
W dzielnicach Tysiąclecie, 
Zawodzie, Śródmieście i Stare 
Miasto zastaną zamontowane 
kolejne urządzenia odliczają-
ce czas do zmiany cyklu świa-
teł. Zadanie będzie zrealizo-
wane w ramach budżetu oby-
watelskiego.

Do zdarzenia dosz– Kilkanaście 
dni temu podsumowaliśmy realiza-
cję zadań drogowych wykonanych 
przez częstochowski MZDiT w ra-
mach budżetu obywatelskiego w 
2018 roku. 

Po zliczeniu głosów oddanych w 
głosowaniu na kolejną edycję BO 
możemy wskazać, co wyłania się ja-

ko priorytet do realizacji 
przez Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu w 
Częstochowie. Są to ko-
lejne liczniki odliczające 
czas do zmiany cyklu 
świateł – mówi Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT w Częstochowie. 

Mieszkańcy naszego miasta uznali, 
że najbardziej są one potrzebne w 
dzielnicach Tysiąclecie, Zawodzie, 
Śródmieście i Stare Miasto. Ich 
łączny koszt w ramach BO 2019 
wyniesie 85 tys zł. 

Liczniki pojawią się w nastę-
pujących lokalizacjach:
• Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z 

al. Wojska Polskiego
• Skrzyżowanie al. Wolności z ul. 

Kopernika i Orzechowskiego
• Skrzyżowanie ul. Faradaya z Le-

gionów
• Skrzyżowanie ul. Dekabrystów z 

ul. Kilińskiego
• Skrzyżowanie ul. Dekabrystów z 

al. AK
Realizacja wymienionych inwe-

stycji, jak i innych zadań drogo-
wych wybranych przez mieszkań-
ców do realizacji w ramach BO 
2019 zostanie wykonana do końca 
przyszłego roku kalendarzowego.

Katarzyna Gwara
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Masz problem?

Ponad pięć milionów

Kolejne projekty  
z dofinansowaniem

Kolejne dwa częstochowskie 
projekty zostaną dofinansowane 
z środków unijnych. ,,Zawodowa 
Współpraca 2” wesprze młodzież 
szkół zawodowych i będzie kon-
tynuacją bardzo udanej pierwszej 
edycji. Z kolei dzięki projektowi 
,,Wesołe Przedszkole” powstaną 
2 oddziały przedszkolne, a łącz-
nie skorzysta z niego ponad 400 
dzieci, także tych z niepełno-
sprawnościami. Na oba projekty 
miasto zdobyło 5,4 mln zł.

Projekt „Zawodowa Współpraca 
2” trwać będzie od 1 września 2019 
roku do 31 sierpnia 2021 roku. Je-
go celem ma być podniesienie kon-
kurencyjności absolwentek i absol-
wentów częstochowskich szkół za-
wodowych. W ramach inicjatywy 
młodzież weźmie udział w kolej-
nych praktykach i stażach, kur-
sach zawodowych, zajęciach spe-
cjalistycznych; skorzysta również z 
doradztwa zawodowego. Z kolei dla 

pedagogów przewidziano m.in. 
kursy i szkolenia doskonalące. W 
sumie wsparcie dotrze do ponad 
320 osób. Wzbogaci się także baza 
dydaktyczna –  w postaci doposa-
żonych pracowni zawodu i nowych 
pomocy dydaktycznych. W Zespole 

Szkół im. B. Prusa środki projektu 
pójdą m.in. na rozwój kompetencji 
młodych ludzi w tak poszukiwa-
nych na lokalnym rynku specjalno-
ściach jak technik procesów dru-
kowania czy technik technologii 
szkła. Co istotne i ciekawe – Czę-

stochowa będzie jedynym miastem 
w Polsce, w którym – właśnie z fun-
duszy ,,Zawodowej Współpracy 2”  
– będą się kształcić technicy me-
chatronicy w specjalności ,,zegar-
mistrz”. Obecnie bardzo trudno 
jest znaleźć fachowców w tej bran-
ży, a popyt na nich – wbrew pozo-
rom – wcale nie zniknął.

Drugi projekt „Wesołe Przed-
szkole” będzie realizowany od 1 lu-
tego przyszłego roku do 31 lipca 
2020 roku. Umożliwi m.in. powsta-
nie nowych oddziałów zamiejsco-
wych Miejskich Przedszkoli nr 37 i 
38 w Szkołach Podstawowych nr 
53 (przy ul. Orkana) i 41 (przy ul. 
Okólnej). Dwa nowe, wyposażone w 
meble, sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne oddziały zaoferują łącznie 50 
miejsc. Ich lokalizacja jest nieprzy-
padkowa – urzędnicy najpierw do-
kładnie zbadali, w których rejo-
nach Częstochowy popyt na miej-
sca w przedszkolach będzie naj-
większy w okresie realizacji projek-

tu. Korzyści z ,,Wesołego Przed-
szkola” odczuje łącznie ponad 400 
dzieciaków z MP 37 i 38. Dla 11 
maluchów z niepełnosprawnościa-
mi projekt przewiduje dodatkowe 
specjalistyczne zajęcia indywidual-
ne (np. terapia behawioralna, ręki, 
ruchu, integracja sensoryczna, lo-
gorytmika), dla pozostałych – zaję-
cia rozwijające m.in. umiejętności 
psychoruchowe i kompetencje 
emocjonalne. 27 nauczycielek 
przedszkolnych będzie miało szan-
sę podnieść swoje kompetencje – 
zwłaszcza te, których potrzeba do 
pracy z dziećmi ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi.

Łączna wartość obu projektów 
to 5 mln 830 tys. zł (Zawodowa 
Współpraca – blisko 4,5 mln zł; 
Wesołe Przedszkole – około 1,4 mln 
zł). Częstochowa uzyskała na nie 
5,4 mln zł dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach RPO woj. śląskiego.

Katarzyna Gwara

Sprawdź, gdzie będą

Kolejne liczniki 
świateł

Dzięki anonimowym zgłosze-
niom, policjanci zatrzymali 
25-latkę podejrzaną o udział w 
pobiciu. Kobiecie zarzuca się, że 
wspólnie ze znajomym zaatako-
wała klienta jednego z lokali ga-
stronomicznych w dzielnicy Ty-
siąclecie. 

Przypomnijmy, do zdarzenia do-
szło w nocy z 14 na 15 października 
w jednym z lokali gastronomicz-
nych w Częstochowie. Z dotychcza-
sowych ustaleń śledczych wynika, 

że mężczyzna oraz towarzysząca 
mu kobieta rzucili się na jednego z 
klientów. Pokrzywdzony został za-
atakowany, gdy siedział przy stoli-
ku z kolegą. Na szczęście w wyniku 
zadanych mu ciosów nie doznał po-
ważnych obrażeń ciała.

Kilka dni temu policjanci opubli-
kowali fragmenty z nagrania z mo-
nitoringu z miejsca zdarzenia. Śled-
czy prosili świadków, mogących po-
móc w prowadzonym postępowa-
niu, o zgłaszanie się do najbliższej 
jednostki policji.

Już w dniu publikacji wpłynęły 
anonimowe zgłoszenia, dzięki któ-
rym kryminalni z komisariatu III 
dotarli do podejrzewanej o udział w 
pobiciu kobiety. 25-latka usłyszała 
zarzut, a prokurator z Prokuratury 
Rejonowej Częstochowa-Północ za-
stosował wobec niej dozór oraz za-
kaz zbliżania się i kontaktowania z 
pokrzywdzonym. Śledczy prowadzą 
intensywne czynności zmierzające 
do zatrzymania mężczyzny, który 
towarzyszył kobiecie podczas zda-
rzenia. Katarzyna Gwara

Złapali ją dzięki anonimowym zgłoszeniom

Podejrzana o udział w pobiciu

Elektryzujące spotkanie na 
stadionie przy ulicy Limanow-
skiego. Przeciwnikiem RKS Ra-
ków w meczu 1/4 finału Pucharu 
Polski będzie... Legia Warszawa! 
W Częstochowie szykuje się więc 
wielkie piłkarskie święto.

Częstochowscy piłkarze podczas 
pierwszego losowania 1/8 finału o 

Puchar Polski trafili już na Legię. 
Jednak ze względu na błąd, losowa-
nie powtórzono i ostatecznie Raków 
zmierzył się z Wigrami Suwałki. Ze 
starcia wyszedł zwycięsko. Teraz ry-
walem naszej drużyny w meczu 1/4 
finału Pucharu Polski będzie Legia 
Warszawa. Mecz odbędzie się na 
stadionie przy ulicy Limanowskie-
go. Spotkania 1/4 finału zaplano-

wane są na 26 i 28 lutego. Terminy 
rezerwowe to 5, 6, 7, 12, 13 i 14 
marca. Jak informuje klub, w tej 
edycji Pucharu o awansie decyduje 
jeden mecz. Zestaw par ćwierćfina-
łowych: Raków Częstochowa - Legia 
Warszawa, Puszcza Niepołomice - 
Miedź Legnica, Górnik Zabrze - Le-
chia Gdańsk, Odra Opole - Jagiello-
nia.  Katarzyna Gwara

Hit przy Limanowskiego

Raków zmierzy się z Legią!
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Przemysław 
Wrona 

odszedł z 
miejskiej rady

Przemysław Wrona zrezygnował z bycia miej-
skim radnym. Polityk Koalicji Obywatelskiej w ra-
dzie zasiadał od ośmiu lat. - To był wspaniały 
okres w moim życiu i ciesze się, że mogłem być 
częścią historii częstochowskiego samorządu – 
zaznacza.

Przemysław Wrona planuje założyć własną działal-
ność gospodarczą na terenie Górnego Śląska. - Stąd 
chcąc być uczciwym, podjąłem decyzję o rezygnacji z 
mandatu radnego. Z uwagi na to, że działalność za-
mierzam prowadzić na terenie Górnego Śląska, miał-
bym bardzo mało czasu na rzetelne wypełnianie man-
datu radnego w Częstochowie, a jeżeli miałaby doty-
czyć Częstochowy to mogłaby powodować konflikt in-
teresu. Potrzeba zamknąć jeden etap w życiu by otwo-
rzyć następny – podkreślił.

Polityk zaznacza jednak, że nie zamierza całkowicie 
odciąć się od częstochowskiego samorządu. Deklaru-
je wsparcie i pomoc.  - Osiem ostatnich lat w radzie 
miasta to bardzo intensywny okres w moim życiu, 
który będzie dla mnie bardzo ważnym wspomnie-
niem. Jestem dumny, że mogłem być częścią często-
chowskiego samorządu. Uważam ten okres za bardzo 
aktywny i cieszę się, że udało nam się wspólnie wiele 
cennych rzeczy zrobić dla naszego miasta. Życie pu-
bliczne zamieniam na działalność gospodarczą oraz 
wyczekiwane wolne chwile dla moich najbliższych - 
mojego 2- letniego synka oraz żony, która z dużą wy-
rozumiałością podchodziła do mojej pasji oraz działal-
ności publicznej – podsumował.

Katarzyna Gwara

Do 28 grudnia

Oceń kolejną 
edycję 
budżetu

Na zasady Budżetu Obywatelskiego realny 
wpływ może mieć każdy z nas. Kolejne edycje 
przynosiły nowe, lepsze rozwiązania sugerowane 
przez mieszkańców. Prezydent Częstochowy oraz 
Referat Partycypacji i Konsultacji Społecznych 
UM zapraszają zatem do ewaluacji 5. edycji – an-
kietę online możemy wypełniać do 28 grudnia. 

- Obowiązujące reguły BO są po każdej jego edycji 
poddawane weryfikacji – przypomina Marcin Breczko 
z biura prasowego magistratu. - Wszelkie spostrzeże-
nia pomagają usprawnić procedury i doprecyzować 
rozmaite szczegóły – dzięki temu zasady BO są możli-
wie najbardziej obiektywne i coraz lepiej powinny 
spełniać oczekiwania częstochowianek i częstocho-
wian. Chodzi także o to, aby – poprawiając cały pro-
ces wspólnego decydowania o wydatkowaniu miej-
skich funduszy – zachęcić jeszcze więcej osób do 
czynnego włączenia się w kolejną edycję – dodaje.

Tegoroczna ewaluacja podzielona zostanie na dwa 
etapy. Pierwszy posłuży weryfikacji funkcjonujących 
procedur na podstawie ankiet nadesłanych przez 
mieszkanki i mieszkańców. W drugim powołana zo-
stanie grupa robocza – jej zadaniem będzie uaktual-
nienie uchwały dotyczącej BO, tak aby dostosować ją 
do przepisów znowelizowanej ustawy o samorządzie 
gminnym.

