada
Doktorantów Politechniki Częstochowskiej, a jego cel to rozwijanie u młodzieży kompetencji przyszłości. Zajęcia kształciły umiejętność
rozwiązywania skomplikowanych problemów, myślenia krytycznego, kreatywności,
interdyscyplinarnej współpracy, empatycznej
komunikacji i otwartości na potrzeby innych.
Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni
na grupy i już na starcie otrzymali kubki, długopisy, cukierki i plakietki z kolorem drużyny.
Zadaniem każdej z sześciu grup było zbudowanie w ciągu półtorej godziny czterech
obiektów: mostu, wieży obserwacyjnej, spi-

chlerza i akweduktu. Uczniowie otrzymali takie materiały budowlane jak: rynny, rury
PCV, kije, patyczki, sznurek, taśma klejąca,
agrafki, słomki, talerzyki jednorazowe, spinacze.
Efekt pracy uzależniony był w dużym
stopniu od wzajemnych relacji panujących
w zespole. Gotowe konstrukcje musiały
przejść testy wytrzymałości.
Drużynę, której prace zostały najwyżej
ocenione, uhonorowano nagrodą. Upominek
otrzymał również zwycięzca quizu geograficznego i testu
z wiedzy ogólnej.
Warsztaty
zakończyły się
wręczeniem
certyfikatów
i zasłużonym
poczęstunkiem.
Anna
Szydłowska

Uczniowie klasy II En, III En oraz IV En
i IV T pod opieką nauczycielek: mgr Beaty
Wronieckiej, mgr Ewy Teperskiej i mgr
Agnieszki Biskup udały się do Katowic na
spotkanie z kulturą wysoką. Najpierw wysłuchaliśmy Edukacyjnego Koncertu Symfonicznego w siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia, który zorganizowano dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poranek
edukacyjny „Polska w muzyce cudzoziemców” skłonił do refleksji nad naszą kulturową
odrębnością, ale pozwolił też zaobserwować echa rodzimej muzyki i wkład polskich
kompozytorów w rozwijanie europejskiej

wspólnoty kulturowej. Wrażenia
muzyczne uzupełniły również
te wzrokowe.
Na widok pięknej, eleganckiej
i dystyngowanej
sali koncertowej
wielu z nas aż
westchnęło
z zachwytu.
Po koncercie i doznaniach
muzycznych

przyszła pora na wizytę
w Muzeum Śląskim.
Obejrzeliśmy ekspozycje stałe i tymczasowe,
między innymi instalację
Mirosława Bałki oraz
wystawę „Męska rzecz”.
Wśród interesujących
artefaktów wystawy
„Sztuka polska po 1945
roku” obok ciekawych

asamblaży Władysława Hasiora odnaleźliśmy pracę zaprzyjaźnionej ze szkołą grupy
Monstfur. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się też interaktywna wystawa opowiadająca
historię Górnego Śląska. Piękna i słoneczna
pogoda zachęciła do wjazdu na wieżę widokową i podziwiania industrialnej okolicy naszego województwa.
Pełni wrażeń i nowych doznań, bardzo
zadowoleni wróciliśmy do domu. Już planujemy kolejne wycieczki…

Ewa Teperska

Wystawa filatelistyczna „100 lat Niepodległej Polski”

Polski Związek Filatelistów
Okręg Częstochowski wraz z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza
Pułaskiego zorganizował w Muzeum Częstochowskim w Ratuszu wystawę filatelistyczną
„100 lat Niepodległej Polski”.
Wystawa składała się z
dwóch części. Pierwsza prezentowała eksponaty częstochowskich filatelistów o tematyce historycznej, druga związana była z postacią Papieża Jana Pawła II.
Małgorzata Wrońska
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Zbieraliśmy słodycze oraz zabawki dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.
29 listopada zrobiło się magicznie! Karty,
wróżenie z dłoni, piękne dekoracje oraz klimatyczna muzyka-to wszystko złożyło się na nasze Andrzejki!

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - kl. III AC pod opieką wychowawczyni odwiedziła Miejskie Przedszkole Nr 7. Uczennice czytały dzieciom bajki, a później pomagały wykonać rysunki przedstawiające ich bohaterów.
Przedszkolaki wykazały się dużą kreatywnością!
Na koniec coś ode mnie, czyli wyjście mojej klasy na lodowi-

Re:ymontowskie nowinki
Witam Czytelników!
Minęło trochę czasu od poprzedniego artykułu, ale nowinek z życia
szkoły mam pod dostatkiem.
Na początku
wróćmy jeszcze
do listopada,
czyli do Dnia
Pluszowego Misia! Uczniowie
Reymonta
przekazali słodkie pluszaki
małym podopiecznym częstochowskiego
hospicjum. Akcję zorganizował w szkole SU.

sko! W ramach Mikołajek stwierdziliśmy, że aktywnie spędzimy czas. Nie mogło się obyć bez
piruetów, upadków i łez… oczywiście ze śmiechu! Śmigaliśmy po lodzie jak profesjonalni łyżwiarze jazdy figurowej, ale chyba tylko nam się tak zdawało, bo nasza wychowawczyni nie mogła opanować śmiechu! Był to cudowny wypad i odskocznia od lekcji!
W tym artykule to tyle. Zachęcam Was do odwiedzenia oraz polubienia naszej strony na Facebook’u, aby dowiedzieć się więcej o naszej szkole i pooglądać piękne zdjęcia wykonane przez uczniów.

Trzymajcie się ciepło i do następnego! Sandra IIB

Christmas Show
Spotkania z Wielkim Człowiekiem

Uczniowie naszej szkoły Katarzyna Dudek, Klaudia Nowak
i Paweł Mieszczański pod opieką
pani A. Henel wzięli udział w projekcie „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II” - projekt organizowany przez Centrum Myśli Jana
Pawła II w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod
honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.
Zwieńczeniem udziału w projekcie było autorskie wydarzenie kultu-

ralne uczniów i nauczycieli angażujące społeczność szkoły do poznania życia, filozofii i działalności Jana

Pawła II.
W murach I LO odbyła się gra
licealna pod hasłem „Poszukiwacze skarbu JPII”. W przygotowanie poszukiwań zaangażowały
się: A. Henel, dyrektor M. Kaim,
D. Marlińska i M. Kawecka. Spotkanie zakończyło się wspólnym
odśpiewaniem „Barki” – ukochanej pieśni oazowej Jana Pawła II.
I miejsce w rywalizacji zajęła drużyna z klasy Ia: Natalia Gradzik,
Natalia Stępień, Oliwia Nocoń. Gratulujemy!

Weihnachtsmarkt

W związku z tradycją szkolną po raz kolejny odbył się
w naszej szkole Jarmark Bożonarodzeniowy - Weihnachtsmarkt. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pięknym
świątecznym przedsięwzięciu. W tym roku, obok tradycyjnych niemieckich i polskich ciast, mieliśmy okazję
także spróbować kuchni włoskiej. Wszyscy uczniowie
wykazali się ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie kiermaszu. Nagrodę w kategorii „Najładniejsze
stoisko” wygrała klasa 1a, a największą kwotę pieniężną
zebrała klasa 1f. Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu i do zobaczenia za rok na Weihnachtsmarkt!
Dziękujemy Z. Sandak-Bernat, J. Kuligowskiej-Woszczynie, I. Strzeleckiej oraz K. Staszewskiej za
opiekę i zaangażowanie w przygotowanie.
Aleksandra Dobosz kl. I c

Za sprawą Christmas Show, przygotowanego przez E. Kulińską i K. Staszewską,
wtorek 18 grudnia
przebiegł w bardzo
świątecznej atmosferze. Uczniowie klas
pierwszych obejrzeli
prezentację dotyczącą
zwyczajów bożonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii i USA. Wysłuchaliśmy wzruszających świątecznych
utworów, w wykonaniu utalentowanych uczennic I LO. Na zakończenie
Christmas Show odbył się konkurs,
który sprawdził wiedzę na temat
świąt w krajach anglojęzycznych.
Najlepszą klasą okazała się 1a, zdobywając tym samym kolejny dzień bez
pytania. Podczas uroczystości roz-

strzygnięty został także coroczny
szkolny konkurs wiedzy o zwyczajach
świątecznych przygotowany przez E.
Kulińską. Pierwsze, drugie i trzecie
miejsce zdobyły odpowiednio – Kinga
Michalak, Julia Frączek, Natalia Ranoszek. Filip Sadowski i Iga Trzebska
zdobyli wyróżnienia. Gratulujemy!
Daria Sikora kl. I c

Zajęcia w Muzeum
Wydziału Nauk o Ziemi

3 grudnia 2018 r. uczniowie klasy
Id uczestniczyli, wraz z prof. Dorotą
Stelmach i prof. Markiem Paściakiem, w warsztatach geograficznych
w Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Zajęcia składały się z wykładu o
przeszłości Ziemi i dwóch lekcji praktycznych: ,,Rozpoznawanie skał”
oraz „Kronika dziejów Ziemi”. Mieliśmy okazję poznać podstawowe klasyfikacje skał osadowych, magmowych i metamorficznych oraz skład-

niki, które je budują. Otrzymaliśmy
również zadanie do wykonania - rozpoznanie nazw kolekcji kilkunastu
skał. Oczywiście poradziliśmy sobie
doskonale. Podczas drugiej części
warsztatów poznawaliśmy wiek Ziemi oraz najważniejsze zdarzenia z jej
przeszłości. Zostaliśmy zapoznani z
metodami ustalania wieku skał i budową tabeli stratygraficznej, co
znacznie pomogło nam w zrozumieniu koncepcji czasu geologicznego.
Jakub Garus, kl. I d
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Nie wszystkie są bezpieczne

Zabawki pod kontrolą
Inspekcja Handlowa kolejny raz pod lupę wzięła zabawki. W wyniku kontroli okazało się, że część z nich zagraża bezpieczeństwu. Nieprawidłowości dotyczyły konstrukcji, wykonania lub właściwości chemicznych zastosowanych materiałów. Dlatego
też, kupując zabawki dla najmłodszych, sprawdźmy czy
nie odpadają od nich małe

części albo czy w maskotce
nie pękają szwy.
Łącznie inspektorzy sprawdzili
551 zabawek u 65 przedsiębiorców (głównie w małych i dużych
sklepach oraz hurtowniach) w 7
województwach. Zakwestionowali 33 proc. skontrolowanych
zabawek (182), zarówno ze względów konstrukcyjnych, jak i z powodów formalnych. Nieprawidło-

wości dotyczyły konstrukcji, wykonania lub właściwości chemicznych zastosowanych materiałów. W zabawkach występowały małe elementy, które mogą
spowodować udławienie lub
uduszenie dziecka (np. buciki
dla lalek). W pluszakach z kolei
pękały szwy – dzieci zyskiwały
łatwy dostęp do wypełnienia, co
narażało je na ryzyko zadławienia się. Poza tym węzły w huśtawkach były nieprawidłowo wykonane, mogły się rozwiązać,
huśtawki stwarzały też niebezpieczeństwo uwięzienia głowy i
szyi w otworach. Oprócz tego za-

bawki miały zadziory powodujące rany lub otarcia.
Badania laboratoryjne pokazały, że w czterech zabawkach był
przekroczony dopuszczalny poziom stężenia ftalanów. To substancje, które służą do zmiękczenia i zwiększenia elastyczności
materiałów plastikowych, mogą
jednak powodować zmiany hormonalne, problemy z płodnością i
zwiększać ryzyko zachorowania
na astmę i alergię. Najwyższe
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stwierdzone stężenie wynosiło
około 30 proc. przy dopuszczalnym poziomie 0,01 proc.
Wiele zabawek nie posiadało też
wymaganego oznakowania – nie
było na przykład danych producenta lub importera, brakowało
oznaczenia CE, instrukcji i ostrzeżeń w języku polskim, a także dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny zgodności z
obowiązującymi wymaganiami
(np. deklaracji zgodności).
W przypadku tych niezgodności Inspekcja Handlowa wystąpiła do przedsiębiorców, żeby dobrowolnie usunęli nieprawidłowości. UOKiK wszczął już kilka
postępowań administracyjnych
w związku z nieprawidłowościami wpływającymi na bezpieczeństwo zabawek i rozważa wszczęcie kolejnych.
Katarzyna Gwara

Przy tej okazji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że zanim kupimy zabawkę
należy sprawdzić:

l Czy na opakowaniu lub zabawce są dane producenta lub importera – wiesz wtedy, kto odpowiada za jej

bezpieczeństwo.

od 221
od 290
od 341
od 404

l Czy są dostosowane do wieku dziecka. Kupuj takie, które są odpowiednie na jego etapie rozwoju.
l Czy producent naniósł oznakowanie CE – potwierdza on w ten sposób zgodność z obowiązującymi

wymaganiami i deklaruje, że zabawka jest bezpieczna.

l Czy mechanizmy składające się (np. w wózkach dla lalek, składanych krzesełkach) mają ogranicznik lub

blokadę zabezpieczającą.

www.hurtowniapolis.pl

l Czy sztywne materiały, które dziecko może włożyć do buzi (np. harmonijka, flet), są zaokrąglone, a nie ostre.
l Czy w zabawkach, do których dziecko może wejść (np. namiot, domek) drzwi lub pokrywa otwierają się

swobodnie – w drzwiach i pokrywach nie powinno być guzików czy zamków błyskawicznych.

l Czy producent dołączył instrukcję. Jeśli produkt trzeba złożyć, niezbędna jest instrukcja montażu w języku

polskim.

K³obuck, ul. 11 Listopada 7 tel. 500-777-533, 343-000-051

Wszystkim naszym Klientom ¿yczymy zdrowych,
weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

l Czy na zabawkach są ostrzeżenia. Jeśli tak, to stosuj się do nich.
l Czy zabawki, zwłaszcza te dla najmłodszych, nie mają małych części. Dzieci mogłyby je połknąć.
l Czy materiały wypełniające w pluszakach nie posiadają żadnych twardych ani ostrych zanieczyszczeń, takich

jak kawałki metalu, gwoździe, igły, drzazgi.

l Czy sznurki lub linki nie są za długie. W zabawkach przeznaczonych dla dzieci poniżej trzech lat sznurki mogą

mieć maksymalnie 22 cm.

l Czy linki w huśtawkach nie są zbyt cienkie lub węzły nie rozwiązują się łatwo.
l Czy zabawki nie znajdują się w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami na stronie UOKiK lub w

europejskim systemie RAPEX. Niebezpieczną zabawkę możesz również zgłosić do Inspekcji Handlowej lub
Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.
Al. N.M.P. 1
Al. WOLNOŒCI 6
Al. N.M.P. 16
Al. N.M.P. 8
42-200 Czêstochowa 42-200 Czêstochowa 42-200 Czêstochowa 42-200 Czêstochowa
tel. 34 361 39 50
tel. 34 324 23 24
tel. 34 324 68 31
tel. 34 324 51 03

LOMBARD

SZYBKA GOTÓWKA
n Skup i sprzeda¿ z³ota
n Wyroby jubilerskie
n

www.lombardkaps.pl

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku
pragniemy
serdecznie podziêkowaæ
za dotychczasow¹ wspó³pracê
oraz z³o¿yæ Naszym Klientom
moc gor¹cych ¿yczeñ,
zdrowia, szczêœcia
i wszelkiej pomyœlnoœci

Wszystkim naszym obecnym
i przysz³ym Klientom
¿yczymy udanych Œwi¹t
oraz szczêœliwego pe³nego sukcesów
i spe³nienia planów Nowego Roku 2019
n
n
n

KREDYT BEZ PROWIZJI NA DOWOLNY CEL
O OPROCENTOWANIU 5,99 - 6,99 %
UPROSZCZONA PROCEDURA
NA OŒWIADCZENIE*
OKRES KREDYTOWANIA
144 MIESIÊCY

* dla zawodów zaufania publicznego (profesjonalistów)
bez dokumentów finansowych do 200 tys. z³

Al. Jana Paw³a II 56/58, 42-218 Czêstochowa
Ireneusz Stolarski

tel. 34 366 46 89; kom. 693 339 171

www.finanse.czest.pl

biuro@finanse.czest.pl
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Uwaga

Odra w województwie
śląskim
W województwie śląskim
odnotowano 16 przypadków
zachorowań na odrę. Jedno z
ognisko tej choroby jest w Lublińcu.
Odra jest chorobą wirusową,
której sytuacja epidemiologiczna
zachorowań od wielu lat była stabilna. Źródłem zakażenia jest
człowiek w okresie zaraźliwości,
czyli 1-3 dni przed wystąpieniem
pierwszych objawów takich jak
gorączka i kaszel oraz 5 dni przed
pojawieniem się wysypki. Zakaźność odry kończy 5 dni po wystąpieniu wysypki u człowieka. Dlatego też ciężko jest zapobiegać tej
chorobie tylko i wyłącznie poprzez izolację osób zakażonych.
Wirus rozprzestrzenia się
drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkową, rzadziej przez
skażone przedmioty. Okres wylęgania odry trwa 7-18 dni i
może być dłuższy u osób dorosłych.
Objawy odry to: zapalenie
spojówek, łzawienie oczu, światłowstręt, nieżyt błony śluzowej
nosa i suchy kaszel. Na błonach
śluzowych jamy ustnej na wysokości zębów trzonowych pojawiają się charakterystyczne białe plamki na czerwonym tle tzw.
plamki Fiłatowa- Koplika. Pojawia się gorączka, która może
osiągać wartości nawet do 40
stopni Celsjusza. Następnie w
późniejszym okresie wysypka,
która rozpoczyna się za uszami,

na twarzy, przesuwa się na tułów i kończyny.
W Polsce obecnie szczepienie
obowiązkowe przeciwko odrze
realizowane jest preparatem skojarzonym przeciwko odrze, śwince i różyczce. Obecnie szczepienia są wykonywane u dzieci od
13 do 15 miesiąca życia oraz w
10 roku życia (po 9 urodzinach
dziecka) dawką przypominającą,
zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
31 października 2017 roku w
sprawie Programu Szczepień
Ochronnych na 2018 rok. Szczepienia ochronne przeciwko odrze
zgodnie z programem są prowadzone od 1975 roku. Szczepienia
są zalecane młodzieży i dorosłym
nieuodpornionym. Za nieuodpornione uznaje się wszystkie
osoby, które nie chorowały na
odrę oraz wszystkie osoby, które
nie otrzymały dwóch dawek
szczepionki w odstępie 4 tygodni.
Jeśli dorosły szczepiony był
wcześniej preparatem monowalentnym przeciwko odrze to
szczepienie przeciwko odrze
śwince i różyczce należy traktować jako przypominające.
Do tej pory zachorowania i podejrzenia zachorowań na odrę
wystąpiły w: Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Tychach,
Żywcu i Lublińcu. W tym ostatnim odnotowano ognisko tej
choroby – objęło ono cztery osoby. Dwie z nich miały bezpośred-

ni kontakt zawodowy z chorym
na odrę mężczyzną, obywatelem
Ukrainy, który w okresie narażenia na zachorowanie przebywał
w ojczyźnie. Osoby z ogniska, a
także te z bezpośredniej styczności z chorymi, zostały objęte nadzorem epidemiologicznym.
Katarzyna Gwara

Sytuacja epidemiologiczna zachorowań na odrę w województwie śląskim
(na dzień 18 grudnia):
Liczba zachorowań na odrę Liczba osób z objawami klinicznymi, u których
na terenie województwa
podejrzewa się zachorowanie na odrę (w
śląskiego
trakcie badań i w trakcie oczekiwań na badania)
16
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Porady

W święta jedz, ale z głową!
„Zjedz jeszcze kawałeczek”, „Nawet nie spróbowałaś pierożków”, „Wszystko
ma zniknąć ze stołów, komu
ja to robiłam” - znacie to?
Siedzenie w święta przy stołach uginających się od przeróżnych potraw to niemal nasza rodzima tradycja. Jak zatem spędzić ten czas, aby
świąteczne obżarstwo nie dało
nam się we znaki?
Oczywiście, musimy pamiętać
– święta są od świętowania, warto więc trochę wyluzować
i skosztować potraw, które przyrządza się raz do roku. Skosztować nie znaczy pochłonąć
wszystko. Zresztą, już na etapie
przygotowania kolacji wigilijnej
możemy zmniejszyć ich kaloryczność. Pierogi? Zrezygnujmy
ze skwarków. Ryby? To doskonałe źródło zdrowych tłuszczy,
witamin i kwasów, ale możemy
uczynić je niezwykle kalorycznym daniem, jeżeli usmażymy je
w panierce. Podawajmy więc ryby duszone i gotowane. Dobrze
doprawione będą tak samo pyszne, a jednocześnie dużo bardziej
zdrowe.
Warto również zaskoczyć domowników czy gości czymś zdrowym. Nie namawiamy do zamieniania wszystkich potraw na ich
zdrowsze odpowiedniki, ale
niech na stole stoi przynajmniej
jedna zdrowa rzecz w trakcie
świąt, którą możemy spokojnie

zjeść bez wyrzutów sumienia.
Samą kolację wigilijną zacznijmy natomiast od zupy – w zależności od rodzinnych tradycji, albo grzybowej albo barszczyku
z uszkami. Wypełniony ciepłą
zupą żołądek zmieści mniej ciężkostrawnych potraw, po które
sięgniemy później.
Poza tym jedzmy powoli. Delektujmy się smakiem i dokładnie przeżuwajmy kolejne kęsy.
W efekcie zjemy mniej i szybciej
poczujemy uczucie sytości. Pamiętajmy też, aby zwracać uwagę na to, co pijemy – kalorie
znajdujące się w płynach, często niepostrzeżenie trafiają do
naszej diety. Słodkie napoje gazowane i soki owocowe mogą
zawierać ich nawet ponad 400
w jednym litrze. Najlepiej zatem, aby podstawowym płynem, który gasi pragnienie była
woda – w czystej postaci, lub
lekko słodzonej naturalnym sokiem. Oczywiście, kompot wigilijny to podstawa. Wypijmy jednak dwie, trzy szklanki, a nie
cały dzbanek – to, że jest domowy, nie znaczy, że nie może

mieć tony cukru.
Unikajmy również alkoholu
– 1 g czystego etanolu dostarcza
aż 7 kcal! Jeśli alkohol łączy się
ze słodkimi sokami i syropami
kaloryczność dodatkowo wzrasta. Ponadto spożywanie alkoholu sprzyja magazynowaniu tłuszczu. A więc w prostym przeliczeniu, jeden, czy dwa kieliszki wina są w porządku, ale siedem to

już konkretna liczba kalorii.
Pamiętajmy również o aktywności – święta nie powinny upływać wyłącznie na siedzeniu przy
stole. Wybierzmy się na łyżwy
czy spacer – godzina spaceru na
świeżym powietrzu doskonale
wpłynie na samopoczucie i dodatkowo pozwoli spalić ok. 200
kcal, czyli mniej więcej tyle, ile
pochłoniemy, zjadając barszczyk

Wszystkim obecnym
i przysz³ym Klientom
¿yczymy
zdrowych i pogodnych
Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia

z uszkami i porcję piernika. I na
zakończenie, nie przesadzajmy
też w drugą stronę. Umiar jest
w porządku, ale głodzenie się
i zabranianie sobie skończy się
w najlepszym przypadku złym
samopoczuciem, a w najgorszym – atakiem obżarstwa,
w trakcie którego pochłoniemy
pięć razy więcej!
Katarzyna Gwara
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Nagrody prezydenta Częstochowy

Wyróżnieni za pomoc społeczną
Poznaliśmy laureatów nagród prezydenta za działalność społeczną. Podczas uroczystego podsumowania wręczono również certyfikaty
,,Miejsce przyjazne osobom
z
niepełnosprawnością”
i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.
Za działalność społeczną przyznawany jest „Laur Pomocy Społecznej” oraz „Mecenas Pomocy
Społecznej”. Ten pierwszy można otrzymać za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie
pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie
projektów aktywizacji i integracji
społecznej skierowanych do
osób zagrożonych wykluczeniem
i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych
w rozwiązywaniu problemów
społecznych oraz za wspieranie
wolontariatu i innych sektorów
ekonomii społecznej. „Mecenas
Pomocy Społecznej” to z kolei
nagroda przyznawana podmiotom oraz osobom sponsorującym działania w dziedzinie poli-

tyki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
Laur Pomocy Społecznej –
w kategorii osoba fizyczna
otrzymała
Urszula Sprącel-Kudrzyn. Laureatka od 2005
roku zaangażowana jest w pracę
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W latach
2005-2006 zakładała w Częstochowie Klub Pomocy Wzajemnej
‚’Praca’’. W roku 2007 została
kierownikiem Centrum Integracji
Społecznej przy Akcji Katolickiej
Archidiecezji Częstochowskiej.
W 2013 r. utworzyła Fundację Integracji Społecznej „Feniks”, która kontynuuje działalność Centrum Integracji Społecznej. Obecnie działalność CIS dynamicznie
się rozwinęła głównie poprzez pozyskiwanie miejsc pracy dla
uczestników projektu i dobrej
współpracy ze służbami miejskimi (UM, PUP, MOPS, MOSIR).
Laur Pomocy Społecznej –
w kategorii zbiorowej trafił do
Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej,
które jest organizacją pożytku
publicznego działającą na rzecz
ogółu społeczności znajdującej
się w trudnej sytuacji życiowej.
Towarzystwo prowadzi starania
wychowawcze skierowane do
dzieci i młodzieży. Młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych w placówkach prowadzonych przez CZTPS otrzymuje
profesjonalną pomoc terapeutyczną. Udzielane jest wsparcie
oraz interdyscyplinarna pomoc

osobom i rodzinom doznającym
przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Towarzystwo prowadzi:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
Młodzieżowy Ośrodek Leczenia
Uzależnień, Świetlicę Socjoterapeutyczną „Ludki z Blaszanej
Budki”, Placówkę Socjoterapeutyczną „Przystanek Bardo” oraz
Punkt Interwencji Kryzysowej
dla Dzieci „Pikuś”.
Nagrodę Mecenas Pomocy
Społecznej odebrał Krzysztof
Ledwoń – przedsiębiorca, od
1982 roku prowadzi własną
działalność gospodarczą, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany na największych europejskich imprezach branżowych.
Wspiera idee ekonomii społecznej, propaguje przedsiębiorczość
w Częstochowie. Od 2013 r.
współpracuje z Fundacją Integracji Społecznej Feniks. Nagrodzony jako „Przedsiębiorca

Wrażliwy Społecznie” za zaangażowanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz budowanie
przyjaznego środowiska dla aktywacji społecznej oraz zawodowej osób mających trudności na
rynku pracy, szczególnie za promowanie i duży wkład w działania Spółdzielni Socjalnej „Jasne,
że Manufaktura” oraz Centrum
Integracji Społecznej Fundacji
Feniks. Odznaczony m.in. Złotą
Honorową Odznaką za Zasługi
Województwa Śląskiego, Medalem za Zasługi dla Obronności
Kraju, Medalem za Szczególne
Zasługi dla Żołnierzy Wojska
Polskiego, Złotą Odznaką Ligi
Obrony Kraju, Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za
zorganizowanie wystawy „Husaria broń wschodu”.
W czasie spotkania wręczono
również certyfikaty „Miejsce
przyjazne osobom z niepełnosprawnością” oraz „Miejsce

przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Certyfikat ,,Miejsce
przyjazne osobom
z niepełnosprawnością”
l Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Podatków i Opłat, al.
Wolności 30,
l Fundacja Mozaika,
l SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej.
Certyfikat „Miejsce
przyjazne rodzinom
z dziećmi”
n Miejskie Przedszkole nr 5 im.
Jana Kilińskiego,
n Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi
Panny Oddział Pediatryczny,
n Lodziarnio-Kawiarnia „Caramelito”
n Biblioteka Publiczna im. Wł.
Biegańskiego, Filia nr 10 przy
ul. Michałowskiego 20.
oprac. Katarzyna Gwara
zdj. UM Cz-wa

16.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 21-23 GRUDNIA 2018
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Tych potraw nie może zabraknąć
Według polskiej tradycji
podczas wigilijnej kolacji na
stole powinno znaleźć się
dwanaście potraw. Liczba ta
symbolizuje dwunastu apostołów, którzy zasiedli do ostatniej wieczerzy wraz z Jezusem. Co istotne, każdej z nich
trzeba koniecznie spróbować
– w ten sposób zapewnimy sobie szczęście przez cały rok.
Wigilia jest dniem postnym,
dlatego nasi przodkowie ograniczali się do małego i skromnego
posiłku przed kolacją. Od niedaw-

na obowiązują nowe przepisy kościelne, według których nie należy przestrzegać wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych. Jednak
wielu biskupów zachęca do podtrzymywania polskiej tradycji.
To, co znajdziemy na wigilijnym stole zależy od regionu,
w którym jesteśmy. Według
zwyczaju jednak wśród dwunastu serwowanych potraw muszą być wszystkie płody ziemi.
Dlatego też dania powinny być
przygotowane głównie z ziaren
maku, zbóż, miodu, grzybów
oraz ryb.

Jedną z najbardziej znanych tradycji wigilijnych jest przyrządzanie dwunastu potraw. Mają one symbolizować dwunastu apostołów, a w niektórych regionach kraju także dwanaście miesięcy w roku. Jednak nie zawsze tak było. W tradycji
staropolskiej wieczerza wigilijna składała się z dziewięciu dań
na dworach szlacheckich i jedenastu w pałacach magnatów.
Niegdyś wierzono, że nieparzysta liczba potraw zapewni urodzaj i dostatek w przyszłym roku.

Każdej z nich należy spróbować, by zapewniło to szczęście
na cały rok, aż do następnej
wigilijnej kolacji. Kto zrezygnuje choć z jednego dania,
pozbawi się w nadchodzącym
roku jednej przyjemności.
Lista dań na tej wyjątkowej
wieczerzy jest długa. W każdym domu podaje się je według obowiązującej w nim tradycji, w innych zestawach.
Dlatego też w niektórych jest
zupa grzybowa, a w innych
barszcz czerwony.
Poza tym mamy tradycyjne
dania wytrawne. Wśród nich
wymienić można: pierogi
z kapustą i grzybami, krokiety z grzybami, barszcz z uszkami, barszcz biały, zupę
grochową z grzankami, zupę
grzybową, zupę rybną, kapustę z grochem, kapustę z grzybami, ryby smażone, ryby
w galarecie, kulebiaki, gołąbki, rybę po grecku, śledzie, tatar rybny, kaszę z grzybami,
paszteciki z grzybami, faszerowane pieczarki, świeży domowy chleb, pieczone ziemniaki.

W niektórych rejonach Polski w wigilijnym menu honorową
pozycję zajmuje... czosnek. W południowo-wschodniej części
kraju po dzieleniu się opłatkiem, domownicy sięgają po czosnek, który następnie spożywają razem z chlebem i solą. Według tradycji, czosnek jest symbolem zdrowia, a w połączeniu
z chlebem i solą gwarantuje domostwu obfitość.
Oprócz tego na wigilijnym
stole nie może zabraknąć czegoś na słodko – wśród najpopularniejszych dań wymienić można kluski z makiem, kutię, makówki, piernik, sernik, makowiec, jabłka pieczone i chałkę.

Potrawy podawane na
wigilijnym stole według
wierzeń mają znaczenie
symboliczne:   
Chleb – zapewnia dobrobyt
i początek nowego życia. Jego obecność wśród pozostałych wigilijnych dań ma zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku.
Ryba – ma znaczenie religijne,
znak
ryby
przypomina
o chrzcie, zmartwychwstaniu i nieśmiertelności, symbol wolności i harmonii, potrawy z ryb zapewnią zdro-

wie i dostatek.
Kapusta - ochroni od złego
i przyciąga dostatek, kapusta z grochem lub z grzybami może przyciągnąć zdrowie i wzmacniać płodność.
Grzyby - w wielu wierzeniach
uznawane za pokarm bogów,
mają także ułatwiać kontakty ze światem zmarłych.
Mak – symbol płodność i dostatku.
Orzechy – symbole mądrości,
pieniędzy i płodność, jedzone w wigilię chronią przed
bólem zębów przez cały rok.
Barszcz – buraki zapewnią
długowieczność i urodę.
Kompot z suszu – gruszki zapewniają długowieczność,
jabłka miłość i zdrowie, natomiast suszone śliwki odpędzają złe moce.

