
W całej Polsce rozpoczął 
się w poniedziałek (10.12.) 
protest pracowników admi-
nistracji sądów. Urzędnicy 
idąc w ślady policjantów, 
postanowili decydować się 
na na masowe zwolnienia 
lekarskie. Chcą podwyżek.

Jeszcze nie wiadomo, jak 
wielu pracowników przyłączy 
się do protestu, jednak spra-
wa została mocno nagłośnio-
na, więc jeżeli mamy zaplano-
waną na najbliższe dni roz-
prawę, warto sprawdzić, czy 
faktycznie nie zostanie ona 
przełożona na inny termin.

Pracownicy administracji 
sądów – m.in. asystenci i pro-
tokolanci chcą podwyżek, któ-
re od lat były im obiecywane. 
Minister Sprawiedliwości pod 
koniec listopada wystosował 
do pracowników sądów list, 
zapowiadając podwyżkę wy-
nagrodzeń sięgającą 5 pro-
cent już w 2019 roku, a także 
jednorazowe nagrody w kwo-
cie 700 zł. Te mają zostać wy-

płacone jeszcze w bieżącym 
roku. To jednak nie satysfak-
cjonuje pracowników.

Krajowa Rada Związku Za-
wodowego Pracowników Wy-
miaru Sprawiedliwości RP w 

odpowiedzi na pismo Mini-
stra, nie kryła również swoje-
go niezadowolenia, wystoso-
wując komunikat:

-W odpowiedzi na pismo z 
dnia 28 listopada 2018r., ad-

resowane do wszystkich pra-
cowników sądów, pragniemy 
Panu Ministrowi serdecznie 
podziękować za tak „szczo-
drą” pulę środków przekaza-
ną na nagrody dla wszystkich 

pracowników sądów: „…w 
związku z ich zwiększonymi 
zakresami obowiązków…” - 
możemy przeczytać na stronie 
internetowej Związku - Graty-
fikacja finansowa, po wielu la-
tach zamrożenia naszych wy-
nagrodzeń, stanowi świątecz-
ny prezent, dzięki któremu 
urządzimy skromne święta, 
bez konieczności korzystania 
z pomocy udzielanej przez 
Ośrodki Pomocy Społecznej 
lub organizowanej przez 
„Szlachetną paczkę” - dodaje 
Związek.

Inspiracją do protestu mia-
ła być akcja przeprowadzona 
przez policjantów, którzy w 
październiku i listopadzie zde-
cydowali się brać masowe 
zwolnienia. Przedsięwzięcie 
służb mundurowych zakoń-
czyło się porozumieniem, któ-
re podpisali przedstawiciele 
związków zawodowych i Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Paula Nogaj

Plac Biegańskiego rozbłysnął ty-
siącem świątecznych światełek! Te-
goroczna iluminacja nawiązuje do 
baśniowego klimatu świąt.

Impreza na powitanie okresu świą-
tecznego rozpoczęła się od od animacji 
dla najmłodszych. Potem był spektakl 
„O śmiałkach, co Czarnoksiężnika po-
konali” oraz występ muzyczny „Imie-
ninowa niespodzianka dla św. Mikoła-
ja”. Po występach dla dzieci, dla 
wszystkich zgromadzonych zaśpiewali 
Piotr Tłustochowicz & Sylwia Maj-
chrzak oraz Czenstochovia Band. 

Najbardziej wyczekiwanym mo-
mentem była jednak wizyta świętego 
Mikołaja, który wraz z władzami mia-
sta „uruchomił” tegoroczne dekoracje. 
Finałem imprezy był koncert Sławka 
Uniatowskiego, polskiego wokalisty i 

kompozytora, który wydał 
w tym roku album „Meta-
morphosis”.

W Częstochowie za 
świąteczny wystrój miasta 
odpowiada Wydział Kultu-
ry Promocji i Sportu Urzę-
du Miasta oraz Miejski Za-
rząd Dróg i Transportu. 