Swoje opinie można zgłaszać wypełniając ankietę 
na stronie www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/an-
kieta_budzet2018 lub przesyłając je do 28 grudnia na 
adres mejlowy konsultacje@czestochowa.um.gov.pl 

W 2019 roku – w ramach zakończonej w listopa-
dzie 5. edycji BO – zrealizowane zostaną łącznie 123 
zadania: 12 ogólnomiejskich i 111 dzielnicowych. Do 
rozdysponowania była kwota blisko 9,5 mln zł z miej-
skiej kasy.  Katarzyna Gwara

Policja

Rózga dla 
niegrzecznych 

kierowców
Policjanci z częstochowskiego 

wydziału ruchu drogowego, 
wspólnie z uczniami szkół pod-
stawowych, przeprowadzili nie-
codzienną akcję pod nazwą „Czy 
byłeś grzeczny?”. W ramach 
działań kierowcy, którzy jechali 
zgodnie z przepisami, otrzymy-
wali laurki z napisem „Byłeś 
grzeczny, Święty Mikołaj dzięku-
je Ci w imieniu wszystkich dzie-
ci”. Za drobne wykroczenia kie-
rujących czekała „Rózga od 
Świętego Mikołaja za niegrzecz-
ne zachowanie na drodze”.

Z okazji Mikołajek, policjanci z 
częstochowskiego wydziału ruchu 
drogowego postanowili przeprowa-
dzić niecodzienną 
akcję. Mundurowi 
zaprosili do współ-
pracy Szkołę Pod-
stawową nr 47 im. 
Marii Konopnickiej, 
Szkołę Podstawowa 
nr 49 im. Janusza 
Kusocińskiego i 
Szkołę Podstawową 
nr 50 im. gen. Wła-
dysława Sikorskie-
go.

- Uczniowie towa-
rzyszący policjan-
tom podczas kontro-
li drogowych przygo-

towali specjalne laurki. Dzieci dzię-
kowały kierującym stosującym się 
do obowiązujących przepisów za 
bezpieczną jazdę w rejonie szkoły, 
do której uczęszczają. Łamiącym 
przepisy, oprócz podjęcia czynności 
przez policjantów, wręczane były 
natomiast symboliczne rózgi z 
przesłaniem: „Rózga od Świętego 
Mikołaja za niegrzeczne zachowa-
nie na drodze” - zaznacza podkom. 
mgr Marta Ladowska, oficer praso-
wy częstochowskich policjantów.

Przeprowadzona akcja miała za 
zadanie wyrobienie w opinii kie-
rowców przeświadczenia o koniecz-
ności zachowania szczególnej 
ostrożności w rejonie placówek 
szkolnych. Katarzyna Gwara

Miejska 
ślizgawka już 

czynna

Można 
szaleć za 

darmo
Ta wiadomość powinna 

ucieszyć wszystkich miło-
śników jazdy na łyżwach. 6 
grudnia ruszył sezon na 
bezpłatnej, miejskiej śli-
zgawce. Podobnie jak przed 
rokiem, jest ona zlokalizo-
wana na terenie Miejskich 
Kortów Tenisowych przy 
ul. 3 Maja 1.

Ślizgawka jest czynna co-
dziennie w godz. 10.00 – 
20.00. Na miejscu jest też wy-
pożyczalnia łyżew - cena to 5 
zł za godzinę za parę (3,50 zł 
dla posiadaczy kart „Często-
chowski senior”, „Rodzina+” 
lub „Karty Dużej Rodziny”). 
W wypożyczalni dostępnych 
jest ponad 90 par w różnych 
rozmiarach. Najmłodsi mogą 
także korzystać z bezpłatnych 
kasków ochronnych oraz pin-
gwinków pomagających w 
jeździe.

O wszelkich przerwach w 
funkcjonowaniu obiektu (np. 
w związku z warunkami at-
mosferycznymi) Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji będzie 
informować na bieżąco na 
stronie internetowej www.
mosir.pl

Katarzyna Gwara

Świątecznie na Rakowie

Wspólne ubieranie choinek
Na placu Orląt Lwowskich czę-

stochowskie przedszkolaki i 
uczniowie szkół podstawowych 
wspólnie ubrali świąteczną cho-
inkę. Nie zabrakło wspólnych 
śpiewów, tańca i doskonałej za-
bawy. Podczas imprezy w niebo 
poleciały baloniki ze świąteczny-
mi życzeniami. 

Uczestnicy zabawy udekorowali 
choinkę przygotowanymi przez sie-
bie ozdobami i bombkami. Obejrze-
li też pokazy artystyczne, a także 
wspólnie śpiewali i tańczyli. Impre-
zie towarzyszyły gry i zabawy, słod-
kie niespodzianki, a także konkurs 
z nagrodami. Na zakończenie w 
niebo wypuszczono baloniki, w któ-
rych znalazły się listy opisujące 
marzenia najmłodszych. 

Coroczna akcja wysyłania ży-
czeń do nieba została zainspirowa-
na listem, który trzy lata temu 
przyfrunął do Częstochowy zacze-

piony właśnie do balonika. Przebył 
ponad 300 km z miasta Mnichovo 
Hradiště na północy Czech i zawie-
rał życzenia czeskiej dziewczynki 
Eliški dotyczące upragnionych pre-
zentów. Dziewczynka wysłała list 
do „Jezuska”, bo w Czechach to 
właśnie do niego dzieci kierują 
swoje świąteczne prośby o prezen-
ty.

Teraz każdy może spełnić marze-
nia potrzebujących. Aby to zrobić, 
należy pobrać list ze strony www.
fdr.com.pl/mikolaj/ (lub odebrać 
osobiście w siedzibie Fundacji dla 
Rozwoju, aleja Kościuszki 13), 
skompletować zamówienie i do-
starczyć paczkę do organizatora, 
najpóźniej do 10 grudnia.

Finał akcji odbędzie się 15 grud-
nia podczas korowodu Świętego 
Mikołaja. Tego dnia Korowód, wraz 
z barwnym orszakiem przejedzie 
ulicami miasta. Na każdym z przy-
stanków będą czekały świąteczne 

atrakcje dla rodzin. Korowód za-
kończy się zimowym piknikiem 
świątecznym na placu Orląt Lwow-
skich, podczas którego przewidzia-
no wspólne zabawy, poczęstunek i 
konkurs z nagrodami. Tego dnia 

zostaną także wręczone dzieciom 
paczki skompletowane przez dar-
czyńców. Organizatorem akcji jest 
Fundacja dla Rozwoju, a partnera-
mi MOPS, MPK, ZGM „TBS” i Straż 
Miejska. Katarzyna Gwara



Sierżant sztabowy Łukasz Dudek od 
1 grudnia jest dzielnicowym na terenie 
dzielnicy Śródmieście- Nowa Wieś w 
Myszkowie.

Poprzedni dzielnicowy asp. sztab. 
Adam Dziuk awansował na wyższe stano-
wisko w Komendzie Powiatowej Policji w 
Myszkowie. Nowy dzielnicowy zaprasza 
wszystkich mieszkańców dzielnicy Śród-
mieście- Nowa Wieś do współpracy w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa. Zapew-
nia, że dołoży wszelkich starań, aby po-
móc mieszkańcom w rozwiązaniu ich lo-
kalnych problemów. Zachęca także do ko-
rzystania z Krajowej Mapy Bezpieczeń-
stwa, za pomocą której każdy może wska-
zać i zobaczyć miejsca zagrożone.
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O cyberprzemocy  
z nastolatkami

Nowy dzielnicowy

Czym jest cyberprzemoc, jak się 
przed nią bronić i jakie są konse-
kwencje dla jej sprawców dowiedzie-
li się uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 
w Myszkowie. Policjanci spotkali się 
z młodzieżą, aby przypomnieć im o 
bezpiecznym korzystaniu z interne-
tu.

Prawie 60 uczniów wysłuchało wykła-
du przygotowanego przez policjantów z 
Myszkowa. Na pytania uczestników 
spotkania odpowiadał mł. asp. Marcin 
Sciesinski i sierż. sztab. Tomasz Kida-
wa. Policjanci uzmysłowili młodym słu-
chaczom, że złość, wstyd, poniżenie, ból 

i samotność, które odczuwa ofiara cy-
berprzemocy, mogą spowodować u niej 
odseparowanie od rówieśników i rodzi-
ny, a w skrajnych przypadkach nawet 
depresję. Policjanci przedstawili sytu-
acje, w jakich dochodzi do tego typu za-
chowań i omówili sposoby radzenia so-
bie z nimi. Na zakończenie, wspólnie z 
uczniami, wskazali także najważniejsze 
punkty obowiązujące przy bezpiecznym 
korzystaniu z internetu oraz wymienili 
te, które są zgodne z prawem. Tego typu 
spotkania odbywają się cyklicznie w 
szkołach i za każdym razem spotykają 
się z dużym zainteresowaniem, zarówno 
ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

MYSZKÓW

Jubileusz Diamentowych i Złotych 
Godów obchodziły pary z gminy Le-
lów. Małżeństwa odnowiły przysięgi. 
Oficjalne uroczystości poprzedzone 
zostały mszą świętą odprawioną w 
intencji dostojnych jubilatów w le-
lowskim kościele parafialnym przez 
ks. kan. Henryka Młynarczyka, w 
trakcie której odnowili przysięgę 
małżeńską. Niestety nie wszyscy ju-
bilaci - ze względu na stan zdrowia - 
mogli uczestniczyć w tym wydarze-
niu. 

Parom świętującym 50 - lecie pożycia 
małżeńskiego Prezydent Rzeczpospoli-
tej Polskiej Andrzej Duda przyznał me-
dale  „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Aktu dekoracji obecnym dokonał 
Wójt  Gminy Krzysztof Molenda. Poza 

tym wszyscy otrzymali okolicznościowe 
dyplomy, upominki i kwiaty. Nie zabra-
kło również symbolicznego toastu, 
pysznego tortu oraz słodkiego poczę-
stunku. Uroczystość swoimi występami 
uświetnił Zespół Folklorystyczny Ziemi 
Lelowskiej, prezentując specjalnie przy-
gotowany na tę uroczystość koncert.

Jubileusz Diamentowych Godów 
świętowali: Marianna i Stanisław Or-
manowie ze Staromieścia.

Złote Gody obchodzili: Marianna i 
Jan Foltynowie   z Lelowa, Zofia i Jan 
Klimasowie  ze Staromieścia,  Henryka 
i Józef Morawscy z Lelowa, Grażyna i 
Eugeniusz Niepsujowie  ze Ślęzan, Ja-
dwiga i Witold Pudłowie ze Skrajniwy, 
Halina i Zbigniew Suligowie  z Podlesia, 
Teresa i Jan Wawrowie z  Nakła, Zofia i 
Krzysztof Zatońscy  z Białej Wielkiej.

Diamentowe i Złote Gody

Skuteczne starania o środki finan-
sowe w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zaowocowały no-
wymi pozycjami książkowymi w bi-
bliotece Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w Rędzinach. Co warto pod-
kreślić - to nie tylko lektury. W sumie 
na biblioteczną inwestycję wydano 15 
tysięcy.

W szkolnej bibliotece jak w ulu!  Pracu-
jąca w niej polonistka, Lilla Wieczorek, 
ma pełne ręce roboty, ponieważ ZSP  
nr 1 w Rędzinach złożył wniosek o dofi-
nansowanie w ramach Priorytetu 3 „Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa”, dotyczącego wspierania w latach  
2016-2020 organów prowadzących szko-
ły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów 
przez promocję i wspieranie czytelnictwa 
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych. Wniosek został przyjęty 
i pozytywnie rozpatrzony, więc szkoła 
otrzymała 15 000 zł na zakup wolumi-
nów. Biblioteka szkolna, wyposażona 

w nowe regały, wzbogaciła się nie tyl-
ko o pozycje lekturowe, ale także o wiele 
baśni, bajek, bajeczek dla najmłodszych,  
bestsellery książkowe dla młodzieży, 
słowniki językowe, ortograficzne, wyra-
zów obcych. Dzięki zakupionym pozy-
cjom asortyment biblioteki jest bardzo 
atrakcyjny dla społeczności szkolnej.  
A przecież – jak mawiał Umberto Eco – 
„kto czyta książki, żyje podwójnie”. W ak-
tualizowanie i porządkowanie księgozbio-
ru aktywnie zaangażowani są młodzi lu-
dzie ze Szkolnego Koło Wolontariatu, któ-
rym nie jest obojętne wzbogacanie wiedzy 
i rozbudzanie wrażliwości.