Dietetyczka Agnieszka Szafrańska radzi
Oczaruj gości dietetycznym piernikiem
Chcesz zaskoczyć swoich gości? Zaserwuj im pomarańczowy piernik! Nie
dość, że jest pyszny to daleko mu do bomby kalorycznej.
Piernik pomarańczowy
Składniki:
Czekolada gorzka 10g (2 kostki) – 55kcal
Jajko 50g (1 sztuka) – 60 kcal
Mąka pszenna, typ 750 60g (4 łyżki) – 205 kcal
Miód 5g (1 łyżeczka) – 16kcal
Sok z pomarańczy 12g (2łyżki) - 4 kcal
Proszek do pieczenia 2g (1/2 łyżeczki) – 0 kcal
Przyprawa do piernika 6g (2 łyżeczki) – 0 kcal
Sposób przygotowania:
W pojemniku na niskich obrotach miksera ubić jajko. Dodać miód i po
chwili sok z pomarańczy naturalny. Kiedy masa będzie jednolita wsypać
proszek do pieczenia, przyprawy, a na koniec mąkę i ponownie zmiksować. Ciasto przełożyć do pojemnika dostosowanego do gotowania na
parze. Ciasto gotować w parowarze około 40 minut. Ostudzony piernik
udekorować startą bądź roztopioną czekoladą.

Zdrowych i pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wszystkim swoim Goœciom
¿yczy restauracja
Spichlerz

Katarzyna Gwara
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GUS informuje

Więcej mieszkań
niż przed rokiem
– W ciągu jedenastu miesięcy oddano do użytku więcej mieszkań niż przed rokiem – informuje Główny
Urząd Statystyczny. Wzrosła
również liczba mieszkań, na
których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęto.
Według wstępnych danych,
w okresie styczeń-listopad bieżącego roku oddano do użytkowania 163,8 tys. mieszkań.
To o 2,5% więcej niż przed rokiem. Inwestorzy dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form budownictwa deweloperzy i inwestorzy indywidualni - oddali do użytkowania odpowiednio 98,2 tys.
mieszkań (4,4% więcej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku) i 60,0 tys. mieszkań (1,2% mniej). W ramach
tych form budownictwa, wybudowano łącznie 96,5% ogółu
mieszkań oddanych do użytkowania w okresie jedenastu
miesięcy (z tego deweloperzy
wybudowali 59,9%, a inwestorzy indywidualni 36,6% mieszkań). Więcej mieszkań niż
przed rokiem oddano do użytkowania również w budownictwie spółdzielczym (2,5 tys.
wobec 2,0 tys.). W pozostałych
formach budownictwa (spo-

łeczne czynszowe, komunalne
i zakładowe) łącznie oddano do
użytkowania 3,2 tys. mieszkań. Ten wyniki jest również
wyższy w porównaniu do zeszłorocznego - o około 3,2%.
– Powierzchnia użytkowa
mieszkań oddanych do użytkowania w ciągu jedenastu
miesięcy 2018 r. wyniosła 14,9
mln m2, czyli o 0,6% więcej niż
w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
W tym samym okresie przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania zmniejszyła się
o 1,8 m2 - do poziomu 91,0
m2 – informuje GUS.
Poza tym w ciągu jedenastu
miesięcy wydano pozwolenia
lub dokonano zgłoszenia z projektem budowy 237,7 tys.
mieszkań. To o 2,9% więcej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku - Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem (146,9 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (85,8 tys.).
Łącznie w ramach tych form
budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 97,9% ogółu mieszkań (z tego deweloperzy 61,8%,
a inwestorzy indywidualni
36,1%) - podaje GUS. Z kolei
więcej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku odnoto-

Od stycznia do listopada rozpoczęto też budowę 210,8 tys.
mieszkań. To o 8,8%, więcej
niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku. Deweloperzy
rozpoczęli budowę 123,7 tys.
mieszkań, a inwestorzy indywidualni 82,4 tys. mieszkań.
Z kolei mniej mieszkań, któ-

wano mieszkań, na których
budowę wydano pozwolenia
lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1,5 tys.
mieszkań wobec 1,4 tys.), natomiast mniej (3,5 tys. mieszkań wobec 4,8 tys.) w pozostałych formach budownictwa.
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rych budowę rozpoczęto (w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku) odnotowano w budownictwie spółdzielczym (2,2 tys. mieszkań wobec
2,5 tys.) oraz w pozostałych
formach budownictwa (2,6 tys.
mieszkań wobec 3,2 tys.).
Katarzyna Gwara

Czêstochowa
ul. Garibaldiego 22
tel. 34 324 26 79, kom. 601 190 977
e-mail: biuro@metalkaz.pl www.sklep-metale.pl
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metale kolorowe

rury
profile
elementy balustrad

Dziekujac Panstwu serdecznie
za dotychczasowa wspólprace,
pragniemy zlozyc zyczenia
cieplych i rodzinnych
Swiat Bozego Narodzenia
oraz samych sukcesów
w nadchodzacym
Nowym 2019 Roku

przy wiêkszych zamówieniach - transport GRATIS!!!

ZAK£AD KAMIENIARSKI
42-160 Krzepice
ul. KuŸniczka 20a

Mieczys³aw Nicpoñ

tel. 34 317 54 18, 691 609 060, 601 43 79 38
e-mail: mienic@wp.pl

WYKONUJEMY PRACE Z:

marmuru
granitu
l wapienia
l trawertynu
l kwarcytów
l piaskowców
l onyxów
l alabastrów
i innych kamieni
l
l

42-200 Czêstochowa, ul. Równoleg³a 68
tel. 34 363 09 67, kom. 502 274 909
www.centrumwag.pl
biuro@centrumwag.pl

SPRZEDA¯, MONTA¯, NAPRAWA, DORADZTWO

WAGI: samochodowe, sklepowe i inne
Wszystkim Klientom ¿yczymy
zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wielu sukcesów
w Nowym 2019 Roku

Jesteœmy autoryzowanymi
wykonawcami spieków
kwarcowych „Laminam”,
blatów „Dekton”
oraz kwarco-granitów
„Silestone”

www.pieknokamienia.pl

Zamów us³ugê
ul. Dêbowa 26 / 28
42-207 Czêstochowa

suezpoludnie@suez.com
Tel. 343 616 019
Fax: 343 616 156
Kontakt: 797 605 930
690 182 277
690 192 274

a my zajmiemy siê Twoimi odpadami
odbiór odpadów
przemys³owych
i niebezpiecznych
oraz odpadów
medycznych

wywóz nieczystoœci
p³ynnych,
toalety przenoœne

us³ugi
zamiatania
mechanicznego
wywóz odpadów
poremontowych
i gruzu

Wszystkim mieszkañcom
¿yczymy zdrowych
i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
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Zapach lasu w całym domu
Zapach choinki nieodłącznie wpisuje się w świąteczny klimat. Żywe
drzewka iglaste, pachną niesamowicie, lasem i naturą. Jak sprawić, aby
piękny aromat roznosił się w naszym domu?
Przede wszystkim należy pamiętać, że najładniej i najbardziej intensywnie pachą jodła i sosna, nieco mniej wyraziście świerk. I to właśnie na te
drzewka warto postawić, jeśli decydujemy się na żywą choinkę. Jeśli mamy
natomiast sztuczną, porozstawiajmy po domu wazony i dzbany ze świeżo
ściętymi gałązkami tych iglaków. Oczywiście można również wspomóc się
nieco mniej naturalnymi metodami. I nie mamy tu na myśli odświeżaczy w
sprayu o zapachu sosny. Najlepiej postawić na specjalne olejki eteryczne
jodłowe, sosnowe bądź jałowcowe. Kilka kropel należy wlać do kominka
zapachowego i delektować się pięknych aromatem. Dobrym pomysłem są
także świeczki zapachowe rozprowadzające subtelny zapach świąt.
Katarzyna Gwara
pl. Daszyñskiego 9/10, Czêstochowa
tel./fax 34/36 56 115, kom. 602 346 582
www.roltex.pl
biuro@roltex.pl

ROLETY

– ZEWNÊTRZNE

(producent)

– materia³owe

¯ALUZJE

– pionowe, poziome

Wszystkim Klientom
¿yczymy
serdecznych œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
otulonych œniegiem
i ciep³em rodzinnym
oraz wiele szczêœcia
w Nowym Roku 2019
MARKIZY i MOSKITIERY

SKŁADY BUDOWLANO - OPAŁOWE

Zdrowych, pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i wszelkiej pomyœlnoœci
w Nowym 2019 Roku
Klientom, Pracownikom
i ich Rodzinom
¿ycz¹ Zarz¹d i Dyrekcja
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W czasie świąt

Obowiązkowo kwiaty!
Święta Bożego Narodzenia
kojarzą się z wyjątkową oprawą. Mieszkanie musi być więc
obowiązkowo
posprzątane
i pięknie udekorowane. Poza
tradycyjnymi ozdobami, warto postawić też na rośliny doniczkowe. Cyklamen, azalia,
grudnik i oczywiście gwiazda
betlejemska sprawią, że w naszym mieszkaniu zapanuje
wyjątkowy nastrój.
Ta ostatnia, zwana inaczej
wilczomleczem nadobnym lub
poinsecją wnosi do świątecznego
domu kolor i niezwykłą atmosferę. Nic dziwnego więc, że w ostatnim czasie - obok choinki - stała
nieodzownym elementem świąt
Bożego Narodzenia, potęgując
ich magiczny klimat. W warunkach naturalnych występuje ona
na obszarze prawie całej Ameryki
Środkowej jako krzewy dochodzące nawet do 3 metrów wysokości! Nasze gwiazdy betlejemskie są nieco mniejsze. Dostępne
są w wielu kolorach i kształtach.
Można znaleźć okazy, nie tylko
klasyczne czerwone, ale również
różowe, białe, kremowe, a nawet
żółte o okrągłych czy spiczastych
liściach. Ostatnio również pojawiły się egzemplarze o przykwiatkach nakrapianych, liściach zielonych z białymi obrzeżami bądź
pofałdowanymi przykwiatkami.
Kiedy już zdecydujemy się na
konkretną gwiazdę betlejemską,
przy jej zakupie powinniśmy
zwrócić uwagę na kilka istotnych

szczegółów. Oznaką zdrowia rośliny jest świeży wygląd oraz
mocne, zielone liście pozbawione
jakichkolwiek defektów. Przed
zakupem należy sprawdzić czy
żółte i zielone kwiaty pomiędzy
kolorowymi przylistkami są
w pąku. Słabe, zwisające liście
i wysuszone korzenie świadczą
o złym stanie rośliny. Gwiazda
betlejemska źle znosi zimno i jest
wrażliwa na przeciągi. Dlatego
też przy zakupie należy jedynie
brać pod uwagę te poinsecje, które stały z dala od drzwi. Podczas
zakupu trzeba ją otulić papierem
i jak najszybciej przetransportować do ciepłego pomieszczenia.
Gwiazda najlepiej rozwija się
w jasnym miejscu. Jej korzeniom
zdecydowanie szkodzi wilgoć lub
stojąca na dnie doniczki woda,
powodująca żółknięcie liści,
a w konsekwencji ich całkowite
opadanie. Roślinę należy więc
podlewać umiarkowanie.
Niestety, gwiazda betlejemska ma to do siebie, że dość
szybko przestaje być atrakcyjna. Po kilku tygodniach jej
kwiatki bledną, a liście opadają.
Wtedy zdecydowana większość
z nas pozbywa się rośliny – zupełnie niesłusznie. Jeśli zadbamy o nią w odpowiedni sposób,
będzie cieszyć nasze oko w przyszłym roku. Jak to zrobić? Pod
koniec lutego, gdy roślina zaczyna przekwitać, należy stopniowo ograniczyć podlewanie
i przenieść ją w chłodniejsze
miejsce (o temperaturze 14–16

st. Celsjusza). Następnie należy
ją przyciąć, skracając jej pędy
do wysokości około 10 cm. Co
ciekawe, w tym czasie roślina
nie potrzebuje ani światła, ani
wody. Po około dwóch miesiącach możemy przesadzić ją do
świeżego podłoża i umieścić
w ciepłym i widnym, ale nie
bezpośrednio nasłonecznionym, miejscu. Konieczne są też
odpowiednie zabiegi pielęgna-

cyjne – taką roślinkę należy obficie
podlewać ciepłą
i odstaną wodą,
aby zaczęła rosnąć. Po kilku tygodniach, należy
„zafundować” jej
nawóz do roślin
o dekoracyjnych liściach i zapewnić, jak
najwięcej wilgoci w powietrzu. Gdy wytworzy
młode pędy z 4–5 liśćmi,
trzeba ją przyciąć, co spowoduje jej silniejsze rozkrzewienie.
We wrześniu można już przygotowywać roślinę na Boże Narodzenie – należy jej skracać

19.

dzień, wynosząc do
ciemnych pomieszczeń lub nakrywając czarną tkaniną
bądź kartonem
(musi być w ciemnościach
przez
około 14 godzin
w ciągu doby). Musimy również ograniczyć jej podlewanie
i zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu,
w którym się znajduje. Po
mniej więcej dwóch miesiącach
odkrywamy poinsecję na stałe,
nawozimy (co 2 tygodnie) i czekamy aż zakwitnie!
Katarzyna Gwara
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Najbardziej rozpoznawalny symbol świąt
W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, uważane jest za symbol
życia i odradzania się, trwania i płodności. Jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku, lecz prawdopodobnie już wcześniej występowało jako rajskie „drzewo poznania dobra i zła” w misteriach
o Adamie i Ewie, wystawianych w wigilię Bożego Narodzenia.
Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka
i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego
drzewa). Choinki szybko stały się popularne w protestanckich Niemczech.
Początkowo były wieszane pod sufitem, czubkiem do dołu. Co ciekawe, to
również w Niemczech powstały pierwsze sztuczne świąteczne drzewka.
„Choinki” wytwarzano z wykorzystaniem farbowanych gęsich piór.
Nieco później choinkowy obyczaj przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach Europy Północnej i Środkowej. W XIX wieku
choinka spopularyzowana została w Anglii i Francji, a potem w krajach
Europy Południowej. Dziś jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem
świąt Bożego Narodzenia.
Katarzyna Gwara

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wszystkim naszym obecnym i przysz³ym klientom
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia

Najwiêkszy dystrybutor tekstyliów technicznych

SP. Z O.O.
Wszystkim naszym Klientom ¿yczymy
zdrowych i pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœliwego Nowego Roku 2019

Tkaniny Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 2, 42-280 Czêstochowa
tel. 34/ 361 85 60, 34/ 361 88 57, 504 285 350
www.sklep.tkaniny.info.pl
email: biuro@tkaniny.info.pl
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Program mieszkaniowy

Kara za wprowadzanie
w błąd
Możesz otrzymać mieszkanie, mając zaledwie 5 tysięcy
– kusiła spółka Polski Społeczny Program Mieszkaniowy w ulotkach i na stronie
internetowej. W rzeczywistości uczestnik programu po
latach miał zyskać jedynie
możliwość zakupu nieruchomości na preferencyjnych
warunkach. Zdaniem Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów świadomie wprowadzała więc w błąd.
Spółka Polski Społeczny Program Mieszkaniowy (dawniej
Deveres) z Rzeszowa sprzedawała pakiety uczestnictwa w
programie „Twoje mieszkanie”.
Klient mógł wybrać jeden z czterech wariantów. Informacje z
ulotek i strony internetowej jednoznacznie sugerowały, że po
wpłacie 5, 10, 20 lub-30 tys. zł
i upływie odpowiednio 19, 15,
11 lub 9 lat uczestnik otrzyma
lokal o powierzchni 42-56 m.
kw. i o wartości 200-240 tys. zł.
Jak to możliwe? - Kupujemy
mieszkania w cenach hurtowych i sprzedajemy w cenach
rynkowych. Różnica daje zysk.
Zyskiem dzielimy się z uczestnikami programu. Pod koniec
umowy dostajesz mieszkanie o
wartości 200 tysięcy – tłumaczyła spółka w reklamach.
Informacje te były sprzeczne
z ogólnymi warunkami uczestnictwa, które były częścią
umowy.

- Polski Społeczny Program
Mieszkaniowy
wprowadzał
konsumentów w błąd. Nie było
możliwe, żeby otrzymali mieszkania na warunkach z reklamy, czyli np. tylko po wpłacie 5
tys. zł i upływie 19 lat. Nieprawdziwe były też informacje
na temat dzielenia zysków z
programu między jego uczestników – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Drugi zarzut UOKiK dotyczył tego, że spółka prowadziła
działalność w formie systemu
konsorcyjnego. Gromadziła
wpłaty konsumentów i zarządzała ich pieniędzmi w ramach
grupy, która została utworzona w celu sfinansowania
mieszkań dla jej członków. Taka działalność jest nieuczciwą
praktyką rynkową i jest zakazana.
Urząd nałożył na spółkę 12
tys. zł kary i nakazał jej zaprzestania nieuczciwych praktyk. Decyzja nie jest ostateczna.– W przypadku uprawomocnienia się decyzji, może
ona stanowić prejudykat przy
dochodzeniu indywidualnych
roszczeń przez konsumentów.
Oznacza to, że będą się mogli
na nią powołać przed sądem –
dodaje prezes UOKiK Marek
Niechciał.
UOKiK zawiadomił o działalności spółki Komisję Nadzoru
Finansowego.
Katarzyna Gwara

P£YTKI CERAMICZNE

l WYPOSA¯ENIE

£AZIENEK
PROJEKT 3D GRATIS
l PROFESJONALNE DORADZTWO
DARMOWY TRANSPORT

Wszystkim naszym Klientom
¿yczymy zdrowych i pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

42-216 Czêstochowa
ul. Równoleg³a 68
(salon Fachowiec)
biuro@cer-projekt.pl
cer-projekt
www.cer-projekt.pl
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www.kadex-tlumiki.pl

Wszystkim naszym Klientom
¿yczymy
zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

t³umiki-mechanika-wulkanizacja

n t³umiki
n katalizatory
n filtry FAP/DPF
n diagnostyka
komputerowa

Czêstochowa
ul. Traugutta 16
tel. 34 / 322-32-99
ul. Bohaterów Katynia 2

Wszystkim Klientom
¿yczymy zdrowych
Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia,
udanego Sylwestra
oraz wielu sukcesów
w Nowym Roku 2019

kadex@kadex-tlumiki.pl

www.prawojazdykarol.pl

Centrala
42-226 Czêstochowa
ul. Pu³askiego 76/80
tel. 34 361-30-15
fax 34 361-16-06

NIEZAWODNE SYSTEMY FITRACYJNE
BEZPRZEGUBOWE WYCIERACZKI
BEZPIECZNE UK£ADY HAMULCOWE
SOLIDNE ELEMENTY ZAWIESZENIA

EUROPEJSKA JAKOŒÆ - BEZPIECZNY WYBÓR
Zdrowych i pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
udanego Sylwestra
oraz wielu sukcesów w Nowym
Roku 2019 wszystkim Klientom
i wspó³pracownikom
¿yczy HURTOWNIA
EDPOL

Filia Mys³owice
41-400 Mys³owice
ul. Obrze¿na Pó³nocna 15
tel. 32-222-22-99
fax 32 222-23-34

Filia £ódŸ
94-303 £ódŸ
ul. Konstantynowska 34
tel. 42 640-49-41/42
fax 640-49-43

FIlia Bielsko-Bia³a
43-300 Bielsko-Bia³a
ul. Komorowicka 110
tel. 33 818-46-63/64
fax 33 818-46-65
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Autostrada

A1 połączy Bałtyk z południem Polski
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg, który ma na celu
wyłonienie wykonawcy ostatniego, brakującego odcinka
autostrady A1 - między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem.
Postępowanie
prowadzone będzie w nowej
formule skracającej czas trwania formalności. Termin składania ofert to 21 stycznia
przyszłego roku.

wstępnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym niepodleganiu wykluczeniu. Weryfikacja
podmiotowa, przed wyborem
oferty najkorzystniejszej, na
podstawie wszystkich przedłożonych dokumentów, dotyczy
szczególnie tego wykonawcy,
którego oferta zostanie najwyżej
oceniona – czytamy w wyjaśnieniu GDDKiA.
Katarzyna Gwara

dzie się składał z 2 jezdni, każda
po 3 pasy ruchu o szerokości
3,75 m każdy, pasa awaryjnego o
szerokości 3 m i pasa dzielącego
o szerokości 5 m. Nowa trasa będzie miała nawierzchnię betonową, co radykalnie podniesie jej
trwałość. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych nawierzchnia powinna służyć przez kolejne 30 – 40 lat.
Dzięki nowej trasie znacznie łatwiejszy będzie dostęp do polskich portów na Bałtyku nie tylko
dla mieszkańców Polski ale także
dla przedsiębiorców z Czech, Słowacji, czy Węgier. Zdaniem GDDKiA to znacznie podnosi konkurencyjność polskich portów i będzie mieć znaczący wpływ na relacje gospodarcze z naszymi południowymi sąsiadami.

Nowe rozwiązania
Przy tej okazji warto wspomnieć, że GDDKiA wprowadza
nowe standardy i rozwiązania,
których celem jest skrócenie

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
 specjalizacja Citroën 

sprzeda¿ czêœci
wymiana t³umików
bezgotówkowa likwidacja szkód
komunikacyjnych
naprawa powypadkowa
wszystkich marek
samochodów
wynajem auta zastêpczego

Krzysztof Siudeja

ul. Jasnogórska 214, Bia³a, 42-125 Kamyk
e-mail: siudeja@gmail.com
tel. 34 362 75 51, kom. 601 928 931, 601 889 884

Wszystkim naszym Klientom
¿yczymy wspania³ych
œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
spêdzonych
w ciep³ej,
rodzinnej
atmosferze,
samych
szczêœliwych dni
w nadchodz¹cym
2019 roku
oraz
szampañskiej
zabawy
sylwestrowej

OLEJ OPA£OWY
HURT - DETAL - TRANSPORT

NOWOŒÆ
Jedyna w mieœcie
Myjnia bez wysiadania!

Czêstochowa, ul. ¯yzna 1, tel. (34) 365 92 12

Wszystkim naszym Klientom
dziêkujemy oraz ¿yczymy
zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœcia
w Nowym Roku 2019

Najlepsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

AUTO-Z£OM

Zeskanuj ten znacznik na IG

ZAŒWIADCZENIA I GOTÓWKA
„OD RÊKI”

Przetarg na ostatni odcinek
autostrady
Budowa zarówno tego, jak i
pozostałych - już będących w realizacji - odcinków jest ostatnim
brakującym fragmentem autostrady A1 w Polsce. Po jej ukończeniu całkowita długość tej trasy wyniesie ok. 570 km.
Trasa A1 między węzłami
Piotrków Trybunalski Południe a
Kamieńsk, podobnie jak w przypadku pozostałych fragmentów
autostrady w stronę woj. śląskiego, czyli odc. C i D, będzie biegła
śladem obecnej DK1. W miejsce
dwóch pasów ruchu w każdym
kierunku, pojawią się po trzy pasy dla każdej jezdni. Znikną,
wszystkie
jednopoziomowe
skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1 z najważniejszymi szlakami regionu, pojawią się bezkolizyjne węzły. Tak
będzie w chociażby w przypadku
skrzyżowania w Kamieńsku autostrady A1 z droga wojewódzką
DW484.
Przekrój nowej autostrady bę-

procedury wyboru wykonawców
w ogłaszanych postępowaniach
przetargowych. Są to m.in. kryteria oceny ofert, niezależne od
warunków udziału w postępowaniu. - To pozwoli na korzystanie z procedury odwróconej w
postępowaniach przetargowych
w sposób dużo bardziej efektywny niż dotychczas. Procedura
odwrócona polega na ocenie w
pierwszej kolejności samych
ofert. Wszyscy wykonawcy są
zobligowani do złożenia jedynie

 KASACJA POJAZDÓW
 SPRZEDA¯ CZÊŒCI U¯YWANYCH
 SERWIS OGUMIENIA
– OPONY NOWE I U¯YWANE
 KLIMATYZACJA
– NAPE£NIANIE I ODGRZYBIANIE

Ñ,
ZWO
ZAD DZIEMY D
YJE MOCHÓ
PRZ
A
ÓJ S NIE!
W
PO T EZP£AT
B

PPHU FUNDAMENT Robert Mañczyk
42-133 Wêglowice, Czarna Wieœ, ul. S³oneczna 73

kom. 600

243 067, 606 262 748, tel. 34 318 11 85
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O NAS:

AUTO DLA KA¯DEGO
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!
SKODA OCTAVIA
1,6Tdi, rok prod. 2014
kraj., I – wł., serwis, F.
VAT

39.800 zł

- skup - sprzeda¿
- zamiana - kredyty
- leasing

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486
KIA SPORTAGE
1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon

 47.900 zł

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

 28.900 – 33.900 zł

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

KIA VENGA 1,4E,90kM
rok prod. 2010, kraj.,
I wł.

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



25.900 zł

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


42.800 zł





48.900 zł

32.900 zł

RENAULT KADJAR
1.2 E, rok prod. 2016,
kraj.,I – wł., F-ra VAT



64.900 zł

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziêkowaæ
za dotychczasow¹ wspó³pracê
oraz z³o¿yæ Naszym Klientom,
Przyjacio³om i Sympatykom
moc gor¹cych ¿yczeñ, zdrowia,
szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci
Wybrane samochody na dzień 20 grudnia 2018 r.

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
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
2.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
9.800 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2008
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,

21.800 zł
kraj., serwis.
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod. 2009, I – wł. 32.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I –właśc., F. VAT
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
39.900 zł
I – wł.
6.700 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n LAND ROVER RANGER 2.8 D, rok prod. 2007 36.900 zł
14.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

59.900 zł

n
n
n

I – wł. 24.900 zł

n

n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,

4x4, kraj., I – wł., F. VAT

n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
n OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł.
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM

12.800 zł

31.800 zł
18.900 zł
35.900 zł
25.900 zł

n
n
n
n

11.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
13.600 zł
OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo
10.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2008
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
9.900 zł
RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008
23.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
8.900 zł
SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj.,
19.800 zł
I – wł.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
29.900 zł
kraj., I – wł.
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
18.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,
15.900 - 18.900 zł
rok prod. 2006 - 2009, 5 szt.
3.800 zł
VW POLO 1.6 E, rok prod. 1994
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
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Statystyki w Polsce

Jeździmy młodszymi
samochodami
Średni wiek samochodów
zarejestrowanych w Polsce
wynosi ponad 13 lat – tak
wynika z najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA. Mimo że nadal na
naszych drogach możemy
spotkać jedne z najstarszych
pojazdów w całej Unii Europejskiej, jednak jak wskazuje
ekspert Polskiego Związku
Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), nastąpiła pozytywna zmiana - jeszcze rok
temu ten wskaźnik wynosił
ponad 17 lat.
Opublikowany przez ACEA
raport pokazuje, że znajdujemy
się na 17 miejscu wśród 25 monitorowanych krajów. Polacy
jeżdżą jednymi z najstarszych
samochodów w Europie, ale
w ciągu zaledwie 12 miesięcy
nastąpiła znacząca zmiana, jeśli chodzi o wiek naszych pojazdów. - Dane ACEA pokazują, że

z polskich salonów w pierwszym półroczu br. wyjechało ponad 273 tys. nowych samochodów osobowych, czyli o 10,5
proc. więcej niż rok wcześniej –
mówi Daniel Aleks, ekspert Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), Dyrektor Operacyjny Arval Polska.
– Należy jednak pamiętać, że
już od dłuższego czasu większość nowych aut w naszym
kraju jest kupowane przez firmy i to one wpływają w dominującym stopniu na ogólny
wzrost liczby aut sprzedawanych w salonach. W związku
z tym, także za obniżenie przeciętnego wieku samochodu zarejestrowanego w Polsce odpowiadają przede wszystkim firmy. Nadal jednak na jeden zarejestrowany w naszym kraju
nowy samochód przypada 6
używanych. Równocześnie, dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pokazują,
że struktura wieku aut używa-

nych w czasie minionych 12
miesięcy się nie zmieniła. Niestety, jeśli Polak kupuje samochód używany, to najczęściej
jest to pojazd starszy niż 10 lat.
Ponad 2/3 Polaków szuka
swojego auta w tzw. drugim
obiegu, czyli na rynku wtórnym. Od stycznia do listopada
2018 roku ponad 54 proc.
pierwszych rejestracji używanych samochodów, a więc sprowadzonych w tym roku zza granicy, dotyczyło pojazdów starszych niż 10 lat. Import aut
z rynku wtórnego rośnie w Polsce lawinowo, w okresie styczeń
- listopad 2018 zarejestrowano
o 7 proc. więcej importowanych
samochodów niż w analogicznym czasie rok wcześniej. Eksperci prognozują, że do końca
tego roku na polskich drogach
może pojawić się ponad 1 mln
używanych samochodów sprowadzonych zza granicy. Najczęściej sprowadzamy samochody
z Niemiec. 
Katarzyna Gwara

ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE PRZEGL¥DY AKUMULATORÓW!!!
Czêstochowa, ul. Ogrodowa 61; tel. 34 324 06 09 (doje¿d¿amy do klienta)

Firm
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A K U M U L ATO RY K L I M AT Y Z A C J A
TURBOSPRÊ¯ARKI

WESO£YCH ŒWI¥T ¯YCZY

Auto Idziak Centrum

ie

Wszystkim Klientom ¿yczymy zdrowych
i pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wiele szczêœcia w Nowym 2019 Roku

www.anoda.com.pl

TURBOSPRÊ¯ARKI
CHIPTUNING
DPF EGR OFF

MECHANIKA, DIAGNOSTYKA
SERWIS

ch
y
³
o
Wes i¹t
Œw

HAMOWNIA DROGOWA INSORIC
Cz-wa, ul. Warszawska 364, tel. 518 094 672

OPONY
GEOMETRIA
www.idziak.com.pl KLIMATYZACJA
ELEKTRONIKA
tel. 34 361 87 61
ul. Festynowa 26b
MECHANIKA
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Kierowco

Uważaj na pieszych!
Zima to trudny czas, nie tyl- jezdnię bez upewnienia się, czy
ko dla kierowców, ale również nie spowoduje to zagrożenia bezdla pieszych. Wielu nie zdaje pieczeństwa w ruchu.
Katarzyna Gwara
sobie sprawy, że światła reflektorów samochodowych nie zawsze dobrze oświetlą ich syl- Przy prędkości uderzenia pojazdu
w pieszego wynoszącej:
wetkę, zwłaszcza, jeśli mają na
sobie ubranie w ciemnych kolo- 30 km/h pieszy ma ponad 90% szans
na przeżycie wypadku,
rach. Ważne jest więc korzystanie z elementów odblaskowych. 50 km/h pieszy ma 40 do 60% szans
na przeżycie wypadku,
70
km/h pieszy nie ma prawie żadElementy odblaskowe znacząnych szans na przeżycie wypadku.
co poprawiają widoczność pieszego. Kierujący ma więcej czasu na
wykonanie manewru wymijania
bądź hamowania, w sytuacji gdy
dostrzeże postać na drodze.
Oferta dla warsztatów – serwisów dotycz¹ca wspó³pracy w zakresie
Oczywiście nie zwalnia to kierowców z myślenia za kierownicą.
napraw – regeneracji elementów silnikowych takich jak:
Należy wziąć pod uwagę, że poruszający się poboczem piesi – ze
względu na zapadający zmrok
G³owice silników spalinowych
i zmienne warunki pogodowe –
Naprawy bloków silnikowych
mogą być słabo widoczni. Szczególnie w rejonie przejść dla pieRegeneracja korbowodów
szych, kierowcy powinni paSzlifowanie wa³ów korbowych
miętać, że pieszy może pojawić
się w pobliżu w każdej chwili.
Us³ugi spawalnicze (aluminium,
Siedzący za kierownicą, zbliża¿eliwo, stal)
jąc się do przejścia dla pieszych,
ma obowiązek zachować szczególKapitalne remonty silników
ną ostrożność i ustąpić pierwTransport
szeństwa osobie znajdującej się
na przejściu. Ponadto, jeśli skręca
ul. Przybyszewskiego 14
Wszystkim naszym Klientom ¿yczymy
w drogę poprzeczną, jest obowią42-200 Czêstochowa
zany ustąpić pierwszeństwa piewspania³ych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
szemu przechodzącemu na skrzytel. 34 363-44-28,
żowaniu przez jezdnię drogi, na
spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze,
601-405-618, 601 653 771
którą wjeżdża.
e-mail: info@autoszlif24.pl
samych szczêœliwych dni w nadchodz¹cym roku
Każdy pieszy powinien jednak
mieć świadomość, że fakt korzyoraz szampañskiej zabawy sylwestrowej
stania z wyznaczonego przejścia
nie upoważnia do wchodzenia na

Micha³ Mroziñski

Firma Cooper Standard Czêstochowa

¿yczy wszystkim swoim Pracownikom,
Kontrahentom oraz Mieszkañcom Czêstochowy
zdrowych, spokojnych, rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœliwego,
i pe³nego sukcesów
Nowego Roku 2019!
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Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe

Ten, kto zakochał się w motocyklach, jest wierny
tej pasji przez całe życie...