Miejskie ozdoby na placu Biegańskie-
go, jak co roku zostały wypożyczone – 
takie rozwiązanie umożliwia utrzyma-
nie różnorodności: częstochowskie de-
koracje za każdym razem zaskakują 
swoją oryginalnością i tematycznym 
charakterem. W tym roku nawiązują 
do baśniowego klimatu świąt. Na pla-
cu Biegańskiego jest więc podświetla-
ny, kilkumetrowy zamek z pięcioma 
wieżami. Poza tym zobaczymy zimową 
fontannę, drzewo z ułożonymi pod 

nim ogromnymi bombkami, czy świą-
teczne sanie, ciągnięte przez zaprzęg 
niedźwiedzi polarnych. Niezmiennym 
za to pozostaje podświetlane logo Czę-
stochowy, które miasto nabyło na wła-
sność. \Tradycyjnie całość uzupełnia-
ją girlandy zdobiące Aleję Najświętszej 
Maryi Panny oraz oświetlenie miej-
skiego Ratusza. W zimowym wystroju 
miasta nie mogło zabraknąć najważ-
niejszego elementu, czyli choinki. 

Katarzyna Gwara

Protest w sądach

Pracownicy administracyjni  
idą w ślady policjantów

DZIŚ 
W NUMERZE:

Iluminacja

Świątecznie i baśniowo w centrum
Wypadek na przejściu

Pieszy nie żyje
Tragiczny wypadek na uli-

cy Pułaskiego. Mężczyzna 
przechodzący przez oznako-
wane przejście dla pieszych 
został potrącony przez kie-
rowcę audi. Życia pieszego 
nie udało się uratować...

Do zdarzenia doszło w po-
niedziałek (10.12.) około 6.00 
na ulicy Pułaskiego w Często-
chowie. 

- Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów z wydziału ruchu dro-
gowego wynika, że kierujący 
audi A3, jadąc w kierunku alei 

Bohaterów Monte Cassino, po-
trącił przechodzącego na wyso-
kości dworca PKP Stradom 
przez przejście dla pieszych, 
mężczyznę - mówi podkom. 
mgr Marta Ladowska, oficer 
prasowy częstochowskich poli-
cjantów. Pieszy zginął na miej-
scu. Kierujący audi 38-latek 
był trzeźwy.

Szczegóły, przyczyny i oko-
liczności tego tragicznego zda-
rzenia wyjaśniają teraz poli-
cjanci z wydziału kryminalne-
go, wspólnie z prokuratorem.

Katarzyna Gwara
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Za nami dwunasta edycja 
akcji „Mikołaj z ulicy Kra-
kowskiej”. Charytatywna im-
preza, która odbyła się w Fil-
harmonii Częstochowskiej 
była zwieńczeniem kilkumie-
sięcznej pracy dzieci i mło-
dzieży ze świetlicy „Życie po-
za szkołą”. Dzięki wsparciu 
częstochowskiego magistra-
tu, instytucji i organizacji, 
partnerów, darczyńców i wo-
lontariuszy udało się zabrać 
wszystkich zebranych w ma-
giczną podróż z „Małym Księ-
ciem”.

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” 
to uroczystość, podczas której 
ponad 500 dzieci otrzymuje wy-
marzony prezent. Aby mogło do 
tego dojść, potrzeba wielu mie-
sięcy pracy i wspólnych działań. 
- Nie sposób zliczyć, ile osób jest 
zaangażowanych w organizację 
tej imprezy. Z roku na roku je-
steśmy mile zaskakiwani chęcią 
współpracy i niesienia pomocy 

dzieciom. To nas mobilizuje 
w przygotowaniach do kolejnego 
„Mikołaja z ulicy Krakowskiej“ – 
podkreśla Elżbieta Ferenc, pre-
zes Fundacji Chrześcijańskiej 
„Adullam“. 

Tego wieczoru to dzieci są naj-
ważniejsze. I to właśnie one, w 
podzięce, przygotowują spek-
takl, który adresują zarówno do 
Mikołaja, jak i swoich kolegów i 

koleżanek, ich opiekunów i ro-
dziców. Tym razem zebrani w 
Filharmonii goście obejrzeli wi-
dowisko słowno-muzyczne „Ma-
ły Książę“, oparte na powieści 
Antoine de Saint-Exupery’ego 
pod tym samym tytułem. Kim 
jest Mały Książę? Jaka jest jego 
historia? W opowieści Małego 
Księcia ukryta jest uniwersalna 
prawda o życiu. „Mały Książę” to 
przestroga dla wszystkich ludzi, 
którzy są oczarowani władzą, 
bogactwem, sławą i pozycją spo-
łeczną, wiedzą, bezrefleksyjnym 
działaniem czy szukaniem ła-
twego zapomnienia. Antoine de 
Saint-Exupery przypomina 