Wzbogacony księgozbiór  
szkoły na górce”

LELÓW

RĘDZINY

Jakub Wojdyła, młody mieszka-
niec gminy Janów wygrał Regionalny 
Konkurs „Na Olimpijskim Szlaku. 

Konkurs odbył się w murach IV LO 
im. H. Sienkiewicza. Uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą z zakresu historii 
sport oraz udziału polskich sportowców 
w Igrzyskach Olimpijskich. W rywaliza-
cji bezkonkurencyjny okazał się Jakub 
Wojdyła, reprezentant SP w Janowie. 

Drugie miejsce zajęła z kolei Justyna 
Treścińska SP Lgoczanka. Na piątym 
miejscu występ zakończyła Michalina 
Kita SP w Piasku. W kategorii szkół po-
nadpodstawowych trzecie miejsce zajął 
Łukasz Dors. Wszyscy to reprezentanci 
gminy Janów. 

Nagrody wręczali olimpijczycy Stani-
sław Gościniak i Jakub Jelonek. Za do-
bre przygotowanie naszych uczniów od-
powiadał Grzegorz Dors. 

Olimpijskie sukcesy
JANÓW

MYSZKÓW

Jestem widoczny, jestem 
bezpieczny

MYSZKÓW

Kłobuccy mundurowi wraz ze 
Sznupkiem odwiedzili uczniów Szko-
ły Podstawowej w Borowem. Wizyta 
policjantów związana była z finałem 
szkolnego konkursu pt. „Jestem wi-
doczny, jestem bezpieczny. 

Poprzedni dzielnicowy asp. sztab. 
AdW ramach konkursu dzieci wykony-
wały prace plastyczne oraz literackie. 
We wszystkich dzieci przedstawiały, jak 
ważne jest noszenie elementów odbla-
skowych. Podczas krótkiej prelekcji po-
licjanci przypomnieli podstawowe zasa-

dy ruchu drogowego, wskazywali jak 
prawidłowo przechodzić przez jezdnię, 
która stroną drogi należy się poruszać 
gdy nie ma chodnika oraz mówili w co 
powinien być wyposażony rower. 

Uczniowie, których prace konkurso-
we zostały wyróżnione, otrzymali na-
grody, natomiast wszyscy uczestnicy 
spotkania dostali odblaskowe przy-
wieszki. Tradycyjnie największym zain-
teresowaniem cieszył się pies Sznupek 
– maskotka Śląskiej Policji, który po 
zakończonych zajęciach bawił się z 
dziećmi. 
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21-latek z Gliwic nie wiedział, że 
rozbój to przestępstwo, za które 
można trafić za kratki. Tymczasem 
za napaść na 60-letnią kobietę gro-
zi mu aż 12 lat więzienia. Sprawca 
w centrum Gliwic zaatakował wra-
cającą z pracy kobietę, przewrócił 
ją i wyrwał torebkę. Dzięki szybkie-
mu i sprawnemu działaniu policyj-
nych detektywów, napastnik szyb-
ko został zatrzymany. Decyzją sądu 
najbliższe miesiące spędzi w aresz-
cie.

W rejonie ul. Zwycięstwa w Gliwi-
cach młody mężczyzna zagadnął wra-
cającą z pracy 60-letnią kobietę i spy-
tał czy dostanie jakieś „drobne”. Ko-
bieta nie podjęła rozmowy i chciała 
odejść. Niestety mężczyzna nie zamie-
rzał dać jej spokoju i poszedł za nią. 
Zachowywał się agresywnie. W pew-
nym momencie przewrócił pokrzyw-
dzoną, wyrwał jej torebkę i uciekł. Po-
wiadomieni o rozboju mundurowi na-
tychmiast podjęli czynności zmierza-
jące do ustalenia i zatrzymania jego 
sprawcy. W tym celu m.in. zabezpie-
czono nagrania z kamer monitoringu. 
Wspólne działania policjantów z komi-
sariatów II i III doprowadziły do wyty-
powania i zatrzymania podejrzanego. 
Okazał się nim być 21-letni gliwicza-
nin, do tej pory nie karany. Mężczyzna 

usłyszał już zarzuty. Na wniosek pro-
kuratora sąd rejonowy zastosował wo-
bec niego tymczasowy areszt. Gliwi-
czanin był zaskoczony decyzją orga-
nów ścigania i sądu. Prawdopodobnie 
nie wiedział, że za rozbój kodeks kar-
ny przewiduje nawet 12 lat pozbawie-
nia wolności..

Nie wiedział, że rozbój to 
przestępstwo...Pracownicy jednego ze sklepów w 

dzielnicy Kleszczówka w Żorach we-
zwali miejscowych policjantów. 
Przy kasie pojawił się mały chłopiec 
z wypełnionym koszykiem, który 
nie miał pieniędzy, by zapłacić za 
zakupy. Na szczęście mundurowi 
szybko odszukali mamę malucha, 
która, jak się okazało, próbowała na 
własną rękę odnaleźć syna.

Numer alarmowy dotarło zgłoszenie 
o małym chłopcu bez opieki, który po-
jawił się w sklepie w dzielnicy Klesz-
czówka. Z przekazanej informacji wy-
nikało, że dziecko z wypełnionym ko-
szykiem podeszło do kasy twierdząc, 
że przyszło zrobić zakupy. Maluch nie 
miał pieniędzy i był zupełnie sam. Na 

szczęście jego losem przejęli się sprze-
dawcy i zaalarmowali stróżów prawa.

Policjanci, którzy zostali wysłani na 
miejsce, szybko ustalili kim jest matka 
chłopca i odnaleźli kobietę. Podczas 
rozmowy wyjaśniła ona, że wcześniej 
przyszła razem z synem do sklepu, lecz 
w pewnej chwili, wykorzystując jej nie-
uwagę, dziecko opuściło sklep i poszło 
w nieznanym kierunku. Matka na wła-
sną rękę próbowała znaleźć chłopca, 
jednak bez skutku.

Na szczęście 6-latek cały i zdrowy 
wrócił do domu, a policjanci wyjaśnia-
ją okoliczności zdarzenia. Jeśli okaże 
się, że matka chłopca zaniedbała swo-
je obowiązki rodzicielskie, sprawa zo-
stanie skierowana do sądu rodzinne-
go.

Samochód sam zaparkował na 
przejściu dla pieszych?

Czyścił szybę podczas jazdy. 
Potrącił na przejściu

Jastrzębscy policjanci po raz kolej-
ny apelują o zachowanie ostrożności 
za kierownicą. Kierujący osobówką w 
trakcie jazdy czyścił przednią szybę 
od wewnątrz z uwagi na mocne oszro-
nienie i potrącił pieszą, która prze-
chodziła na oznakowanym przejściu 
dla pieszych. 48-letnia mieszkanka 
Jastrzębia z obrażeniami głowy trafi-
ła do szpitala. 41-letniemu kierujące-
mu fiatem, który w rażący sposób na-
ruszył obowiązujące przepisy, mun-
durowi zatrzymali prawo jazdy.

O tym, że wystarczy chwila nieuwagi, 
żeby doprowadzić do poważnego wypad-
ku na drodze, przekonał się 41-letni kie-
rowca fiata doblo. Mężczyzna jechał uli-
cą Mazowiecką w kierunku Alei Piłsud-
skiego, w trakcie jazdy czyszcząc przed-
nią szybę od wewnątrz z uwagi na jej 
mocne oszronienie i zaparowanie. Wtedy 
też potrącił pieszą, która przechodziła na 
oznakowanym przejściu dla pieszych. 
48-letnia mieszkanka Jastrzębia dozna-
ła obrażeń głowy i została przewieziona 
do szpitala w Rybniku. Kierowca fiata 

był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności 
zdarzenia wyjaśniają policjanci. Za rażą-
ce naruszenie przepisów i stworzenia za-
grożenia dla pieszej, mundurowi zatrzy-
mali 41-latkowi prawo jazdy.

Przypominamy, że zgodnie z prawem o 
ruchu drogowym, pojazd uczestniczący 
w ruchu ma być tak wyposażony i utrzy-
many, aby korzystanie z niego nie zagra-
żało bezpieczeństwu osób nim jadących 
lub innych uczestników ruchu. Nie mo-
że naruszać też porządku ruchu na dro-
dze i narażać kogokolwiek na szkodę. 
Używanie pojazdu w ruchu ma również 
zapewniać dostateczne pole widzenia 
kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne 
posługiwanie się urządzeniami do kiero-
wania, hamowania i sygnalizacji.

Pamiętajmy więc, aby przed wyjazdem 
swoim samochodem zadbać o bezpie-
czeństwo własne i innych uczestników 
ruchu. Czasem wystarczy poświęcić tyl-
ko kilka minut, by właściwie przygoto-
wać auto do podróży i zapewnić sobie 
tym samym komfort oraz bezpieczeń-
stwo jazdy, a nawet uniknąć tragedii na 
drodze.

Oprac. Katarzyna Gwara

Do niecodziennego zdarzenia doszło 
na parkingu w Jasienicy przy ul. Zdro-
wotnej. Kierująca zaparkowała fiata na 
wydzielonym miejscu parkingowym, a 
kiedy wróciła zauważyła, że jej samo-
chód stoi kilka miejsc dalej, na przejściu 
dla pieszych. Zaskoczona, zdecydowała 
się zawiadomić dyżurnego o tym, że 
ktoś najprawdopodobniej usiłował skraść 
jej pojazd. Dopiero po przejrzeniu zapi-
sów monitoringu okazało się, że sytu-
acja wyglądała zupełnie inaczej...

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło 
na parkingu Komisariatu Policji w Jasieni-
cy przy ul. Zdrowotnej. Kobieta zaparkowa-
ła swój samochód na wyznaczonym miejscu 
parkingowym. Kiedy wróciła okazało się, że 
samochód znajdował się kilka miejsca par-
kingowych dalej, na przejściu dla pieszych. 
Podejrzewając, że ktoś próbował skraść jej 
fiata, zdecydowała się powiadomić o tym 
zdarzeniu dyżurnego jasienickiego komisa-
riatu.

Policjanci przejrzeli zapisy monitoringu 
zamontowanego w komisariacie, który swo-
im zasięgiem obejmuje między innymi przy-
legły parking. Okazało się, że kierująca, po 
zaparkowaniu, najprawdopodobniej nie za-
ciągnęła hamulca ręcznego. Nie wrzuciła też 
biegu i zostawiła samochód „na luzie”. W 
tym dniu wiał silny wiatr, który przepchnął 
auto w inne miejsce. Na szczęście nikt w 
tym czasie nie przechodził ulicą i nie został 
potrącony przez toczący się samochód.

Kierująca została pouczona za to wykro-
czenie. Przypominamy, że zgodnie z art. 46 
ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawa o ruchu drogowym: „Kierujący po-
jazdem jest obowiązany w czasie postoju 
zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego 
uruchomienia przez osobę niepowołaną 
oraz zachować inne środki ostrożności nie-
zbędne do uniknięcia wypadku”. Za wykro-
czenie to grozi mandat w wysokości do 500 
zł oraz 6 punktów karnych.

Rzucił kamieniem w radiowóz
Szereg przestępstw ma na swoim 

koncie 23-letni mieszkaniec powiatu 
żywieckiego. Mężczyzna najpierw 
awanturował się w domu, następnie 
uszkodził policyjny radiowóz, a w cza-
sie zatrzymania był agresywny i znie-
ważył mundurowych. Został jednak 
szybko obezwładniony i trafił do poli-
cyjnego aresztu. Za popełnione prze-
stępstwa grozi mu 5 lat więzienia.

Policjanci z Jeleśni pojechali na inter-
wencję do jednego z domów, gdzie miał 
awanturować się pewien 23-latek. Jed-
nak mężczyzna przed przyjazdem patrolu 

uciekł. Policjanci porozmawiali ze zgłasza-
jącymi i przedstawili im sposoby rozwią-
zania problemów z agresywnym domow-
nikiem. Gdy zakończyli interwencję i wy-
szli przed budynek okazało się, że w ra-
diowozie jest wybita szyba, a w środku 
znajduje się duży kamień. Podejrzenia po-
licjantów od razu padły na 23-latka. W 
krótkim czasie namierzyli go i zatrzymali. 
Podczas zatrzymania był on nadal bardzo 
agresywny i znieważał policjantów. Został 
jednak szybko obezwładniony i trafił do 
policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty. 
Za naruszenie prawa w więzieniu może 
spędzić 5 lat.