Kalendarium:

Podsumowanie roku to już
tradycja w siedzibie Częstochowskiego Towarzystwa Motocyklowego w Częstochowie.
Honorowym gościem tego wydarzenia był Prezydent Miasta
Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk. Nie mogło oczywiście
zabraknąć pasjonatów jednośladów i przyjaciół CTM.
Wśród zaproszonych gości byli
między innymi Komandor Marynarki Wojennej Roman Patorski,
Prezes Włókniarz Częstochowa
Michał Świącik, Przewodniczący
Rady Miasta Zdzisław Wolski,
Prezes TBS Paweł Konieczny, Dyrektor Zespołu Szkół im.B. Prusa
Dariusz Rataj, radny Dariusz

utrzymanie tej fantastycznej,
uszanowanej tradycji i ogromnie

Kampinos. – Jesteśmy motocyklistami, dziedzicami tamtych dokonań, sukcesów, spadkobiercami pasji a naszym celem jest

istotnej społecznej historii, chroniąc ją przed zapomnieniem oraz
propagując ją w naszym codziennym życiu. Ten, kto raz zakochał

Andrzej Czerwiński, syn Zenona – żołnierza Armii Krajowej, walczącego podczas II wojny światowej w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Dla znajomych „Jędrek”. Na motorze jeździ już od 50 lat. Dzisiaj
Andrzej Czerwiński to przedsiębiorca i społecznik, mieszkaniec dzielnicy Lisiniec. Zawsze otwarty na ludzi, ich potrzeby i pasje. Pasjonat
motocykli i zdrowego stylu życia, ojciec i mąż, lubiący spędzać czas w
gronie rodzinnym i przyjaciół. Członek Polskich Drużyn Strzeleckich
formacji paramilitarnej odwołującej się do tradycji Wojska Polskiego.

się w motocyklach, jest wierny tej
pasji przez całe życie – powiedział podczas spotkania prezes
CTM, Andrzej Czerwiński i przybliżył historię powstania i działalności Towarzystwa. W XIX wieku powstała organizacja, która
zrzeszała pasjonatów jednośladów. Założycielem był Stanisław
Czerwiński, dziadek Andrzeja
Czerwińskiego. W naszym regionie wciąż podtrzymywana jest ta
wyjątkowa tradycja ruchu pasjonatów jednośladów.
– Częstochowskie Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów
na zawsze pozostanie dla nas odbiciem wielkiej pasji Częstochowian do prawdziwego sportu
i spontanicznej rekreacji, chęci
poznawania świata pierwszej połowy XX wieku. Jakże wiele im zawdzięczamy! - możemy przeczytać na stronie Towarzystwa.
Podczas spotkania podsumowującego miniony rok działalności CTM, Andrzej Czerwiński
i Mariusz Chrząstek wręczali podziękowania i odznaki z logo Towarzystwa wszystkim tym, którzy
współpracowali, mieli wkład i angażowali się na rzecz Częstochowskiego Towarzystwa Motocyklowego.
Teresa Szajer

1893 – powstaje pierwsze stowarzyszenie kolarskie w Częstochowie,
którego założycielami są cudzoziemscy inżynierowie i technicy zatrudnieni w częstochowskich fabrykach. Nazwa stowarzyszenia
brzmi „Częstochowscy Towarzysze”. Założyciele to: E.Wodziński, A.
Austin, J.Straub, A.Franke, H.Stalens, G.Wolski i inni.
1894 – pierwszy uliczny wyścig kolarski w Częstochowie ma miejsce latem. Trasa biegnie ulicami miasta poprzez Aleje NMP, Stradom, Zacisze – aż do dzisiejszego Starego Rynku. Wzbudza on duże zainteresowanie wśród oglądających zawody mieszkańców.
1899 - „Częstochowscy Towarzysze” po sześciu latach kończą swoją
działalność. Powodem jest niechęć mieszkańców Częstochowy do
ścigających się po ulicach kolarzy, wysokie koszty sprzętu i napraw
oraz zagrożenie dla zdrowia i życia, z powodu rozwijanych prędkości
około 40 km/godzinę.
1900 - powstaje Częstochowskie Towarzystwo Cyklistów, a już dwa lata później - Motocyklistów. Założyciele to pasjonaci dwóch kółek:
mechanik Stanisław Czerwiński, dentysta Marian Puchalski i jego
siostra Marta Puchalska, Stefan Sikorski, Adolf Kleindienst, Piotr Wiśniewski i nieznany z imienia Tuwan. Działalność CTCiM rozwija się
dynamicznie. Organizowane są różnego rodzaju imprezy kolarskie,
motocyklowe, wyścigi, wyjazdy turystyczne, ale najważniejsze było
to, że członkowie mieli niezwykłe poczucie wspólnoty, co przyczyniło się do zachowania tradycji i wartości aż do dzisiaj.
1905 – oficjalnie zawieszona zostaje działalność CTCiM, którą uznaje
się za organizację podejrzaną w czasach strajków i manifestacji, pojawiających się na fali rewolucyjnej. Represje tak naprawdę nie są w
stanie powstrzymać CTCiM.
1905- dwaj motocykliści, Czerwiński i Tuwan pokonują na swoich
motorach trasę do Krakowa i Zakopanego. Trasę na rowerach w
ślad za nimi pokonują Wasilewski i Kleindienst.
1906-1908 – w tych latach ważną rolę częstochowskiego ośrodka cyklistów pełni dzielnica hutnicza Raków. Na Rakowie powstał cyklodrom wybudowanym przez pracowników huty i młodzież Rakowa (w
1919 roku zamieniono go na boisko piłkarskie)
1908 –za zgodą władz zaborczych Częstochowskie Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów, funkcjonuje jako Konsulat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. W stowarzyszeniu zarejestrowanych jest 26
członków, a we władzach stowarzyszenia znajdują się: E. Bruhl, L.
Świderski i S. Czerwiński.
1918 – zakończenie wojny umożliwia rozpoczęcie organizowania zawodów kolarskich i motocyklowych
1919 – oficjalnie reaktywowane zostaje stowarzyszenie CTCiM
1924 – zjednoczenie pod wspólnym sztandarem. Władze miasta zezwoliły stowarzyszeniu na używanie herbu miasta na sztandarze,
znaczkach organizacyjnych i na pieczęci.
1932 – wspólna organizacja z Polskim Związkiem Motorowym Ogólnopolskiego Zjazdu Gwiaździstego na Jasną Górę
1939 – do wybuchu wojny działalność CTCiM skupia się na rywalizacji
sportowej, inicjatywach miejskich w kierunku rozwoju sportu masowego i wsparcia dla inicjatywy budowy stadionu miejskiego na Zawodziu przy ul. Olsztyńskiej.
1945 – po wojnie reaktywowana zostaje działalność stowarzyszenia.
Już w kwietniu zorganizowane zostaje pierwsze spotkanie wszystkich
tych, którzy przetrwali i mają chęć do dalszego działania.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

MEDYCYNA

POGRZEBY

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

l

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

US£UGI
POGRZEBOWE

LOMBARDY

tel. 34 327 10 56
603 471 221

LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

SZYBKA GOTÓWKA za:

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

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

WAGI

www.kapssc.pl

MEBLE / MOTORYZACJA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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 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

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

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

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

n SPOKOJNY, bez nałogów, rencista, 57 lat
pozna samotnie mieszkającą osobę. Myszków
– Częstochowa. Tel. 536 315 866
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

USŁUGI

INNE

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

n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760

– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE 	

Treść ogłoszenia:

– SPRZEDAM
– PRACA

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


Nr tel. ........................................................................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ
DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Przesyłanie informacji o dochodach

Nowe terminy
i sposoby przesyłania

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Sejm przyjął
ustawę

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma działać na rzecz wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorców i
ich rozwoju w kierunku przemysłu
4.0. Ustawa o FPP jest wynikiem realizacji projektu Polska Przemysłu 4.0,
który został ujęty w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia
ta wskazuje na reindustrializacje jako
jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski.

Od 2019 roku zmieni się sposób
przesyłania informacji o dochodach
uzyskanych w poprzednim roku. Do
31 stycznia 2019 roku wyłącznie elektronicznie przekazać należy do urzędu
skarbowego PIT-8C, PIT-11, PIT-11A,
PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r.
Nie zmienia się termin na przesłanie
informacji podatnikowi – wciąż pozostanie to koniec lutego. Również informacje
IFT-1/IFT-1R należy złożyć do 28 lutego.
Formularze można podpisać podpisem
kwalifikowanym (wszystkie formularze)
i danymi autoryzacyjnymi, jeżeli są one

składane przez osoby fizyczne ( formularze PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R). Jakim
sposobem przesłać? Mamy trzy opcje.
Pierwszą z nich jest formularz interaktywny Ministerstwa Finansów, drugim moduł finansowo-księgowy, a trzeci to Uniwersalna Bramka Dokumentów – w skrócie UBD. Szczegółowe informacje, które
dotyczą nowych zasad, a także sposobów
przekazywania informacji o dochodów,
czy wszelkich niezbędnych danych kontaktowych można znaleźć w specjalnie
przygotowanym serwisie na portalu podatkowym MF.

Nowelizacja Kodeksu Pracy

29.

Fundacja Platforma Przemysły Przyszłości ma wspierać transformację cyfrową w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, które wykorzystują najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a
maszynami.
-Globalny sektor przemysłowy cechuje
ogromna konkurencja. Działalność Platformy ma przyczynić się do tego, by polski
przemysł jej sprostał i nie zostawał w tyle.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w
Strategii znaczenie inteligentnej reindustrializacji. Nowa polityka przemysłowa
ma zapewnić wzmocnienie stabilnych
fundamentów naszej gospodarki. My ten
plan realizujemy – powiedziała minister
przedsiębiorczości i technologii Jadwiga
Emilewicz.
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma skupiać się na informowaniu,
demonstrowaniu, promowaniu, wspieraniu, szkoleniu i inicjowaniu działań budujących i rozwijających komponenty
tworzące profil konkurencyjnego przemysłu przyszłości oraz ich integrowaniu. Po-

nadto ma przyczyniać się do budowania
kompetencji doradczych, sieci wsparcia i
koordynowanie hubów cyfrowej innowacji, a także standaryzacji tych ośrodków.
Jedną z kluczowych ról Platformy będzie
wyposażanie przedsiębiorstw w wiedzę z
zakresu Przemysłu 4.0.
– Platforma będzie znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy chcieliby wprowadzać u siebie nowe technologie, ale brakuje im „know how” w tym zakresie. Firmy będą mogły w jednym miejscu znaleźć kompleksowe wsparcie związane transformacją do przemysłu 4.0. To
bardzo ważne, jeśli mówimy o konkurowaniu polskich firm na rynkach międzynarodowych – podkreślił Marcin Ociepa,
wiceminister resortu odpowiedzialny za
przygotowanie ustawy.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że czwarta rewolucja
przemysłowa dotyczy nie tylko inwestycji
w nowoczesną technologię, ale również
kultury zarządzania, które powinno stać
się bardziej elastyczne w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
– Świat przemysłu wchodzi pewnym
krokiem na kolejny, czwarty, poziom. To
tempo, wraz z rozwojem technologii, jest
coraz szybsze i polscy przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że konieczne jest podjęcie
odpowiednich działań, by zwiększać produktywność firm i wzmacniać ich konkurencyjność. Platforma ma w tym pomóc,
jednak pamiętajmy, że nie zastąpi działań
przedsiębiorców. Firmy muszą otwierać
się na nowe modele zarządzania, zwiększanie cyfryzacji, robotyzacji czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji – dodał
minister Ociepa.

Sposób na szarą strefę

W pierwszej kolejności
Zmiany
paragon, w drugiej
w sposobie wypłaty
płatność
wynagrodzenia
Nowelizacja Kodeksu Pracy planowo ma obowiązywać od 1 stycznia
2019 roku. Zmiany zawarte w Kodeksie dotyczyć będą m.in. sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę czy
umów na czas określony i urlopów.
Do tej pory podstawową formą wypłaty wynagrodzenia – zgodnie z art. 86
par. k.p. była gotówka przekazywana do
rąk pracownika. Inne możliwe formy wypłacania pracownikowi należności wymagało regulacji układu zbiorowego
pracy lub złożenia wcześniej pisma, wyrażającego zgodę na taką praktykę przez
pracownika. Od nowego roku wynagrodzenie będzie przekazywane na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Oczywiście będzie można od tego
odstąpić po uprzednim złożeniu w postaci papierowej lub elektronicznej wniosku z prośbą o wypłacanie wynagrodzenia w gotówce do rąk własnych. Wobec
tych zmian, pracodawca będzie mógł żądać od nas numeru rachunku bankowego, który stanowi dodatkową informację
na podstawie art. 22 (1) par, o czym donosi portal Strefa Biznesu.
– W związku z wejściem w życie nowych przepisów, do 21 stycznia 2019 roku pracodawca musi poinformować pracowników o obowiązku podania numeru
rachunku płatniczego, na który będzie

wypłacane wynagrodzenie za pracę albo
złożenia wniosku dotyczącego dalszej
wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk
własnych. Informację należy przekazać
pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a zatem może to być pismo lub np. korespondencja e-mail –
wyjaśnia Strefa Biznesu.
Zmiany dotyczyć będą również umów
na czas określony. Ich ilość zwiększy się
z dwóch do trzech, co oznacza, że pracodawca może podpisać z pracownikiem
trzy umowy na czas określony, zanim
zawrze z nim umowę na czas określony.
Zmiany mają być korzystne dla pracownika, ponieważ przy umowie na czas
nieokreślony, pracodawca będzie miał
obowiązek uzasadnić swoją decyzję, jeżeli postanowi zerwać umowę. Urlop z
kolei ma zostać ujednolicony, jeżeli chodzi o ilość dni wypoczynkowych. Ma on
wynosić 26 dni dla wszystkich, choć do
tej pory pracownicy, którzy byli zatrudnieni mniej niż 10 lat, mogli liczyć jedynie na 20 dni urlopu. Takie zmiany zaproponowała komisja. Ponadto nie zdecydowano się na rezygnację z urlopu na
żądanie, jednak pojawiła się propozycja,
żeby o wyżej wymienionym informować
pracodawcę na 24 godziny przed jego
rozpoczęciem, co budzi pewne kontrowersje.

Ministerstwo Finansów wyszło z
propozycją nowego sposobu na zwalczanie szarej strefy. Przed zapłatą
klienci mieliby dostawać paragon za
towar lub usługę. Pomysł budzi kontrowersje.

Do sejmu 5 listopada trafił projekt rozporządzenia, który miałby zmienić zasady
fiskalne, a te obowiązywać mogą już od 1
stycznia. Według propozycji, kasjer zobowiązany będzie do wystawienia paragonu
przed wykonaniem usługi lub płatnością
za towar, co może być bardzo problematyczne. -W dodatku kasjerzy będą zobowiązani do składania oświadczeń, iż wiedzą, co grozi za nieewidencjonowanie
przychodów w kasach fiskalnych. Zmiana
zasad ma obowiązywać bez względu na
formę płatności przez klienta i dotyczyć
będzie wszystkich gałęzi gospodarczych
związanych z usługami – donosi portal
Money.pl. Z kolei portal Bezprawnik.pl
zauważa, że przede wszystkim pomysł
Ministerstwa Finansów jest niezgodny z
prawem, ponieważ zgodnie z brzmieniem
ustawy o VAT, warunkiem wydania paragonu jest dokonanie sprzedaży – co za
tym idzie, fakt, że została ona dokonana,
zobowiązuje do wykonania usługi lub wydania towaru.
Wcale nie tak rzadkie są sytuacje, kiedy klient próbuje zapłacić kartą, jednak
ta nie zezwala na transakcję ze względu
na brak środków. Można zapomnieć,

można być roztargnionym. W takiej sytuacji sięga się po gotówkę, ale co jeżeli jej
także nie ma? Co wtedy z paragonem?
– Paragon jest bowiem dowodem zapłaty i jednocześnie dowodem, na podstawie
którego można np. zareklamować towar.
Ponadto – co jeśli konsument, który
otrzyma towar i paragon, wcale nie będzie
spieszył się z uiszczeniem płatności? Kto
udowodni, że płatność nie miała miejsca,
skoro paragon został wydany? - pyta
słusznie Bezprawnik.pl Plany dotyczące
zmian w kasach fiskalnych mogą jednak
się zmienić – Ministerstwo jest otwarte na
dyskusje, a ponadto zaznacza, że to ustawa o kasach online i jej ostateczny wygląd
wpłynie na decyzję związaną z wystawianiem paragonów.
Stronę opracowała: Paula Nogaj
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Miejska Licealiada

Sukces siatkarzy „Norwida”
Miejska Licealiada w piłkę siatkową
chłopców zakończyła się sukcesem siatkarzy „Norwida”.
W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów. Eliminacje grupowe pozwoliły na wyłonienie ośmiu
drużyn, które wystąpiły w fazie półfinałowej rozgrywek. Do ostatecznego etapu rozgrywek awansowały tradycyjnie reprezentacje „Norwida”,
„Biegańskiego”, „Kochanowskiego” oraz „TZN”.
Najlepsi okazali się zawodnicy z „Norwida”.
Rozgrywki w piłkę siatkowa od lat cieszą się
dużą popularnością wśród częstochowskich
szkół. Poziom sportowy rozgrywek jest zawsze
bardzo dobry i wyrównany. W wielu zespołach
szkolnych występują zawodnicy grający w drużynach klubowych na terenie miasta i regionu.
W sumie rozegrano ponad 30 spotkań i każde
z nich było niezwykle emocjonujące.
ts

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ MIEJSC
LP

1
1
3
4
5
6
7
8

M-CE

SZKOŁA

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX LO im.CK Norwida
III LO im.W.Biegańskiego
ZS im.J.Kochanowskiego
TZN im W.Sikorskiego
V LO im.A.Mickiewicza
ZS Ekonomicznych
VII LO im.M.Kopernik
ZSTiO im.S.Żeromskiego

pkty do współzawodnictwa

11
9
8
7
6
5
4
3

IX LO im. C. K. Norwida - Smetek Emil, Urbański Dawid, Maciejek Krystian,
Kaczmarek Brajan, Misiek Dawid, Markiewicz Wiktor, Giedrowicz Robert, Ślósarz
Sebastian, Janus Mateusz, Kołacz Bartek, Franczak Kamil, Niewiadomski Łukasz, Grabałowski Wiktor. Nauczyciel - Leszek Hudziak
II LO im. W. Biegańskiego - Adamczyk Tomasz, Balik Kacper, Bąkiewicz Jędrzej,
Duda Jakub, Frankowski Eryk, Gaj Wiktor, Głab Bartek, Janczak Mikołaj, Janelt
Eryk, Mroziuk Oskar, Olczyk Patryk, Pachurka Kamil, Pieszka Konrad, Pogłodziński Jan, Sochaczewski Bartosz. Nauczyciel - Iwona Kusaj
ZS im. J. Kochanowskiego - Bartelak Bartosz, Bednarek Rafał, Grabarczyk Krystian, Jabłoński Bartosz, Ligocki Patryk, Nowak Łukasz, Przepiórka Bartosz, Radecki Arkadiusz, Rygalik Patryk, Skoczylas Albert, Szombara Mikołaj. Nauczyciel
- Paweł Kapica

ZS im. J. Kochanowskiego – III miejsce

zdj. arch

IX LO im. C. K. Norwida – I miejsce

zdj. arch

II LO im. W. Biegańskiego – II miejsce

zdj. arch

TZN – I miejsce

zdj. arch

III LO Biegańskiego – II miejsce

zdj. arch

Liga Szkolna

TZN najlepszy w piłkę ręczną!
Zakończyły się zawody w piłce ręcznej chłopców. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych z rocznika 1999
i młodsi.

TABELA KOŃCOWA LIGI SZKOLNEJ
SZKOŁA
Techniczne Zakłady Naukowe
III LO Biegańskiego
ZS Kochanowskiego
ZS Ekonomicznych
VII LO Kopernika
IX LO Norwida

PKTY
12
11
10
9
3
0

BRAMKI
94 : 70
82 : 61
60 : 57
57 : 42
41 : 74
66 : 86

Tytułu mistrzowskiego z roku ubiegłego broniła
drużyna chłopców z „Norwida”. Tegoroczni uczestnicy poprzeczkę postawili jednak bardzo wysoko.
Sporą sensacją był na przykład „Ekonomik”, który
od kilku lat nie startował w tej rywalizacji. Jednak
pod wodzą nowego nauczyciela wychowania fizycznego chłopcy z tej szkoły poradzili sobie znakomicie.
Ostatecznie najlepsi okazali się zespół Technicznych Zakładów Naukowych pod wodzą trenera
Henryka Zienkiewicza. Nie ma się jednak, co dziwić
– drużyna z tej szkoły od kilku lat plasowała się
w czołówce częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych w tej dyscyplinie.
Drużynę TZN czeka teraz rywalizacja z najlepszymi drużynami powiatu kłobuckiego, powiatu ziemskiego w ramach zawodów rejonowych. Najlepszy
zespół awansuje do półfinału i finału województwa
śląskiego. Życzymy osiągnięcia, jak najlepszych wyts
ników. 

Techniczne Zakłady Naukowe: Jasiński Damian, Mińkowski Jakub, Orawiec Daniel, Wojtak Marcin, Zapalski Marcel, Witczyk Grzegorz, Nowak Oskar, Janasik Filip, Kałuża Bartek, Drapacz Marcel, Kowalik Michał, Sciebura Szymon, Wawrzyniak
Maciej, Podsiedlik Mateusz. Trener – Henryk Zienkiewicz
III LO im. W. Biegańskiego: Antek Kotala, Piotrek Dzianok, Kamil Wasilewski,
Eryk Janelt, Eryk Frankowski, Filip Bąk, Jakub Weber, Kacper Grzywacz, Tomek
Smykalski, Bujak Kamil, Sebastian Rogala, Wojciechowski Dawid, Gorczyczyński
Adam, Sowa Karol. Trener – Piotr Kowalczyk
Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego: Kacper Wójcik, Igor Walaszczyk, Marcel
Cianciara, Kacper Wójcik, Kuba Świątek, Michał Nowak, Kuba Michoń, Marcin
Markiewicz, Kacper Choryłek, Alan Homa, Daniel Szymczyk, Jakub Luty, Patryk Sikora, Lapajski Kuba, Nowak Piotrek,Kluźniak Daniel.
Trener – Mariusz Zawada.
Zespół Szkół Ekonomicznych: Radosław Gołębiowski, Wiktor Norberciak, Dominik Krotla, Robert Kapkowski, Oskar Włodarczyk, Bartłomiej Zakrzewski, Paweł
Wróbel, Daniel Błędowski, Mateusz Cekus, Jakub Ignatowicz, Jakub Zjawiony, Arkadiusz Wanic, Szymon Ślęzak.Trener: Piotr Merenda

ZS Kochanowskiego – III miejsce

ZS Ekonomicznych – IV miejsce 

zdj. arch

zdj. arch
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Siatkówka. I liga

RKS Raków

Przygotowania do rundy Norwid zagra ze
Ślepskiem Suwałki
wiosennej
Przygotowania do rundy
wiosennej Fortuny 1 Ligi Raków, jak również do rozgrywek Pucharu Polski drużyna
Rakowa rozpocznie 7 stycznia. Obecnie zawodnicy przebywają na zasłużonych urlopach.
W pierwszym tygodniu treningów czerwono-niebiescy będą
brali udział w zajęciach na obiektach przy ulicy Limanowskiego
83. 14 stycznia natomiast rozpocznie się pierwszy obóz przygotowawczy, organizowany w
Jarocinie. Podobnie to miejsce
było miejscem zgrupowania
przed rundą jesienną. Częstochowianie będą przebywać tam
do 19 stycznia, a ten etap treningów podsumuje sparing z Wartą
Poznań. Tydzień później w me-

czu kontrolnym rywalem będzie
GKS 1962 Jastrzębie, a 1 lutego
zmierzymy się ze Zniczem Pruszków. Oba spotkania odbędą się
na boisku bocznym MSP „Raków” – czytamy w komunikacie
na stronie RKS-u. Kolejny etap
przygotowań zespół czerwononiebieskich spędzi w Turcji. W
niedzielę 3 lutego rozpocznie się
tam obóz przygotowawczy, który
ma trwać dwa tygodnie. -Nasza
drużyna tak samo jak w ubiegłym roku przebywać będzie w
Kizilagac w hotelu Starlight Resort. Podczas zgrupowania Raków rozegra mecze kontrolne,
jednak rywale i terminy nie są
jeszcze potwierdzone. Po powrocie do Polski ekipa trenera Marka Papszuna wystąpi jeszcze w
dwóch sparingach. Oba odbędą
się 23 lutego, a nasi rywale to

Odra Opole i Skra Częstochowa
– informuje klub.
Paula Nogaj

Sparingi Raków przed
rundą wiosenną:
19 stycznia, Jarocin: Raków
Częstochowa - Warta
Poznań
26 stycznia, Częstochowa:
Raków Częstochowa - GKS
1962 Jastrzębie
1 lutego, Częstochowa: Raków
Częstochowa - Znicz
Pruszków
23 lutego, Częstochowa:
Raków Częstochowa - Skra
Częstochowa
23 lutego, Częstochowa Raków
Częstochowa - Odra Opole

4. Trail Kamieńsk

Sprawdź się na górze Kamieńsk!

Ruszyły zapisy na czwartą
edycję zimowego biegu na Górze Kamieńsk. Wydarzenie zaplanowano na 27 stycznia.
Trail Kamieńsk rozegrany zostanie na dwóch dystansach:
6 km i 30 km.

Trail Kamieńsk to dla jednych
wyzwanie, dla drugich sposób
na przygotowanie się do startów
wiosennych, a dla innych motywacja do cięższych treningów w
okresie zimowym. Z roku na rok
wydarzenie przyciąga coraz

większą liczbę biegaczy z wielu
regionów Polski. - Sprawdziła się
formuła z dwoma dystansami,
wielu biegaczy zaczyna przygodę
od startu na sześciokilometrowej
trasie, a na mecie deklarują już
start na dłuższym dystansie w
kolejnej edycji czy to letniej czy
zimowej co nas bardzo cieszy –
mówi Bartłomiej Sobecki pomysłodawca biegów na Górze Kamieńsk. - Co roku staramy się
też systematycznie zwiększać limit uczestników, żeby jak najwięcej osób mogło sprawdzić się

na Górze Kamieńsk – dodaje.
W 4. Trail Kamieńsk obowiązuje limit – odpowiednio 250
osób na 30 km i 150 osób na dystansie 6 km. Organizatorem zawodów jest stowarzyszenie Bądź
Aktywny, a współorganizatorem
OSIR Góra Kamieńsk i Nadleśnictwo Bełchatów.
Szczegółowe informacje dotyczące zawodów dostępne są na
www.ultrakamiensk.pl. To właśnie za pośrednictwem strony
można się zapisać.

KS Exact Systems Norwid
Częstochowa rozegra ostatni
w tym roku kalendarzowym
mecz w ramach I ligi z klubem
Ślepsk Suwałki.
Obecnie Norwid znajduje się
na 4 miejscu w tabeli z ilością 29
punktów. MKS Ślepsk Suwałki
znajduje się tuż za drużyną z
Częstochowy na miejscu 5, a
różnica pomiędzy tymi zespoła-

mi wynosi zaledwie 1 punkt.
Spotkanie zaplanowano w sobotę 22 grudnia o godz. 17:00 w
hali IX LO im. C.K. Norwida w
Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 8. Na halę będzie można
wchodzić od godziny 16:00. Bilety na mecze są do nabycia w następujących cenach: 5 zł – bilet
ulgowy, 10 zł – bilet normalny,
20 zł – bilet rodzinny.
Paula Nogaj

Siatkówka. I liga

Zmiany w AZS-ie

Klub poinformował, że z zespołu odchodzi Wiktor Siewierski, a w barwach biało-zielonych wystąpią teraz Krzysztof Bieńkowski i Aleksander
Maziarz.

Zarząd podziękował Wiktorowi
Siewierskiemu – 20-letniemu
siatkarzowi za pomoc w sezonie

i poinformował, że nastąpią zmiany kadrowe. Na wiadomość nie
trzeba było długo czekać, ponieważ AZS na swoim profilu w portalu społecznościowym niedługo
potem podał informację, że do
drużyny dołączy nowy rozgrywający Krzysztof Bieńkowski i nowy
środkowy Aleksander Maziarz.
Paula Nogaj

Plebiscyt Sportowy

Wybierz najlepszych!