nam, że po oczarowaniu wizją ła-
twego i wygodnego życia, musi 
przyjść spojrzenie na to, co daje 
człowiekowi szczęście, a ukryte 
jest w mocy prawdziwej przyjaź-
ni. Wydarzenie zostało zorgani-
zowane przy wsparciu Urzędu 
Miasta Częstochowy, darczyń-
ców, członków i przyjaciół Part-
nerstwa na Rzecz Aktywności 
Lokalnej „Stare Miasto – Nowe 
Życie”. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął prezydent 
miasta Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. „Mikołaj z ulicy 
Krakowskiej” został współfinan-
sowany ze środków gminy mia-
sta Częstochowa. Katarzyna Gwara
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Dla bezpieczeństwa dzieci

Lekcja  
z drogówką 

Sierżant Małgorzata 
Makles z częstochowskie-
go wydziału ruchu drogo-
wego uczestniczyła w spo-
tkaniu z dziećmi ze Szko-
ły Podstawowej im. Wła-
dysława Broniewskiego w 
Dąbrowie Zielonej. Poli-
cjantka przeprowadziła 
dla uczniów ciekawe zaję-
cia w terenie. W ten spo-
sób chciała zaprezento-
wać, jak ważne jest prze-
strzeganie przepisów ru-
chu drogowego.

W Szkole Podstawowej 
im. Broniewskiego w Dąbro-
wie Zielonej odbyła się pre-
lekcja o bezpieczeństwie na 
drodze. Poprowadziła ją 
sierż. Małgorzata Makles z 
częstochowskiego wydziału 
ruchu drogowego. Policjant-

ka zwracała uwagę, jak waż-
ne jest przestrzeganie prze-
pisów przez niechronionych 
użytkowników ruchu drogo-
wego. W spotkaniu wziął 
także udział Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela 
oraz Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu 
Leonard Smolarski, którzy 
wręczyli maluchom odbla-
skowe kamizelki. Policjant-
ka przygotowała również dla 
uczniów specjalne zajęcia w 
terenie, aby jeszcze lepiej 
dotrzeć do ich wyobraźni. W 
trakcie spotkania sierż. 
Małgorzata Makles zapre-
zentowała też dzieciom ra-
diowóz, a chętni mogli sobie 
zrobić w nim zdjęcia. Jak 
zwykle sporą atrakcją był 
Sznupek. Katarzyna Gwara

Zmagania z chorobą

Marzę, by ta walka nareszcie  
się skończyła

- Rak jelita grubego – taka 
diagnoza spadła na pana Seba-
stiana, mieszkańca podczęsto-
chowskiego Wyrazowa, jak grom 
z jasnego nieba. Do tej pory 
wiódł spokojne i szczęśliwe ży-
cie. Nagle musiał stawić czoła 
chorobie. Gdy już wydawało się, 
że z tej walki wyszedł zwycię-
sko, nowotwór znów dał o sobie 
znać. Ostatnią szansą na powrót 
do normalnego życia jest lecze-
nie w Niemczech. Niestety kosz-
ty znacznie przewyższają możli-
wości finansowe pana Sebastia-
na i jego rodziny.

Rok 2013 rozpoczął się dla mnie 
i mojej rodziny najpiękniej jak 
mógł, w marcu na świecie pojawił 
się nasz synek Oliwierek, którego 
radośnie przywitała dumna star-
sza siostra, córeczka Blanusia, po 
kilku latach pomieszkiwania z ro-
dzicami, w końcu rozpoczęliśmy 
budowę wymarzonego domu. 
Wszystko było idealnie, a jedyne co 
wzbudzało mój niepokój to powta-
rzające się boleści brzucha – wspo-
mina pan Sebastian. 

Mieszkaniec Wyrazowa skon-
sultował się z lekarzem ogólnym. 
Usłyszał, że musi schudnąć i wró-
cić za kilka miesięcy. Nawyki ży-
wieniowe zostały zmienione, bu-
dowa domu szła do przodu, dzieci 
rosły jak na drożdżach. Niestety 
boleści nie ustąpiły - były coraz 
silniejsze. Pan Sebastian zgłosił 
się na prywatną wizytę do specja-
listy. 