Pomogli 6-latce wrócić  
do domu
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102 

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

NAUKA
— KOREPETYCJE —

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

— KURSY —
n KURSY na kwalifikowanego pracownika 

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

USŁUGI
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 

plany treningowe, treningi personalne. Dominik 
Nowak. Tel. 578 364 768 

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

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

SPRZEDAM
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

Zatrudnię pracowników 
budowlanych i/lub podwykonawców 

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

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

tel. 697 12 12 71

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

— SZUKAM PRACY —
n JESTEM osobą bezrobotną poszukującą 

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

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

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ medaliki, krzyżyki różańca. Przyjmę 

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

MATRYMONIALNE
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

ŚRODKI CZYSTOŚCI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

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

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 N
A

S
:

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

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

Wybrane samochody na dzień 29 listopada 2018 r.

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

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

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

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

 42.800 zł  

OPEL INSIGNIA 1.4 E, 
rok prod. 2012

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

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

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

 34.900 zł  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
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PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 10 GRUDNIA 2018 r.

04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 382; 

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

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

odc. 3953; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 

102; serial TVP
09:50 Komisarz Alex; s.II; 

odc. 24; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

4/110; teleturniej
11:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 13; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce – 

Dziki Meksyk; cz. 2. Lasy 
Majów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); reż.:Nick 
Easton, Victoria Bromley

14:00 Elif; s.II; odc. 383; 
serial; Turcja (2014)

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

– Gęś jak malowana; 
magazyn kulinarny

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

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

odc. 3955; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3390; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
5/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 65
21:00 Teatr Telewizji – 

Generał
22:35 Dekalog – Dziewięć; 

film TVP; Polska (1988)
23:50 Jak Oskar komunę 

obalał; film dokum.; 
Polska (2016)

00:45 Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam; komedia 
romantyczna; Francja 
(2012)

02:40 Kim Philby 
najbardziej osobista 
zdrada; część 2; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Francis Whately, Tom 
McCarthy

03:40 Mała kobieta dorasta; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

05:25 Koło fortuny; odc. 82 
ed. 3; teleturniej

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

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Extra (236)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

70 „Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1958; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 83 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 95; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 173; teleturniej

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

16:00 Koło fortuny; odc. 358 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2430; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 71; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

217 „Emocjonalne 
zombie” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 5; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1958; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1959; serial obyczajowy 
TVP

20:55 M jak miłość; odc. 
1405; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1138

21:55 Modliszka; odc. 2/3; 
thriller; Francja (2017); 
reż.:Alexandre Laurent; 
wyk.:Carole Bouquet, Fred 
Testot, Manon Azem, 
Elodie Navarre

23:55 Trzeci oficer; odc. 
9/13 - Witaj, Grand; serial 
sensacyjny TVP

00:55 Lina; dramat 
obyczajowy; Szwajcaria 
(2016); reż.:MIchael 
Schaerer; wyk.:Rabea Egg, 
Flurin Giger, Alexander 
Maeder, Stephane 
Schaerer

02:40 Lewiatan; dramat; 
Rosja (2014)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (31) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (794) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (75) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (741) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2778) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (667) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (130) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (60) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2779) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; magazyn 

sportowy
19:25 Pogoda; magazyn 

informacyjny
19:30 Świat według 

Kiepskich (338) serial 
komediowy. Przygody 
Kiepskich i 
zaprzyjaźnionych z nimi 
sąsiadów. Ferdynand 
całymi dniami kombinuje, 
co by tu zrobić, żeby 
zarobić, a się nie...

20:05 Hancock; film 
sensacyjny, USA 2008. 
Zapomniany superbohater 
dostaje drugą szansę.

22:00 Bliski wróg; film 
sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2013. Były 
komandos Henry i jego 
dawny wróg Clay stają się 
zakładnikami gangu 
Xandera (Jean-Claude Van 
Damme). Muszą połączyć 
siły.

23:55 12 godzin; film 
sensacyjny, USA 2012. 
Wspólnik złodzieja 
uprowadza jego córkę, by 
zmusić go do zwrotu 
zrabowanej gotówki.

2:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5519) - 
program

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

ogrodzie (22/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(Akademia Ogrodnika 644 
) (22/47) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2347) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (990) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (879) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (642) - 
program

14:00 19 + (343) - program
14:30 19 + (276) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

11 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (357) - 
program

17:00 Szpital (457) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (615) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7649) - 
informacje

19:35 Sport (7632) - 
informacje

19:45 Pogoda (7629) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(27/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5520) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Łosoś marynowany z 
sałatką z melona (3/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2794) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (116) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 6 
(2/10) - reality show

22:35 Psy - film 
sensacyjny 1992. Na 
przełomie lat 80. i 90 
oficerowie SB poddawani 
są procesowi weryfikacji. 
Główny bohater, Franz 
Maurer (Bogusław Linda), 
był w czasach PRL-u 
wielokrotnie nagradzanym 
i awansowanym oficerem. 
Do jego grupy dołącza 
porucznik Waldemar 
Morawiec (Cezary Pazura), 
który jest donosicielem 
polityków, przejmujących 
władzę w Polsce…

00:50 Co za tydzień (879) - 
magazyn

01:20 Uprowadzona (4/10) - 
serial, Francja/USA

02:20 Uwaga! (5520) - 
program

02:45 Moc Magii(TVN noc) 
(335/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 109

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 59

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

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

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

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

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

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 117

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

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

17:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 59

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

20:00 Wpół do śmierci 2; 
akcja, USA 2007. Dwóch 
więźniów – Burk i Twitch, 
odsiaduje wyrok, w 
więzieniu w którym trwa 
ciągła walka między 
rywalizującymi ze sobą 
gangami. Kiedy wybucha 
bunt, muszą stworzyć 
sojusz, by przeżyć. 
Wspólnie, pod nadzorem 
strażników więziennych 
rozpoczynają 
poszukiwania 
odpowiedzialnego za 
zamieszki…

21:50 Człowiek w ogniu; 
akcja, USA 2004

00:45 Zlecenie na śmierć; 
akcja, Kanada 2008. 
Zawodowy morderca KGB 
- Edward Genn (kryptonim 
„Icarus”) – w chwili 
upadku Związku 
Radzieckiego znajduje się 
w obcym kraju, w którym 
nikomu nie może ufać. 
Postanawia zacząć 
wszystko od początku…

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 51; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 165 
„Życie toczy się dalej”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 166 
„Miłosne gniazdko”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Tygrysy Europy; odc. 
16/18 - Przylądek Dobrej 
Nadziei; serial komediowy 
TVP

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

09:15 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 264 - Powołanie; 
serial kryminalny TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 228 „Miłość potrafi 
zmienić” sezon 12; serial 
komediowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 51; serial TVP

11:40 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
186 - Zagubiona 
tożsamość

16:20 Na sygnale; odc. 166 
„Miłosne gniazdko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 53 - Lista śmierci; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 82; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 83; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94; serial TVP

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

00:55 Krew z krwi; odc. 7/8; 
serial TVP

02:00 Krew z krwi; odc. 8/8; 
serial TVP

03:05 Tygrysy Europy; odc. 
16/18; serial komediowy 
TVP

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

04:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 228 „Miłość potrafi 
zmienić” sezon 12; serial 
komediowy TVP

06:25 Familiada; odc. 2448; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Przy wspólnym stole; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(51)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/50/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 328 
ed. 5; teleturniej

09:40 Herbatka z kabaretem 
(18); program rozrywkowy

10:35 Tylko jeden skecz – 
Kabaret TEY (5); program 
rozrywkowy

10:55 Familiada; odc. 2448; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; widowisko 
rozrywkowe

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Parada 
uniesień

13:40 Śpiewające fortepiany 
(52)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 1; 
widowisko rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 2; 
widowisko rozrywkowe

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 3; 
widowisko rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 15 
- Bananera; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 25 Holandia 
(96) „Haga”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/50/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(53)

21:05 Tylko jeden skecz – 
„Czeska piosenka” - 
Kabaret Ani Mru Mru; /4/

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (12) - Polszczyzna; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Hity kabaretu (1) - 
THE SEJM kabaret Neo - 
Nówka

23:25 Herbatka z kabaretem 
(21); program rozrywkowy

23:55 Koło fortuny; odc. 327 
ed. 5; teleturniej

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – XXX 
Międzynarodowy Festiwal 
Zespołów Cygańskich 
Romane Dyvesa. Gorzów 
Wielkopolski 2018 - 
część (1-2)

02:40 Olga Lipińska 
zaprasza (21); talk-show

03:30 Rozrywka Retro – 
Kanał

05:10 Ukryta prawda (412) - 
magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (179) - 
program sądowy

07:15 Szpital (460) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (3/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(4/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (228) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (180) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (4/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (461) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (4/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(5/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (101/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (102/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (229) - 
program obyczajowy

20:00 Kocham, Rosie - 
komedia, Wielka Brytania/
Niemcy 2014. 
Wzruszającą opowieść o 
szukaniu miłości i własnej 
recepty na szczęście, o 
zabawnych 
nieporozumieniach i 
poważnych zaniedbaniach, 
które oddalają ludzi od 
siebie. To także, a może 
przede wszystkim(!) 
opowieść o mocy, jaką 
daje pewność, że gdzieś, 
choćby na końcu świata, 
jest ktoś, kto zrozumie 
wszystkie twoje, nawet te 
najbardziej dziwaczne 
myśli.

22:10 W garniturach (3/12) - 
serial, USA

23:10 Nienarodzony - horror, 
USA 2009. Młoda 
dziewczyna, Casey Beldon 
(Odette Yustman), zaczyna 
być dręczona koszmarami. 
Wydaje się jej również, że 
ktoś lub coś pojawiło się 
w jej życiu, bo nieustannie 
dochodzi do tajemniczych, 
nie dających się 
wytłumaczyć racjonalnie 
wydarzeń. Casey zwraca 
się o pomoc do rabina 
Sendaka (Gary Oldman). 
Okazuje się, że ciało 
dziewczyny próbuje 
opętać złowrogi duch. 
Casey i Sendak odkrywają, 
że na rodzinie Beldonów 
ciąży klątwa, która ma 
swoje źródło w czasach 
holokaustu.

00:55 Lista klientów (7/10) - 
serial, USA

01:50 Moc Magii (335/355) - 
program 

04:00 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:55 Domowe triki Goka 
(17/20) - program

07:00 Ostre cięcie 6 (9/12) - 
program

07:45 Apetyt na miłość 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

08:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show

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

10:15 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (6/13) - program 
rozrywkowy

11:15 Kuchenne rewolucje 9 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:15 Zanim Cię zobaczę 
(7/8) - program 
rozrywkowy

13:15 Co za tydzień (879) - 
magazyn

13:45 Pani Gadżet 15 
(10/22) - magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(21/22) - magazyn

14:45 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show

15:15 W czym do ślubu 4 
(3/12) - reality show

15:45 Ugotowani 7 (33) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:20 Ugotowani 7 (34) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:50 Ugotowani 7 (35) - 
program

17:25 Ugotowani 7 (36) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (4/6) - 
program rozrywkowy

19:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (3/10) 
- program lifestylowy

20:25 10/10 (8/10) - program
20:55 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (2/12) - program
21:40 Pani Gadżet EXTRA 4
22:25 Eks-tra zmiana (3/8) - 

program lifestylowy
23:25 Brutalne gwałty w 

Kongu - dokument 
00:35 Afera fryzjera 7 (1/8) - 

program rozrywkowy
01:20 Bajeczne życie 

milionerów 3 (3/10) - 
program rozrywkowy

01:50 Randka z Internetu 
02:20 W roli głównej - 

Tomasz Karolak (6/8) - 
talk show

02:50 W roli głównej - 
Magdalena Boczarska 
(1/8) - talk show

03:20 W roli głównej - 
Tomasz Kot (5/6) - talk 
show

03:50 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:25 Hokej na lodzie - NHL- 
skróty meczów 

10:05 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs drużynowy 

13:00 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów 
Mazowiecki - 
Podsumowanie

15:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs indywidualny 

17:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

19:50 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

20:15 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

20:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

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

piłkarski
01:00 Hokej na lodzie - 

NHL(34): New York 
Islanders - Pittsburgh 
Penguins 

04:05 Boks - World Boxing 
Super Series (3 - 
Orlando): Yunier Dorticos 
- Mateusz Masternak

05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (6) 
magazyn poradnikowy

7:05 Turbo Fast: Skarb 
Azżabski (5) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast: Ślimaki w 
kosmosie (6) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (93) 
reality show

9:00 Septagon (25) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen – 
Piekielna Kuchnia 6 (50) 
reality show

12:00 Detektywi w akcji (69) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (70) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(434) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(68) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(68) telenowela

18:00 Septagon (26) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(435) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (213) 
serial kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów (11) serial 
dokumentalny. Historie 
ludzi, którzy zmarli w 
nietypowy sposób. Jedni 
ulegli wypadkom, inni stali 
się ofiarami np. głupoty. 
Serial zrealizowany w 3...