Po raz kolejny wybierzemy najpopularniejszego sportowca i trenera regionu częstochowskiego. Wręczenie nagród nastąpi 8 lutego. Na razie zwracamy się z prośbą do
mieszkańców oraz klubów, stowarzyszeń i instytucji o
zgłaszanie kandydatur. Na nominacje czekamy do końca
grudnia. Można je dostarczyć do redakcji na poniższym
kuponie lub przesłać mailem na adres redakcja@zycieczestochowy.pl

Katarzyna Gwara

„Świąteczne Granie z Kubą”

Po raz trzeci zagrają dla
potrzebujących
Wzorem lat ubiegłych, Hala
Sportowa Częstochowa stanie
się areną nietypowej rywalizacji. 28 grudnia umiejętnościami piłkarskimi popiszą się znani sportowcy, artyści i dziennikarze. A wszystko to za sprawą
akcji „Świąteczne Granie z Kubą”. Całkowity dochód ze
sprzedaży
biletów-cegiełek
przeznaczony zostanie na
wsparcie chorych i niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Fundacji „Ludzki Gest”
Jakuba Błaszczykowskiego.
Wydarzenie tradycyjnie będzie podzielone na dwie części.
Podczas pierwszej rozegrany zostanie turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy, w którym poza Kubą
Błaszczykowskim zagrają także
m.in.: Anita Włodarczyk, Joanna Jędrzejczyk, Anna Wyszkoni,
Kajetan Kajetanowicz, Paweł
Małaszyński, Marcin Wasilewski, Artur Sowiński, Liber, Piotr
Gruszka, Mateusz Bieniek, Piotr
Gacek czy Paweł Zatorski. Dru-

ga odsłona to koncert uznanych
artystów polskiej sceny hiphopowej.
Zagrają
m.in.:
O.S.T.R., Eldo, KeaN, Tede i
OSTRY/Bezimienni.
Specjalnie dla uczestników
koncertów Miejski Zarząd Dróg i
Transportu w Częstochowie
oraz Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne wydłużą oraz
wzmocnią komunikację przy
hali, aby zapewnić widzom wygodny powrót do domów.
Bilety-cegiełki w cenie 30 zł
na „Świąteczne Granie z Kubą
2018” obowiązują osoby powyżej 7. roku życia i można je kupić online poprzez: www.kulturairozrywka.pl oraz facebook.
com/FundacjaLudzkiGest, a
także w częstochowskich lokalach: Pub Stacherczak, Cosmo,
Paradoks, La Vita Da Re.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, cegiełki można kupić
także poprzez internet dokonując przelewu na konto Fundacji
„Ludzki Gest” nr: 43 1750 0012
0000 0000 2862 7424. W tytule
przelewu należy podać imię i

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

nazwisko osoby, która będzie
odbierała cegiełki w dniu imprezy, numer telefonu, liczbę zamówionych biletów-cegiełek
oraz dopisek CEGIEŁKI NA
ŚWIĄTECZNE GRANIE. Cegiełki
zakupione przez internet, będzie można odebrać w dniu koncertu po okazaniu potwierdzenia przelewu. Istnieje możliwość zakupu biletów na sam
koncert.
Całkowity dochód z biletówcegiełek na wydarzenie przekazany zostanie na potrzeby podopiecznych Fundacji „Ludzki
Gest”, której głównym celem
jest pomoc chorym dzieciom
poprzez finansowanie leczenia,
zakup sprzętu rehabilitacyjnego
oraz innych środków potrzebnych w ich trudnej sytuacji
zdrowotnej. Fundacja pomaga
także w realizacji marzeń dzieci
i młodzieży będących w trudnej
sytuacji materialnej i ma na
swoim koncie wsparcie wielu
osób, którym pomogła rozwinąć
swoje pasje i zainteresowania.
Katarzyna Gwara
E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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Baw się z nami już 14 lutego
(WALENTYNKI) 2019

P RO G R A M T V – P I Ą T E K 2 1 G RU D N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 391;
serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc.
83; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?;
odc. 3964; 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. 111
- Istotny dysonans; serial
obyczajowy TVP
09:50 Komisarz Alex; s.III;
odc. 33 - Nowy; serial
kryminalny TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
13/110; teleturniej
11:30 Korona królów; odc.
146; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Bo ja wybieram
zdrowie; magazyn
12:50 Natura w Jedynce –
Były sobie kotki trzy; film
dokumentalny; Francja
(2016); reż.:Emma Baus
14:00 Elif; s.II; odc. 392;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /95/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc.
84; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3965; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3399;
telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka
historia..; odc. 15;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
14/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia; /50/; teleturniej
21:30 Wiktoria; s.II; odc. 9
Córka żołnierza; serial
kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
22:35 Wyścig; film
obyczajowy; Wielka
Brytania, Niemcy, USA
(2013)
00:45 Na kłopoty – Rosa;
komedia romantyczna;
Niemcy (2015)
02:30 Wiktoria; s.II; odc. 9;
serial kostiumowy; Wielka
Brytania (2016)
03:30 Magazyn kryminalny
997; magazyn
04:25 Ocaleni; reality show

TVP2
05:25 Koło fortuny; odc. 105
ed. 3; teleturniej
06:00 Egzamin z życia; odc.
17; serial TVP
06:50 Podróże z historią;
s.IV; odc. 34 Białe złoto;
cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale; odc. 182
„Propozycja nie do
odrzucenia”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (246)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
79 „O jeden promil za
daleko”; serial komediowy
TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1967; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 106
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
104; serial; Turcja (2011)
14:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:30 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem;
odc. (4); magazyn
kulinarny
15:00 Wszystkiego
zabawnego; odc. 1
Mikołaj; program
rozrywkowy
16:00 Koło fortuny; odc. 369
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2439;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 80;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 226 „To nie jest dom
schadzek” sezon 12; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 14;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1967; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1968; serial obyczajowy
TVP
20:45 Nigdy nie mów nigdy;
komedia
22:40 Psy 2. Ostatnia krew;
film sensacyjny;
reż.:Władysław Pasikowski
00:35 Piąta pora roku;
reż.:Jerzy Domaradzki;
wyk.:Ewa Wiśniewska,
Marian Dziędziel, Andrzej
Grabowski, Leszek
Lichota, Agnieszka
Mandat, Natalia Rybicka
02:25 Transfer; thriller; USA
(2007); reż.:Gavin Hood;
wyk.:Jake Gyllenhaal,
Omar Metwally, Reese
Witherspoon, Alan Arkin,
Meryl Streep, Yigal Naor

POLSAT
6:00 Nowy dzień z Polsat
News
9:00 SuperPies
9:30 Malanowski i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie; odc. 40
11:00 Dlaczego ja?; odc.
803
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?; odc.
676
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; odc. 3785
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze; Na policję
zgłasza się celebrytka,
której kompromitujące
zdjęcia ukazały się w
prasie. Kobieta
podejrzewa, że zarządca
budynku ukradkiem ją
fotografuje. odc. 69
18:00 Pierwsza miłość;
korzystając z okazji,
Justyna przegląda
pamiętnik Sylwii.
Dziewczyna ma pewien
plan. „Mikser” i „Kaśka”
przygotowują się na
przyjazd pani Leokadii ze
szpitala. odc. 2788
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich; Ferdek,
Paździoch i Boczek
dochodzą do wniosku, że
zachowanie kobiet w ich
otoczeniu staje się
prowokujące. Paździoch
twierdzi, że to wpływ
mediów, które kreują
wizerunek ladacznicy. odc.
348
20:10 Książę Persji: Piaski
czasu; Dastan jest synem
króla Persji Szaramana.
Gdy jego ojciec ginie, on
zostaje oskarżony o
popełnienie morderstwa. Z
pomocą księżniczki
Taminy ucieka, by
wyjaśnić śmierć ojca i
oczyścić swoje imię.
22:45 Star Trek: W
nieznane; Po postoju w
bazie kosmicznej
Yorktown statek USS
Enterprise zostaje
niespodziewanie
zaatakowany przez
żądnych krwi obcych.
Załoga musi poradzić
sobie na nieznanej i pełnej
niebezpieczeństw planecie.
1:15 Lęk pierwotny;
Amerykańscy reporterzy
wyjeżdżają do ogarniętego
wojną domową Burundi,
by schwytać krokodyla
ludożercę. Wkrótce
okazuje się, że grozi im
podwójne
niebezpieczeństwo.
3:30 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

TVN
05:10 Uwaga! (5530) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (7/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
9-Tatar z pstrąga
tęczowego (28/40) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2356) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (623) program obyczajowy
12:00 Szpital (465) program obyczajowy
13:00 Szkoła (365) program
14:00 19 + (293) - program
14:30 19 + (294) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8
(9/15) - program
16:00 Szkoła (366) program
17:00 Szpital (466) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (624) program obyczajowy
19:00 Fakty (7660) informacje
19:35 Sport (7643) informacje
19:45 Pogoda (7640) informacje
19:49 Raport smogowy –
poznaj kolory powietrza
(38/138) - informacje
19:50 Uwaga! (5531) program
20:00 Strażnicy galaktyki film przygodowy, USA/
Wielka Brytania 2014.
Zuchwały Peter Quill
(Chris Pratt) kradnie
tajemniczą kulę, będącą
obiektem pożądania złego
i potężnego Ronana,
którego ambicje zagrażają
całemu wszechświatowi.
Chcąc uniknąć gniewu
Ronana i ocalić galaktykę,
Quill musi zawrzeć sojusz
z uzbrojonym szopem
Rocketem, Grootem drzewokształtnym
humanoidem oraz dwójką
niebezpiecznych
najemników Gamorą i
Draxem Niszczycielem…
22:25 Inwazja - film S-F,
USA/Australia 2007.
Historia tajemniczej
epidemii, która zagraża
istnieniu ludzkości.
Inteligentna pani
psychiatra stanu
Washington,
wydelegowana do
zbadania sprawy,
odkrywa, że źródło
epidemii nie pochodzi z
naszej planety….
00:30 Życie bez wstydu 6
(3/10) - reality show
01:35 Kuba Wojewódzki 11
(11/14) - talk show
02:40 Uwaga! (5531) program
02:55 Moc Magii(TVN noc)
(346/351) - program

TV PULS
06:00 Łowcy okazji; factual,
USA 2013; odc. 3
06:40 Mickey i raźni
rajdowcy; animacja, USA
07:30 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1099
07:40 Strażak Sam;
animacja, odc. 138
08:00 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 25
08:20 Baranek Shaun;
animacja, Wielka Brytania
08:35 Psi patrol; animacja,
Kanada 2015
09:10 Blaze i mega
maszyny; animacja, USA
10:00 Reksio; animacja,
Polska 1972
10:10 Przygody Bolka i
Lolka; animacja, Polska
10:25 Baranek Shaun;
animacja, Wielka Brytania
10:45 Kot-o-ciaki; animacja,
Rosja 2017
11:05 Listonosz Pat;
animacja, Wielka Brytania
11:20 Porwanie Baltazara
Gąbki; animacja, Polska
11:30 Reksio; animacja,
Polska 1973
11:45 Przygody Bolka i
Lolka; animacja, Polska
12:00 Bajeczki Maszy;
animacja, Rosja 2012
12:15 Grizzly i Lemingi;
animacja, Francja 2016
12:35 Oggy i karaluchy;
animacja, Francja, Kanada
13:00 Alvinnn!!! I wiewiórki;
animacja, odc. 142 - 143
13:40 Star Wars: Rebelianci;
animacja, USA 2015
14:35 Fineasz i Ferb;
animacja, USA 2010
15:00 Atomówki; animacja,
USA 2017
15:10 Ben 10; animacja, USA
15:35 Kung Fu Panda:
Legenda o niezwykłości;
animacja, USA; odc. 308
16:15 Kung Fu Panda:
Legenda o niezwykłości;
animacja, USA; odc. 309
16:35 Niech żyje Król Julian;
animacja, USA 2014
17:35 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2008; odc. 102
18:00 Alvinnn!!! I wiewiórki;
animacja, Francja; odc. 144
18:25 Psi patrol; animacja,
Kanada 2015
18:50 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1100
19:05 Strażak Sam;
animacja, odc. 139
19:15 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 26
19:30 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2008; odc. 104
20:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 66 - 67
22:00 XIX Mazurska Noc
Kabaretowa; odc. 1
23:00 Goło i wesoło; factual,
Ukraina 2012
23:30 Goło i wesoło; factual,
Ukraina 2012
00:00 Sekstaśmy; film
erotyczny, USA 2012
01:30 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 13 - 16
03:50 JRG w akcji; factual,
Polska 2010; odc. 8
04:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska

TVP SERIALE
06:00 Ja to mam szczęście!;
odc. 34; serial TVP
06:30 Na sygnale; odc. 174
„Quad”; serial
fabularyzowany TVP
06:55 Na sygnale; odc. 175
„Terrorysta”; serial
fabularyzowany TVP
07:35 Zmiennicy; odc. 7/15 Warszawski łącznik; serial
TVP
08:45 M jak miłość; s.I; odc.
952; serial TVP
09:40 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 99 - Trująca
orchidea; serial kryminalny
TVP
10:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 237 „Giżycko w
nowej szacie” sezon 12;
serial komediowy TVP
11:05 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 „Dwa w jednym”
sezon 12; serial
komediowy TVP
11:40 Ranczo; s.VII; odc. 87
- Ciężka ręka prawa; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VII; odc. 88
- Koniec świata w
Wilkowyjach; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 100 - Sklep z
zabawkami; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 101 - Tajemnica
cmentarza; serial
kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
195 - Trudna diagnoza;
serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 175
„Terrorysta”; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.VII; odc. 89
- Czas konspiry; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VII; odc. 90
- Trudne powroty; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 35; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 102 - Pani sierżant;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.V;
odc. 62 - Śmiertelny
wyścig; serial kryminalny
TVP
21:20 Ranczo; s.VII; odc. 91
(seria VII, odc. 13) Droga przez stos; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 92;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 103; serial TVP
00:15 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 264 - Powołanie;
serial kryminalny TVP
01:10 Glina; odc. 8/25; serial
kryminalny TVP
02:25 Glina; odc. 9/25; serial
kryminalny TVP
03:30 Zmiennicy; odc. 7/15;
serial TVP
04:40 M jak miłość; s.I; odc.
952; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:20 Familiada; odc. 2457;
teleturniej
06:55 Okrasa łamie przepisy
– Gęś jak malowana
07:30 Śpiewające fortepiany
(7)
08:35 Rodzina wie lepiej;
/59/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 339
ed. 5; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret; /61/
- Poprawna polszczyzna
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /66/ - „Talerzyk”
- Raz Dwa Trzy
10:55 Familiada; odc. 2457
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /43/ „Poszłabym za Tobą” Breakout
11:40 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Savoir
vivre. Bon ton (1-2)
13:50 Śpiewające fortepiany
(9)
14:55 Kabaretowa Mapa
Polski – 34. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark Warmiński (1-2)
16:45 Kabaretowa Mapa
Polski – 32. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark
- koncert galowy - Miłosz
ci wszystko wybaczy;
widowisko rozrywkowe;
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Ryby w marynatach;
magazyn kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 22
- Na południe; cykl
reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
– Podróż 28 Tunezja „U
Berberów” (105);
magazyn kulinarny
19:40 Rodzina wie lepiej;
/59/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(11)
21:20 Postaw na milion;
odc. 175; teleturniej
22:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /28/; teleturniej
23:20 Rodzina, ach rodzina
(odc. 5) - Ojciec;
widowisko
00:15 Koło fortuny; odc. 338
ed. 5; teleturniej
00:55 Kabaretowa Mapa
Polski – 5 Mazurska
Olimpiada Kabaretowa Śmiej się kibicu; cz. 1;
widowisko rozrywkowe
01:55 Kabaretowa Mapa
Polski – 5 Mazurska
Olimpiada Kabaretowa Śmiej się kibicu; cz. 2;
widowisko rozrywkowe
03:00 Kabaretowa Mapa
Polski – 5 Mazurska
Olimpiada Kabaretowa Śmiej się kibicu; cz. 3;
widowisko rozrywkowe
04:05 Rozrywka Retro –
Krajowy Festiwal Polskiej
Piosenki Opole 1984 kabareton „Ostry dyżur”;
cz. 1

TVN7
05:10 Ukryta prawda (423) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (188) program sądowy
07:15 Szpital (469) program obyczajowy
08:15 Diagnoza (12/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko
(13/23) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (237) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (189) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (13/116) program sądowy
14:55 Szpital (470) program obyczajowy
15:55 Diagnoza (13) - serial
16:55 Gotowe na wszystko
(14/23) - serial, USA
17:55 Brzydula (119/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (120/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (238) program obyczajowy
20:00 Minionki rozrabiają komedia, USA 2013.
Superzłoczyńca Gru
wycofał się z
przestępczego życia i zajął
się wychowaniem trzech
córek. Sprawy przybierają
jednak nieoczekiwany
obrót, kiedy Gru zostaje
zatrudniony przez Ligę
Antyzłoczyńców. Jego
zadaniem jest odnalezienie
nieuchwytnego
przestępcy, który zagraża
światu…
22:10 Kod nieśmiertelności
- film sensacyjny, USA/
Kanada 2011. Kapitan
Colter Stevens (Jake
Gyllenhaal) budzi się w
ciele nieznanego mu
człowieka w pędzącym
pociągu. Ostatnią rzeczą
jaką pamięta zszokowany
mężczyzna był lot
helikopterem podczas
misji w Afganistanie. Po
ośmiu minutach od
przebudzenia Stevensa
pociąg wybucha. Wtedy
oficer budzi się po raz
kolejny i dowiaduje się, że
uczestniczy w
eksperymencie,
pozwalającym na
przesłanie osobowości
agenta w ciało innego
człowieka. Wadą metody
jest jednak fakt, że transfer
trwa zaledwie osiem
minut. Stevens ma za
zadanie odbyć kilka takich
„podróży’, by dowiedzieć
się, kto stoi za
zamachem...
00:00 W garniturach (4/12) serial, USA
01:00 Porwani (11/12) serial, USA
02:00 Moc Magii (346/355) program

TVN STYLE
05:50 Pojedynek na modę
(7/10) - program
rozrywkowy
06:35 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 3 (9) - program
lifestylowy
07:20 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (4/10)
- program lifestylowy
08:05 Sekrety lekarzy 4
(5/12) - reality show
09:05 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (1/10) - reality
show
09:50 Sablewskiej sposób
na modę 7 (9/12) program rozrywkowy
10:35 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (2/13) - program
rozrywkowy
11:35 Kuchenne rewolucje 7
(6/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:35 Eks-tra zmiana (4/8) program lifestylowy
13:35 W czym do ślubu 4
(4/12) - reality show
14:05 W czym do ślubu? 3
(8/12) - reality show
14:35 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (6/8) - reality
show
15:20 Zanim Cię zobaczę (8)
- program rozrywkowy
16:20 Pani Gadżet 2.0 (12) magazyn
16:50 Gwiazdy prywatnie 3
(3/8) - program
lifestylowy
17:20 Kuchenne rewolucje
11 (10/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:20 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (4/12) program
19:20 Ugotowani 7 (43) program kulinarnorozrywkowy
19:55 Ugotowani 7 (44) program kulinarnorozrywkowy
20:25 Szkoła jąkających się
- dokument
21:55 Randka z Internetu
22:25 Apetyt na miłość 4
(5/12) - program
rozrywkowy
23:25 Młoda para na diecie
00:25 Half Ton Killer:
Transformed - dokument
01:30 Wyglądać jak gwiazda
(5/6) - program
rozrywkowy
02:00 W roli głównej Maciej Zakościelny (3/8) talk show
02:30 W roli głównej - Borys
Szyc (6/8) - talk show
03:00 W roli głównej Maciej Stuhr (1/6) - talk
show
03:35 Wiem, co jem 4
(11/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 4
(12/15) - magazyn
04:35 Wiem, co jem 4
(13/15) - magazyn

TVP SPORT
06:05 PN - Liga Nardoów podsumowanie
08:00 Strongman - Liga
Mistrzów; odc. 11; relacja;
Wielka Brytania (2018)
09:00 Hokej na lodzie - NHL
(37): Philadelphia Flyers Nashville Predators
11:00 Łyżwiarstwo figurowe
- Grand Prix Final:
Vancouver
13:00 Biegi narciarskie - PŚ,
Davos - sprint K i M finały
14:25 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata - 1/2
finału - Podsumowanie
16:30 Orły sportu
17:00 Strongman - Liga
Mistrzów; odc. 12; relacja;
Wielka Brytania (2018)
18:00 Zapasy - Drużynowe
Mistrzostwa Polski
20:15 RING TVP SPORT;
magazyn
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Hokej na lodzie - NHL
- Skróty meczów
23:25 Zapasy - Drużynowe
Mistrzostwa Polski
01:20 RING TVP SPORT;
magazyn
03:00 Hokej na lodzie - NHL
(38): Colorado Avalanche
- Chicago Blackhawks

TV4

6:00 Czysta chata (16);
magazyn poradnikowy
7:05 Turbo Fast (14); serial
animowany
7:35 Turbo Fast (15); serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (117)
reality show. Chora na
raka Anna opiekuje się
9-letnią Sarą. Pragnie
zapewnić córce beztroskie
dzieciństwo. Nie ma
jednak siły sama nosić
węgiel...
9:00 Septagon (37); serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 6 (59)
reality show
11:30 Benny Hill (26);
program rozrywkowy
12:00 Detektywi w akcji
(86); serial fabularnodokumentalny
13:00 Galileo (724);
program
popularnonaukowy
14:00 Galileo (725)
15:00 Policjantki i Policjanci
(443); serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(77) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(77) telenowela
18:00 Septagon (38); serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(444); serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (4);
program rozrywkowy
21:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (217); serial
kryminalny
22:05 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (218); serial
kryminalny
23:05 Pająki 2: Morski
koszmar; horror SF, USA
2001. Koszmarny
POLSAT SPORT
eksperyment szalonego
naukowca.
6:00 PlusLiga
1:10 Galileo: Tajemnicze
8:30 1. liga polska mężczyzn
historie (16); program
popularnonaukowy.
11:00 PlusLiga
Twórcy programu rzucają
13:30 PlusLiga
światło na niektóre
16:00 7. strefa; Prowadzący i
spośród najciekawszych
zaproszeni do studia
sekretów ludzkości.
eksperci opowiadają o
Sprawdzą m.in., ile
prawdy kryje się w
najistotniejszych
opowieściach o
imprezach sezonu.
iluminatach....
Przedstawiają
2:05 Polityka na ostro;
najważniejsze wydarzenia
program publicystyczny.
Prowadzący poruszają
w PlusLidze, Lidze
temat najważniejszych
Siatkówki Kobiet, Lidze
wydarzeń dnia. Goście
Mistrzów i Mistrzyń CEV.
konfrontują poglądy i
17:30 PlusLiga
wymieniają opinie. Autorzy
rozmawiają o
20:30 PlusLiga
najważniejszych kwestiach
23:00 UFC Fight Night Fox
z punktu widzenia...
13 Junior Dos Santos 3:00 Disco Polo Life;
Stipe Miocic w Phoenix
program muzyczny
4:00 Top 10 - lista
23:30 Gala boksu
przebojów; program
zawodowego w
muzyczny
Liverpoolu
5:00 Top 10 - lista
1:30 Philip De Fries - Karol
przebojów; program
muzyczny
Bedorf

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 21
grudnia; felieton
07:00 Drogi wolności; odc. 1
- Grzechy młodośc; serial
historyczny TVP
07:55 Działo się w
Krakowie; felieton
08:05 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele – Marcin
Borelowski Lelewel;
program publicystyczny
09:15 Historia Polski – Dni,
które wstrząsnęły Polską
- Grudzień 70; film
dokumentalny
10:10 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa,; cz. 1;
cykl dokumentalny
10:40 Kronika olimpijska;
odc. 2; film dokumentalny;
Białoruś (2008)
11:15 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
12:15 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 4/15; serial TVP
13:20 Transsyberyjska
wyprawa Joanny Lumley;
odc. 2/3; esej dokum.;
Wielka Brytania (2017)
14:40 Perły Adriatyku; film
dokum.; Francja (2013)
15:45 Zagubiony żołnierz
Hitlera; film dokum.;
Wielka Brytania (2007)
16:50 Historia Polski –
Wyrwane z pamięci Grudzień 70; film dokum.
17:25 Grudzień 70 – pamięć
poległych, pamięć
żywych; film dokum.
18:00 13 pierwszych dni - 21
grudnia 1981; cykl dokum.
18:15 Ex Libris; odc. 363;
magazyn
18:40 Drogi wolności; odc.
2; serial TVP
19:50 Paryski ślad
20:20 Litewskie drogi
Potopu
21:05 Pearl Harbor – Cała
prawda; 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
22:00 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 57;
magazyn
22:35 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia felczerki
pogotowia ratunkowego
w Moskwie
23:15 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 1/8; serial dokum.;
Wielka Brytania (2012)
00:15 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 2;
cykl dokumentalny
00:45 Kronika olimpijska;
odc. 3; film dokum.;
Białoruś (2008)
01:20 Encyklopedia II wojny
światowej – Podwodna
wojna cz 1; cykl dokum.
01:50 Działo się w
Krakowie; felieton
01:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Śladami
gąsienic
02:35 Poezja i maszyny.
Hipolit Cegielski 1813 1868; film dokumentalny
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TVP1
05:35 Klan; odc. 3395;
telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3396;
telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
08:00 Las bliżej nas; s.II;
odc. 7; magazyn
08:25 Pełnosprawni; odc.
281; magazyn dla
niepełnosprawnych
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres;
magazyn
09:50 Fascynujący świat –
W świątecznych
fabrykach; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017);
reż.:Emma Pound,
Michael Rees
10:55 Korona królów – taka
historia..; odc. 15;
telenowela historyczna
TVP
11:25 Korona królów; odc.
143; telenowela
historyczna TVP
11:55 Korona królów; odc.
144; telenowela
historyczna TVP
12:25 Korona królów; odc.
145; telenowela
historyczna TVP
13:00 Korona królów; odc.
146; telenowela
historyczna TVP
13:35 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:10 Jak to działa; odc. 155
No to w drogę!
Elektryczny samochód;
magazyn
14:35 Podmuch energii; cykl
reportaży
14:45 Spis treści; /37/;
felieton
14:55 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 209 - Nauczyciel;
serial kryminalny TVP
15:50 100 lat polskiego
sportu; film
dokumentalny;
reż.:Zbigniew Rytel
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?;
odc. 3966; teleturniej muz.
18:35 Blondynka; odc. 81;
serial TVP
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Hit na sobotę – Speed
Racer; film akcji; USA
(2008)
22:55 Carrie; horror; USA
(2013)
00:45 Jaka to melodia?;
odc. 3966; teleturniej
muzyczny
01:40 Wyścig; film
obyczajowy; Wielka
Brytania, Niemcy, USA
(2013)
03:45 Spis treści; /37/;
felieton

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 107
ed. 3; teleturniej
05:50 Barwy szczęścia; odc.
1964; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
1965; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1407; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Pogoda Flesz
11:00 Pytanie na śniadanie
Extra (247)
11:30 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem;
magazyn kulinarny
12:00 Nigdy nie mów nigdy;
komedia; reż.:Wojciech
Pacyna; wyk.:Anna
Dereszowska, Jan
Wieczorkowski, Edyta
Olszówka, Anna
Romantowska, Damian
Damięcki, Tomasz Sapryk,
Marieta Żukowska, Robert
Więckiewicz, Marek Kalita
14:00 Familiada; odc. 2503;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 370
ed. 5; teleturniej
15:15 Program rozrywkowy
(montażowy program
kabaretowy)
16:15 Słowo na niedzielę
16:30 Rodzinka.pl; odc. 241
„Marek do domu” sezon
13; serial komediowy TVP
17:05 Alternatywy 4; odc.
2/9 - Przeprowadzka;
serial komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion;
odc. 186; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na
milion; odc. 186
19:35 Lajk!
20:05 Program rozrywkowy
21:05 Program rozrywkowy
22:10 Transfer; thriller; USA
(2007); reż.:Gavin Hood;
wyk.:Jake Gyllenhaal,
Omar Metwally, Reese
Witherspoon, Alan Arkin,
Meryl Streep, Yigal Naor
00:20 The Good Doctor; s.II;
odc. 19 (The Good Doctor
ep. More); serial
obyczajowy; USA (2017)
01:10 Psy 2. Ostatnia krew;
film sensacyjny;
reż.:Władysław
Pasikowski;
wyk.:Bogusław Linda,
Cezary Pazura, Magdalena
Dandourian, Artur
Żmijewski, Walerij
Prijomychow, Siergiej
Szakurow, Edward
Lubaszenko, Jan
Machulski, Jerzy Zelnik,
Aleksander Bednarz
03:05 Maminsynek;
komedia; USA (2007);
reż.:Tim Hamilton;
wyk.:Diane Keaton, Jon
Heder, Jeff Daniels, Anna
Faris

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:45 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (37); serial
animowany
9:15 Przygody Kota w
Butach (48); serial
animowany
9:45 Przygody Kota w
Butach (49); serial
animowany
10:15 Ewa gotuje (322);
magazyn kulinarny.
Prowadząca zrobi m.in.
pasztet grzybowy.
Następnie spróbuje
przystawki z pstrąga,
gołąbków z węgorza, żuru
z grzybami i wędzonymi
kartoflami, sandacza...
10:45 Wakacje Mikołajka;
komedia, Francja 2014.
Mikołajek wyjeżdża z
rodzicami na wakacje. W
kurorcie podsłuchuje
rozmowę dorosłych, z
której wynika, że córka
kolegi taty zostanie w...
12:50 Ostatnie wakacje;
komedia, USA 2006.
Wielbicielka gotowania
postanawia spełnić swoje
kulinarne marzenia.
15:10 Jaś Fasola; serial
komediowy
15:50 Kabaret na żywo (36);
program rozrywkowy.
Gwiazdą tego wydania
programu będzie Kabaret
Jurki. W odcinku nie
zabraknie nowych,
doskonałych skeczy
zielonogórskiej formacji.
17:50 Chłopaki do wzięcia
(129); serial dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia
(130); serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Święta z gwiazdami;
reportaż. Relacja z
przygotowań do koncertu
kolęd w Bazylice
Nawiedzenia NMP w
Świętej Lipce, w którym
wystąpią m.in. Michał
Bajor, Alicja...
20:10 Opowieści na
dobranoc; film familijny,
USA 2008. Nieudacznik
dostaje szansę na
odmianę swojego losu.
Jego życie może teraz
przypominać bajkę.
22:30 Szklana pułapka 3;
film sensacyjny, USA
1995
1:20 Sezon na zabijanie;
thriller, Belgia 2013.
Serbski żołnierz szuka
zemsty na wrogach.
Urządza polowanie na
jednego z weteranów.
3:20 Tajemnice losu;
program rozrywkowy...