- Hospitalizacja, szereg badań, 
po których lekarze stwierdzili, że 
taka jest moja przypadłość i nie 
znają przyczyny nieustających i 
nasilających się bóli. Maj – powrót 
do domu bez diagnozy, kolejne dni 
mijały w ogromnym bólu, środki 
przeciwbólowe nie przynosiły ulgi, 
w nocy z 4 na 5 czerwca poprosi-
łem żonę, by zadzwoniła po pomoc, 
miałem wrażenie, że dzieje się coś 
bardzo złego, przyszły wymioty ból, 

który odbierał mi możliwość złapa-
nia oddechu. W końcu diagnoza 
która mnie przeraziła – rak jelita 
grubego. Informacja ta wstrząsnę-
ła zarówno mną, jak i całą rodziną, 
wszystkie plany legły w gruzach - 
opowiada. 

Zaczęła się walka o życie, rana 
pooperacyjna się nie goiła, powsta-
ły ropnie, wdała się sepsa. Po kilku 
tygodniach walki o życie stan pana 
Sebastiana zaczął się poprawiać, 
leki zaczęły działać, gorączka ustą-
piła i mógł wrócić do domu. 

- Najpiękniejszy moment po 
ostatnich tygodniach to móc wró-
cić do rodziny, do dzieci, których 
nie widziałem ponad miesiąc, ni-
gdy nie zapomnę widoku córki, 
która na mój widok zaczęła płakać, 
bo najnormalniej w świecie mnie 
nie poznała. Miesięczna walka o 
życie zupełnie mnie zmieniła za-
równo psychicznie, jak i fizycznie. 
Po miesięcznej rekonwalescencji 
nastąpiło dalsze leczenie według 
zaleceń lekarzy, otrzymałem 12 cy-
kli chemioterapii pooperacyjnej, 
miałem nadzieję, że to koniec wal-
ki, że wygrałem życie i dalej mogę 
realizować plany – wspomina. Los 
postanowił inaczej… 

- W marcu 2015 zalecane okre-
sowe badania wykazały, że w moim 
organizmie znowu coś zaczyna się 
dziać, co ostatecznie zakończyło 
się kolejną operacją, ponieważ rak 
zaatakował wątrobę. Historia za-
częła się powtarzać. Przyjęte kolej-
ne 12 cykli chemioterapii i kolejny 
powrót do domu i rzeczywistości – 
dodaje. Poprawa nie trwała jednak 
długo. Choroba po raz kolejny po-
stanowiła pokazać, kto tu rządzi. 
W grudniu 2017 padła kolejna dia-
gnoza – rak okrężnicy. Kolejna już 
trzecia operacja, kolejna trzecia 
chemioterapia, kolejna radość, że 
udało się i że tym razem na pewno 
musi być już tylko dobrze, że to już 
koniec tej walki. Dobrze było do 
października 2018 roku. 

- Tym razem usłyszałem, że rak 

powrócił do wątroby, pojawiło się 6 
guzów, jest nieoperacyjny jedyna 
możliwość w naszym kraju to che-
mioterapia. Niestety, wiemy, że je-
śli w ogóle poskutkuje to na krótki 
czas. Zaczęliśmy szukać innego 
wyjścia. Pomoc znaleźliśmy w Kli-
nice Vorreiter Clinic w Niemczech. 
Po konsultacji z Dr. Med. Janus 
R. Vorreiter w Niemczech oraz jego 
zapoznaniem się z historią mojej 
chorobą, doktor przedstawił pro-
pozycję leczenia komplementarne-
go, głównie immunologicznego, 
które zmniejszy w znacznym stop-
niu prawdopodobieństwo wznowy 
ognisk nowotworowych oraz 
wzmocni mój organizm poprzez te-
rapie usuwającą skutki uboczne 
przebytych 36 cyklów chemiotera-
pii – tłumaczy pan Sebastian. 

Niestety, jak to zwykle bywa, ba-
rierą są pieniądze. Koszty leczenia 
sięgną co najmniej 230 tysięcy zło-
tych! To znacznie przewyższa moż-
liwości finansowe pana Sebastiana 
i jego rodziny. Z tego też powodu 
na portalu siepomaga.pl ruszyła 
zbiórka. Każdy, kto chce wesprzeć 
pana Sebastiana, może to zrobić – 
liczy się każda złotówka. 