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (12) serial 
dokumentalny

22:00 Oko za oko (7) serial 
obyczajowy

23:00 Oko za oko (8) serial 
obyczajowy

0:00 Transakcje za milion 
dolarów – Los Angeles 
(5) serial dokumentalny. 
Konkurencja między 
agentami nieruchomości 
w Kalifornii jest ogromna. 
Widzowie poznają kulisy 
pracy specjalistów 
działających w Hollywood 
i Malibu, a także......

1:00 Transakcje za milion 
dolarów - Los Angeles 6 
(6) serial dokumentalny

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

4:25 Atleci; magazyn 
sportowy

4:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

06:50 Był taki dzień – 10 
grudnia; felieton

07:00 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 2/4; serial 
TVP

08:05 Ex Libris; odc. 361; 
magazyn

08:35 Wojownicy czasu – 
Małujowice 1741 czyli 
cudza wojna; cykl 
reportaży; Polska (2016)

09:10 Historia Polski – WIN 
Wolność i Niezawisłość. 
Ostatnia nadzieja; film 
dokum.; Polska (2015)

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

10:35 Życie po radziecku; 
odc. 7/8 Pożyczka po 
radziecku; Białoruś (2012)

11:15 Wielkie widowiska 
natury.; cz. 1. Wielka 
odwilż; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:15 Czterdziestolatek; odc. 
16/21 - Gdzie byłaś, czyli 
Szekspir; serial TVP

13:20 Lawa; dramat; Polska 
(1989)

15:45 Lodowa planeta; cz. 4. 
Jesień; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2011)

16:45 Spór o historię – 
Syjoniści a polska racja 
stanu; debata

17:30 Historia Polski – 
Dziewczyna z ekran; film 
dokum.; Polska (2017)

18:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:50 Flesz historii; odc. 
420; cykl reportaży

19:10 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 3/4; serial 
TVP

20:15 Aksamitni terroryści; 
Czechy (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Stan wojenny; 
magazyn; Polska (2018); 
reż.:Jan Sosiński

22:35 Marzyciele – Jan 
Paweł Woronicz w 
Krakowie; progr. publ.

23:05 Memento grudniowe; 
film dokumentalny; Polska 
(1981)

23:50 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 2/3 Starcie tytanów; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

00:55 Sensacje XX wieku – 
Tajna sprawa

01:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Niezwykłe 
rozkazy Hitlera; cykl 
dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

02:50 Paderewski – Mistrz 
tonów i mąż stanu; film 
dokumentalny; Polska 
(2001); reż.:Bohdan 
Rączkowski

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Asseco Resovia Rzeszów

8:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Bruk-Bet Termalica - 
Lechia Gdańsk

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Aluron 
Virtu Warta Zawiercie

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Cerrad Czarni 
Radom

16:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Chrobry Głogów - Legia 
Warszawa

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: MKS 
Będzin - GKS Katowice

20:30 Puncher Extra Time; 
magazyn  dla fanów 
sportów walki

21:30 Sporty walki; waga 
piórkowa: Max Holloway - 
Brian Ortega; waga 
słomkowa: Walentina 
Szewczenko - Joanna 
Jędrzejczyk

0:30 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
Cerrad Czarni Radom
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04:55 TELEZAKUPY
05:30 Elif; s.II; odc. 383; 

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

75; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3955; 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.VIII; odc. 

103 - Nie rzucaj ziemi, 
skąd twój ród; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 25 - Trzy sekundy; 
serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
5/110; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
139; 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 – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. Małpy; serial 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Laurent 
Charbonnier

14:00 Elif; s.II; odc. 384; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 65
16:05 Wieczna miłość; odc. 

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

odc. 3956; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3391; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

140; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

6/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 66
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci; seria 2 odc. 3; 
reportaż

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

22:35 Topkapi; komedia; 
USA (1964)

00:40 Czy świat oszalał? – 
Butelka czy kieliszek? 
Czy można pić „na 
zdrowie”?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

01:45 Obława; dramat; 
Polska (2012)

03:25 Master Plan; film 
dokum.; Łotwa (2016)

04:30 Notacje – Alicja 
Klimaszewska. 
Zostaliśmy w Wilnie; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 84 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1405; serial TVP

07:00 Baptysci w Łodzi; 
reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Extra (237)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

71 „24 godziny”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1959; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 85 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 96; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 174; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1405; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 359 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2431; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 72; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

218 „Anioł, nie kobieta” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 6; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1959; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1960; serial obyczajowy 
TVP

20:55 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1139

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji - 
Miasto duchów. Rakka; 
film dokumentalny; USA 
(2017); reż.:Matthew 
Heineman

00:40 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

01:15 Modliszka; odc. 2/3; 
thriller; Francja (2017); 
reż.:Alexandre Laurent; 
wyk.:Carole Bouquet, Fred 
Testot, Manon Azem, 
Elodie Navarre

03:10 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:15 Mars: Lądowanie 
zakończone; dokument 
fabularyzowany; USA 
(2016); reż.:Everardo Gout

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich; W nocy Ferdek 
przyłapuje Halinę na 
wyjadaniu jedzenia z 
lodówki. Kobieta 
oświadcza, że objada się z 
nerwów; przestanie, jeżeli 
Ferdek ograniczy 
spożywanie alkoholu

20:05 Ślad; Na drodze 
znajdującej się na 
obrzeżach miasta 
dochodzi do eksplozji 
samochodu. W środku 
znajdowali się seryjny 
gwałciciel i jego matka. 
Łut szczęścia sprawia, że 
przestępca cało wychodzi 
z opresji

21:05 Ślad; Zostają 
znalezione zwłoki 
dziewczyny, która została 
uduszona tydzień 
wcześniej. Bliscy i znajomi 
byli przekonani, że Anna 
żyje, ponieważ pozostawali 
z nią w kontakcie na 
portalu społecznościowym

22:05 Skradzione życie; 
Mistrz złodziejskiego fachu 
z Nowego Orleanu zostaje 
złapany w trakcie ucieczki 
po skoku na bank. Gdy 
wychodzi na wolność, 
jego dawny wspólnik, 
przekonany, że ukrył on 
część łupu, porywa jego 
córkę

0:10 Randka na weselu; 
Mike i Dave, dorośli 
bracia, przez Internet 
znajdują partnerki, z 
którymi pojawiają się na 
weselu siostry. 
Dziewczyny okazują się 
jeszcze bardziej szalone i 
nieprzewidywalne niż oni

2:20 Tajemnice losu. 
Program interaktywny, w 
którym udział biorą znane 
wróżki. Na podstawie kart 
tarota albo numerologii 
Joanna Stawińska i 
wróżka Akima udzielają 
porad widzom, którzy 
zadzwonią do studia

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

05:10 Uwaga! (5520) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Łosoś marynowany z 
sałatką z melona (3/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2348) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (615) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (457) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (357) - 
program

14:00 19 + (277) - program
14:30 19 + (278) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

11 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (358) - 
program

17:00 Szpital (458) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (616) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7650) - 
informacje

19:35 Sport (7633) - 
informacje

19:45 Pogoda (7630) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(28/138) - informacje 

19:50 Uwaga! - wydanie 
specjalne (5521) - 
program

20:15 Doradca smaku 9 - 
Karczek wieprzowy z 
sałatką z natki pietruszki 
(30/40) - program

20:20 Na Wspólnej 
16 (2795) - serial 
obyczajowy

21:00 Milionerzy (117) - 
program

21:40 Mr. Brooks - film 
sensacyjny, USA 2007. 
Earl Brooks (Kevin 
Costner) ma wszystko o 
czym mógłby zamarzyć: 
kochającą żonę (Marg 
Helgenberger), oddaną 
córkę (Danielle Panabaker) 
i własną firmę. Ten 
pozornie idealny mąż i 
ojciec skrywa jednak 
mroczną tajemnicę…

00:05 Superwizjer (1146) - 
magazyn reporterów

00:40 Kuba Wojewódzki 11 
(10/14) - talk show. 
Nazywa się Kuba. Kuba 
Wojewódzki. Nosi trampki. 
Pije oranżadę – 
wstrząśniętą, niemieszaną. 
Lubi szybkie samochody, 
piękne kobiety – ostatnio 
tylko jedną…

01:35 Drzewo marzeń 2 
(1/9) - program

02:35 Masters Of Sex (9/12) 
- serial, USA

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(336/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 110

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

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

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 14

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 118

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

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

17:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

20:00 Patrol; akcja, USA 
2006. Ben Randall (Kevin 
Costner) to doświadczony 
ratownik. Po tragicznym 
wypadku, w którym giną 
jego koledzy z ekipy 
przeżywa poważne 
załamanie. Obwinia się o 
śmierć współpracowników 
i myśli o zakończeniu 
służby…

22:50 13 Dzielnica; akcja, 
Francja 2004. 13 Dzielnica 
to specjalna strefa Paryża 
roku 2013 otoczona 
murem. Gangi są tu 
jedyną władzą, żadnych 
praw, żadnych reguł, 
żadnych zasad... Damien, 
znakomicie wyszkolony 
agent oddziału prewencji, 
w ciągu 24 godzin musi 
odzyskać bombę 
skradzioną przez gang 
Tahy…

00:20 Lasko - pociąg 
śmierci; akcja, Niemcy 
2006

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 166 
„Miłosne gniazdko”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Tygrysy Europy; odc. 
17/18 - Porwanie; serial 
komediowy TVP

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

09:15 Na dobre i na złe; odc. 
723 Poza zasięgiem; serial 
TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

11:45 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
187 - Rodzinne 
uzależnienie

16:25 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 54 - Okrutna prawda; 
serial kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.VII; odc. 84; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 95; serial TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Czas honoru; odc. 31 
seria III; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 32 
seria III „INGA”; serial TVP

03:05 Tygrysy Europy; odc. 
17/18; serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2449; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(52)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/51/; teleturniej

09:05 Koło fortuny – odcinek 
specjalny 329 ed. 5; 
teleturniej

09:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 3) - Żona 2; 
widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

10:55 Familiada; odc. 2449; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /45/ - „Ktoś 
między nami” - Anna 
Jantar, Zbigniew Hołdys

11:40 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1-2)

13:50 Śpiewające fortepiany 
(53)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Bio warzywa na stół; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16 
- Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (97) Stolica 
Piemontu; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/51/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(54)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (13) - Góry, 
góralszczyzna

22:15 Hity kabaretu (17) - 
Mały kac i inne hity 
Kabaretu K2

23:05 Herbatka z kabaretem 
(20); program rozrywkowy

23:40 Koło fortuny; odc. 328 
ed. 5; teleturniej

00:15 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - John Porter

00:50 Niezapomniane 
Koncerty – XXII 
Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 (3)

01:50 Niezapomniane 
Koncerty – Sting i Anna 
Maria Jopek - Gala 
telewizyjna

03:05 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (10) - Urzędnik;; 
cz. 2

04:00 Tylko jeden skecz – 
Kabaret TEY (1)

04:20 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (1)

05:10 Ukryta prawda (413) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (180) - 
program sądowy

07:15 Szpital (461) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (4/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(5/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (229) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (181) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (5/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (462) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (5/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(6/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (103/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (104/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (230) - 
program obyczajowy

20:00 Monachium - film 
sensacyjny, USA 2005. 
We wrześniu 1972 roku, 
na oczach 900 mln 
telewidzów rozegrał się 
bezprecedensowy atak 
terrorystyczny, który 
zapoczątkował światową 
erę przemocy. 
„Monachium” to 
pasjonujący thriller, 
którego akcja oparta 
została na wydarzeniach z 
Monachium z 1972 roku i 
misji „Gniew Boga”, której 
celem było ukaranie 
winnych, a która została 
przeprowadzona przez 
oddział agentów wywiadu 
izraelskiego…

23:25 To już jest koniec - 
komedia, Wielka Brytania/
USA/Japonia 2013. 
Dwadzieścia lat po 
podjęciu heroicznej próby 
przejścia przez rekordową 
ilość pubów w ciągu 
jednej nocy pięciu 
przyjaciół z dzieciństwa 
spotyka się ponownie. 
Gary King jest 
zdeterminowany by 
przeżyć jeszcze raz 
alkoholowy maraton.