TVN
05:20 Uwaga! (5531) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1119) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
16 (712) - serial
obyczajowy
12:50 Domowe rewolucje 3
(1/8) - program
13:55 Ameryka Express
(3/13) - program
15:25 Kobieta na krańcu
świata 10 (1/5) - program
16:00 Oszukane - film
obyczajowy 2013.
Przypadkowe spotkanie
dwóch bardzo podobnych
do siebie nastolatek
prowadzi je do odkrycia
nieprawdopodobnej
pomyłki sprzed lat…
18:00 Kuchenne rewolucje
16 (6/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty (7661) informacje
19:25 Sport (7644) informacje
19:35 Pogoda (7641) informacje
19:44 Raport smogowy –
poznaj kolory powietrza
(39/138) - informacje
19:45 Uwaga! (5532) program
20:00 Jak Mikołaj (5) program
20:05 Na pewno, być może komedia romantyczna,
USA 2008. Ojciec stara się
wyjaśnić swojej
dziesięcioletniej córce
dlaczego się rozwodzi z
mamą. Zaczyna
wspominać swoje związki
z trzema różnymi
kobietami starają się
zrozumieć co tak
naprawdę wydarzyło się w
jego życiu.
22:25 Norbit - komedia,
USA 2007. „Nazywam się
Norbit Albert Rice i byłem
sierotą ...” Tak zaczyna się
historia Norbita (Eddie
Murphy) wychowanego
przez pana Wonga (Eddie
Murphy) w sierocińcu i
restauracji Golden
Wonton. To właśnie tam
Norbit poznał swoją
bratnią duszę, uroczą Kate
(Thandie Newton…
00:40 Mgła - horror,
USA 1980. Stuletnie
miasteczko położone w
południowej Kalifornii,
dawna kolonia chorych na
trąd, staje się celem ataku
zabójczej mgły, z kórej
wyłaniają się zombieduchy poszukujące
zemsty…
02:30 Uwaga! (5532) program
02:50 Moc Magii(TVN noc)
(347/351) - program

TV PULS
05:50 Łowcy okazji; factual,
USA 2013; odc. 4
06:20 Wojciech Cejrowski.
Boso – Karaiby; factual,
Polska 2013; odc. 3 - 4
07:45 Przygody Bolka i
Lolka; animacja
07:55 Bajeczki Maszy;
animacja, Rosja 2012
08:10 Klinika dla pluszaków;
animacja, USA;
odc. 21 - 22
09:10 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1101
09:20 Strażak Sam;
animacja, odc. 140
09:35 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 1
09:50 Baranek Shaun;
animacja, Wielka Brytania
09:55 Listonosz Pat;
animacja, Wielka Brytania
10:10 Klinika dla pluszaków;
animacja, USA; odc. 23
10:45 Psi patrol; animacja,
Kanada 2015
11:10 Baranek Shaun;
animacja, Wielka Brytania
11:20 Bajeczki Maszy;
animacja, Rosja 2012
11:25 Reksio; animacja,
Polska 1973
11:50 Kopciuszek 3: Co by
było gdyby...; animacja,
USA 2007
13:20 Barbie: Perłowa
księżniczka; animacja,
USA 2014
14:45 Eloise z hotelu Plaza;
familijny, USA, Wielka
Brytania 2003
16:35 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2012; odc. 13
17:00 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2012; odc. 14
17:35 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2008; odc. 105
18:00 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2008; odc. 106
18:35 Renifer Niko ratuje
brata; animacja, Dania,
Finlandia, Irlandia, Niemcy
20:00 Wielka Zabawa TV
Puls w Dolinie Charlotty;
Polska 2018; odc. 1
21:00 Wielka Zabawa TV
Puls w Dolinie Charlotty;
Polska 2018; odc. 2
22:00 Świąteczny
konsultant; familijny,
Kanada 2012
23:55 Hellraiser III: Piekło
na ziemi; horror, Wielka
Brytania 1992
01:40 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 17
02:15 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 18
02:55 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 19
03:30 JRG w akcji; factual,
Polska 2010; odc. 9
03:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska

TVP SERIALE
05:55 Bulionerzy; odc. 30/75
- Etat; serial komediowy
TVP
06:35 Ogniem i mieczem;
odc. 2/4; serial TVP
07:35 Ogniem i mieczem;
odc. 3/4; serial TVP
08:40 Komisariat; odc. 62
Pożałujesz; serial TVP
09:10 Komisariat; odc. 63
Botoks; serial TVP
09:40 Ranczo; s.VII; odc. 82
(seria VII, odc. 4) Tchnienie
antyklerykalizmu; serial
obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.VII; odc. 83
- Model życia artysty;
serial obyczajowy TVP
11:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 231 „Pranie nie jest
sexy” sezon 12; serial
komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 232 „Wilgotna
Szeherezada” sezon 12;
serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 233 „Przeszłości nie
zmienisz” sezon 12; serial
komediowy TVP
13:10 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 234 „Słona zupa”
sezon 12; serial
komediowy TVP
13:45 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 96 - Wybory serca;
serial kryminalny TVP
14:40 Ranczo; s.VII; odc. 84;
serial obyczajowy TVP
15:35 Ranczo; s.VII; odc. 85;
serial obyczajowy TVP
16:35 Ranczo; s.VII; odc. 86;
serial obyczajowy TVP
17:30 Czterdziestolatek; odc.
1/21; serial TVP
18:30 Komisarz Alex; s.V;
odc. 62; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 253; serial TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 97; serial TVP
21:15 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 98; serial TVP
22:15 Ranczo; s.VII; odc. 87;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.VII; odc. 88;
serial obyczajowy TVP
00:05 Strażacy; s.I; odc.
3/10; serial TVP
00:55 07 zgłoś się; odc.
16/21; serial TVP
02:20 Krew z krwi 2; odc.
1/10; serial TVP
03:20 Nowa; odc. 9; serial
TVP
04:10 Rodzinka.pl; odc. 252
sezon 13; serial
komediowy TVP
04:40 Bulionerzy; odc.
29/75; serial TVP
05:15 Bulionerzy; odc. 30/75
- Etat; serial komediowy
TVP

TVP ROZRYWKA
05:35 Rozrywka Retro –
ALLEWIZJA
06:15 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 1 Płock;
magazyn
06:45 Zakochaj się w
Polsce; odc. 66 Golub Dobrzyń; magazyn
07:20 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór (10)
08:10 Koło fortuny; odc. 340
ed. 5; teleturniej
08:45 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Urszula
Dudziak /cz. 1-2/; reportaż
09:40 Życie to Kabaret – XVI
Marzenia Marcina Dańca
10:45 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2 /6/ Światowe Tourne; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
11:45 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Urszula
Dudziak /cz. 1-2/; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Przy wspólnym stole
13:10 Podróże z historią;
s.V; odc. 54 Zwykła
historia niezwykłych nazw;
cykl dokumentalny
13:40 Prywatne życie
zwierząt (odc. 1) - Maczo
w zwierzęcej skórze;
reportaż
14:15 Postaw na milion;
odc. 175; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /67/ - „Tin Pan
Alley” - Halina Frąckowiak
15:20 Zakupy pod kontrolą;
s.II (3); reality show
15:50 Paranienormalni
Tonight – Andrzej
Piaseczny
16:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2 /6/ Światowe Tourne; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
17:50 Wielki Test o
Internecie
19:20 Hity kabaretu (11)
Kresowiacy i inne hity
Kabaretu pod
Wyrwigroszem
20:15 Herbatka z kabaretem
(22); program rozrywkowy
20:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (12) - Reżyser i
aktor
21:50 Big Music Quiz (25);
teleturniej muzyczny
22:55 Prywatne życie
zwierząt (odc. 1) - Maczo
w zwierzęcej skórze;
reportaż
23:30 Koło fortuny; odc. 339
ed. 5; teleturniej
00:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa - Bohater
potrzebny od zaraz (1-3);
widowisko
03:20 Gwiazdy opolskich
kabaretonów - Marcin
Daniec
03:35 Rozrywka Retro –
ALLEWIZJA - magazyn
rozrywkowy (3)

TVN7
05:40 Ukryta prawda (424) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (111/180) serial obyczajowy
09:30 Brzydula (112/180) serial obyczajowy
10:05 Brzydula (113/180) serial obyczajowy
10:40 Brzydula (114/180) serial obyczajowy
11:15 Brzydula (115/180) serial obyczajowy
11:50 Brzydula (116/180) serial obyczajowy
12:20 Zabójcza broń (8/18) serial, USA
13:20 Święta Dennisa
rozrabiaki - film rodzinny,
USA/Kanada 2007
15:00 Kung Fu Panda komedia, USA 2008
16:55 Zbuntowana
księżniczka - komedia,
Francja/USA/Wielka
Brytania 2008
19:00 Johnny English komedia, Francja/Wielka
Brytania/USA 2003
20:55 Licencja na miłość komedia, USA/
Australia 2007. Ben i
Sadie są już po słowie i
chcieliby zacząć wspólne
życie, ale nie mogą wziąć
ślubu dopóki nie odbędą
kursu przedmałżeńskiego
w miejscowym kościele.
Problem w tym, że
prowadzący kurs ksiądz
(Robin Williams) ma nieco
ekscentryczne poglądy na
życie...
22:50 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. Po
powrocie do domu Shaw
zajmuje się polityką wpływowa matka (Meryl
Strzep), kariera ojca i jego
bohaterstwo dają mu
wielką popularność i
poparcie w drodze do
fotela vice prezydenta, po
prostu idealny kandydat.
Wszystko komplikuje się,
gdy Ben Marco spotyka
jednego ze swoich
podwładnych z działań w
Iraku…
01:35 Moc Magii (347/355) program
03:45 Druga strona medalu
3 (7/8) - talk show.
Gościem Jolanty
Pieńkowskiej będzie prof.
Andrzej Bochenek.

TVN STYLE
05:55 Eksperci domowego
budżetu 2 (6) - program
dokumentalny
07:15 Misja ratunkowa 2
(6/10) - program
rozrywkowy
08:00 Ostre cięcie 6 (11/12)
- program
08:45 Co nas truje (8/12) program lifestylowy
09:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 4 (12) program lifestylowy
10:15 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (4/12) program
11:15 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
rozrywkowy
12:00 Zanim Cię zobaczę (8)
- program rozrywkowy
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (7/8) - reality
show
13:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (8/10) - reality
show
14:30 W czym do ślubu 4
(4/12) - reality show
15:00 Afera fryzjera 7 (3/8) program rozrywkowy
15:45 Pani Gadżet 16 (1/22)
- magazyn
16:15 Pani Gadżet
ŚWIĄTECZNIE - magazyn
16:45 Misja ratunkowa
(7/10) - program
17:35 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (5/10)
- program lifestylowy
18:20 10/10 (9/10) - program
18:55 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (4/14) program lifestylowy
19:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (12) program lifestylowy
20:30 Gwiazdy prywatnie 3
(3/8) - program
lifestylowy
21:00 Miłość i władza –
Michelle i Barack Obama
- dokument
22:15 Zaskocz mnie! 2
(3/10) - program
rozrywkowy
22:45 Rosyjski Projekt Lady
2
00:35 Bajeczne życie
milionerów 3 (4/10) program rozrywkowy
01:05 Wyglądać jak
gwiazda (6) - program
01:35 Najsztub słucha Joanna Krupa (2/6) - talk
show
02:05 Najsztub słucha Dorota Wellman (2/6) talk show
02:35 W roli głównej Sharon Stone (15/16) talk show
03:05 W roli głównej Marcin Prokop (7) - talk
show
03:35 Wiem, co jem 4
(14/15) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 4 (15) magazyn
04:35 Wiem, co jem 5
(1/10) - magazyn

TVP SPORT
06:05 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata - 1/2
finału - Podsumowanie
08:10 Kapitan Tsubasa; odc.
137-138; serial anim.;
Japonia (2018)
09:10 Hokej na lodzie - NHL
(38): Colorado Avalanche
- Chicago Blackhawks
11:00 Stan futbolu; magazyn
12:15 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata - 1/2
finału - Podsumowanie
14:20 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata - 3
miejsce
16:35 Orły sportu
17:10 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata FINAŁ
20:15 IO Pjongczang - skoki
narciarskie
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata FINAŁ
01:00 Hokej na lodzie - NHL
(39): Toronto Maple Leafs
- New York Rangers
04:05 Boks - Gala w Las
Vegas: walka wieczoru:
CANELO ALVAREZ GIENNADIJ GOŁOWKIN
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; mecz: Cerrad
Czarni Radom - Asseco
Resovia Rzeszów
8:10 7. strefa; magazyn
siatkarski
9:50 Gramy dla Tomka
Golloba; reportaż
10:20 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; mecz: Chemik
Bydgoszcz - ONICO
Warszawa
12:30 Koszykówka mężczyzn;
Energa Basket Liga; mecz:
King Szczecin - BM Slam
Stal Ostrów Wielkopolski
14:45 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; mecz: PGE Skra
Bełchatów - ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle
17:45 Boks; MB Boxing Night
w Radomiu
20:00 Boks; MB Boxing Night
w Radomiu; waga
półciężka: Dariusz Sęk Robert Parzęczewski
0:00 Sporty walki; The
Ultimate Fighter: Team
Joanna vs. Team Cláudia
Finale; waga słomkowa:
Joanna Jędrzejczyk Cláudia Gadelha
1:00 Boks; Gala w
Częstochowie; waga
ciężka: Tomasz Adamek Fred Kassi

TV4
6:00 Czysta chata (17);
magazyn poradnikowy
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (16); serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (17); serial
animowany
8:05 Flintstonowie (5); serial
animowany
8:35 Flintstonowie (6); serial
animowany
9:10 Dzielna Mysz (22);
serial animowany
9:30 Balto; film animowany,
USA 1995
11:00 Policjantki i Policjanci
(440); serial obyczajowy
12:00 Policjantki i Policjanci
(441); serial obyczajowy
13:00 Policjantki i Policjanci
(442); serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:15 Twoje, moje i nasze;
komedia, USA 2005.
Remake ciepłej familijnej
produkcji z 1968 roku z
Henrym Fondą i Lucille
Ball w rolach głównych.
17:00 Policjantki i Policjanci
(443); serial obyczajowy
18:00 Policjantki i Policjanci
(444); serial obyczajowy
19:00 Galileo (694);
program
popularnonaukowy,
którego twórcy prezentują
rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
20:00 Gwiazdy Kabaretu (5);
program rozrywkowy
realizowany z udziałem
publiczności. Widzowie
zobaczą m.in. Kabaret
Moralnego Niepokoju, Ani
Mru-Mru, grupę Nowaki i
Kabaret pod
Wyrwigroszem. W...
21:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (219); serial
kryminalny
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (220); serial
kryminalny
23:00 Wolni strzelcy; dramat
kryminalny, USA 2012. Po
ukończeniu akademii
policyjnej Malo dostaje
ofertę dołączenia do
oddziału Joe Sarcone.
Młody stróż prawa szybko
zostaje wciągnięty w
nieczyste...
1:05 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
2:05 Polityka na ostro;
program publicystyczny
3:00 Disco Polo Life;
program muzyczny
prowadzony przez Martę
Leleniewską oraz Marcina
Kotyńskiego
4:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 22
grudnia; felieton
07:00 Wszystkie kolory
świata – Namibia.
Ponadczasowa Afryka;
serial dokum.; Francja
(2008); reż.:Eric Bacos
07:55 Działo się w
Krakowie; felieton
08:00 Dziedzictwo regionów
- Płońsk ocalmy historię;
cykl reportaży
08:20 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 17
Szczecin; magazyn
08:45 Janosik; odc. 10/13;
serial TVP
09:45 Okrasa łamie przepisy
– Niezwykłe dania z ryb
10:20 Dawne światy; odc.
6/8 Syria. Śpiące słońca;
serial dokumentalny;
Francja (2007)
11:25 Life – Życie; cz. 1.
Trudna sztuka przetrwania;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2009)
12:25 Wielkie widowiska
natury; cz. 3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
13:25 Szerokie tory.
Milioner z lasu; reportaż
13:55 Podróże z historią;
s.II; odc. 17; cykl dokum.
14:35 Ziemia, planeta roślin
– Życiodajne światło;
odc. 1/3; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2012)
15:35 Spór o historię –
Najazd sowiecki na
Polskę w 1939 roku;
debata
16:15 13 pierwszych dni –
22 grudnia 1981; cykl
dokumentalny
16:35 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
17:25 Marzyciele – Mistrz
Jan Matejko; program
publicystyczny
18:00 Zmiennicy; odc. 3/15;
serial TVP
19:05 Kazimierz Leski
20:10 Najdziwniejsza broń
na świecie – Niemieckie
machiny wojenne. odc.
4/6; serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
21:10 Rodzina Połanieckich;
odc. 6/7; serial TVP
22:45 Rodzina Niepodległej
– Rzeczpospolita
Zakopiańska; film dokum.
23:45 China’s Megatomb
Revealed; film dokum.;
Wielka Brytania, USA
(2016)
01:20 Radio Wolności – Tu
Rozgłośnia Polska Radia
Wolna Europa. Opowieść
w pięciu odsłonach; cz. 4;
film dokumentalny
01:55 Prawdziwe męstwo;
western; USA (1969)
04:05 Działo się w
Krakowie; felieton
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TVP1
04:20 Galeria; odc. 174;
serial obyczajowy TVP
04:45 Galeria; odc. 175;
serial obyczajowy TVP
05:10 Klan; odc. 3397;
telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3398;
telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3399;
telenowela TVP
06:25 Słownik polsko@
polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach,
Transmisja
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas; s.II;
odc. 8; magazyn
09:00 Ziarno - Pan Jezus
rodzi się w naszych
domach; magazyn
09:35 Weterynarze z sercem
10:05 Zakochaj się w
Polsce; odc. 79 Chełm;
magazyn
10:30 Leśniczówka; odc. 68
10:55 Leśniczówka; odc. 69
11:25 Leśniczówka; odc. 70
11:55 Między ziemią a
niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan
(2018), Transmisja
12:15 Między ziemią a
niebem; magazyn
12:45 Wigilijne dzieło
13:10 BBC w Jedynce – Mój
renifer i ja; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
14:10 Sonda 2 (99) - Ryby;
program
popularnonaukowy
14:35 Spis treści; /38/;
felieton
14:40 Program rozrywkowy
15:00 Zakonnica w
przebraniu 2: powrót do
habitu; komedia; USA
(1993); reż.:Bill Duke;
wyk.:Whoopi Goldberg,
Kathy Najimy, Barnard
Hughes, Mary Wickes
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 The Wall. Wygraj
marzenia; /50/; teleturniej
18:35 Jaka to melodia?;
odc. 3967; teleturniej
muzyczny
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:15 Blondynka; odc. 82;
serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka –
Zostań, jeśli kochasz;
dramat; USA (2014)
23:10 Speed Racer; film
akcji; USA (2008)
01:35 Carrie; horror; USA
(2013)
03:15 Jaka to melodia?;
odc. 3965; teleturniej
muzyczny
03:45 Spis treści; /38/;
felieton

TVP2
05:10 Słowo na niedzielę
05:20 Barwy szczęścia; odc.
1966; serial obyczajowy
TVP
05:50 Barwy szczęścia; odc.
1967; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
1968; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1408; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Pogoda Flesz
10:50 Rodzinne oglądanie Planeta lasów. Świat
tętniący życiem (Jungle
Planet. Life Awakens.
Intro); film dokumentalny;
Hiszpania (2017);
reż.:Juan Antonio
Rodriguez Llano
11:35 Gwiazdy w południe Kleopatra cz.2; film
historyczny; Szwajcaria,
Wielka Brytania, USA
(1963); reż.:Joseph L.
Mankiewicz
14:00 Familiada; odc. 2504;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 371
ed. 5; teleturniej
15:15 Bake off - Ale ciacho!
(1) ed. 5; widowisko
16:10 Bake off - Ale przepis
(1) ed. 5
16:20 Merlin; odc. 1/2;
Francja (2012);
reż.:Stphane Kappes;
wyk.:Gerard Jugnot,
Josephine de Meaux,
Marilou Berry, Cristiana
Capotondi
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe; odc.
725; serial TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 241
„Marek do domu” sezon
13; serial komediowy TVP
20:05 Asterix i Obelix kontra
Cezar; komedia; Francja,
Niemcy, Włochy (1999);
reż.:Claude Zidi;
wyk.:Christian Clavier,
Gerard Depardieu, Leticia
Casta, Roberto Benigni
22:05 Kino bez granic Puccini; cz. 1; film
biograficzny; Niemcy,
Włochy (2010);
reż.:Giorgio Capitani;
wyk.:Alessio Boni, Sophie
von Kessel, Andrea
Giordana, Franco
Castellano
23:55 Zwariować ze
szczęścia; komedia;
Włochy, Francja (2016);
reż.:Paolo Virzi;
wyk.:Valeria Bruni
Tedeschi, Micaela
Ramazzotti, Valentina
Carnelutti
02:00 Gorący pościg;
komedia; USA (2015)
03:35 Tylko ty; komedia; USA
(1994)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:40 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (38); serial
animowany
9:10 Dzwoneczek; film
animowany, USA 2008
10:45 Artur i Minimki 3.
Dwa światy; film
przygodowy, Francja 2010
12:55 Opowieści na
dobranoc; film familijny,
USA 2008
15:10 Książę Persji: Piaski
czasu; film przygodowy,
USA 2010
17:35 Nasz nowy dom:
Odcinek specjalny (1)
reality show. Katarzyna
Dowbor z Martyną
Kupczyk i Maćkiem
Pertkiewiczem zobaczą, co
słychać u rodzin, którym
w tym sezonie programu
udało się...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:05 Polsat SuperHit
Festiwal 2018: Sopocki
Hit Kabaretowy - Na
zdrowie; koncert. Festiwal
w Sopocie zakończą
występy satyryków.
Specjaliści od
rozśmieszania
zaprezentują skecze i
piosenki, które połączy
zawołanie - ‚Na zdrowie!’.
Na...
23:05 Ślad (27); serial
kryminalny. Podczas
obiadu lokalny polityk,
właściciel dużego zakładu
chemicznego, Jerzy
Wielorzewski, i jego
rodzina zostają otruci.
Umiera tylko mężczyzna,
jego bliskim...
0:05 Ślad (28); serial
kryminalny. Obok
własnego samochodu
zostaje zabita 29-letnia
wrocławianka. Początkowo
detektywi sądzą, że
morderstwo było zemstą
właściciela psa za
potrącenie jego pupila....
1:05 Pociąg z forsą; film
sensacyjny, USA 1995.
Zadłużony policjant Charlie
planuje napad. Jego brat
chce go powstrzymać.
3:35 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:15 Uwaga! (5532) program
05:40 Mango - Telezakupy
07:50 Jak Mikołaj (5) program
08:00 Dzień Dobry
TVN (1120) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje 3
(2/8) - program
12:00 Co za tydzień (881) magazyn
12:40 Drzewo marzeń 2
(3/9) - program
13:40 Wracajcie skąd
przyszliście (3/4) program
14:40 Zaplątani - film
animowany, USA 2010
16:45 Zaczarowana komedia, USA 2007.
Księżniczka Giselle zostaje
usunięta przez złą królową
Narissę z magicznego,
animowanego świata
Andalazji. A właśnie miała
poślubić swego
wymarzonego księcia
Edwarda!
19:00 Fakty (7662) informacje
19:25 Sport (7645) informacje
19:35 Pogoda (7642) informacje
19:44 Raport smogowy –
poznaj kolory powietrza
(40/138) - informacje
19:45 Uwaga! (5533) program
20:00 Tu się gotuje! 3 (2/10)
- magazyn
20:05 Mumia: Grobowiec
Cesarza Smoka - film
S-F 2008. Tym razem
akcja rozgrywa się w
Chinach, gdzie przed
tysiącami lat został
pochowany przeklęty na
wieki Cesarz Smok. Młody
poszukiwacz przygód
trafia na ślad grobowca i
niechcący budzi do życia
Cesarza i jego armię.
Ziemi zagraża potężna
armia zmarłych. Na
pomoc wyruszają
doświadczenie w walkach
z mumiami rodzice
młodzieńca…
22:25 Mama - horror,
Hiszpania/Kanada 2013.
Dwie małe dziewczynki
znikają w lesie w
tajemniczych
okolicznościach po tym,
jak ich rodzice zostają
zamordowani. Kilka lat
później udaje się odnaleźć
siostry, które w końcu
mogą rozpocząć nowe
życie. Niestety, gdy światło
gaśnie okazuje się, że
nadal jest COŚ, co chce
odnaleźć dziewczynki i
utulić je do snu…
00:30 MasterChef 7 (2/14) program rozrywkowy
02:05 MasterChef 7 (3/14) program rozrywkowy
03:35 Uwaga! (5533) program

TV PULS
05:50 Łowcy okazji; factual,
USA 2013; odc. 5
06:20 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby; factual,
Polska 2013; odc. 5
06:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby; factual,
Polska 2013; odc. 6
07:40 Gwiazdka Eloise;
familijny, USA, Wielka
Brytania 2003
09:30 Barbie i tajemnicze
drzwi; animacja, USA
2014, reż. Karen Lloyd
11:15 Piękna i Bestia:
Zaczarowane Święta;
animacja, Kanada, USA
1997
12:35 Lis i Pies; animacja,
USA 1981
14:05 Świąteczny
konsultant; familijny,
Kanada 2012. Małżeństwo
Flecherów zostaje
zmuszone do
zorganizowania
tegorocznych świąt.
Krewni i bliscy liczą na
cudowną gwiazdkę, co
oczywiście bardzo stresuje
parę. W natłoku
obowiązków, postanawiają
zatrudnić świątecznego
konsultanta (David
Hasselhoff), który ma
odciążyć rodzinę w tym
trudnym okresie…
16:00 Wielka Zabawa TV
Puls w Dolinie Charlotty;
Polska 2018; odc. 1
17:00 Wielka Zabawa TV
Puls w Dolinie Charlotty;
Polska 2018; odc. 2
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 60
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 61
20:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 62
21:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 63
22:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 64
22:55 Agenci NCIS; serial,
USA 2007; odc. 3
23:50 Agenci NCIS; serial,
USA 2007; odc. 4
00:45 Lekarze na start;
Polska 2017; odc. 14
01:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 20
02:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 21
02:35 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 23
03:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 24
03:40 JRG w akcji; factual,
Polska 2010; odc. 10
03:50 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
05:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015

TVP SERIALE
06:05 Bulionerzy; odc. 31/75
- Elita; serial komediowy
TVP
06:35 Zmiennicy; odc. 15 /15
- Nasz najdroższy; serial
TVP
07:50 Czterdziestolatek; odc.
1/21 - Toast, czyli bliżej
niż dalej; serial TVP
08:45 U Pana Boga w
ogródku; odc. 1/12; serial
komediowy TVP
09:40 Ranczo; s.VII; odc. 85)
- Pojedynek czarownic;
serial obyczajowy TVP
10:35 Ranczo; s.VII; odc. 86
- Droga na szczyt; serial
obyczajowy TVP
11:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 234 „Słona zupa”
sezon 12; serial
komediowy TVP
12:05 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 235 „Małe
przyjemności” sezon 12;
serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 236 „Stymulujemy
się intelektualnie” sezon
12; serial komediowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 98 - Święta Rodzina;
serial kryminalny TVP
14:30 Ranczo; s.VII; odc. 87
- Ciężka ręka prawa; serial
obyczajowy TVP
15:25 Ranczo; s.VII; odc. 88
- Koniec świata w
Wilkowyjach; serial
obyczajowy TVP
16:25 Ranczo; s.VII; odc. 89
- Czas konspiry; serial
obyczajowy TVP
17:25 Ogniem i mieczem;
odc. 4/4; serial TVP
18:30 U Pana Boga w
ogródku; odc. 2/12; serial
komediowy TVP
19:15 Na sygnale; odc. 210
„Bieg Patrioty”; serial
fabularyzowany TVP
19:45 Na sygnale; odc. 211
„Pojedynek”; serial
fabularyzowany TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 99 - Trująca
orchidea; serial kryminalny
TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 100 - Sklep z
zabawkami; serial
kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.VII; odc. 90
- Trudne powroty; serial
obyczajowy TVP
23:05 Ranczo; s.VII; odc. 91;
serial obyczajowy TVP
23:55 Korona królów; odc.
82; telenowela TVP
00:35 Korona królów; odc.
83; telenowela TVP
01:15 Wojenne dziewczyny;
s.II; odc. 16; serial TVP
02:05 Ratownicy; odc. 10/13;
serial TVP
02:55 Glina; odc. 9/25; serial
kryminalny TVP
03:55 Komisariat; odc.
51Kolekcjoner; serial TVP
04:25 Komisariat; odc. 52;
serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:40 Rozrywka Retro – S
jak Smoleń, T jak TEY;
program kabaretowy
06:40 Zakochaj się w
Polsce; odc. 67
Ciechanów; magazyn
07:10 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór (11);
widowisko rozrywkowe
08:05 Koło fortuny; odc. 341
ed. 5; teleturniej
08:40 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Krzysztof
Cugowski /cz. 1-2/;
reportaż
09:35 Życie to Kabaret –
MUMIO - Lutownica ale
nie pistoletowa tylko taka
kolba; program
rozrywkowy
10:40 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2 /7/ Jak to się wszystko
zaczęło; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
11:30 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Krzysztof
Cugowski /cz. 1/; reportaż
12:00 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Krzysztof
Cugowski /cz. 2/; reportaż
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Jak jeść by dłużej żyć;
magazyn kulinarny
12:55 Podróże z historią;
s.V; odc. 47 Skarb
polskich pól; cykl
dokumentalny
13:35 Prywatne życie
zwierząt (odc. 11) Zwierzęta mówią ludzkim
głosem; reportaż
14:15 Big Music Quiz (25);
teleturniej muzyczny
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /68/ - „Tyle
wdzięku” - Danuta Rinn
15:20 Zakupy pod kontrolą;
s.II (4); reality show
15:50 Paranienormalni
Tonight - Jerzy Kryszak;
program rozrywkowy
16:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2 /7/;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
17:50 La La Poland; odc.
(6); program rozrywkowy
18:45 Wielki Test o
Powietrzu
20:15 Kierunek Kabaret; /61/
- Poprawna polszczyzna
21:20 Rodzina, ach rodzina
(odc. 5) - Ojciec;
widowisko
22:15 Opole na bis - Marcin
Daniec; koncert
22:45 Ludzik, czyli One Man
Show (6); program
rozrywkowy
23:15 Koło fortuny; odc. 340
ed. 5; teleturniej
23:55 Kabaretowa Mapa
Polski – 8 Festiwal
Kabaretu Koszalin.
Bujając w obłokach (1-3)
02:55 Rozrywka Retro – S
jak Smoleń, T jak TEY;
program kabaretowy

TVN7
05:20 Ukryta prawda (425) program obyczajowy
06:30 Mango - Telezakupy
08:35 Brzydula (117/180) serial obyczajowy
09:10 Brzydula (118/180) serial obyczajowy
09:45 Brzydula (119/180) serial obyczajowy
10:20 Brzydula (120/180) serial obyczajowy
10:55 Zabójcza broń (9/18) serial, USA
11:55 Zabójcza broń (10/18)
- serial, USA
12:55 Zabójcza broń (11/18)
- serial, USA
13:55 Trzej muszkieterowie
- film przygodowy,
Hiszpania/USA/Wielka
Brytania 1973
16:15 Historia Kopciuszka komedia, USA/
Kanada 2004
18:15 Johnny English komedia, Francja/Wielka
Brytania/USA 2003
20:00 Wydział pościgowy film sensacyjny,
USA 1997. Sheridan vel
Roberts (Wesley Snipes)
zostaje uznany za
groźnego przestępcę. Po
aresztowaniu ucieka z
transportu, który
konwojuje Gerard (Tommy
Lee Jones). Szeryf
rozpoczyna pościg za
zbiegiem…
22:45 Kod nieśmiertelności
- film sensacyjny, USA/
Kanada 2011. Kapitan
Colter Stevens (Jake
Gyllenhaal) budzi się w
ciele nieznanego mu
człowieka w pędzącym
pociągu. Ostatnią rzeczą
jaką pamięta zszokowany
mężczyzna był lot
helikopterem podczas
misji w Afganistanie. Po
ośmiu minutach od
przebudzenia Stevensa
pociąg wybucha. Wtedy
oficer budzi się po raz
kolejny i dowiaduje się, że
uczestniczy w
eksperymencie,
pozwalającym na
przesłanie osobowości
agenta w ciało innego
człowieka…
00:35 Sposób na
morderstwo 2 (13/15) serial, USA. Annalise ma
plan, dzięki któremu
będzie mogła ochronić
zespół przed Phillipem, ale
ryzyko z nim związane
może okazać się zbyt
duże…
01:40 Moc Magii (348/355) program
03:50 Druga strona medalu
3 (8) - talk show. Gościem
Jolanty Pieńkowskiej
będzie Izabela Sokołowska

TVN STYLE
05:55 Ożeń się ze mną
teraz! (4/7) - program
rozrywkowy
07:00 program rozrywkowy
08:00 Apetyt na miłość 3
(8/12) - program
rozrywkowy
09:00 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (1/9) - program
09:30 Tu jest pięknie (7/8) program
10:15 Gwiazdy prywatnie 3
(3/8) - program
lifestylowy
10:45 Afera fryzjera 7 (3/8) program rozrywkowy
11:30 Co nas truje (10/12) program lifestylowy
12:15 SOS - Sablewska od
stylu 2 (4/12) - program
rozrywkowy
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (9/10) - reality
show
13:45 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
14:20 10/10 (10) - program
14:55 Eks-tra zmiana (4/8) program lifestylowy
15:55 Zaskocz mnie! 2
(3/10) - program
rozrywkowy
16:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (5/12) program
17:35 Sablewskiej sposób
na... (9/10) - program
18:10 Sablewskiej sposób
na... (10) - program
18:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 3 (10) program lifestylowy
19:25 Co nas truje (10/12) program lifestylowy
20:10 Pani Gadżet
ŚWIĄTECZNIE - magazyn
20:45 Pani Gadżet 16 (1/22)
- magazyn
21:15 Apetyt na miłość 5
(6/12) - program
rozrywkowy
22:15 program rozrywkowy
23:15 Szkoła jąkających się
- dokument
00:40 Gwiazdy prywatnie
(7/8) - program
lifestylowy
01:15 Bajeczne życie
milionerów 2 (9/10) program rozrywkowy
01:45 Najsztub słucha Katarzyna Bosacka (4/6) talk show
02:15 Najsztub słucha Magdalena Cielecka (3/6)
- talk show
02:45 W roli głównej Agnieszka Grochowska
(6/7) - talk show
03:15 W roli głównej Joanna Moro (3/8) - talk
show
03:45 Wiem, co jem 5
(2/10) - magazyn
04:15 Wiem, co jem 5
(3/10) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 5
(4/10) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata - 3
miejsce
08:05 Kapitan Tsubasa; odc.
139-140; serial
animowany; Japonia
(2018)
09:00 Hokej na lodzie - NHL
(39): Toronto Maple Leafs
- New York Rangers
11:00 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata FINAŁ
13:15 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Engelberg
- Podsumowanie
14:45 Igrzyska olimpijskie Pjongczang - skoki
narciarskie
16:30 Łyżwiarstwo figurowe
- Grand Prix Final:
Vancouver - GALA
18:35 Hokej na lodzie - NHL
(40): New Jersey Devils Columbus Blue Jackets
21:30 Sportowy Wieczór
22:05 Gol Ekstra; felieton
23:35 Gol - magazyn
piłkarski
00:20 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata FINAŁ
02:35 Pływanie Mistrzostwa Świata basen
25m, Hangzhou Podsumowanie
04:05 Boks - Gala boksu
zawodowego Londyn walka wieczoru: Anthony
Joshua - Aleksander
Powietkin
05:05 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; mecz: PGE Skra
Bełchatów - ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle
8:30 Boks; MB Boxing Night
w Radomiu; waga
półciężka: Dariusz Sęk Robert Parzęczewski
11:00 Cafe Futbol; wydanie
świąteczne
12:30 Koszykówka mężczyzn;
Energa Basket Liga; mecz:
Trefl Sopot - TBV Start
Lublin
14:45 Siatkówka kobiet; Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
Chemik Police - ŁKS
Commercecon Łódź
17:30 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; Chemik
Bydgoszcz - ONICO W-wa
20:30 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga; Jastrzębski
Węgiel - GKS Katowice
23:00 Sporty walki; UFC 205:
Alvarez vs. McGregor;
waga słomkowa: Joanna
Jędrzejczyk - Karolina
Kowalkiewicz
0:00 Sporty walki; UFC on
Fox: Lawler vs. Brown;
walka: Joanna Jędrzejczyk
- Juliana Lima