- Marzę, by ta walka nareszcie 
się skończyła, bym mógł spokojnie 
zasypiać, nie myśląc o tym, czy da-
ne mi będzie cieszyć się życiem, 
wśród dorastających dzieci. Wiem, 
że kolejne leczenie w kraju spowo-
duje poważniejsze wyniszczenie or-
ganizmu, a za jakiś czas zapewne 
pojawią się kolejne ogniska, co jest 
walką z wiatrakami. Pragnę żyć, 
mieć możliwość wychowania swo-
ich dzieci. Jest to moja ostatnia 
szansa, z której chciałbym skorzy-
stać... - podsumowuje.

Wszelkie dane dotyczące możli-
wości przekazania pieniędzy, znaj-
dziemy na stronie: https://www.
siepomaga.pl/sebastian-cierpial?
fbclid=IwAR224Q0r-uf2m4sL-
kRrbmkWpZNrsZy3rrGUe9d0PR-
fuzD9w8KSUzcPo4vn8

Katarzyna Gwara

Włamywacze grasują!

Policja ostrzega
Częstochowscy poli-

cjanci ostrzegają przed 
włamywaczami. Zdarza 
się, że do przestępstw do-
chodzi w dzień - sprawcy 
nie boją się więc, że zosta-
ną zauważeni...

Tylko w ciągu jednego 
dnia do oficera dyżurnego 
wpłynęły trzy zgłoszenia 
włamań. Na ulicy Odrodze-
nia w Częstochowie spraw-
ca po wejściu do domu 
ukradł pieniądze. Do innego 
włamania doszło na ulicy 
Starzyńskiego, gdzie spraw-
ca, po wyważeniu okna bal-
konowego, wszedł do miesz-
kania, z którego ukradł  pie-
niądze i biżuterię. Podobna 
sytuacja miała miejsce w 

Mykanowie. To tylko kilka 
zdarzeń, gdzie złodzieje 
okradają nieruchomości na-
leżące do mieszkańców Czę-
stochowy i powiatu często-
chowskiego. Bądźmy więc 
ostrożni, zwróćmy uwagę 
nie tylko na swoje mieszka-
nia, piwnice i domy - ale po-
patrzmy też na to, co się 
dzieje wokół posesji naszych 
sąsiadów. W przypadku, 
gdy zauważymy osoby nie-
znajome, chodzące po klat-
kach schodowych, obser-
wujące mieszkania, domy 
czy piwnice - skontaktujmy 
się z policją. Czasami jeden 
sygnał i zwykła pomoc są-
siedzka może uchronić 
przed skutkami włamania.

Katarzyna Gwara

Charytatywna impreza w Filharmonii

„Mały Książę” od wielkich spraw



Burmistrz Ryszard Suliga reprezen-
tował gminę Koniecpol na szczycie kli-
matycznym w Katowicach COP24. 
Wziął udział – na zaproszenie Najwyż-
szej Izby Kontroli -  w debacie o jako-
ści powietrza w Polsce i Europie.

Debata, jako wydarzenie towarzyszą-
ce COP 24, to kolejna inicjatywa NIK w 
walce o czyste powietrze. W dyskusji 
obok prezesa NIK wzięli udział m.in. 
polski przedstawiciel Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego Janusz 
Wojciechowski oraz wiceprezes najwyż-
szego organu kontroli Słowacji Vladi-

mir Toth. Grono panelistów zaszczycił 
swoją obecnością Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Witold Kozłowski, 
prezes Krakowskiego Alarmu Smogo-
wego Andrzej Guła, prof. Aleksander 
Sobolewski z Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla.

Na sali zgromadziło się blisko stu 
przedstawicieli samorządów, prezyden-
ci miast, lekarze, dziennikarze oraz ak-
tywiści z organizacji antysmogowych. 
Byli też przedstawiciele biznesu, Insty-
tucji Otoczenia Biznesu, parków prze-
mysłowo-technologicznych, którzy chcą 
się włączyć w walkę o czyste powietrze.
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WIEŚCI Z GMIN

Na głównym skrzyżowaniu w Rud-
nikach oraz przy czterech przejściach 
dla pieszych w Rędzinach w ciągu Drogi 
Krajowej nr 91 wybudowane zostały sy-
gnalizacje świetlne. W ten sposób po-
ziom bezpieczeństwa w gminie ma zo-
stać podniesiony. 