01:40 Sposób na 
morderstwo 2 (10/15) - 
serial, USA. Minęło kilka 
tygodni od postrzelenia 
Annalise. Wes i reszta 
grupy Annalise próbują 
poradzić sobie z 
konsekwencjami tamtej 
nocy. Aby powrócić do 
zdrowia, Annalise musi 
przebyć jednak długą 
drogę...

02:50 Moc Magii (336/355) - 
program 

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (5/14) - 
program lifestylowy

06:05 Co za tydzień (879) - 
magazyn

06:35 Misja ratunkowa 2 
(5/10) - program 
rozrywkowy

07:20 program rozrywkowy
07:50 Apetyt na miłość 2 

(9/10) - program 
rozrywkowy

08:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (2/6) - reality 
show

09:35 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy

10:20 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (7/13) - program 
rozrywkowy

11:20 Kuchenne rewolucje 9 
(9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:20 Pani Gadżet 15 
(10/22) - magazyn

12:50 Pani Gadżet EXTRA 4
13:35 Eks-tra zmiana (3/8) - 

program lifestylowy
14:35 10/10 (8/10) - program
15:05 Sekrety lekarzy 4 

(4/12) - reality show
16:05 Apetyt na miłość 5 

(1/12) - program 
rozrywkowy

17:10 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (5/6) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (8/12) - 
reality show

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

21:40 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

23:40 Tu jest pięknie (5/8) - 
program

00:25 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (3/10) 
- program lifestylowy

01:10 Victoria’s Secret 
Fashion Show 2018

02:10 W roli głównej - 
Małgorzata Szumowska 
(7/8) - talk show

02:40 W roli głównej - 
Hanna Lis (5/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej - Iza 
Miko (2/9) - talk show

03:40 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

04:40 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:25 Hokej na lodzie - 
NHL(34): New York 
Islanders - Pittsburgh 
Penguins

10:05 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs indywidualny 

11:55 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 1

14:45 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

15:10 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

15:55 Gol Ekstra; felieton
17:05 Gol - magazyn 

piłkarski
17:40 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 2.faza grupowa
19:50 Pływanie - 

Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 1

20:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

22:50 Sportowy Wieczór
23:30 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 2.faza grupowa
01:10 Pływanie - 

Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 1

02:05 Sporty walki - DSF 
Kickboxing Challenge - 
Gala w Ząbkach

03:45 Dekada GieKSy; film 
dokumentalny

05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata
7:05 Turbo Fast
7:35 Turbo Fast
8:00 Nasz nowy dom
9:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen – 

piekielna kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji
13:00 Detektywi w akcji
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i 

policjanci; Policjanci 
patrolu numer 5 ratują 
starszą kobietę, która z 
raną głowy trafia do 
szpitala. O napaść 
podejrzane są córki, które 
chciały przejąć sklep 
matki…

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon; Detektywi 

spotykają się z 
właścicielem parku 
linowego, który zatrudnia 
ich do zabezpieczenia 
imprezy. Niestety, 
dochodzi do nieszczęścia

19:00 Policjantki i 
policjanci; Patrol numer 6 
trafia na nielegalne 
wysypisko śmieci. 
Toksyczne odpady okazują 
się psychoaktywne. 
Policjanci sądzą, że trafili 
na ślad fabryki 
narkotyków. Emilka nie 
wierzy w wyjaśnienia 
Krzyśka

20:00 Sprawiedliwi – 
wydział kryminalny; 
Oficerowie Jawor i Górska 
dostają sprawę 
samobójstwa samotnej 
kobiety. Sytuacja nie budzi 
z pozoru podejrzeń, bo 
Anna miała za sobą 
tragiczną historię, ale 
okazuje się, że odkryła coś 
przed śmiercią

21:05 Cenny ładunek; Po 
nieudanym skoku 
gangster Eddie ściga 
piękną złodziejkę, Karen, 
która go wystawiła. 
Kobieta postanawia 
odzyskać zaufanie 
Eddiego. Zleca byłemu 
chłopakowi kradzież 
przesyłki z rzadkimi 
klejnotami

23:00 Krew odkupienia; 
Quinn Forte, syn szefa 
przestępczego imperium, 
zostaje zdradzony i 
aresztowany. Po wyjściu z 
więzienia chce odciąć się 
od przeszłości, lecz nowy 
boss nie daje mu spokoju. 
Quinn przechodzi do 
ofensywy

0:55 STOP Drogówka
1:55 Polityka na ostro
2:45 Interwencja
3:00 Interwencja
3:25 Atleci
3:55 Trans World Sport
5:00 SuperLudzie
5:30 SuperLudzie

06:50 Był taki dzień – 11 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 3/4; serial 
TVP

08:05 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV – 
Wojsko Polskie 2; 
magazyn

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

08:55 Historia Polski – 
Dziewczyna z ekranu; film 
dokum.; Polska (2017)

09:55 Sensacje XX wieku – 
Tajna sprawa; Polska 
(2005)

11:30 Spór o historię – 
Napoleon a sprawa 
polska; debata

12:05 Polska szuka 
bohaterów; film dokum.; 
Polska (2017)

12:30 Czterdziestolatek; odc. 
17/21; serial TVP

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Portugalia. 
Skarb Półwyspu 
Iberyjskiego; serial 
dokum.; Francja (2008)

14:40 Historia w postaciach 
zapisana – Talleyrand. 
Dyplomata bez 
skrupułów; cykl dokum.; 
Francja (2013)

16:25 Marzyciele – Edward 
Dembowski śmierć na 
Podgórzu; pr. publicyst.

16:50 Historia Polski – 
Dziewczyna z klepsydry; 
film dok.; Polska (2017)

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Szkice do Mapy 
Pamięci

18:30 Rozmowy o 
Niepodległości – Wybitni 
Polacy pod zaborami; 
debata

18:50 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 4/4; serial 
TVP

20:00 Wojtek, niedźwiedź 
który poszedł na wojnę; 
film dokum.; Polska, 
Wielka Brytania (2011)

21:15 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:05 Jak było?; program 
publicystyczny

22:45 Wszystko co kocham; 
film obycz.; Polska (2009)

00:30 Sensacje XX wieku – 
Syndykat zabójców; 
Polska (2004)

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Generał 
Mróz; cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Szkice do Mapy 
Pamięci

02:25 Pachołki Rosji film 
dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Alina 
Czerniakowska

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
- Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
Cerrad Czarni Radom

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
Jastrzębski Węgiel - 
Asseco Resovia Rzeszów

13:30 Atleci
14:00 Siatkówka mężczyzn; 

MKS Będzin - GKS 
Katowice

16:30 Cafe Futbol; Mateusz 
Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną

18:00 Liga Mistrzów UEFA; 
Międzynarodowy klubowy 
turniej piłkarski 
rozgrywany od 1992 roku. 
W fazie grupowej 
występują 32 drużyny

21:00 Kell Brook - Michael 
Zerafa

23:00 Wasyl Łomaczenko - 
José Pedraza

1:00 Cafe Futbol; Mateusz 
Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy…
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 384; 

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

76; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3956; 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.VIII; odc. 

104 - Wielkie otwarcie; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 26 - Ostatnia sprawa 
Lucyny; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
6/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. W Australii; 
serial dokumentalny; 
Francja (2016); 
reż.:Laurent Charbonnier

14:00 Elif; s.II; odc. 385; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 66
16:05 Wieczna miłość; odc. 

77; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3957; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

141; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
7/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 67
20:55 Liga Mistrzów; Wielka 

Brytania (2018)
22:55 Liga Mistrzów – 

skróty; Wielka Brytania 
(2018)

00:25 Bez tożsamości; odc. 
17; serial; Hiszpania 
(2016)

01:10 Kompania X; s.II; odc. 
13; serial; Kanada (2015)

01:55 Weterani. Wyrwani 
śmierci; seria 2 odc. 3; 
reportaż

02:25 wojsko – polskie.pl; 
odc. 40; reportaż

02:55 Topkapi; komedia; 
USA (1964)

05:25 Koło fortuny; odc. 86 
ed. 3; teleturniej

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

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 175 
„Terrorysta”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Extra (238)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

72 „Wszystko i każdy ma 
swoją cenę”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1960; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 87 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 97; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 175; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 360 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2432; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 73; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

219 „W salonowca 
gracie?”sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1960; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1961; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 27; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
724; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 210 
„Bieg Patrioty”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – Jak ona 
to robi?; komedia; USA 
(2011)

00:05 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Defekt; odc. 6/9; serial 
sensacyjny TVP

02:00 Świat bez tajemnic – 
David Bowie: pył gwiazd; 
film dokum.; USA (2016)

03:10 Codzienna 2 m. 3 - 
odc.28; serial komediowy 
TVP

03:40 Codzienna 2 m. 3 - 
odc.29; serial komediowy 
TVP

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość; 

„Mikser” spotyka się z 
lekarzem pani Leokadii. 
Okazuje się, że staruszka 
odmawia przyjmowania 
leków, a jej stan zdrowia 
może się pogorszyć. 
Doktor ma dla „Miksera” 
nietypową propozycję

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

Kiepskich; Paździoch 
wyjawia Ferdkowi sekret - 
wynalazł maszynę czasu, 
za pomocą której zamierza 
przenieść się do roku 
1970, aby odwrócić los i 
nie wstąpić w związek 
małżeński z Heleną

20:05 Świat według 
Kiepskich; Ferdynand 
Kiepski budzi się w nocy i 
stwierdza, że naszła go 
ochota na ogórka 
kiszonego. Odrzuca 
oferowane mu przez 
Halinę ogórki ze sklepu i 
żąda domowego, 
kiszonego według starej 
receptury

20:40 Randka na weselu; 
Mike i Dave, dorośli 
bracia, przez Internet 
znajdują partnerki, z 
którymi pojawiają się na 
weselu siostry. 
Dziewczyny okazują się 
jeszcze bardziej szalone i 
nieprzewidywalne niż oni

22:45 Wieczny student II; 
Hindus Taj postanowił 
zdobywać wiedzę na 
jednej z prestiżowych 
brytyjskich uczelni. 
Początki okazują się dużo 
trudniejsze, niż 
przypuszczał

0:50 Ruby Sparks; Młody 
pisarz zmaga się z 
kryzysem twórczym i 
niepowodzeniami w życiu 
osobistym. Pewnego dnia 
odnosi sukces, gdy tworzy 
bohaterkę o imieniu Ruby. 
Wkrótce postać literacka 
zaczyna wieść własne 
życie

3:15 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! - wydanie 
specjalne (5521) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Karczek wieprzowy z 
sałatką z natki pietruszki 
(30/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2349) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (616) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (458) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (358) - 
program

14:00 19 + (279) - program
14:30 19 + (280) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (359) - 
program

17:00 Szpital (459) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (617) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7651) 
19:35 Sport (7634) 
19:45 Pogoda (7631) 
19:49 Raport smogowy – 

poznaj kolory powietrza 
(29/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5522) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Makaron z indykiem w 
sosie śmietanowym 
(34/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2796) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (118) - 
program

21:30 Wracajcie skąd 
przyszliście (2/4) - 
program

22:30 Porachunki - komedia, 
Francja/USA 2013. Były 
boss (Robert De Niro) 
niebezpiecznej ferajny oraz 
kobieta poślubiona mafii 
(Michelle Pfeiffer) zostają 
świadkami koronnymi i w 
ramach programu 
ochrony przenoszą się na 
północ Francji. Pomimo 
wszelkich wysiłków agenta 
Stansfielda (Tommy Lee 
Jones), aby utrzymać ich 
w ryzach, ani ona, ani on, 
nie potrafią pozbyć się 
dawnych nawyków…

00:50 Oszuści (10) - serial, 
USA. Rozgrywka między 
oszustami i FBI zbliża się 
do finału po zawarciu 
ślubu przez Patricka i 
Maddie. Nadal jednak 
niejasne jest po czyjej 
stronie jest Maddie i kto 
okaże się zwycięzcą. 