TV4
6:00 Galileo (724); program
popularnonaukowy
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (18); serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (19); serial
animowany
8:05 Flintstonowie (7); serial
animowany
8:30 Dzielna Mysz (23);
serial animowany
8:50 Flintstonowie: Niech
żyje Rock Vegas;
komedia, USA 2000
10:40 Galileo (725);
program
popularnonaukowy
11:40 Galileo (694)
12:45 Park jurajski 3; film
przygodowy, USA 2001
14:45 Piłki z jajami;
komedia, USA 2007
16:40 Twister; film
katastroficzny, USA 1996
19:00 Galileo (695);
program
popularnonaukowy
20:00 Predator 2: Starcie w
miejskiej dżungli; film
sensacyjny, USA 1990.
Obdarzony nieziemską siłą
potwór sieje spustoszenie
w amerykańskiej
metropolii. Stróże prawa
stają do nierównej walki.
22:20 Oko za oko (13); serial
obyczajowy. Zawodowe i
uczuciowe perypetie
czwórki warszawskich
prawników oraz
kryminalne zagadki, z
jakimi każdego dnia
muszą się mierzyć.
23:20 Oko za oko (14); serial
obyczajowy
0:20 Tuż przed tragedią (13);
serial dokumentalny.
Rekonstrukcja wydarzeń,
które poprzedziły
największe katastrofy
współczesnego świata. W
serialu wykorzystywano
nagrania archiwalne czy
symulacje komputerowe.
O tragediach opowiadają
ich...
1:25 Tuż przed tragedią (1);
serial dokumentalny
2:30 Making of:
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny; felieton,
Polska 2018
2:45 Interwencja; magazyn
reporterów ukazujący
ludzkie problemy.
Reporterzy interweniują
wszędzie, gdzie potrzebna
jest pomoc.
3:00 Disco Polo Life;
program muzyczny
4:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 23
grudnia; felieton
06:55 Wszystkie kolory
świata – Holandia. Bez
pośpiechu; serial
dokumentalny; Francja
(2008); reż.:Eric Bacos
08:05 Dominum montes –
góry Jana Pawła II; film
dokumentalny; reż.:Adam
Kraśnicki
09:05 Janosik; odc. 11/13 Trudno - miłość!; serial
TVP
10:00 Okrasa łamie przepisy
– Zdrowe tradycje
wigilijne; magazyn
kulinarny
10:35 Transsyberyjska
wyprawa Joanny Lumley;
odc. 2/3 (odc. 2/3); esej
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
11:35 Perły Adriatyku; film
dokumentalny; Francja
(2013); reż.:Michael
Schlamberger
12:40 Lodowa planeta; cz. 6.
Ostatnia granica; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2011)
13:40 Archiwum zimnej
wojny – Dezinformacja –
oręż wojny; magazyn;
reż.:Jan Sosiński
14:15 Znachor; reż.:Michał
Waszyński; wyk.:Kazimierz
Junosza Stępowski,
Elżbieta Barszczewska,
Marian Wyrzykowski,
Witold Zacharewicz,
Wojciech Brydziński,
Wanda Jarszewska, Józef
Węgrzyn, Mieczysława
Ćwiklińska, Romuald
Gierasieński, Stefan
Hnydziński
16:10 Niepodległość; film
dokumentalny;
reż.:Krzysztof Talczewski
17:50 13 pierwszych dni –
23 grudnia 1981; cykl
dokumentalny
18:10 Zmiennicy; odc. 4/15 Typowa logika damsko męska; serial TVP
19:20 Rzeczpospolita
Zakopiańska; film
dokumentalny; reż.:Piotr
Jaworski
20:20 Pearl Harbor – Cała
prawda; 2/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
21:20 Prawdziwe męstwo;
western; USA (1969)
23:35 Koncert dla
Niepodległej
01:45 Cicha noc, święta noc;
film krótkometrażowy;
reż.:Marek Piestrak
02:15 Przyjęcie na dziesięć
osób plus trzy; film TVP;
reż.:Jerzy Gruza
03:25 wojsko – polskie.pl;
odc. 40; reportaż
03:45 Działo się w
Krakowie; felieton

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 2 4 G RU D N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:05 Skarby króla
Salomona; USA (1950)
07:00 Jaka to melodia?;
odc. 3967; teleturniej
muzyczny
07:55 Obietnica pod
jemiołą; komedia; USA
(2016)
09:35 Arktyczna przygoda;
film obyczajowy; Kanada
(2014); reż.:Roger
Spottiswoode;
wyk.:Dakota Goyo, Goran
Vinjić, Bridget Moynahan
11:15 Prywatne życie
zwierząt; odc. 11 - Mówić
ludzkim głosem; reportaż
11:45 BBC w Jedynce – Mój
renifer i ja; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017);
reż.:Anwar Mamon
12:45 Wśród nocnej ciszy
12:55 Magiczna skarpeta;
film obyczajowy; Kanada
(2015)
14:25 Wśród nocnej ciszy
14:35 Dwaj bracia; film
przygodowy; Wielka
Brytania, Francja (2004);
reż.:Jean-Jacques
Annaud; wyk.:Guy Pearce,
Jean-Claude Dreyfus,
Freddie Highmore,
Philippine Leroy Beaulieu
16:20 Jaka to melodia?;
odc. 3968; teleturniej
muzyczny
16:50 Wśród nocnej ciszy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Wśród nocnej ciszy kolędy Telewizji Polskiej i
Radia Plus z Archikatedry
Oliwskiej; cz. 1; koncert
18:35 Wśród nocnej ciszy kolędy Telewizji Polskiej i
Radia Plus z Archikatedry
Oliwskiej; cz. 2; koncert
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie na Boże
Narodzenie
20:10 Pogoda
20:15 Sport
20:30 Jaka Wigilia, taki cały
rok - koncert kolęd i
pastorałek z Czerwińska
nad Wisłą; koncert
21:30 Transmisja Pasterki
23:35 Tara Road; dramat;
Irlandia (2005); reż.:Gillies
MacKinnon; wyk.:Andie
McDowell, Jean-Marc Barr
01:25 Zostań, jeśli kochasz;
dramat; USA (2014);
reż.:R.J. Cutler;
wyk.:Chloe Grace Moretz,
Jamie Blackley, Mireille
Enos, Joshua Leonard
03:20 Niespotykanie
spokojny człowiek; film
TVP; Polska (1975);
reż.:Stanisław Bareja;
wyk.:Janusz Kłosiński,
Ryszarda Hanin, Marek
Frąckowiak, Małgorzata
Potocka, Janina
Sokołowska, Jerzy Turek,
Stanisław Tym, Ludwik
Benoit, Hanna Bedryńska

TVP2
05:50 Koło fortuny; odc. 108
ed. 3; teleturniej
06:30 Coś dla Ciebie;
magazyn
07:00 M jak miłość; odc.
1407; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama i
Pogoda, Na żywo
10:55 Pytanie na śniadanie
Extra (248)
11:15 Asterix i Obelix kontra
Cezar; komedia; Francja,
Niemcy, Włochy (1999);
reż.:Claude Zidi;
wyk.:Christian Clavier,
Gerard Depardieu, Leticia
Casta, Roberto Benigni
13:05 Wanilia, cynamon i
płatki migdałów.
Świąteczne wypieki w
Europie; film
dokumentalny; Niemcy
(2017); reż.:Anita
Lackenberger
14:00 Familiada; odc. 2505;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 372
ed. 5; teleturniej
15:15 Koncert kolęd w
Pelplinie (cz. 1); koncert
16:20 Latający renifer; film
familijny; USA (2003);
reż.:LeVar Burton;
wyk.:Brenda Blethyn,
Brittany Bristow, Josh
Buckle, Stephanie
Morgenstern, Whoopi
Goldberg
18:00 Panorama
18:15 Pogoda
18:20 Sport Telegram
18:25 Miłość w Laponii;
komedia romantyczna;
Francja (2017);
reż.:Arnauld Mercadier;
wyk.:Tomer Sisley, Julie
de Bona, Malonn Levana
20:10 Nietykalni;
komediodramat; Francja
(2011); reż.:Olivier
Nakache, Eric Toledano;
wyk.:Francois Cluzet,
Audrey Fleurot, Omar Sy
22:10 Ślepy traf; film
sensacyjny; USA (2013);
reż.:Brad Furman;
wyk.:Justin Timberlake,
Ben Affleck, Gemma
Arterton
23:55 Uwierz w święta; film
obyczajowy; Kanada
(2015); reż.:Jonathan
Wright; wyk.:Shanae
Grimes - Beech, Steve
Lund
01:35 Koncert kolęd z
Pelplina
02:40 Butch Cassidy i
Sundance Kid; western;
USA (1969); reż.:George
Roy Hill; wyk.:Paul
Newman, Robert Redford,
Katharine Ross, Strother
Martin, Henry Jones

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:10 Król Lew 2: Czas
Simby; film animowany,
Australia/USA 1998
9:50 Śnięty Mikołaj 3:
Ucieczka Świętego
Mikołaja; komedia
przygodowa, USA 2006
11:50 Kung Fu Panda:
Święta, święta i Po; film
animowany, USA 2010
12:20 Pingwiny z
Madagaskaru: Misja
świąteczna; film
animowany, USA 2005
12:40 Madagwiazdka; film
animowany, USA 2009
13:10 Pada Shrek; film
animowany, USA 2007
13:45 Kolędowanie z
Fundacją Polsat; koncert.
Wspólne śpiewanie kolęd
będzie okazją do
przedstawienia efektów
działań i osiągnięć
Fundacji Polsat.
Wyjątkowy nastrój
zapewnią wykonawcy
tegorocznego spotkania
14:45 Wielkie kolędowanie z
Polsatem w Krakowie;
koncert. W barokowym
wnętrzu Uniwersyteckiej
Kolegiaty św. Anny w
Krakowie zbiorą się
znakomici polscy artyści.
Wśród gości znajdą się:
Grzegorz Markowski...
15:45 Jasnogórskie
kolędowanie z Polsatem;
koncert. Najpiękniejsze
kolędy zabrzmią w
bazylice na Jasnej Górze.
Tradycyjne pieśni, m.in.
‚Bóg się rodzi’ i
‚Przybieżeli do Betlejem’,
wykona Golec...
16:45 Wielkie kolędowanie z
Polsatem - Święta Lipka
2018 (1); koncert. W
wigilijny wieczór widzowie
będą mieli okazję usłyszeć
kolędy i pastorałki płynące
z Bazyliki Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
w Świętej...
17:45 Wielkie kolędowanie z
Polsatem - Święta Lipka
2018 (2); koncert
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Święta z Disco Polo
Music; program muzyczny
20:05 Megahit: Kevin sam w
domu; komedia, USA
1990
22:15 Top Gun; film
sensacyjny, USA 1986
0:45 Święta z Disco Polo
Music; program muzyczny
2:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo

TVN
05:55 Uwaga! (5533) program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie (24/40) magazyn ogrodniczy
07:55 Akademia ogrodnika
(24/47) - magazyn
ogrodniczy
08:00 Dzień Dobry
TVN (2357) - magazyn
11:00 Tu się gotuje! 3 (2/10)
- magazyn
11:05 Ukryta prawda (624) program obyczajowy
12:00 Szpital (466) program obyczajowy
13:00 Szkoła (366) program
14:00 19 + (295) - program
14:30 19 + (296) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8
(10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (367) program
16:55 Narodziny - film
obyczajowy, USA 2006
19:00 Fakty (7663) informacje
19:25 Sport (7646) informacje
19:35 Pogoda (7643) informacje
19:44 Raport smogowy –
poznaj kolory powietrza
(41/138) - informacje
19:45 Uwaga! (5534) program
20:00 Listy do M. komedia 2011. . Okres
Świąt Bożego Narodzenia
to czas magiczny – wtedy
spełniają się najskrytsze
marzenia, ludzie stają się
lepsi dla innych i nawet
zakochują się z
wzajemnością. W jedną,
najbardziej wyjątkową noc
roku, pięć samotnych
kobiet i pięciu
zagubionych mężczyzna
przekona się, że przed
prawdziwym uczuciem nie
da się uciec.
22:20 Safe House - film
sensacyjny, USA/RPA/
Japonia 2012. Groźny
przestępca eskortowany
jest do oddalonej kryjówki
przez agenta CIA.
Jedynym sposobem na
bezpieczne dotarcie do
celu okazuje się połączenie
sił i współpraca między
więźniem, a stróżem
prawa…
00:50 Mumia: Grobowiec
Cesarza Smoka - film
S-F 2008. Tym razem
akcja rozgrywa się w
Chinach, gdzie przed
tysiącami lat został
pochowany przeklęty na
wieki Cesarz Smok
03:05 Co za tydzień (881) magazyn
03:45 Uwaga! (5534) program

TV PULS
06:00 Łowcy okazji; factual,
USA 2013; odc. 6
06:35 Mickey i raźni
rajdowcy; animacja, USA
07:25 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1100.
07:35 Strażak Sam;
animacja, odc. 139
07:50 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 26
08:10 Psi patrol; animacja,
Kanada 2015
08:40 Blaze i mega
maszyny; animacja, USA
09:40 Kacze opowieści:
Woo-oo!; animacja, USA
10:35 Tomek i przyjaciele:
Wielki wyścig; animacja,
Wielka Brytania 2016
11:50 Klub przyjaciół Myszki
Miki: Miki w Krainie
Czarów; animacja, USA
12:45 Moi przyjaciele Tygrys
i Kubuś: Gwiazdka
superdetektywów;
animacja, USA 2007
13:40 Barbie w Wigilijnej
Opowieści; animacja,
Kanada, USA 2008
15:10 Były sobie człowieki;
animacja, Francja 2015
17:15 Renifer Niko ratuje
brata; animacja, Dania,
Finlandia, Irlandia, Niemcy
18:35 Król Lew 3: Hakuna
matata!; animacja,
Australia, USA 2004
20:00 Bibliotekarz III: Klątwa
kielicha Judasza;
przygodowy, USA 2008
21:45 Trick; komedia, Polska
2010
23:40 Zejście 2; horror,
Wielka Brytania 2009.
Oszołomiona i
zakrwawiona po
traumatycznych
przejściach - Sarah Carter
- cudem ocalała z
masakry. Miejscowy
szeryf - Redmond Vaines zmusza ją do ponownego
zejścia pod ziemię, by
pomogła ekipie ratunkowej
w desperackich
poszukiwaniach jej pięciu
zaginionych przyjaciółek.
Kiedy ekipa zagłębia się
coraz bardziej w labirynt
jaskiń, Sarah zaczyna
sobie coraz więcej
przypominać i
uświadamiać przerażający
los, jaki grozi członkom
misji ratunkowej…
01:40 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 25
02:05 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 3
02:45 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 4
03:15 JRG w akcji; factual,
Polska 2010; odc. 11
03:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
05:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 35; serial TVP
06:05 Na sygnale; odc. 176
„Mniejsze zło”; serial
fabularyzowany TVP
06:35 Na sygnale; odc. 177
„Moja krew”; serial
fabularyzowany TVP
07:10 Zmiennicy; odc. 8/15 Fartowny dzień; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
953; serial TVP
09:25 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 253 - Ufo; serial
kryminalny TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 „Dwa w jednym”
sezon 12; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; odc. 239
„Jedziemy na Antypody”
sezon 12; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.VII; odc. 88
- Koniec świata w
Wilkowyjach; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.VII; odc. 89
- Czas konspiry; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 101 - Tajemnica
cmentarza; serial
kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 102 - Pani sierżant;
serial kryminalny TVP
15:10 U Pana Boga za
piecem; komedia; Polska
(1998); reż.:Jacek
Bromski; wyk.:Ira Łaczina,
Jan Wieczorkowski,
Krzysztof Dzierma, Andrzej
Zaborski, Ania Janowska,
Artur Krajewski, Alicja
Bach, Iwona Szczęsna,
Eliza Krasicka, Małgorzata
Płońska
16:55 Ranczo; s.VII; odc. 90
- Trudne powroty; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VII; odc. 91
- Droga przez stos; serial
obyczajowy TVP
18:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
145 „Tradycyjnie
nowoczesne święta” sezon
6; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 103 - Fatalna
diagnoza; serial TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 104; serial TVP
21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 92;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 93;
serial obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 105; serial TVP
23:55 U Pana Boga za
piecem; komedia
01:40 Krew z krwi 2; odc.
1/10; serial TVP; Polska
(2015)
02:40 Krew z krwi 2; odc.
2/10; serial TVP
03:40 Zmiennicy; odc. 8/15 Fartowny dzień; serial TVP
04:50 M jak miłość; s.I; odc.
953; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:35 Familiada; odc. 2458;
teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy
– Wigilijne tradycje;
magazyn kulinarny
07:40 Śpiewające fortepiany
(9)
08:50 Rodzina wie lepiej;
/60/; teleturniej
09:15 Koło fortuny; odc. 342
ed. 5; teleturniej
09:55 Jak się urwać z
choinki czyli Kabaret
Moralnego Niepokoju
prezentuje
10:55 Familiada; odc. 2458;
teleturniej
11:35 Lubię to – kabaret
Hrabi (1); widowisko
12:40 Lubię to – kabaret
Hrabi (2); widowisko
13:40 Święty Mikołaj pilnie
poszukiwany; film TVP
14:25 Neo – Nówka i
przyjaciele – problemy
Świętego Mikołaja (1);
widowisko rozrywkowe
15:25 Neo – nówka i
przyjaciele – problemy
Świętego Mikołaja (2);
widowisko rozrywkowe
16:25 Hej w dzień
Narodzenia – wieczór
kolęd Krzysztofa
Krawczyka
17:20 Kolędy z Gwiazdami –
Święta na Świętym
Krzyżu; koncert
18:15 Zakopower kolęduje w
Bukowinie; koncert
19:15 Golec uOrkiestra w
Bukowinie; koncert
20:15 Wesoła nowina –
kolędy z Białegostoku;
koncert
21:20 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór Wigilia Wieczór (cz. 1);
widowisko rozrywkowe
22:15 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór Wigilia Wieczór (cz. 2);
widowisko rozrywkowe
23:15 Neo – Nówka i
przyjaciele – problemy
Świętego Mikołaja (1);
widowisko rozrywkowe
00:15 Neo – nówka i
przyjaciele – problemy
Świętego Mikołaja (2);
widowisko rozrywkowe
01:15 Dzięki Bogu już
Święta; program
rozrywkowy
02:20 Hity kabaretu (22) Marcinek i inne hity
Marcina Dańca; program
rozrywkowy
03:20 Lubię to – kabaret
Hrabi; widowisko

TVN7
05:10 Ukryta prawda (426) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (Na
zawsze razem ) (189) program sądowy
07:15 Szpital (470) program obyczajowy
08:15 Diagnoza (13) - serial
09:15 Gotowe na wszystko
(14/23) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (238) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (190) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (14/116) program sądowy
14:55 Szpital (471) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (1/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko
(15/23) - serial, USA
17:55 Brzydula (121/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (122/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (239) program obyczajowy
20:00 Po zachodzie słońca film sensacyjny,
USA 2004. Najsłynniejszy i
złodziej Max Burdett
(Pierce Brosnan, oraz jego
wspólniczka, Lola (Salma
Hayek), odpoczywają na
jednej z rajskich wysp na
Atlantyku. Ich ostatni skok
oczywiście zakończył się
sukcesem. Skradli drugi z
trzech największych na
świecie diamentów i jak
zwykle zapewnili sobie
żelazne alibi. Stan (Woody
Harrelson), agent FBI,
który zajmuje się sprawą
kradzionych diamentów,
od kilku lat bezskutecznie
depcze Maxowi po
piętach…
22:10 Kiedy aniołowie
śpiewają - film rodzinny,
USA 2013. Michael unika
świąt za wszelką cenę.
Nadarza się jednak
wyjątkowa okazja, by od
tajemniczego Nicka kupić
dom dla całej rodziny.
Wkrótce okazuje się, że
wszyscy znaleźli się w
samym centrum
świątecznego zamieszania.
23:55 Honey - film
obyczajowy, USA 2003.
Honey od dziecka marzyla
o karierze tancerki. Udało
jej się. Pewnego dnia
jeden z jej pracodawców
stawia jej ultimatum - albo
się z nim prześpi, albo
może zapomnieć o pracy
w swoim zawodzie. Honey
postanawia walczyć o
swoje prawa…
01:55 Licencja na miłość komedia, USA/
Australia 2007
03:45 Druga strona medalu
4 (1/8) - talk show –
Dariusz Krupa.

TVN STYLE
05:55 Domowe triki Goka
(19/20) - program
07:00 Ostre cięcie 6 (11/12)
- program
07:45 Apetyt na miłość 3
(9/12) - program
rozrywkowy
08:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (2/10) - reality
show
09:30 Sablewskiej sposób
na modę 7 (10/12) program rozrywkowy
10:15 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (3/13) - program
rozrywkowy
11:15 Kuchenne rewolucje 7
(7/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:15 program rozrywkowy
13:15 Co za tydzień (881) magazyn
13:45 Pani Gadżet
ŚWIĄTECZNIE - magazyn
14:15 Pani Gadżet EXTRA 3
- magazyn
14:45 W czym do ślubu?
(5/10) - reality show
15:15 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
15:45 Ugotowani 7 (41) program kulinarnorozrywkowy
16:20 Ugotowani 7 (42) program kulinarnorozrywkowy
16:50 Ugotowani 7 (43) program kulinarnorozrywkowy
17:25 Ugotowani 7 (44) program kulinarnorozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje
11 (11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:05 Sablewskiej sposób
na modę 4 (6/13) program rozrywkowy
19:50 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (5/10)
- program lifestylowy
20:35 10/10 (10) - program
21:10 SOS - Sablewska od
stylu 2 (4/12) - program
rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 16 (1/22)
- magazyn
22:25 Eks-tra zmiana (5/8) program lifestylowy
23:25 Afera fryzjera 7 (3/8) program rozrywkowy
00:10 Bajeczne życie
milionerów 3 (5/10) program rozrywkowy
00:40 Szkoła jąkających się
- dokument
02:05 Randka z Internetu
02:35 W roli głównej - Ewa
Drzyzga (7/8) - talk show
03:05 W roli głównej - Ewa
Ewart (5/7) - talk show
03:35 Wiem, co jem 5
(5/10) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 5
(6/10) - magazyn
04:35 Wiem, co jem 5
(7/10) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Hokej na lodzie - NHL
(40): New Jersey Devils Columbus Blue Jackets
08:25 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Swiata FINAŁ
10:30 Piłka nożna - Polska jesień 2018 - skróty
meczów: Włochy - Polska,
Polska - Irlandia, Polska Portugalia, Polska Włochy, Polska - Czechy i
Portugalia - Polska
12:30 Gol Ekstra; felieton
14:05 Gol - magazyn
piłkarski
14:45 Igrzyska Olimpijskie
Pjongczang 2018- skoki
narciarskie - konkurs
indywidualny
16:30 Orły sportu
17:10 Lekkoatletyka Halowe MŚ - Birmingham
- Podsumowanie - Polacy
18:15 Łyżwiarstwo figurowe
- Grand Prix Final:
Vancouver - GALA
20:15 siatkówka - MŚ
mężczyzn - Polska Serbia
22:05 Lekkoatletyka Mistrzostwa Europy Berlin
- podsumowanie
00:15 Snooker - Champion
of Champions 2018 - Finał
02:40 boks - WBSS

TV4

6:00 Czysta chata (18);
magazyn poradnikowy.
Niecy Nash i Mark Brunetz
spieszą z pomocą
osobom, które nienawidzą
porządków. Namawiają ich
do wyrzucenia śmieci i
domowej wyprzedaży.
7:00 Balto; film animowany,
USA 1995. Pół pies, pół
wilk Balto zostaje
odtrącony przez ludzi i
zwierzęta. Jego
przyjaciółmi są gąsior i
dwa niedźwiedzie polarne.
8:45 Najsilniejsza drużyna
świata; film familijny, USA
2015. Terier Steve ucieka
ze sklepu zoologicznego.
Trafia do rodziny, która
pragnie przywrócić
świetność odziedziczonej
po dziadku arenie
wrestlingowej. Okazuje
się...
10:45 Moja niewidzialna
siostra; film dla młodzieży,
USA 2015. Nadchodzi
Halloween. Cleo
przeprowadza nierozważny
eksperyment naukowy. W
jego wyniku starsza
siostra dziewczyny, Molly,
staje się niewidzialna. Cleo
musi znaleźć...
12:30 Flintstonowie: Niech
żyje Rock Vegas;
komedia, USA 2000
14:25 Twister; film
katastroficzny, USA 1996
16:45 Dogonić kosmos; film
POLSAT SPORT
obyczajowy, USA 1999.
6:00 Siatkówka mężczyzn;
Uczniowie gimnazjum w
PlusLiga; mecz: PGE Skra
Coalwood śledzą
Bełchatów - ZAKSA
wiadomości o wysłaniu
Kędzierzyn-Koźle
sputnika w kosmos przez
8:30 Cafe Futbol; wydanie
ZSRR. Jeden z nich
świąteczne
namawia kolegów do
10:20 Atleci; magazyn
budowy...
sportowy
19:00 Policjantki i Policjanci
11:00 Siatkówka mężczyzn;
(445); serial obyczajowy
PlusLiga; mecz: Aluron
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (221); serial
Virtu Warta Zawiercie kryminalny
Cuprum Lubin
13:30 Siatkówka mężczyzn; 21:00 Ja Cię Kręcę (1);
program rozrywkowy, w
PlusLiga; mecz: Chemik
którym ludzie prezentują
Bydgoszcz - ONICO W-wa
widzom swoje
15:30 Siatkówka mężczyzn;
umiejętności.
PlusLiga; Jastrzębski
Gospodarzem programu
Węgiel - GKS Katowice
jest Artur Andrus, któremu
17:30 Piłka nożna; Liga
towarzyszy Elżbieta
Narodów; mecz:
Romanowska.W każdym
Portugalia - Polska
odcinku pojawi...
19:30 Łyżwiarstwo figurowe
20:30 Siatkówka mężczyzn; 23:00 Straszny film 5; horror
komediowy, USA 2013.
MŚ w Bułgarii i we
Solidna dawka
Włoszech; mecz finałowy:
niewybrednych gagów w
Brazylia - Polska
kolejnej parodii znanych
23:00 Puncher Extra Time;
filmów grozy.
wydanie świąteczne
0:50 Oko za oko (15); serial
0:00 Siatkówka mężczyzn;
obyczajowy
MŚ; mecz półfinałowy:
1:50 Oko za oko (16); serial
Polska - USA
obyczajowy
2:10 7. strefa; magazyn
2:50 Cafe Futbol; magazyn
siatkarski
piłkarski
3:50 Atleci; magazyn
4:25 Atleci; magazyn
sportowy
sportowy
4:30 Cafe Futbol; wydanie
4:55 Trans World Sport;
magazyn sportowy.
świąteczne

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 24
grudnia; felieton
06:55 Drogi wolności; odc.
2; serial TVP
08:00 Ex Libris; odc. 363;
magazyn
08:30 Okrasa łamie przepisy
– Opolskie potrawy
wigilijne
09:05 Wszystkie kolory
świata – Baleary.
Hiszpańskie piękności;
serial dokumentalny;
Francja (2008)
10:05 Lodowa planeta; cz. 6.
Ostatnia granica; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2011)
11:05 Wisła od źródła do
ujścia; odc. 1. Od źródeł
Wisły do ujścia Dunajca;
film dokumentalny
12:10 Wielkie widowiska
natury; cz. 3. Wielka
migracja; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2009)
13:10 Braciszek; dramat;
Polska (2007)
15:05 Włóczęgi; komedia;
Polska (1939); reż.:Michał
Waszyński; wyk.:Antoni
Vogelfanger, Kazimierz
Wajda, Stanisław Grolicki,
Stanisława Stępniówna,
Stanisława Wysocka,
Stanisław Sielański,
Helena Grossówna,
Andrzej Bogucki, Zbigniew
Rakowiecki, Antoni Fertner
16:50 Historia Polski –
Wigilia na Piaście;
reportaż
17:15 Historia Polski Wigilia
internowanych; program
publicystyczny
17:45 Flesz historii; odc.
422; cykl reportaży
18:05 Płyń Kolędo! - wielki
koncert kolęd; /1/
19:00 13 pierwszych dni –
24 grudnia 1981; cykl
dokumentalny
19:15 Drogi wolności; odc. 3
- Herbata z cukrem; serial
TVP
20:25 Płyń Kolędo! - wielki
koncert kolęd; /2/
21:25 Ziuk. Młody Piłsudski
- odcinek specjalny
22:45 Historia w postaciach
zapisana – Elżbieta II;
cykl dokumentalny;
Francja (2013)
00:45 Dominum montes –
góry Jana Pawła II; film
dokumentalny; Polska
(2017); reż.:Adam
Kraśnicki
01:55 Film dokumentalny
02:50 Sen o Morzach i
Koloniach; film
dokumentalny
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TVP1
05:10 Dwaj bracia; film
przygodowy; Wielka
Brytania, Francja (2004)
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
08:00 Jaka to melodia?;
odc. 3968; teleturniej
muzyczny
08:30 Wśród nocnej ciszy kolędy Telewizji Polskiej i
Radia Plus z Archikatedry
Oliwskiej; cz. 1; koncert
09:35 Wśród nocnej ciszy kolędy Telewizji Polskiej i
Radia Plus z Archikatedry
Oliwskiej; cz. 2; koncert
10:30 Józef i Maryja;
dramat; Kanada (2016);
reż.:Roger Christian;
wyk.:Kevin Sorbo, Lara
Jean Chorostecki, Katie
Boland
12:00 Urbi et Orbi; Watykan
(2012)
12:45 Natura w Jedynce –
Planeta lasów Na
górskich szczytach; film
dokumentalny; Hiszpania
(2017); reż.:Juan Antonio
Rodriguez Llano, Ruiz
Gordon
13:25 Shelby – pies, który
pokochał święta; komedia
familijna; Kanada (2014)
15:10 Alan Quatermain i
Zaginione Miasto Złota;
film przygodowy; USA
(1987); reż.:Gary Nelson;
wyk.:Richard
Chamberlain, Sharon
Stone, Hanry Silva
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka Wigilia, taki cały
rok - koncert kolęd i
pastorałek z Czerwińska
nad Wisłą; koncert
18:35 Jaka to melodia?;
odc. 3969; teleturniej
muzyczny
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Rolnik szuka żony;
seria V; reality show
21:20 Faceci od kuchni;
komedia; Francja (2012);
reż.:Daniel Cohen;
wyk.:Jean Reno, Michael
Youn, Salome Stevenin,
Serge Lariviere
22:55 Reguła milczenia;
dramat; USA (2012);
reż.:Robert Redford;
wyk.:Robert Redford, Shia
LaBeouf, Julie Christie,
Sam Elliot
01:05 Tara Road; dramat;
Irlandia (2005)
02:55 Alan Quatermain i
Zaginione Miasto Złota;
film przygodowy; USA
(1987)

TVP2
05:05 Orędzie na Boże
Narodzenie
05:20 Koło fortuny;
teleturniej
05:55 Miasto zgody; reportaż
06:20 Miłość w Laponii;
komedia romantyczna;
Francja (2017)
08:05 Magiczne drzewo; film
przygodowy; Polska
(2008); reż.:Andrzej
Maleszka; wyk.:Maja
Tomawska, Filip Fabiś,
Adam Szczegóła, Joanna
Zientarska, Agnieszka
Grochowska, Andrzej
Chyra, Hanna Śleszyńska
09:40 Magiczne sanie
11:15 Butch Cassidy i
Sundance Kid; western;
USA (1969)
13:10 Opowieści Wigilijne;
magazyn
14:00 Familiada; odc. 2506;
teleturniej
14:35 Koło fortuny - odcinek
świąteczny 373 ed. 5;
teleturniej
15:15 Kolędowo –
Stanisława Celińska i
goście; koncert
16:30 Alvin i wiewiórki 2;
komedia familijna; USA
(2009); reż.:Betty Thomas;
wyk.:Zachary Levi, david
Cross, Jason Lee, Wendie
Malick, Anjelah Johnson
18:00 Panorama
18:15 Pogoda
18:20 Sport Telegram
18:30 Uwierz w święta; film
obyczajowy; Kanada
(2015); reż.:Jonathan
Wright; wyk.:Shanae
Grimes - Beech, Steve
Lund
20:10 Asterix i Obelix: Misja
Kleopatra; komedia;
Francja, Niemcy (2002);
reż.:Alain Chabat;
wyk.:Gerard Depardieu,
Christian Clavier, Jamel
Debbouze
22:10 72 Godziny; film
sensacyjny; USA, Francja
(2014); reż.:. McG;
wyk.:Kevin Costner,
Connie Nielsen, Amber
Heard, Hailee Steinfeld
00:15 Tylko ty; komedia; USA
(1994); reż.:Norman
Jewison; wyk.:Marisa
Tomei, Robert Downey
Junior, Billy Zane
02:10 Ślepy traf; film
sensacyjny; USA (2013);
reż.:Brad Furman;
wyk.:Justin Timberlake,
Ben Affleck, Gemma
Arterton
03:45 Przychodzi facet do
lekarza; komedia; Belgia,
Francja (2014); reż.:Dany
Boon; wyk.:Dany Boon,
Kad Merad, Alice Pol, Jean
- Yves Berteloot, Valerie
Bonneton