Przypomnijmy, inwestycja objęła wyko-
nanie w ramach jednego zlecenia sygnaliza-
cji świetlnych w Rędzinach i Rudnikach. Re-
alizowała ją Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad ze środków przekazanych 
przez Ministerstwo Infrastruktury. W zakre-
sie prac, których celem jest zwiększenie bez-
pieczeństwa na Drodze Krajowej nr 91, była 
budowa w Rędzinach sygnalizacji świetl-
nych wzbudzanych na przejściach dla pie-
szych z ich doświetleniem w rejonie skrzyżo-
wań z ulicami: Szkolną, Kościuszki i Nową 
oraz budowa sygnalizacji świetlnej ostrze-
gawczej wraz z doświetleniem przejścia 

w rejonie skrzyżowania z ul. Okupnicką. W 
Rudnikach natomiast sygnalizację wybudo-
wano na skrzyżowaniu DK 91 z drogami po-
wiatowymi ul. Mstowską i Dworcową, o co 
wielokrotnie zabiegał wójt Paweł Militowski, 
społeczność szkoły w Rudnikach oraz miesz-
kańcy. Realizacja inwestycji we wspomnia-
nych lokalizacjach ma wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa. Piesi muszą jednak pamię-
tać, żeby przed przejściem na drugą stroną 
ulicy nacisnąć żółty przycisk i poczekać aż 
włączy się dla nich zielone światło.

Na olsztyńskim rynku stanęła 
choinka

Bezpieczniej  
w Rudnikach i Rędzinach

Na olsztyńskim rynku zrobiło się 
świątecznie. W centralnym miejscu 
stanęła wielka choinka.

Przy okazji prezentacji świątecznej odsło-
ny, w Olsztynie pojawił się prawdziwy święty 
Mikołaj w towarzystwie równie prawdziwych 
Śnieżynek. Z wrocławskiego Teatru Na Waliz-
kach z zimową paradą przybyli Aniołowie 
oraz mniej proszony gość - czart z piekła ro-
dem, który co rusz zionął ogniem i wymachi-
wał trójzębem. Nikogo jednak nie przestra-
szył, ponieważ na rynku panowała znakomi-
ta atmosfera zabawy i mikołajkowego święta. 

Przybyło wielu mieszkańców gminy, z któ-
rych najliczniejszą grupę stanowiły dzieci. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się 
szczególnie zainstalowana kilka dni temu śli-
zgawka. Rynek tętnił życiem. Trwały zabawy 
przy świątecznych, zimowych piosenkach 
wykonywanych na żywo przez Annę Bińczyk. 
Głównym punktem programu mikołajkowe-
go wieczoru miało być rozświetlenie dorodnej 
choinki ustawionej na olsztyńskim rynku. 
Punktualnie o godz. 16.00 wójt Gminy Olsz-
tyn, Tomasz Kucharski oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Olsztyn, Janusz Konieczny, 
uroczyście włączyli oświetlenie. Choinka roz-
błysła setkami  światełek, lśniących gwiazd, 
a także iluminowanym napisem „Olsztyn”. 
Rynek zaprezentował się w pełnej świątecz-
nej krasie. Kolorowe lampki na drzewach, na 
budynkach, na elementach wystroju rynku 
uzupełnił najbardziej efektowny akcent – 
świąteczna choinka, pod którą zabawy, mu-
zyka i dziecięcy gwar trwały jeszcze długo te-
go wieczoru. 

Organizatorzy: Gmina Olsztyn,  Gminny 
Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 

RĘDZINY

Osiem tysięcy złotych otrzyma Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubojnie 
na realizację projektu matematyczny.

Projekt „W poszukiwaniu matematyki” 
napisany przez Magdalenę Lacek, matema-
tyczkę, został zgłoszony do piątej edycji pro-
gramu mPotęga. Jego główne cele to nabywa-
nie umiejętności potrzebnych do rozwiązywa-
nia problemów z wykorzystaniem metod i 
technik wywodzących się z informatyki, w 
tym logicznego i algorytmicznego myślenia, 
programowania, posługiwania się aplikacja-
mi komputerowymi; rozwijanie kreatywnego, 
strategicznego myślenia, przedsiębiorczości 
oraz rozwijanie kompetencji społecznych – 
umiejętności pracy zespołowej i projektowej. 
Na czym będzie polegał? Na tworzeniu gier 
planszowych, opracowaniu kart do stacji za-

daniowych, prowadzeniu bloga z zadaniami, 
a także tworzeniu aplikacji internetowych. 
Poza tym w ramach projektu, w szkole zosta-
nie przeprowadzony konkurs matematyczny 
dla oraz zajęcia  promujące nauczanie mate-
matyki. Uczniowie  dowiedzą się m.in. jak 
oszczędzać, policzyć upusty, rabaty, kupo-
wać na raty, poznają geometrię w praktyce, 
poznają metody szybkiego uczenia się, posze-
rzą swoją wiedzę o kredytach i lokatach ban-
kowych, poznają nietypowe rozwiązania za-
dań, gry logiczne.