01:50 Kobieta na krańcu 
świata 10 (5) - program

02:25 Uwaga! (5522) - 
program

02:55 Moc Magii(TVN noc) 
(337/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 111

07:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

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

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 119

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

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

17:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

20:00 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004. Typowy 
twardziel - Ben Archer - 
postanawia odejść z pracy 
i rozpocząć spokojne życie 
z rodziną. W tym samym 
czasie jego żona, 
pracownica biura 
imigracyjnego, bierze pod 
swoją opiekę małą Kim, 
znalezioną wśród 
chińskich uchodźców…

21:50 Replikant; akcja, USA 
2001

23:55 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 2

00:45 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 16

01:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:50 Przypadki Cezarego 
P.; serial fabularny, 
Polska; odc. 8

04:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

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

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

09:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

11:45 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

14:40 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
188 - Niedomówienia

16:25 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 95; serial TVP

20:25 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 55; serial TVP

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 84; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VII; odc. 85; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 96; serial TVP

00:05 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

01:15 Ratownicy; odc. 8/13; 
serial TVP

02:05 Ratownicy; odc. 9/13; 
serial TVP

02:55 Tygrysy Europy; odc. 
18/18 - Festiwal; serial 
komediowy TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230; serial 
komediowy TVP

06:25 Familiada; odc. 2450; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Bio warzywa na stół; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(53)

08:25 Tylko jeden skecz – 
„Czeska piosenka” - 
Kabaret Ani Mru Mru; /4/; 
program rozrywkowy

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/52/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 330 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (23); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /62/ - „Mury” - 
Jacek Kaczmarski

10:55 Familiada; odc. 2450; 
teleturniej

11:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /93/ - „Moja i 
Twoja nadzieja” - Hey

11:45 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (1); 
widowisko

12:40 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (2); 
widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(54)

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

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Chwasty na talerzu

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (97) - 
Plemiona z przeszłości; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (98) Blaski 
Turynu

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/52/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(1)

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

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

23:15 Koło fortuny – odcinek 
specjalny 329 ed. 5; 
teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat – Urszula 
Sipińska

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Mocny skład - 
Europejski Stadion Kultury 
Rzeszów 2018;; cz. 1; 
koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Mocny skład - 
Europejski Stadion Kultury 
Rzeszów 2018;; cz. 2; 
koncert

02:35 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

03:35 Rozrywka Retro – 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; 
cz. 1

05:10 Ukryta prawda (414) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (181) - 
program sądowy

07:15 Szpital (462) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (5/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(6/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (230) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (182) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (6/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (463) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (6/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(7/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (105/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (106/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (231) - 
program obyczajowy

20:00 Komora - film 
sensacyjny, USA 1996. W 
1967 roku doszło do 
zbrodni, która wstrząsnęła 
opinią publiczną. W 
wyniku zamachu zginęło 
dwoje niewinnych dzieci. 
Zbrodni dokonano na tle 
rasistowskim. Sam 
Cayhall (Gene Hackman) 
otrzymał wyrok śmierci. 
Jego prośby o 
ułaskawienie zostały 
ostatecznie oddalone, a 
skazanemu pozostało 
dwadzieścia osiem dni 
życia. Wtedy pojawił się 
ktoś, kogo Sam nie miał 
dotąd okazji poznać. Adam 
Hall (Chris O’Donnell), 
młody, ambitny prawnik z 
zasadami, zjawił się, aby 
zdobyć dowody, które 
pozwoliłyby ułaskawić 
Sama Cayhalla.…

22:20 Pod powierzchnią 
(2/7) - serial

23:25 Holy Hell - film 
dokument, USA 2016. 
Działalność alternatywnej 
grupy medytacyjnej 
Buddhafield z 
Zachodniego Hollywood. 
Na pierwszy rzut oka, 
organizacja wydaje się 
nieszkodliwa, a życie w jej 
szeregach wręcz 
sielankowe…

01:40 Moc Magii (337/355) - 
program 

03:50 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Sarah 
Fergusson. Księżna Yorku

04:25 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Jan 
Mela

05:25 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (6/10) - program 
rozrywkowy

06:25 Afera fryzjera 5 (6/12) 
- program rozrywkowy

07:10 Ugotowani 7 (33) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (34) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

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

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (3/6) - reality 
show

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

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

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2 
(1/10) - program 
rozrywkowy

14:05 program rozrywkowy
14:35 Sexy kuchnia Magdy 

Gessler (8/9) - program
15:05 Ostre cięcie 6 (10/12) 

- program
15:50 Eksperci domowego 

budżetu 5 (7/8) - program 
dokumentalny

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (3/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

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

20:40 Misja ratunkowa 2 
(5/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana (3/8) - 
program lifestylowy

22:25 Pani Gadżet 15 
(11/22) - magazyn

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

(7/8) - program 
rozrywkowy

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

4 (6) - program 
rozrywkowy 

03:05 W roli głównej - Anna 
Lewandowska (4/8) - talk 
show

03:35 W roli głównej - Anita 
Kucharska-Dziedzic (3/8) - 
talk show

04:05 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:20 Pełnosprawni; odc. 
279; magazyn dla 
niepełnosprawnych

09:55 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów 
Mazowiecki - 
Podsumowanie

11:55 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 2

14:20 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny solistek

15:35 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

17:30 Z kamerą TVP Sport
17:50 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 2.faza grupowa
19:50 Liga Mistrzów - studio; 

Wielka Brytania (2018)
20:55 Liga Mistrzów; Wielka 

Brytania (2018)
22:55 Liga Mistrzów - skróty; 

Wielka Brytania (2018)
00:20 Piłka ręczna kobiet - 

ME - Podsumowanie 2.
fazy grupowej 

01:45 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 2 

03:30 Galeria Legend 
Ekstraklasy; film dokum.

6:00 Czysta chata
7:05 Turbo Fast
7:35 Turbo Fast
8:00 Nasz nowy dom
9:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen – 

piekielna kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji
13:00 Detektywi w akcji
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i 

policjanci; Patrol numer 6 
trafia na nielegalne 
wysypisko śmieci. 
Toksyczne odpady okazują 
się psychoaktywne. 
Policjanci sądzą, że trafili 
na ślad fabryki 
narkotyków. Emilka nie 
wierzy w wyjaśnienia 
Krzyśka

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon; Do 

detektywów zgłasza się 
biały mężczyzna, którego 
żona urodziła czarnoskóre 
dziecko. Kobieta, słysząc, 
że zarzuca się jej zdradę, 
nie chce rozmawiać z 
mężem i nie zgadza się na 
test na ojcostwo

19:00 Policjantki i 
policjanci; Patrol numer 7 
zaangażowany jest w 
sprawę mężczyzny, na 
którego nazwisko ktoś 
zaciągnął duży kredyt. 
Sprawa wycieku jego 
danych osobowych 
prowadzi do operatora 
telewizji kablowej

20:00 Sprawiedliwi – 
wydział kryminalny; 
Pauliną razem z Kubą 
prowadzą rutynowe 
postępowanie w sprawie 
użycia broni. Sprawca 
szybko przyznaje się do 
winy i chce poddać się 
karze, ale sprawa ma 
jednak drugie dno

21:05 Walkiria: Świt 
Czwartej Rzeszy

23:10 3000 mil do 
Graceland; Michael Zane 
właśnie wyszedł z 
więzienia. Choć nie 
zamierza już do niego 
wracać, razem z kumplami 
z celi decyduje się na 
skok, który zapewni mu 
dostatnią emeryturę

1:55 Tuż przed tragedią; 
Serial rekonstruujący 
przebieg największych 
współczesnych katastrof. 
Wykorzystane zostały 
archiwalne nagrania, 
relacje naocznych 
świadków, wypowiedzi 
ekspertów oraz najnowsze 
techniki komputerowe

3:00 Disco Polo Life
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 12 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 4/4; serial 
TVP

08:05 Archiwum zimnej 
wojny – Stan wojenny; 
magazyn; Polska (2018)

08:35 Jak było?; program 
publicystyczny

09:20 Historia Polski – 
Dziewczyna z klepsydry; 
film dok.; Polska (2017)

10:25 Sensacje XX wieku – 
Syndykat zabójców; 
Polska (2004)

11:20 Wojtek, niedźwiedź 
który poszedł na wojnę; 
film dokum.; Polska, 
Wielka Brytania (2011)

12:35 Czterdziestolatek; odc. 
18/21; serial TVP

13:45 Wszystkie kolory 
świata – Liban. 
Ulubieniec Bliskiego 
Wschodu; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:50 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

15:55 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 2/3 Starcie tytanów; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:55 Historia Polski – 
Odkryć prawdę; film 
dokum.; Polska (2007)

17:50 13 pierwszych dni - 12 
grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

18:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powstańczym 
szlakiem

18:35 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży; Polska (2018)

19:10 Quo vadis?; odc. 1/6; 
serial TVP; Polska (2002)

20:05 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 4/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

20:55 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

22:00 dziedzictwo – Debata 
VI Potęga polskiego 
smaku; debata

22:35 Lawa; dramat; Polska 
(1989)

01:00 Sensacje XX wieku – 
Pseudonim „Puch”; 
Polska (2005)

02:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga do 
wojny; cykl dokumentalny

02:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powstańczym 
szlakiem

03:05 Koło historii – Śpij, 
mężny; cykl reportaży; 
Polska (2015); reż.:Rafał 
Geremek

03:35 Dziewczyna bez 
twarzy; film 
dokumentalny; Polska 
(2018); reż.:Dagmara 
Spolniak

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
STS Olimpia Sulęcin - KS 
Lechia Tomaszów 
Mazowiecki

8:30 Puchar Świata w 
Pokljuce; Tym razem 
biatloniści zmierzą się w 
konkurencji sprintu na 
dziesięć kilometrów. 
Wśród faworytów 
rywalizacji są: Martin 
Fourcade, Anton Szypulin i 
Simon Schempp

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
- Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

13:00 Cafe Futbol; Mateusz 
Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną

14:50 Siatkówka mężczyzn; 
Jastrzębski Węgiel - 
Asseco Resovia Rzeszów

17:00 Puncher Extra Time; 
Najważniejsze wiadomości 
ze świata boksu

18:00 Liga Mistrzów UEFA
21:00 Kell Brook - Michael 

Zerafa 
23:00 Gala boksu 

zawodowego; Widzowie 
obejrzą relację z gali boksu 
zawodowego

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
Cerrad Czarni Radom
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 385; 

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

77; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3957; 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. 105 

- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

09:50 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 27 - Zabójcza 
namiętność; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
7/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. Na sawannie; 
serial dokumentalny; 
Francja (2016); 
reż.:Laurent Charbonnier

14:00 Elif; s.II; odc. 386; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 67
16:05 Wieczna miłość; odc. 

78; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3958; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

142; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
8/110; teleturniej

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

odc. 208 - Porzeczki; 
serial kryminalny TVP

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

Gargas; /94/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

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

Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

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

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

Gargas; /94/; magazyn
03:55 Notacje – Zofia 

Romaszewska. 13. 
grudnia; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 88 
ed. 3; teleturniej

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

06:55 Operacja Zdrowie!; 
/11/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 176 
„Mniejsze zło”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

Extra (239)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

73 „Rodzic uczy, rodzic 
radzi, rodzic nigdy Cię nie 
zdradzi”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1961; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 89 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 98; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 176; teleturniej

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

16:00 Koło fortuny; odc. 361 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2433; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 74; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

220 „Drobny lifting” sezon 
11; serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1961; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1962; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Doktor Foster; s.II; 
odc. 10 ; serial; Wielka 
Brytania (2016)

21:50 Rodziny się nie 
wybiera; Francja (2011); 
reż.:Christian Clavier; 
wyk.:Jean Reno, Christian 
Clavier, Helena Noguerra, 
Muriel Robin

23:40 Na sygnale; odc. 210 
„Bieg Patrioty”; serial 
fabularyzowany TVP

00:20 Jak ona to robi?; 
komedia; USA (2011); 
reż.:Douglas McGrath; 
wyk.:Sarah Jessica Parker, 
Pierce Brosnan, Greg 
Kinnear, Christina 
Hendricks

02:00 Rani; odc. 4 Kochanka; 
serial kostiumowy; Francja 
(2011)

03:00 Art Noc – Halucynacje 
- koncert piosenek 
Grzegorza Ciechowskiego

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112; 

Bożena Kucińska sprząta 
w siłowni. Pewnego 
poranka zauważa, że 
współwłaścicielka leży 
w sali, w której ćwiczyła 
i nie rusza się…

17:00 Gliniarze; 
Zamaskowany i uzbrojony 
napastnik przejmuje 
kontrolę nad willą jednego 
z najbogatszych 
deweloperów i bierze jego 
rodzinę jako zakładników. 
Policjanci muszą szybko 
rozwiązać skomplikowaną 
sprawę

18:00 Pierwsza miłość; 
Justyna idzie do redakcji 
„YOLO”, by zabrać swoje 
rzeczy. Ku jej zaskoczeniu 
Sylwia proponuje jej 
pracę. Olek usilnie stara 
się porozmawiać 
z Wiktorią. Kobieta wzywa 
na pomoc straż 
wadlewską

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

Kiepskich; Wychodząc 
z kuchni, Ferdek gasi 
światło, zapominając, że 
w pomieszczeniu jest 
Halinka. Żona jest 
oburzona i rozżalona, że 
mąż coraz częściej jej nie 
zauważa. Postanawia 
aktywniej o siebie zadbać