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
7:15 Mickey: Bajkowe
święta; film animowany,
USA 1999
8:40 Scooby-Doo: Upiorna
Gwiazdka; film
animowany, USA 2012
9:10 Kraina lodu: przygoda
Olafa; film animowany,
USA 2017
9:40 Smerfy: Opowieść
wigilijna; film animowany,
USA 2011
10:15 Świąteczna gorączka;
komedia, USA 1996
12:05 Święty Mikołaj z 34.
ulicy; film familijny, USA
1994. Nowy Jork w
Wigilię. Szefowa butiku
Dorey Walker martwi się
spadkiem obrotów. Dzięki
Krisowi Kringle’owi - św.
Mikołajowi - sprzedaż...
14:35 Zawód Święty Mikołaj;
komedia, USA 2001.
Producentka telewizyjna
Lucy Cullins zatrudnia do
reklam starszego pana.
Jest to św. Mikołaj, który
szuka następcy.
16:25 Kevin sam w domu;
komedia, USA 1990
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Smerfy: Opowieść
wigilijna; film animowany,
USA 2011. Do wioski
smerfów zawitała
Gwiazdka, która ma
przynieść radość. Maruda
mówi, że nie wierzy w
magię świąt, Tylko
mikstura i...
20:05 Titanic (1/2); dramat
katastroficzny, USA 1997.
Anglia, rok 1912. 17-letnia
Rose wsiada na pokład
‚Titanica’ ze snobistyczną
matką i aroganckim
narzeczonym. Rose czuje
się nieszczęśliwa i...
22:10 Hotel Marigold;
komediodramat,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie/Wielka Brytania/
USA 2011. Siedmioro
emerytów z Anglii wybiera
się w podróż do Indii.
0:50 Wielkie kolędowanie z
Polsatem - Święta Lipka
2018 (1); koncert
1:50 Wielkie kolędowanie z
Polsatem - Święta Lipka
2018 (2); koncert
2:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:00 Uwaga! (5534) program
05:25 Mango - Telezakupy
06:30 Kuchenne rewolucje
14 (8/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:35 Wieczór kolęd z
Krakowa - program
08:45 Potwory i spółka komedia, USA 2001
10:40 W krzywym
zwierciadle: Witaj Święty
Mikołaju! - komedia,
USA 1989
12:40 Charlie i fabryka
czekolady - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2005
15:00 Zaczarowana komedia, USA 2007
17:20 Madagaskar komedia, USA 2005
19:00 Fakty (7664) informacje
19:25 Sport (7647) informacje
19:35 Pogoda (7644) informacje
19:44 Raport smogowy –
poznaj kolory powietrza
(42/138) - informacje
19:45 Uwaga! (5535) program
20:00 Listy do M. 2 komedia 2015. .Kilka
wyjątkowych historii o
zwykłych ludziach, którym
w świąteczny, magiczny
dzień przydarzają się małe
cuda. Igraszki losu
sprawią, że zabiegani w
codzienności bohaterowie
zatrzymają się na chwilę
by sprawdzić czy to
właśnie miłość jest
najlepszym prezentem na
święta…
22:10 To właśnie miłość komedia, Wielka Brytania/
USA 2003. Premier (Hugh
Grant) zakochujący się od
pierwszego wejrzenia w
jednej z pracownic
swojego biura (Martine
McCutcheon) już w kilka
chwil po wejściu do
siedziby przy 10 Downing
Street. Pisarz (Colin Firth)
uciekający na południe
Francji, aby wyleczyć
złamane serce i
odnajdujący nad brzegiem
jeziora nową miłość…
01:00 Tu się gotuje! 3 (2/10)
- magazyn
01:05 Safe House - film
sensacyjny, USA/RPA/
Japonia 2012. Groźny
przestępca eskortowany
jest do oddalonej kryjówki
przez agenta CIA. W
trakcie podróży czyha na
nich wiele
niebezpieczeństw…
03:25 Drzewo marzeń 2
(3/9) - program

TV PULS
06:00 Łowcy okazji; factual,
USA 2013; odc. 7
06:35 Mickey i raźni
rajdowcy; animacja, USA
07:00 Mickey i raźni
rajdowcy; animacja, USA
07:30 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1102
07:45 Strażak Sam;
animacja, odc. 141
07:55 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 2
08:15 Baranek Shaun;
animacja, Wielka Brytania
08:25 Psi patrol; animacja,
Kanada 2015
08:50 Blaze i mega
maszyny; animacja, USA
09:25 Jej Wysokość Zosia:
Była sobie księżniczka;
animacja, USA 2012
10:10 Barbie i tajemnicze
drzwi; animacja, USA
12:00 Barbie w Wigilijnej
Opowieści; animacja,
Kanada, USA 2008
13:35 Czarnoksiężnik z Oz:
Powrót Dorotki; animacja,
USA 2014
15:25 Kopciuszek: Spełnione
marzenia; animacja, USA
16:45 Piękna i Bestia:
Zaczarowane Święta;
animacja, Kanada, USA
18:00 Alvinnn!!! I wiewiórki;
animacja; odc. 145
18:25 Psi patrol; animacja,
Kanada 2015
18:50 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1103
19:05 Strażak Sam;
animacja, odc. 142
19:15 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 3
19:30 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2008; odc. 107
20:00 Iniemamocni;
animacja, USA 2004
22:10 Job, czyli ostatnia
szara komórka; komedia,
Polska 2006
00:15 Dzieci kukurydzy;
horror, USA 1984
02:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 5
02:40 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 6
03:05 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 7
03:50 JRG w akcji; factual,
Polska 2010; odc. 12
04:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
05:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015

TVP SERIALE
05:50 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
145 „Tradycyjnie
nowoczesne święta” sezon
6; serial komediowy TVP
06:20 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 237 „Giżycko w
nowej szacie” sezon 12;
serial komediowy TVP
06:55 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 „Dwa w jednym”
sezon 12; serial
komediowy TVP
07:30 Zmiennicy; odc. 9/15 Podróż sentymentalna;
serial TVP
08:50 Pan Wołodyjowski; cz.
I; film historyczny; Polska
(1968); reż.:Jerzy
Hoffman; wyk.:Magdalena
Zawadzka, Tadeusz
Łomnicki, Mieczysław
Pawlikowski, Hanka
Bielicka, Barbara Brylska,
Irena Karel, Jan Nowicki,
Daniel Olbrychski, Marek
Perepeczko, Mariusz
Dmochowski
10:10 Rodzinka.pl; odc. 239
„Jedziemy na Antypody”
sezon 12; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.VII; odc. 89
- Czas konspiry; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.VII; odc. 90
- Trudne powroty; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 102 - Pani sierżant;
serial kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 103 - Fatalna
diagnoza; serial
kryminalny TVP
15:10 U Pana Boga za
miedzą; komedia; Polska
(2009); reż.:Jacek
Bromski
17:05 Ranczo; s.VII; odc. 91;
serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VIII; odc. 92;
serial obyczajowy TVP
18:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 37; serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 104; serial TVP
20:25 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 105; serial TVP
21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 93;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 94;
serial obyczajowy TVP
23:10 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 106; serial TVP
23:55 U Pana Boga za
miedzą; komedia
02:00 Czas honoru; odc. 34
„Zamach”; serial TVP
02:50 Czas honoru; odc. 35;
serial TVP
03:50 Zmiennicy; odc. 9/15;
serial TVP
05:05 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 237 „Giżycko w
nowej szacie” sezon 12;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 MUZYKA MAŁEGO
EKRANU: PROGRAM
ŚWIĄTECZNY (1)
07:45 Okrasa łamie przepisy
– Opolskie potrawy
wigilijne; magazyn
kulinarny
08:20 Śpiewające fortepiany
(32) WYDANIE
ŚWIĄTECZNE
09:30 Dzięki Bogu już
Święta; program
rozrywkowy
10:30 Kolędy Retro; /1/;
widowisko rozrywkowe
11:30 Hity kabaretu (15) Drzwi i inne hity Kabaretu
Moralnego Niepokoju; cz.
1; program rozrywkowy
12:35 Hity kabaretu (16) Drzwi i inne hity Kabaretu
Moralnego Niepokoju; cz.
2; program rozrywkowy
13:35 Wśród nocnej ciszy koncert kolęd (cz.1)
14:40 Wszystkiego
zabawnego; odc. 1
Mikołaj; program
rozrywkowy
15:35 Wszystkiego
zabawnego; odc. 2 W
poszukiwaniu ducha świąt;
program rozrywkowy
16:35 Wesoła nowina kolędy z Białegostoku;
koncert
17:40 Hity kabaretu (5) Kakao i inne hity Kabaretu
Smile; program
rozrywkowy
18:45 Hity kabaretu (6) Kakao i inne hity Kabaretu
Smile; program
rozrywkowy
19:50 Święty Mikołaj pilnie
poszukiwany; film TVP
20:30 Gdzie ci artyści
szaleni, czyli benefis
Majewska Korcz (1);
koncert
21:35 Gdzie ci artyści
szaleni, czyli benefis
Majewska Korcz (2);
koncert
22:25 Kabaret 2000+;
program rozrywkowy
23:30 Jedziemy na Święta Kabaret Skeczów
Męczących i Goście;
program rozrywkowy
00:30 Koło fortuny - odcinek
świąteczny 373 ed. 5;
teleturniej
01:10 Olga Lipińska
zaprasza (16); talk-show
01:55 Jak się urwać z
choinki czyli Kabaret
Moralnego Niepokoju
prezentuje
02:55 Kierunek Kabaret Święta, święta i po
świętach; /18/
03:55 MUZYKA MAŁEGO
EKRANU: PROGRAM
ŚWIĄTECZNY (1)

TVN7
05:10 Ukryta prawda (427) program obyczajowy
06:15 Mango Telezakupy
08:20 Bezuchy zając i uszaty
pisklak - film animowany,
Niemcy 2013
09:45 Pewnego razu w
czasie Wigilii - film
rodzinny, USA 2014
11:30 Na ratunek
wielorybom - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2012
13:45 Trzej muszkieterowie
- film przygodowy,
Hiszpania/USA/Wielka
Brytania 1973
15:55 Niania - film rodzinny,
Wielka Brytania/USA/
Francja 2005
18:00 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…
20:00 Dziennik Bridget
Jones - komedia, Francja/
Wielka Brytania/
USA 2001. Bridget Jones
(Renee Zellweger) dawno
temu przekroczyła
trzydziestkę, a w jej życiu
nadal nie wydarzyło się
nic, co nadałoby mu jakiś
sens. Dlatego Bridget
postanawia, że się zmieni.
Schudnie i wreszcie
przestanie być samotna.
Swój plan zamierza
realizować konsekwentnie
i dokumentować wszystkie
zmiany w swoim
dzienniku…
22:05 Tajemnice lasu - film
musical, USA/Wielka
Brytania/Kanada 2014
00:45 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…
03:00 Teoria chaosu komedia, USA 2008.

TVN STYLE
05:35 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 3 (10) program lifestylowy
06:20 Co za tydzień (881) magazyn
06:50 Misja ratunkowa
(7/10) - program
07:35 program rozrywkowy
08:05 Apetyt na miłość 3
(10/12) - program
rozrywkowy
09:05 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (3/10) - reality
show
09:50 Sablewskiej sposób
na modę 7 (11/12) program rozrywkowy
10:35 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (4/13) - program
rozrywkowy
11:35 Kuchenne rewolucje 7
(8/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:35 Pani Gadżet
ŚWIĄTECZNIE - magazyn
13:05 Pani Gadżet 16 (1/22)
- magazyn
13:35 Eks-tra zmiana (5/8) program lifestylowy
14:35 10/10 (10) - program
15:05 Sekrety lekarzy 4
(6/12) - reality show
16:05 Apetyt na miłość 5
(6/12) - program
rozrywkowy
17:10 Afera fryzjera 7 (3/8) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
11 (12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (7/13) program rozrywkowy
19:40 program rozrywkowy
20:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia 3 (5/12) program
21:40 Co nas truje (10/12) program lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 3
(4/8) - program
lifestylowy
22:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (9/10) - reality
show
23:40 Tu jest pięknie (7/8) program
00:25 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (5/10)
- program lifestylowy
01:10 Miłość i władza –
Michelle i Barack Obama
- dokument
02:25 W roli głównej Agnieszka Dygant (4/8) talk show
02:55 W roli głównej Joanna Krupa (4/7) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 5
(8/10) - magazyn03:55
Wiem, co jem 5 (9/10) magazyn
04:25 Wiem, co jem 5 (10) magazyn

TVP SPORT
06:15 Zapasy - Drużynowe
Mistrzostwa Polski
08:10 Kolarstwo szosowe Mistrzostwa Świata
Innsbruck podsumowanie
09:50 Lekkoatletyka Halowe MŚ - Birmingham
- podsumowanie
11:45 Mistrzostwa
Europejskie 2018 - Berlin
- Polskie medale; cz. 1
12:45 Piłka nożna - Polska jesień 2018 - skróty
meczów: Włochy - Polska,
Polska - Irlandia, Polska Portugalia, Polska Włochy, Polska - Czechy i
Portugalia - Polska
14:45 IO Pjongczang 2018 skiki narciarskie - konkurs
drużynowy
16:30 Orły sportu
17:05 Mundial 2018: Mundial w pigułce - Gole
fazy grupowej
19:15 Mistrzostwa
Europejskie 2018 Glasgow - Polskie medale;
cz. 2
20:15 siatkówka mężczyzn
- MŚ: Brazylia - Polska
22:15 RETRO TVP SPORT;
magazyn
00:05 Boks - Gala Knock Out
Promotion w Gliwicach
01:55 Boks - Gala Knock Out
Promotion w Gliwicach walka wieczoru: Artur
Szpilka - Mariusz Wach
03:00 boks - WBSS

TV4

6:00 Czysta chata (19);
magazyn poradnikowy
7:00 Benny Hill; program
rozrywkowy
7:45 Amerykańska
opowieść; film
animowany, USA 1986
9:30 Kacper; film familijny,
USA 1995
11:35 Bitwa na bombki;
komedia obyczajowa,
Kanada/USA 2010
13:30 Piłki z jajami;
komedia, USA 2007
15:10 Ja Cię Kręcę; program
rozrywkowy, w którym
ludzie prezentują widzom
swoje umiejętności.
Gospodarzem programu
jest Artur Andrus, któremu
towarzyszy Elżbieta
Romanowska.W każdym
odcinku pojawi...
17:10 Zwierzak; komedia,
USA 2001. Marvinowi
wszczepiono zwierzęce
organy. Zyskuje
superzdolności.
19:00 Policjantki i Policjanci
(446); serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (222); serial
kryminalny
21:00 Ja Cię Kręcę (3);
program rozrywkowy, w
którym ludzie prezentują
widzom swoje
umiejętności.
Gospodarzem programu
jest Artur Andrus, któremu
towarzyszy Elżbieta
Romanowska.W każdym
odcinku pojawi...
23:00 Selekcja; film
POLSAT SPORT
kryminalny, Polska 2018.
Do rezydencji biznesmena
6:00 Siatkówka mężczyzn;
włamują się bandyci.
MŚ; mecz fazy grupowej:
Pozostają nieuchwytni. O
Kuba - Polska
współpracę z mafią zostaje
8:10 Piłka nożna; Liga
oskarżony komandos
Narodów; mecz: Włochy Niedźwiedzki. Były
Polska
antyterrorysta Mikołaj
10:20 Siatkówka mężczyzn;
Białach...
Mistrzostwa Świata w
0:20 Predator 2: Starcie w
Bułgarii i we Włoszech;
miejskiej dżungli; film
mecz fazy grupowej: Iran sensacyjny, USA 1990.
Polska
Obdarzony nieziemską siłą
12:30 Puncher Extra Time;
potwór sieje spustoszenie
wydanie świąteczne w amerykańskiej
podsumowanie 2018
metropolii. Stróże prawa
roku; program dla fanów
stają do nierównej walki.
sportów walki. Nie
2:45 Polityka na ostro;
zabraknie informacji
program publicystyczny
związanych z galami
Polsat Boxing Night, KSW 3:40 Interwencja; magazyn
reporterów
i UFC, a także licznych...
3:55 Trans World Sport;
13:30 Piłka nożna; Liga
magazyn sportowy
Narodów; mecz: Polska poświęcony
Portugalia
najciekawszym
15:30 Siatkówka mężczyzn;
wydarzeniom w sporcie.
MŚ; mecz półfinałowy:
Co tydzień poznajemy
Polska - USA
wybitnych zawodników i
18:00 Łyżwiarstwo figurowe
ich osiągnięcia.
20:15 Siatkówka mężczyzn;
5:00 SuperLudzie (15); serial
MŚ; mecz finałowy:
dokumentalny. Historie
Brazylia - Polska
ludzi, którzy pomimo
22:30 Piłka nożna; Liga
swojej niepełnosprawności
Narodów; mecz:
potrafią żyć pełnią życia
Portugalia - Polska
5:30 SuperLudzie (16); serial
0:30 Cafe Futbol; wydanie
dokumentalny
świąteczne

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 25
grudnia; felieton
06:55 Drogi wolności; odc. 3
- Herbata z cukrem; serial
TVP
08:05 Milenium kontra
Tysiąclecie; film
dokumentalny
09:05 Wszystkie kolory
świata – Cyklady. Skarby
Grecji; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
10:05 Film dokumentalny
11:10 Wisła od źródła do
ujścia; odc. 2. Od ujścia
Dunajca do ujścia Narwi;
film dokumentalny
12:15 Megality Historia
sprzed 5500 lat;
dokument fabularyzowany;
Polska (2018);
reż.:Krzysztof Paluszyński
13:35 Golec uOrkiestra w
Bukowinie; koncert
14:35 Sportowiec mimo
woli; komedia; Polska
(1939); reż.:Mieczysław
Krawicz
16:00 Wielki terakotowy
grób chiński; film
dokumentalny; Wielka
Brytania, USA (2016);
reż.:Hugh Ballantyne
17:40 Rodzina Niepodległej
– Uratowane z Potopu;
film dokumentalny
19:10 Drogi wolności; odc. 4
- Blaszany orzełek; serial
TVP
20:15 Utracony świat
Aleksandra Wielkiego;
odc. 5/6; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
21:10 Rzymskie wakacje;
komedia romantyczna;
USA (1953); reż.:William
Wyler; wyk.:Gregory Peck,
Audrey Hepburn, Eddie
Hartley, Harcourt
Williams, Margaret
Rawlings
23:20 Historia w postaciach
zapisana – Święty
Ludwik; cykl
dokumentalny; Francja
(2013); reż.:Laure Delalex
01:10 Kulig; program
rozrywkowy
01:50 Film dokumentalny
02:45 My wszyscy z Niego;
film dokumentalny; Polska
(2017); reż.:Alina
Czerniakowska

P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 6 G RU D N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
05:30 Józef i Maryja;
dramat; Kanada (2016)
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach
08:00 Jaka to melodia?;
odc. 3969; teleturniej
muzyczny
08:55 Faceci od kuchni;
komedia; Francja (2012)
10:30 Rodzina na święta;
film obyczajowy; USA
(2016); reż.:Amanda
Tapping; wyk.:Lacey
Chabert, Tyron Leitso,
Milli Wilkinson
12:05 Natura w Jedynce –
Góry. Życie ponad
chmurami. Góry Skaliste;
Wielka Brytania (2017);
reż.:Ted Oakes
13:10 Teatr Telewizji –
Pchła Szachrajka;
reż.:Anna Seniuk;
wyk.:Ewa Konstancja
Bułhak, Kinga Ilgner,
Paulina Korthlars, Anna
Lobedan, Piotr Piksa,
Paweł Paprocki, Bartłomiej
Bobrowski, Kacper
Matula, Anna Seniuk,
Martyna Dudek
14:25 Skoki Narciarskie
(studio)
14:45 Skoki Narciarskie Mistrzostwa Polski Zakopane
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Rolnik szuka żony;
seria V; reality show
18:35 Jaka to melodia?;
odc. 3970; teleturniej
muzyczny
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Błękitna głębia;
thriller; USA (2005);
reż.:John Stockwell;
wyk.:Jessica Alba, Paul
Walker, Scott Caan
22:20 Zgadnij, kim jestem?;
komedia; Wielka Brytania
(1998); reż.:Jackie Chan,
Benny Chan; wyk.:Jackie
Chan, Michelle Ferre,
Mirai Yamamoto, Ron
Smerczak, Ed Nelson
00:15 Rozmowy
kontrolowane; komedia;
Polska (1991);
reż.:Sylwester Chęciński;
wyk.:Stanisław Tym, Irena
Kwiatkowska, Alina
Janowska, Krzysztof
Kowalewski, Marian
Opania, Jerzy Turek, Jerzy
Bończak, Zofia Merle
02:05 Reguła milczenia;
dramat; USA (2012);
reż.:Robert Redford;
wyk.:Robert Redford, Shia
LaBeouf, Julie Christie,
Sam Elliot

TVP2
05:40 Koło fortuny;
teleturniej
06:20 Latający renifer; Film
familijny; USA (2003)
08:10 Alvin i wiewiórki 2;
komedia familijna; USA
(2009)
09:50 Asterix i Obelix: Misja
Kleopatra; komedia;
Francja, Niemcy (2002)
11:50 Gwiazdy w południe –
Dwa złote kolty; USA
(1959); reż.:Edward
Dmytryk; wyk.:Henry
Fonda, Anthony Quinn,
Richard Widmark, Dorothy
Malone
14:00 Familiada; odc. 2507;
teleturniej
14:35 Koło fortuny - odcinek
świąteczny 374 ed. 5;
teleturniej
15:20 Koncert kolęd w
Pelplinie (cz. 2); koncert
16:10 Nietykalni;
komediodramat; Francja
(2011)
18:00 Panorama
18:15 Pogoda
18:20 Sport Telegram
18:30 Dziewczyny z
wyższych sfer; komedia;
USA (2003); reż.:Boaz
Yakin; wyk.:Brittany
Murphy, Heather Locklear,
Dakota Fanning, Marley
Shelton, Donald Faison
20:10 27 sukienek; komedia;
USA (2008); reż.:Anne
Fletcher; wyk.:Katherine
Heigl, Judy Greer, James
Marsden, Brian Kerwin
22:10 La La Poland; s.II odcinek świąteczny (1);
program rozrywkowy
22:50 Gorący pościg;
komedia; USA (2015);
reż.:Anne Fletscher; wyk.:
Reese Witherspoon, Sofia
Vergara, Matthew Del
Negro
00:30 Czarny pies; film
sensacyjny; USA (1998);
reż.:Kevin Hooks;
wyk.:Patrick Swayze, Meat
Loaf, Randy Travis,
Brenda Strong, Erin
Broderick
02:10 72 Godziny; film
sensacyjny; USA, Francja
(2014)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
7:55 Artur ratuje Gwiazdkę;
film animowany, Wielka
Brytania/USA 2011
10:00 101 dalmatyńczyków;
komedia, USA 1996
12:10 Dirty dancing; film
muzyczny, USA 1987
14:30 Top Gun; film
sensacyjny, USA 1986
16:55 Kung Fu Panda:
Święta, święta i Po; film
animowany, USA 2010
17:25 Pingwiny z
Madagaskaru: Misja
świąteczna; film
animowany, USA 2005
17:45 Madagwiazdka; film
animowany, USA 2009.
Lew Alex i jego przyjaciele
postanawiają pomóc
Świętemu Mikołajowi,
który uległ wypadkowi na
Madagaskarze.
18:15 Pada Shrek; film
animowany, USA 2007.
Zapowiadają się
najkoszmarniejsze święta
Bożego Narodzenia w
życiu Shreka, miłośnika
ciszy i spokoju.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Kraina lodu: przygoda
Olafa; film animowany,
USA 2017. Pierwszy raz
od ponownego otwarcia
bramy królestwa Anna i
Elsa urządzają święta. Gdy
okazuje się, że siostry nie
mają własnych...
20:05 Titanic (2-ost.); dramat
katastroficzny, USA 1997.
Miłość w cieniu śmierci.
Obraz katastrofy, która
wstrząsnęła światem.
22:10 Drugi Hotel Marigold;
komediodramat, Wielka
Brytania/USA 2015. W
Hotelu Marigold
zatrzymuje się mnóstwo
gości. Muriel (Maggie
Smith) i Sonny (Dev Patel)
postanawiają więc
otworzyć jego filię.
Jednocześnie...
0:55 Supermarket; thriller,
Polska 2012. W
sylwestrowy wieczór
ochroniarze tropią złodziei
sklepowych. Jedna z
interwencji ma brutalny
finał.
2:45 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:30 Uwaga! (5535) program
05:55 Mango - Telezakupy
07:00 Milionerzy - wydanie
specjalne (226) - program
07:30 Milionerzy - wydanie
specjalne (227) - program
08:20 Madagaskar komedia, USA 2005
10:05 Grinch: Świąt nie
będzie - film rodzinny,
USA 2000
12:15 Śnieżne psy - film
przygodowy, USA/
Kanada 2002
14:20 Strażnicy galaktyki film przygodowy, USA/
Wielka Brytania 2014
16:55 Zaplątani - film
animowany, USA 2010
19:00 Fakty (7665) informacje
19:25 Sport (7648) informacje
19:35 Pogoda (7645) informacje
19:44 Raport smogowy –
poznaj kolory powietrza
(43/138) - informacje
19:45 Uwaga! (5536) program
20:00 Królewna Śnieżka komedia, USA/
Kanada 2012. Zła królowa
podstępem obejmuje
władzę w królestwie. Z
zazdrości wypędza z
królestwa piękną Śnieżkę,
która znajduje schronienie
i pomoc w mrocznym
lesie. Siedmiu krasnali,
wcale nie takich miłych,
postanawia pomóc
Snieżce odzyskać władzę,
królestwo i pięknego
księcia…
22:10 Pompeje - film
przygodowy, USA/Niemcy/
Kanada 2014. Jest 79 rok
naszej ery. Rzymskie
miasto Pompeje znajduje
się w rozkwicie i na pozór
nic nie zapowiada
nadchodzącej katastrofy.
Milo, niewolnik i gladiator,
przybywa do miasta, by
stoczyć walkę, która może
dać mu wolność i prawo
do ubiegania się o rękę
ukochanej Cassii…
00:30 To właśnie miłość komedia, Wielka Brytania/
USA 2003. Miłość jest
wszędzie. Premier (Hugh
Grant) zakochujący się od
pierwszego wejrzenia w
jednej z pracownic
swojego biura (Martine
McCutcheon) już w kilka
chwil po wejściu do
siedziby przy 10 Downing
Street. Pisarz (Colin Firth)
uciekający na południe
Francji, aby wyleczyć
złamane serce i
odnajdujący nad brzegiem
jeziora nową miłość…
03:10 MasterChef 7 (2/14) program rozrywkowy

TV PULS
06:00 Łowcy okazji; factual,
USA 2013; odc. 8
06:35 Mickey i raźni
rajdowcy; animacja, USA
07:25 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1103
07:40 Strażak Sam;
animacja, odc. 142
07:55 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 3
08:10 Baranek Shaun;
animacja, Wielka Brytania
08:25 Psi patrol; animacja,
Kanada 2015
08:50 Blaze i mega
maszyny; animacja, USA
09:45 Reksio; animacja,
Polska 1973
09:55 Tomek i przyjaciele:
Wielki wyścig; animacja,
Wielka Brytania 2016
11:10 Złomka bujdy na
resorach; animacja, USA
12:00 Barbie: Idealne
święta; animacja, USA
13:30 Kopciuszek: Spełnione
marzenia; animacja, USA
14:50 Aryskotraci; animacja,
USA 1970
16:20 Lis i Pies; animacja,
USA 1981
18:00 Alvinnn!!! I wiewiórki;
animacja, Francja 2014
18:25 Psi patrol; animacja,
Kanada, USA 2013; odc. 1
18:50 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1104
19:05 Strażak Sam;
animacja, odc. 143
19:15 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 4
19:30 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2008; odc. 108
20:00 Król Lew 3: Hakuna
matata!; animacja,
Australia, USA 2004
21:25 Ciało; komedia, Polska
2003
23:20 Teksańska masakra
piłą mechaniczną 2;
horror, USA 1986
01:20 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 8
02:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 9
02:40 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 10
03:10 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 11
03:50 JRG w akcji; factual,
Polska 2010; odc. 13
04:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
05:35 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015

TVP SERIALE
05:55 Ja to mam szczęście!;
odc. 37; serial TVP
06:25 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 „Dwa w jednym”
sezon 12; serial
komediowy TVP
06:55 Rodzinka.pl; odc. 239
„Jedziemy na Antypody”
sezon 12; serial
komediowy TVP
07:35 Zmiennicy; odc. 10/15
- Krzyk ciszy; serial TVP
08:50 Pan Wołodyjowski; cz.
II; film historyczny
10:10 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; odc. 241
„Marek do domu” sezon
13; serial komediowy TVP
11:20 Ranczo; s.VII; odc. 90
- Trudne powroty; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; s.VII; odc. 91
- Droga przez stos; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 103 - Fatalna
diagnoza; serial
kryminalny TVP
14:10 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 104 - Komediant;
serial kryminalny TVP
14:55 Ogniem i mieczem;
dramat historyczny;
Polska (1999); reż.:Jerzy
Hoffman; wyk.:Michał
Żebrowski, Izabella
Scorupco, Aleksandr
Domogarov, Krzysztof
Kowalewski, Bohdan
Stupka, Andrzej Seweryn,
Zbigniew Zamachowski,
Wiktor Zborowski,
Wojciech Malajkat, Ewa
Wiśniewska
18:05 Ranczo; s.VIII; odc. 93
- Wykapany ojciec; serial
obyczajowy TVP
18:55 Rodzinka.pl; odc. 242
„Rodzinna kolacja” sezon
13; serial komediowy TVP
19:35 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 105 - Artykuł; serial
kryminalny TVP
20:30 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 106 - Sztuka
dojrzewania; serial
kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.VIII; odc. 94
- Wybacz mnie; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 95
- Czysta karta; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 107 - Czarna wdowa;
serial kryminalny TVP
00:15 Złoty środek; komedia;
Polska (2008)
02:05 Ratownicy; odc. 11/13;
serial TVP
02:55 Ratownicy; odc. 12/13;
serial TVP
03:50 Zmiennicy; odc. 10/15
- Krzyk ciszy; serial TVP
05:00 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 238 „Dwa w jednym”
sezon 12; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 MUZYKA MAŁEGO
EKRANU: PROGRAM
ŚWIĄTECZNY (2)
07:45 Okrasa łamie przepisy
– Ryby na talerzu
Kopernika; magazyn
kulinarny
08:25 Kolędy Retro; /2/;
widowisko rozrywkowe
09:25 Kierunek Kabaret Święta, święta i po
świętach; /18/
10:25 Śpiewające fortepiany
(32) WYDANIE
ŚWIĄTECZNE
11:35 Hity kabaretu (5) Kakao i inne hity Kabaretu
Smile; program
rozrywkowy
12:35 Hity kabaretu (6) Kakao i inne hity Kabaretu
Smile; program
rozrywkowy
13:40 Wśród nocnej ciszy koncert kolęd (cz.2)
14:35 Kabaret 2000+;
program rozrywkowy
15:40 Jedziemy na Święta Kabaret Skeczów
Męczących i Goście;
program rozrywkowy
16:40 Gdzie ci artyści
szaleni, czyli benefis
Majewska Korcz (1);
koncert
17:45 Gdzie ci artyści
szaleni, czyli benefis
Majewska Korcz (2);
koncert
18:40 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór Wigilia Wieczór (cz. 1);
widowisko rozrywkowe
19:35 Laskowik & Malicki
Niedziela Wieczór Wigilia Wieczór (cz. 2);
widowisko rozrywkowe
20:35 Kabaret: Wszystkiego
zabawnego; odc. 1
Mikołaj; program
rozrywkowy
21:30 Kabaret: Wszystkiego
zabawnego; odc. 2 W
poszukiwaniu ducha świąt;
program rozrywkowy
22:30 Hity kabaretu (22) Marcinek i inne hity
Marcina Dańca; program
rozrywkowy
23:35 Pielgrzymka do
miejsc śmiesznych Kabaret Neo - Nówka
00:45 Koło fortuny - odcinek
świąteczny 374 ed. 5;
teleturniej
01:25 Olga Lipińska
zaprasza (17) (odcinek
świąteczny Bożenarodzenie); talkshow
02:20 Hity kabaretu (15) Drzwi i inne hity Kabaretu
Moralnego Niepokoju; cz.
1; program rozrywkowy
03:25 Hity kabaretu (16) Drzwi i inne hity Kabaretu
Moralnego Niepokoju; cz.
2; program rozrywkowy
04:25 MUZYKA MAŁEGO
EKRANU: PROGRAM
ŚWIĄTECZNY (2)