20:10 Zmierzch; 17-letnia 
Isabella Swan poznaje 
w nowej szkole Edwarda 
Cullena. Gdy chłopak 
wyznaje jej, że jest 
wampirem i od wieków 
żywi się krwią zwierząt, 
zauroczenie nastolatki 
przeradza się w płomienne 
uczucie

22:50 Grace księżna 
Monako; W 1956 r. 
amerykańska aktorka 
Grace Kelly zostaje żoną 
księcia Rainiera III. 
Porzuca Hollywood 
i dotychczasowy styl życia. 
Sześć lat później znajduje 
się na emocjonalnym 
rozdrożu

1:00 Chirurdzy
2:00 Chirurdzy
3:00 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5522) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Makaron z indykiem w 
sosie śmietanowym 
(34/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2350) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (617) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (459) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (359) - 
program

14:00 19 + (281) - program
14:30 19 + (282) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (360) - 
program

17:00 Szpital (460) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (618) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7652) - 
informacje

19:35 Sport (7635) - 
informacje

19:45 Pogoda (7632) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(30/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5523) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Biała kiełbasa z morelami i 
gruszkami (33/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2797) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (119) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Mój biegun - film 
obyczajowy 2013. 
Prawdziwa historia Jaśka 
Meli, najmłodszego w 
historii zdobywcy dwóch 
biegunów…

00:30 Mr. Brooks - film 
sensacyjny, USA 2007. 
Earl Brooks (Kevin 
Costner) ma wszystko o 
czym mógłby zamarzyć: 
kochającą żonę (Marg 
Helgenberger), oddaną 
córkę (Danielle Panabaker) 
i własną firmę. Ten 
pozornie idealny mąż i 
ojciec skrywa jednak 
mroczną tajemnicę – jest 
seryjnym mordercą. Gdy 
postanawia po raz ostatni 
ulec swoim instynktom i 
pozbawić życia młodą 
parę popełnia błąd…

02:55 Uwaga! (5523) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(338/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 112

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 17

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 120

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

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

17:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63

20:00 Wesołych Świąt; 
komedia, USA 2006. 
Między dwoma 
skłóconymi sąsiadami 
dochodzi do 
przedświątecznej 
rywalizacji. Dla 
mieszkającego w małym 
amerykańskim miasteczku 
okulisty Steve’a Fincha 
(Matthew Broderick) 
Święta Bożego Narodzenia 
to najważniejszy okres w 
roku. Jego dom i ogród 
zawsze wyróżnia się 
spośród reszty posesji. 
Tym razem jednak Steve 
będzie miał godnego 
rywala…

21:50 Wygrane marzenia; 
komedia, USA 2000

23:55 Sahara; akcja, 
Australia, USA 1995…

02:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 11

02:35 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 12

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 1/15 - 
Ceny umowne; serial TVP; 
Polska (1986)

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

09:25 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:55 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232 „Wilgotna 
Szeherezada” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
189 - Pioruński pech

16:20 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 96 - Wybory serca; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 56 - Tajemnica 
spowiedzi; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

23:55 07 zgłoś się; odc. 
15/21 - Skok śmierci; 
serial TVP

01:15 Nowa; odc. 7; serial 
TVP

02:15 Nowa; odc. 8; serial 
TVP

03:10 Zmiennicy; odc. 1/15; 
serial TVP; Polska (1986)

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
946; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Chwasty na talerzu; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(54)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/53/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 331 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (10) - Urzędnik;; 
cz. 2; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /63/ - „Ogrodu 
serce” - Daab

10:55 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
vivre. Bon ton (1); 
program kabaretowy

12:45 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
Vivre. Pardon (2); 
program kabaretowy

13:50 Śpiewające fortepiany 
(1)

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

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

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

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na szafranowym polu; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (99) Asti; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/53/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(2)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (11) - Muzyka

22:15 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

23:20 La La Poland; odc. 
(5); program rozrywkowy

00:05 Koło fortuny; odc. 330 
ed. 5; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Bohater 
potrzebny od zaraz (1-3)

03:50 Rozrywka Retro – 14. 
Przegląd Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław ‚93. 
Warsztat - Koncert Gala 
(2)

05:10 Ukryta prawda (415) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (182) - 
program sądowy

07:15 Szpital (463) - 
program obyczajowy.

08:15 Diagnoza (6/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(7/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (231) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (183) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (7/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (464) - 
program obyczajowy. 
15-latka przyprowadza do 
szpitala swojego ojca, 
który jest dotkliwie 
poparzony. Mężczyzna 
próbował leczenia na 
własną rękę. Do szpitala 
dociera żona pacjenta. 
Kobieta uważa, że jej mąż 
jest życiowym 
nieudacznikiem i chce go 
zostawić dla kochanka. 
Wkrótce okazuje się, że 
żona pacjenta jest w ciąży.

15:55 Diagnoza (7/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(8/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (107/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (108/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (232) - 
program obyczajowy

20:00 Pora na miłość - 
komedia, USA 2013. 
Portia Nathan wiedzie 
spokojne życie - pracuje 
na Uniwersytecie 
Princeton, jest w 
szczęśliwym związku z 
Markiem. Gdy pewnego 
dnia spotyka przypadkiem 
znajomego ze studiów jej 
świat zostaje wywrócony 
do góry nogami.

22:15 Porwani (10/12) - 
serial, USA

23:20 Szybcy i wściekli VI - 
film sensacyjny, 
USA 2013. Hobbs tropi 
organizację 
niebezpiecznych 
kierowców – najemników. 
Jedynym sposobem na 
pokonanie ich jest uliczny 
pojedynek. Hobbs prosi 
więc Dom, by zgromadził 
swoja elitarną grupę w 
Londynie.

02:00 Moc Magii (338/355) - 
program 

04:10 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Ewa 
Kopacz. Jest jednym z 
bardziej kontrowersyjnych 
polityków, znana z 
niepopularnych decyzji i 
opinii.

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (6/14) - 
program lifestylowy

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (7/14) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (35) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (36) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 3 
(2/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (4/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (9/13) - program 
rozrywkowy

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

12:45 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (2/12) - program

14:15 Misja ratunkowa 2 
(5/10) - program

15:00 Sablewskiej sposób 
na... (5/10) - program

15:30 Sablewskiej sposób 
na... (6/10) - program

16:00 Sekrety lekarzy 4 
(4/12) - reality show

17:00 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

17:45 Kuchenne rewolucje 
11 (4/13) - program

18:45 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (1/13) - 
program rozrywkowy

19:30 Ugotowani 7 (37) - 
program

20:05 Ugotowani 7 (38) - 
program

20:40 W czym do ślubu? 3 
(2/12) - reality show

21:10 W czym do ślubu 4 
(3/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(12/22) - magazyn

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (2/12) - program 
rozrywkowy

23:40 Zaskocz mnie! 2 
(1/10) - program

00:10 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program

00:40 Rosyjski Projekt Lady 
2 

02:30 W roli głównej - 
Katarzyna Nosowska (8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - Piotr 
Kraśko (2/8) - talk show

03:30 W roli głównej - 
Joanna Keszka (1/8) - talk 
show

04:00 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:20 Orły sportu; odc. 6; 
reportaż

09:55 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - GALA

11:55 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 3 

14:30 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

16:15 Piłka ręczna kobiet - 
ME - Podsumowanie 2.
fazy grupowej 

17:45 Liga Mistrzów; Wielka 
Brytania (2018)

19:55 Liga Mistrzów - skróty; 
Wielka Brytania (2018)

21:15 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 3 

23:00 Sportowy Wieczór
23:40 ESL - świat esportu; 

odc. 33; magazyn; Niemcy 
(2018)

00:20 Hokej na lodzie - NHL- 
skróty meczów 

01:00 Hokej na lodzie - 
NHL(35): Columbus Blue 
Jackets - Los Angeles 
Kings

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

05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata
7:05 Turbo Fast
7:35 Turbo Fast
8:00 Nasz nowy dom
9:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen – 

piekielna kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji
13:00 Detektywi w akcji
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i 

policjanci; Patrol numer 7 
zaangażowany jest w 
sprawę mężczyzny, na 
którego nazwisko ktoś 
zaciągnął duży kredyt. 
Sprawa wycieku jego 
danych osobowych 
prowadzi do operatora 
telewizji kablowej

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon; Do 

Septagonu zgłasza się 
właściciel stawów 
hodowlanych ze swoim 
wspólnikiem. Ktoś zatruwa 
im narybek, przez co 
ostatnio przepadł im 
ważny kontrakt. Detektywi 
zaczynają obserwację

19:00 Policjantki i 
policjanci; Rachwał z 
partnerem zajmują się 
zgłoszeniem o 
zniszczonym 
samochodzie. Monitoring 
wskazuje, że sprawcą była 
zamaskowana kobieta. 
Trop wiedzie do byłej żony 
poszkodowanego i jej 
syna

20:00 Sprawiedliwi – 
wydział kryminalny; 
Latoszek i Kopczyk 
zajmują się sprawą 
dziewczyny, która 
wyskoczyła z balkonu w 
wieżowcu. Patolog 
Dobecka potwierdza, że 
nie była to typowa śmierć 
samobójcza - dziewczynę 
ktoś wypchnął

21:00 Zaginiony świat: Park 
Jurajski; Sześć lat po 
tragicznych wypadkach, 
które miały miejsce w 
rezerwacie wskrzeszonych 
dinozaurów, krwiożercze 
gady znów zagrażają 
ludzkości

23:45 Kraina złoczyńców; 
Doświadczony policjant 
Bud Carter angażuje 
zawodowego mordercę 
Jessego Weilanda do 
pomocy w rozpracowaniu 
potężnej siatki 
przestępczej. Na Weilanda 
i Cartera zostaje wydany 
wyrok śmierci

1:55 Polityka na ostro
2:45 Graffiti
3:00 Disco Polo Life
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 13 
grudnia; felieton

06:55 Quo vadis?; odc. 1/6; 
serial TVP; Polska (2002)

07:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży; Polska (2018)

08:35 dziedzictwo - Debata 
VI Potęga polskiego 
smaku; debata

09:10 Historia Polski – 
Odkryć prawdę; film 
dokum.; Polska (2007)

10:05 Sensacje XX wieku – 
Pseudonim „Puch”; 
Polska (2005)

11:00 Bliżej niedźwiedzi; cz. 
2; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:00 Czterdziestolatek; odc. 
19/21; serial TVP

13:10 Dawne światy; odc. 
5/8 Jordania. Od 
Nabatejczyków do 
Haszymidów ; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

14:15 Krajobrazy Dzikiego 
Zachodu; odc. 3/3. 
Pustynie; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:10 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:10 Historia Polski – Bez 
komentarza – Noc stanu 
wojennego (1); cykl 
dokumentalny; Polska 
(2009)

16:45 Bez komentarza – Noc 
stanu wojennego (2); cykl 
dokum.; Polska (2009)

17:20 13 pierwszych dni – 13 
grudnia 1981; cykl dok.

17:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:05 Taśmy bezpieki
18:35 Quo vadis?; odc. 2/6; 

serial TVP; Polska (2002)
19:35 Towarzysz Generał; 

film dokum.; Polska 
(2009)

21:00 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Inteligentna 
bomba. odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Bolesław 
III Krzywousty; debata

22:40 Szerokie tory – 
Potiomkinowska wioska

23:10 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 4/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:05 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3; cykl dokumentalny

00:35 Życie po radziecku; 
odc. 8/8 Handel po 
radziecku; Białoruś (2013)

01:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tamten 
najdłuższy dzień;; cz. 1; 
cykl dokumentalny

01:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii

02:15 Film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Cerrad Czarni Radom - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

8:10 Puchar Świata w 
Pokljuce; sprint na 
dziesięć kilometrów

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Onico Warszawa - 
Indykpol AZS Olsztyn

12:30 Puncher Extra Time; 
W programie 
najważniejsze wiadomości 
ze świata boksu

14:05 Puchar Świata w 
Hochfilzen; bieg 
pościgowy na dziesięć 
kilometrów

15:30 Kell Brook - Michael 
Zerafa

16:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
MKS Ślepsk Suwałki - KS 
Gwardia Wrocław

21:30 Gala boksu 
zawodowego; Widzowie 
obejrzą relację z gali boksu 
zawodowego. Boks 
stanowi wiodącą 
dyscyplinę prezentowaną 
w kanałach sportowych 
telewizji Polsat

23:00 Kell Brook - Michael 
Zerafa

1:00 Cafe Futbol
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