TVN7
05:40 Ukryta prawda ((428)
- program obyczajowy
06:50 Mango Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (2/16) serial, USA
09:35 Świąteczne psiaki film rodzinny, Kanada/
USA 2009
11:30 Elf - komedia,
USA 2003. W pewien
wigilijny wieczór, wiele lat
temu, przez nieuwagę
mały chłopczyk wpadł do
worka z prezentami, z
którym podróżował święty
Mikołaj. Chłopiec trafił na
biegun północny, gdzie
wychował się jako elf o
imieniu Buddy…
13:30 Czterej
muszkieterowie - film
przygodowy,
Hiszpania 1974. Milady,
będąca uwikłana w
osławioną aferę
naszyjnikową, porywa
piękną Konstancję,
zakochaną w d’Artagnanie
(Michael York). Z pomocą
towarzyszy (Richard
Chamberlain, Oliver Reed,
Frank Finlay) muszkieter
wyrusza na ratunek
ukochanej.
15:40 Niania i wielkie bum film rodzinny, USA/
Francja/Wielka
Brytania 2010
17:55 Minionki rozrabiają komedia, USA 2013.
Superzłoczyńca Gru
wycofał się z
przestępczego życia i zajął
się wychowaniem trzech
córek. Sprawy przybierają
jednak nieoczekiwany
obrót, kiedy Gru zostaje
zatrudniony przez Ligę
Antyzłoczyńców…
20:00 Bridget Jones: W
pogoni za rozumem komedia, Wielka Brytania/
USA/Francja/Niemcy/
Irlandia 2004. Bridget
Jones. Bridget (Zellweger)
jest w związku z Markiem
Darcym (Colin Firth), ale
niszczy go swoją
zazdrością. Dodatkowo z
powrotem wiąże się z
byłym chłopakiem,
Danielem (Grant) i jedzie z
nim do Tajlandii. Tam
trafia do więzienia…
22:20 Wydział pościgowy film sensacyjny,
USA 1997
01:00 Zawsze tylko ty - film
obyczajowy, USA 2009
03:15 Kod nieśmiertelności
- film sensacyjny, USA/
Kanada 2011. Kapitan
Colter Stevens (Jake
Gyllenhaal) budzi się w
ciele nieznanego mu
człowieka……

TVN STYLE
05:25 Na widelcu z Gokiem
Wanem (9/10) - program
rozrywkowy
06:25 Afera fryzjera 5 (8/12)
- program rozrywkowy
07:10 Ugotowani 7 (41) program kulinarnorozrywkowy
07:45 Ugotowani 7 (42) program kulinarnorozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość 3
(11/12) - program
rozrywkowy
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 7 (12) - program
rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (5/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 7
(9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (9/10) - reality
show
13:30 Zaskocz mnie! 2
(3/10) - program
rozrywkowy
14:05 program rozrywkowy
14:35 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (1/9) - program
15:05 Ostre cięcie 6 (12) program
15:50 Eksperci domowego
budżetu 5 (8) - program
dokumentalny
17:10 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (5/10)
- program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
11 (13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 4 (8/13) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy 4
(6/12) - reality show
20:40 Misja ratunkowa
(7/10) - program
21:25 Eks-tra zmiana (5/8) program lifestylowy
22:25 Pani Gadżet
ŚWIĄTECZNIE 2 magazyn
22:55 10/10 (10) - program
23:25 program rozrywkowy
00:25 Młoda para na diecie
01:25 Randka z Internetu
01:55 Pocałunek w ciemno 3
(2/10) - program
rozrywkowy
03:00 W roli głównej Dawid Podsiadło (3/7) talk show
03:35 Wiem, co jem 6
(1/16) - magazyn
04:05 Wiem, co jem 6
(2/16) - magazyn
04:35 Wiem, co jem 6
(3/16) - magazyn

TVP SPORT
06:20 Tenis ziemny - Turniej
WTA Finals - Singapur:
FINAŁ; s. Stephens - E.
Svitolina
08:15 Lekkoatletyka Mistrzostwa Europy Berlin
- podsumowanie
10:25 Wioślarstwo Mistrzostwa Świata,
Płowdiw - polskie medale
11:35 100 lat polskiego
sportu; film dokumentalny
12:40 RETRO TVP SPORT;
magazyn
14:30 Skoki Narciarskie Mistrzostwa Polski Zakopane (studio)
14:45 Skoki Narciarskie Mistrzostwa Polski Zakopane, Na żywo
17:05 Mundial 2018: Mundial w pigułce - Gole
faza play - off
19:20 Mundial 2018 reminiscencje; film dok.
20:30 Skoki Narciarskie Mistrzostwa Polski Zakopane
22:00 Sportowy Wieczór, Na
żywo
22:40 Hokej na lodzie Mistrzostwa Świata Elity:
FINAŁ: Szwecja Szwajcaria
00:50 Mundial 2018: Mundial w pigułce - Gole
fazy grupowej
03:00 boks - WBSS
05:00 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn:
MŚ; Polska - USA
8:10 Piłka nożna; Liga
Narodów; Polska - Włochy
10:20 Siatkówka mężczyzn:
MŚ; Brazylia - Polska
12:30 Piłka nożna; Polska Czechy
14:30 Cafe Futbol; wydanie
świąteczne
15:50 Koszykówka mężczyzn;
Energa Basket Liga: Anwil
Włocławek - Stelmet Enea
BC Zielona Góra
18:15 Tenis; Wimbledon;
finał juniorek z 2005 roku:
Tamira Paszek - Agnieszka
Radwańska
19:00 Tenis; Wimbledon;
półfinał z 2012 roku:
Angelika Kerber Agnieszka Radwańska
20:00 Tenis; Wimbledon;
finał z 2012 roku:
Agnieszka Radwańska Serena Williams
20:45 Siatkówka mężczyzn:
KMŚ; finał: Cucine Lube
Civitanova - Trentino
Volley
22:30 Boks; waga półciężka:
Dariusz Sęk - Robert
Parzęczewski
0:30 Puncher Extra Time;
wydanie świąteczne
1:30 Sporty walki; Karol
Bedorf - Mariusz
Pudzianowski

TV4
6:00 Czysta chata (20);
magazyn poradnikowy.
Niecy Nash i Mark Brunetz
spieszą z pomocą
osobom, które nienawidzą
porządków. Namawiają ich
do wyrzucenia śmieci i
domowej wyprzedaży.
7:00 Kacper; film familijny,
USA 1995. Carrigan sądzi,
że w domu
odziedziczonym po ojcu
jest ukryty skarb. Bronią
go tajemnicze zjawy.
Postanawia wynająć
pogromcę duchów.
9:05 Niania w akcji; komedia
karate, Hongkong 2006
12:00 Dogonić kosmos; film
obyczajowy, USA 1999.
Uczniowie gimnazjum w
Coalwood śledzą
wiadomości o wysłaniu
sputnika w kosmos przez
ZSRR. Jeden z nich
namawia kolegów do
budowy...
14:10 Ja Cię Kręcę; program
rozrywkowy, w którym
ludzie prezentują widzom
swoje umiejętności.
Gospodarzem programu
jest Artur Andrus, któremu
towarzyszy Elżbieta
Romanowska.W każdym
odcinku pojawi...
16:10 Za wszelką cenę;
dramat obyczajowy,
Kanada/USA 2004
19:00 Policjantki i Policjanci
(447); serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (223); serial
kryminalny
21:00 Ja Cię Kręcę (5);
program rozrywkowy, w
którym ludzie prezentują
widzom swoje
umiejętności.
Gospodarzem programu
jest Artur Andrus, któremu
towarzyszy Elżbieta
Romanowska.W każdym
odcinku pojawi...
23:00 Selekcja: Odwrócony;
film kryminalny, Polska
2018. Z Odry zostają
wyłowione zwłoki
mężczyzny. Zginął od
strzału w głowę, co
wskazuje na mafijne
porachunki. Okazuje się,
że zamordowany...
0:35 Martwa cisza; horror,
USA 2007; film twórców
głośnej „Piły”.
2:25 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
3:25 Interwencja; magazyn
reporterów
3:45 Graffiti; program
publicystyczny
4:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 26
grudnia; felieton
07:00 Drogi wolności; odc. 4
- Blaszany orzełek; serial
TVP
08:05 Śledztwo w sprawie
Bożego Narodzenia; film
dokumentalny; Polska
(2014); reż.:Leszek
Wasiuta
08:50 Wszystkie kolory
świata – RPA –
afrykańska tęcza; serial
dokumentalny; Francja
(2008); reż.:Eric Bacos
09:50 Film dokumentalny
10:55 Wisła od źródła do
ujścia; odc. 3. Od ujścia
Narwi do Bałtyku; film
dokumentalny
12:00 Święta Faustyna w
blasku Miłosierdzia; film
dokumentalny; Polska
(2018); reż.:Piotr
Weychert
14:00 Kolędy z Mazowszem;
koncert
15:00 Rzymskie wakacje;
komedia romantyczna;
USA (1953)
17:05 Hawr pod bombami
aliantów; film
dokumentalny; Francja
(2016); reż.:Emmanuel
Amara
18:10 Rodzina Niepodległej
– Atlas Niepodległości;
film dokumentalny
19:20 Drogi wolności; odc. 5
- Oberwanie chmury;
serial TVP
20:25 Słynne jednostki
specjalne; odc. 6/10;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
21:20 Szczęśliwego Nowego
Jorku; film obyczajowy;
Polska (1997); reż.:Janusz
Zaorski; wyk.:Bogusław
Linda, Cezary Pazura,
Zbigniew Zamachowski,
Janusz Gajos, Katarzyna
Figura, Rafał Olbrychski,
Danuta Stenka
23:05 Historia w postaciach
zapisana – Izabela
Pierwsza Kastilijska
(Isabela of Castille); cykl
dokumentalny; Francja
(2013); reż.:Laure Delalex
00:50 Za kratą są zielone
drzewa; film
dokumentalny; Polska
(2018); reż.:Magdalena
Kołodziejczyk, Rafał
Kołodziejczyk
01:50 Film dokumentalny
02:55 Tajemnice de
Revolutionibus; film
dokumentalny; Polska
(2017); reż.:Michał
Juszczakiewicz
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TVP1
04:40 TELEZAKUPY
05:20 Elif; s.II; odc. 392;
serial; Turcja (2014)
06:15 Wieczna miłość; odc.
84; serial; Turcja (2015)
07:05 Jaka to melodia?;
odc. 3970; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny,
Na żywo
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IX; odc. 112
- Demony Kusego; serial
obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.III;
odc. 34; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu;
14/110; teleturniej
11:30 Korona królów – taka
historia...; odc. 15;
telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Sięgnij po wołowinę
12:55 Natura w Jedynce –
Góry. Życie ponad
chmurami. Himalaje;
Wielka Brytania (2017);
reż.:Ted Oakes
14:00 Elif; s.II; odc. 393;
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.
85; serial obyczajowy;
Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3971; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3400;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
147; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
15/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 210; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas - /96/; 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 Nieznana opowieść
wigilijna; film TVP;
Polska (2000)
02:50 Sprawa dla reportera
03:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - /96/; magazyn
04:25 Notacje – Leonard
Terpiłowski. Wszyscy
dostali po 25 lat; cykl
dokumentalny

TVP2
05:15 Koło fortuny;
teleturniej
05:50 Rodzinka.pl; odc. 240
„Może by tak żetem?”
sezon 13; serial
komediowy TVP
06:20 Rodzinka.pl; odc. 241
„Marek do domu” sezon
13; serial komediowy TVP
06:50 Operacja Zdrowie! /13/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 183
„Prawda za drzwiami”;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama i
Pogoda, Na żywo
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra - (249)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
80 „Zachcianki’; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1968; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 110
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
105; serial; Turcja (2011)
14:05 Bake off – Ale ciacho!;
widowisko
15:00 Na sygnale; odc. 206
„Bez odbioru”; serial
fabularyzowany TVP
15:30 Na sygnale; odc. 207
„Nieprawda”; serial
fabularyzowany TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 375
ed. 5; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2440;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 81;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 227 „Słońce
Kalifornii” sezon 12; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 14;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1968; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1969; serial obyczajowy
TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 20; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Przychodzi facet do
lekarza; komedia; Belgia,
Francja (2014)
23:30 Na sygnale; odc. 211
„Pojedynek”; serial
fabularyzowany TVP
00:05 Niesłusznie
oskarżona; dramat; USA
(2013)
01:45 Rani; odc. 6 Skazana;
serial kostiumowy; Francja
(2015)
02:50 Milion dolarów;
komediodramat

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(772); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(773); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (41); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (804);
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (85); serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (751);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2788); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (677);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (140);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (70); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2789); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (349); serial
komediowy. Przygody
Kiepskich i
zaprzyjaźnionych z nimi
sąsiadów. Ferdynand
całymi dniami kombinuje,
co by tu zrobić, żeby
zarobić, a się nie...
20:05 Siostry;
komediodramat, USA
2005. Szalona i
rozrywkowa Maggie
zamieszkuje u swojej
spokojnej siostry, Rose.
22:55 Vanilla Sky; dramat
psychologiczny,
Hiszpania/USA 2001.
Zemsta porzuconej
kochanki łamie życie
playboya.
1:50 Chirurdzy (130); serial
obyczajowy
2:50 Chirurdzy (131); serial
obyczajowy
3:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem...

TVN
05:20 Uwaga! (5536) program
05:45 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
14 (9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry
TVN (2358) - magazyn
11:00 Góra czarownic - film
przygodowy, USA 2009.
Gdy pewnego dnia
kierowca taksówki poznaje
dwójkę nastolatków o
nadprzyrodzonych
zdolnościach nagle staje
się częścią niesamowitej
przygody…
13:00 Szkoła (367) program
14:00 19 + (297) - program
14:30 19 + (298) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8
(11/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (368) program. Eliza Starzewska
dowiaduje się, że w szkole
rozpoczyna praktyki jej
korepetytor. Dziewczyna
cieszy się, że teraz bez
trudu poprawi oceny z
matematyki. Gdy nie udaje
jej się to, chce zmusić go
by dał jej lepszą ocenę…
17:00 Szpital (467) program obyczajowy.
Pacjentką dr Anny
Nowickiej jest 15-latka z
uszkodzonym
nadgarstkiem. Do
wypadku doszło podczas
szkolnej dyskoteki…
18:00 Ukryta prawda (625) program obyczajowy
19:00 Fakty (7666) informacje
19:35 Sport (7649) informacje
19:45 Pogoda (7646) informacje
19:49 Raport smogowy –
poznaj kolory powietrza
(44/138) - informacje
19:50 Uwaga! (5537) program
20:00 Muzyka wolności Poznań 2018 - program
23:00 Zombieland - horror,
USA 2009. Młody
Columbus ma problemy z
nawiązywaniem kontaktów
z innymi ludźmi, dręczą go
różne fobie i w ogóle ma
dość wszystkiego.
Niezwykłe okoliczności
losu, czyli pojawienie się
żywych trupów w jego
miasteczku, zmuszają
chłopaka by przełamał
swoje obawy i lęki. Po
prostu wraz z innymi
ludźmi musi walczyć o
życie…
00:55 MasterChef 7 (3/14) program rozrywkowy
02:25 Uwaga! (5537) program
02:40 Moc Magii(TVN noc)
(348/351) - program

TV PULS
06:00 Łowcy okazji; factual,
USA 2013; odc. 9
06:40 Mickey i raźni
rajdowcy; animacja, USA
07:30 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1104
07:40 Strażak Sam;
animacja, odc. 143
08:00 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 4
08:20 Baranek Shaun;
animacja
08:35 Psi patrol; animacja,
Kanada, USA 2013; odc. 1
09:10 Blaze i mega
maszyny; animacja
09:35 Blaze i mega
maszyny; animacja, USA
10:00 Reksio; animacja,
Polska 1973
10:10 Przygody Bolka i
Lolka; animacja, Polska
10:25 Baranek Shaun;
animacja, Wielka Brytania
10:45 Kot-o-ciaki; animacja,
Rosja 2017
11:05 Listonosz Pat;
animacja, Wielka Brytania
11:20 Przytul mnie;
animacja, Polska odc. 1
11:30 Reksio; animacja
11:45 Przygody Bolka i
Lolka; animacja, Polska
12:00 Bajeczki Maszy;
animacja, Rosja 2012
12:15 Grizzly i Lemingi;
animacja, Francja 2016
12:35 Oggy i karaluchy;
animacja, Francja, Kanada
13:00 Alvinnn!!! I wiewiórki;
animacja, Francja 2014
13:40 Star Wars: Rebelianci;
animacja, USA 2015
14:35 Fineasz i Ferb;
animacja, USA 2010
15:00 Atomówki; animacja,
USA 2017
15:10 Ben 10; animacja, USA
15:35 Kung Fu Panda:
Legenda o niezwykłości;
animacja, USA; odc. 309
17:00 Niech żyje Król Julian;
animacja, USA 2014
17:35 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2008; odc. 103
18:00 Alvinnn!!! I wiewiórki;
animacja; odc. 148
18:25 Psi patrol; animacja,
Kanada, USA 2013; odc. 2
18:50 Bob Budowniczy;
animacja, odc. 1053
19:05 Strażak Sam;
animacja, odc. 144
19:15 Tomek i przyjaciele;
animacja, odc. 5
19:30 Pingwiny z
Madagaskaru; animacja,
USA 2008; odc. 109
20:00 Agenci NCIS; serial,
USA 2007; odc. 5 - 6
22:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 68
23:00 Zabójcze umysły;
serial, 2006; odc. 40 - 41
01:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 12 - 16
03:40 JRG w akcji; factual,
Polska 2010; odc. 1
04:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015

TVP SERIALE
05:55 Na sygnale; odc. 176
„Mniejsze zło”; serial
fabularyzowany TVP
06:25 Na sygnale; odc. 177
„Moja krew”; serial
fabularyzowany TVP
06:55 Na sygnale; odc. 178
„Seks i cała reszta”; serial
fabularyzowany TVP
07:30 Zmiennicy; odc. 11/15
- Antycypacja; serial TVP
08:45 M jak miłość; s.I; odc.
954; serial TVP
09:40 Na sygnale; odc. 210
„Bieg Patrioty”; serial
fabularyzowany TVP
10:10 Na sygnale; odc. 211
„Pojedynek”; serial
fabularyzowany TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 241
„Marek do domu” sezon
13; serial komediowy TVP
11:10 Rodzinka.pl; odc. 242
„Rodzinna kolacja” sezon
13; serial komediowy TVP
11:45 Ranczo; s.VII; odc. 91
- Droga przez stos; serial
obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VIII; odc. 92
- Radio Mamrot; serial
obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 104 - Komediant;
serial kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 105 - Artykuł; serial
kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
196 - Śmierć Soni
16:25 Na sygnale; odc. 178
„Seks i cała reszta”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 93
- Wykapany ojciec; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 94
- Wybacz mnie; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 38; serial TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII;
odc. 106 - Sztuka
dojrzewania; serial
kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.V;
odc. 63 - Lincz; serial
kryminalny TVP
21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 95
- Czysta karta; serial
obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 96
- Obywatelskie obowiązki;
serial obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; s.XX;
odc. 253 - Ufo; serial
kryminalny TVP
23:55 07 zgłoś się; odc.
17/21 - Morderca działa
nocą; serial TVP
01:25 Nowa; odc. 9; serial
TVP
02:20 Nowa; odc. 10; serial
TVP
03:20 Zmiennicy; odc. 11/15
- Antycypacja; serial TVP
04:30 M jak miłość; s.I; odc.
954; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:20 Familiada; odc. 2459;
teleturniej
06:50 Okrasa łamie przepisy
– Gęś jak malowana;
magazyn kulinarny
07:30 Śpiewające fortepiany
(11)
08:40 Rodzina wie lepiej;
/61/; teleturniej
09:05 Koło fortuny; odc. 343
ed. 5; teleturniej
09:40 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (12) - Reżyser i
aktor; program
rozrywkowy
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /67/ - „Tin Pan
Alley” - Halina Frąckowiak
10:55 Familiada; odc. 2459;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /22/ - „Oko za
oko” - Justyna
Steczkowska
11:40 Życie to Kabaret Czas na Hity Malickiego i
Kmity (1); program
rozrywkowy
12:45 Życie to Kabaret Czas na Hity Malickiego i
Kmity (2); program
rozrywkowy
13:50 Śpiewające fortepiany
(32) WYDANIE
ŚWIĄTECZNE
14:55 Kabaretowa Mapa
Polski - 34. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark Warmiński (1);
widowisko rozrywkowe;
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski - 34. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark Warmiński (2);
widowisko rozrywkowe;
16:45 Kabaretowa Mapa
Polski - 32. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark
- koncert galowy - Miłosz
ci wszystko wybaczy;
widowisko rozrywkowe;
17:55 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
18:35 Wojciech Cejrowskiboso przez świat - odc 23
- Corrida; cykl reportaży
19:05 Makłowicz w podróży
- Podróż 28 Tunezja „U
wrót Sahary” (106);
magazyn kulinarny
19:40 Rodzina wie lepiej;
/61/; teleturniej
20:15 Śpiewające fortepiany
(12)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (15) - Węgry
22:15 Kierunek Kabaret; /62/
- Dzieci, bobasy,
niemowlęta
23:20 La La Poland; odc.
(7); program rozrywkowy
00:10 Koło fortuny; odc. 342
ed. 5; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa
Polski - 5 Mazurska
Olimpiada Kabaretowa Śmiej się kibicu; cz. 1-3
03:55 Rozrywka Retro ALLEWIZJA - magazyn
rozrywkowy (2)

TVN7
05:10 Ukryta prawda (429) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (190) program sądowy
07:15 Szpital (471) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 2 (1/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko
(15/23) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (239) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (193) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (16/116) program sądowy
14:55 Szpital (472) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (2/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko
(16/23) - serial, USA
17:55 Brzydula (123/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (124/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (240) program obyczajowy
20:00 Honey - film
obyczajowy, USA 2003.
Honey od dziecka marzyla
o karierze tancerki. Udało
jej się i pracuje jako
tancerka i choreografka.
Pewnego dnia jeden z jej
pracodawców stawia jej
ultimatum - albo się z nim
prześpi, albo może
zapomnieć o pracy w
swoim zawodzie. Honey
postanawia walczyć o
swoje prawa…
22:05 Porwani (12) - serial,
USA
23:05 Po zachodzie słońca film sensacyjny,
USA 2004. Najsłynniejszy
złodziej Max Burdett
(Pierce Brosnan), zwany
również królem alibi, oraz
jego piękna i sprytna
wspólniczka, Lola (Salma
Hayek), odpoczywają na
jednej z rajskich wysp na
Atlantyku. Ich ostatni
wspólny skok zakończył
się sukcesem. Skradli
jeden z największych na
świecie diamentów i jak
zwykle zapewnili sobie
żelazne alibi. Stan (Woody
Harrelson), agent FBI,
który zajmuje się sprawą
kradzionych diamentów,
od kilku lat bezskutecznie
depcze Maxowi po
piętach…
01:10 Moc Magii (352/355) program
03:20 Druga strona medalu
4 (2/8) - talk show.
Gościem Jolanty
Pieńkowskiej będzie Jan
Podgórski.
03:55 Druga strona medalu
4 (3/8) - talk show.
Gościem Jolanty
Pieńkowskiej będzie
Tomasz Gollob.

TVN STYLE
05:25 Na widelcu z Gokiem
Wanem (10) - program
rozrywkowy
06:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 2 (11/13) program lifestylowy
07:10 Ugotowani 7 (43) program kulinarnorozrywkowy
07:45 Ugotowani 7 (44) program kulinarnorozrywkowy
08:15 Apetyt na miłość
3 (12) - program
rozrywkowy
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (5/10) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 8 (1/12) program rozrywkowy
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (6/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 7
(10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Afera fryzjera 7 (3/8) program rozrywkowy
13:30 SOS - Sablewska od
stylu 2 (4/12) - program
rozrywkowy
14:15 Misja ratunkowa
(7/10) - program
15:00 Sablewskiej sposób
na... (9/10) - program
15:30 Sablewskiej sposób
na... (10) - program
16:00 Sekrety lekarzy 4
(6/12) - reality show
17:00 Co nas truje (10/12) program lifestylowy
17:45 Kuchenne rewolucje
12 (1/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:45 Sablewskiej sposób
na modę 4 (9/13) program rozrywkowy
19:30 Ugotowani 7 (45) program kulinarno20:05 Ugotowani 7 (46) program
20:40 W czym do ślubu? 3
(5/12) - reality show
21:10 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (9/10) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 16 (2/22)
- magazyn
22:55 SOS - Sablewska od
stylu 2 (4/12) - program
23:40 Zaskocz mnie! 2
(3/10) - program
00:10 Gwiazdy prywatnie 3
(4/8) - program
00:40 Rosyjski Projekt Lady
2
02:30 W roli głównej Katarzyna Sokołowska (8)
- talk show
03:00 W roli głównej Robert Lewandowski (2/7)
- talk show
03:30 Wiem, co jem 6
(4/16) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 6
(5/16) - magazyn
04:30 Wiem, co jem 6
(6/16) - magazyn

TVP SPORT

TV4

6:00 Czysta chata (21);
magazyn poradnikowy
7:05 Turbo Fast (15); serial
animowany
7:35 Turbo Fast (16); serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (117)
reality show. Chora na
raka Anna opiekuje się
9-letnią Sarą. Pragnie
zapewnić córce beztroskie
dzieciństwo. Nie ma
jednak siły sama nosić
węgiel...
9:00 Septagon (39); serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia 6 (60)
reality show. Nowa
odsłona programu
kulinarnego. Wojciecha
Modesta Amaro zastąpi
Michał Bryś, szef kuchni w
restauracji L’Enfant
Terrible. Surowy juror
oceni zdolności...
12:00 Detektywi w akcji
(87); serial fabularnodokumentalny
13:00 Detektywi w akcji
(88); serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
POLSAT SPORT
15:00 Policjantki i Policjanci
(447); serial obyczajowy
6:00 Siatkówka mężczyzn;
16:00 Maria z przedmieścia
MŚ: Bułgaria - Polska
(78) telenowela
8:10 Koszykówka mężczyzn; 17:00 Światło twoich oczu
Polska Liga Koszykówki;
(78) telenowela
mecz: Anwil Włocławek - 18:00 Septagon (39); serial
Stelmet Enea BC Zielona
kryminalny
Góra
10:20 Siatkówka mężczyzn; 19:00 Policjantki i Policjanci
(448); serial obyczajowy
MŚ; mecz fazy grupowej:
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Iran - Polska
12:30 Piłka nożna; Liga
Kryminalny (224); serial
Narodów; mecz:
kryminalny
Portugalia - Polska
21:00 Wojna Harta; dramat
14:40 Siatkówka mężczyzn;
wojenny, USA 2002.
MŚ; mecz 3. rundy fazy
Prowizoryczny proces w
grupowej: Polska - Serbia
obozowych warunkach.
16:50 Puncher Extra Time;
23:40 Wściekła pięść:
wydanie świąteczne Powrót Chen Zenga; film
podsumowanie 2018 roku
sensacyjny, Hongkong/
17:45 Koszykówka mężczyzn;
Turkish Airlines Euroliga;
Chiny 2010
mecz: BK Chimki 1:55 Tuż przed tragedią (13);
Kirolbet Baskonia Vitoriaserial dokumentalny.
Gasteiz
Rekonstrukcja wydarzeń,
20:15 7. strefa; magazyn
które poprzedziły
siatkarski
największe katastrofy
22:00 Siatkówka mężczyzn;
współczesnego świata. W
MŚ; mecz półfinałowy:
serialu wykorzystywano
Polska - USA
0:10 Sporty walki; UFC 201:
nagrania archiwalne czy
Lawler vs. Woodley; waga
symulacje komputerowe.
słomkowa: Karolina
O tragediach opowiadają
Kowalkiewicz - Rose
ich...
Namajunas
0:40 Sporty walki; UFC Fight 3:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
Night: Jędrzejczyk vs.
4:00 Top 10 - lista
Penne; waga słomkowa:
przebojów; program
Joanna Jędrzejczyk muzyczny. Najlepsze klipy
Jessica Penne
1:20 Sporty walki; UFC on
muzyki dance i disco polo,
Fox: dos Santos vs.
przedstawi Marcin
Miocic; waga słomkowa:
Kotyński. Widzowie mogą
Joanna Jędrzejczyk głosować na swoje
Claudia Gadelha
ulubione klipy drogą
2:00 Siatkówka mężczyzn;
smsową i...
MŚ; mecz finałowy:
5:00 Top 10 - lista
Brazylia - Polska
przebojów; program
4:30 Magazyn narciarski
muzyczny
5:00 Trans World Sport.
06:15 Koszykówka kobiet MŚ: Finał: Australia - USA
08:15 Z kamerą TVP Sport Alejandro Valverde - w
pogoni za złotem
08:35 Piłka ręczna kobiet ME: FINAŁ
12:40 Skoki Narciarskie Mistrzostwa Polski Zakopane
14:10 Piłka nożna - Polska jesień 2018 - skróty
meczów
16:15 Hokej na lodzie - Puchar
Polski: 1/2F (1): (studio), Na
żywo
19:00 Hokej na lodzie - NHL Skróty meczów
19:35 Hokej na lodzie - Puchar
Polska: 1/2F (2): GKS
TYCHY - TATRYSKI
PODHALE NOWY TARG
22:25 Sportowy Wieczór, Na
żywo
23:05 Tenis ziemny - Turniej
Abu Dhabi - 1/4 finału Podsumowanie
00:55 Mundial 2018: - Mundial
w pigułce - Gole faza play off
03:15 Podnoszenie ciężarów Mistrzostwa Świata Aszchabad - kat. 109kg
mężczyzn
04:45 Z kamerą TVP Sport
05:05 Sportowy Wieczór

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 27
grudnia; felieton
06:55 Drogi wolności; odc.
5; serial TVP
08:05 Święta z sąsiedztwa.
Joanna Beretta Molla;
film dokumentalny
09:25 Historia Polski –
Śledztwo w sprawie
miłosierdzia bożego; film
dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku „Pseudonim”Puch”
11:25 Ziemia, planeta roślin
- Potęga kwiatów; odc.
2/3; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
12:30 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 5/15; serial TVP
13:35 Dawne światy; odc.
7/8 Niebiańskie lamy
Inków; serial
dokumentalny; Francja
(2007)
14:40 Life – Życie; cz. 2.
Gady i płazy; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
15:45 Utracony świat
Aleksandra Wielkiego;
odc. 5/6; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
16:40 Historia Polski – Ułan
Batalionu Zośka. Jan
Rodowicz Anoda; film
dokumentalny
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Tajemnicze
urządzenie
18:20 Taśmy bezpieki
18:50 Drogi wolności; odc. 6
- Kobieta idealna; serial
TVP
19:55 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 2/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
21:00 Najdziwniejsza broń
na świecie – Największe
hydroplany. odc. 5/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2012)
21:55 Spór o historię –
Władcy polscy: Rozbicie
dzielnicowe XIII w.;
debata
22:35 Szerokie tory. Moda;
reportaż
23:15 Słynne jednostki
specjalne; odc. 6/10;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
00:10 Sensacje XX wieku –
Czerwony baron; cykl
dokumentalny
00:35 Kronika olimpijska;
odc. 4; film dokumentalny;
Białoruś (2012)
01:15 Encyklopedia II wojny
światowej – Rommel;
cykl dokumentalny
01:35 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Tajemnicze
urządzenie
02:15 Film dokumentalny