Program grantowy „mPotęga” zorientowa-
ny jest na popularyzację matematyki wśród 
młodych ludzi. Ma na celu zainspirowanie 
nauczycieli, rodziców, pasjonatów matema-
tyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę i 
zachęcali swoich uczniów do przygody z ma-
tematyką.

Edukacyjny projekt 
nagrodzony

Cezary Lis spotkał się z mieszkańcami 
gminy Rędziny i promował swoją książ-
kę  „Świat, który odszedł”. Miłośnicy hi-
storii tego terenu mieli okazję poznać 
wiele nieznanych dotąd szczegółów doty-
czących przeszłości okolicy i jej miesz-
kańców.

Wydanie publikacji pt. „Świat, który od-
szedł” Cezarego Jana Lisa związane było 
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Omawiane w niej wydarzenia do-
tyczą szczególnie czasów II wojny światowej. 
Barwna opowieść obejmuje także losy rodów 
właścicieli okolicznych dworków w Madali-
nie, Kościelcu, Rząsawach czy Garnku i Cho-
rzenicach.

Wieczór poświęcony historii wzbogaciły 
występy artystyczne dzieci i młodzieży szlifu-

jącej swoje talenty w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Rędzinach. Na spotkaniu  obecni byli 
m.in. wójt gminy Paweł Militowski, ks. Stani-
sław Rospondek oraz Radosław Radkowski, 
badacz przeszłości okolicy Rędziny, któ-
ry opowiadał o losach kapitana Wiznera. 
Obecnie zajął się zrehabilitowaniem imienia 
innego rędzinianina – Stanisława Klimczaka. 

Świat, który odszedł 

MYKANÓW

RĘDZINY

Policjanci z Myszkowa spotkali się z 
grupą seniorów, z którą rozmawiali o bez-
pieczeństwie. Inicjatywa została zorgani-
zowana wspólnie ze strażą miejską w Żar-
kach. 

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie 
realizując swoje podstawowe zadanie, jakim 
jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
com powiatu, zorganizowała spotkanie „Bez-
pieczny senior”. Tematyką rozmów było za-
gadnienie dotyczące bezpieczeństwa osób 
starszych, które są narażone w dużym stop-
niu na działania ze strony przestępców.

Policjanci już na samym początku spotka-
nia zwrócili uwagę na przestępstwa, których 
dopuszczają się sprawcy na szkodę osób 
starszych. Informowali zebranych, jak nie 
dać się oszukać działającym metodą „na 
wnuczka” czy „na policjanta”, co zrobić, że-
by nie dać się oszukać lub okraść, uczestni-
cząc w różnego rodzaju prezentacjach, spo-
tkaniach przygotowywanych przez nieuczci-
wych sprzedawców, a także na co uważać w 
kontaktach z osobami próbującymi nie-
uczciwie zachęcić nas do zmiany usługodaw-
cy.

Podczas spotkania poruszono również te-
maty dotyczące bezpieczeństwa mieszkań-
ców Żarek, ochrony ich mienia przed włama-
niami i kradzieżami. Przypomniano również 
zasady korzystania z Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, omówiono pracę dziel-
nicowego, zachęcano do korzystania z apli-
kacji „Moja komenda” oraz „Dzielnicowy bli-
żej nas”.

- W trakcie prelekcji seniorzy dyskutowali 
z policjantami o nurtujących ich problemach 
dotyczących bezpieczeństwa. Mieli możli-

wość przedstawienia swoich oczekiwań 
względem policji w zakresie poprawy szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa oraz porządku 
publicznego – mówi  asp. sztab. Barbara Po-
znańska, oficer prasowy myszkowskich poli-
cjantów.

Podczas prelekcji seniorzy mieli również 
okazję dowiedzieć się, w jaki sposób uchro-
nić się przed szkodliwym działaniem środo-
wiska. Cenne wskazówki przedstawił też 
funkcjonariusz straży miejskiej. - Spotkanie 
miało na celu przede wszystkim wypracowa-
nie wspólnych metod działania oraz przed-
sięwzięć zmierzających do ograniczenia wy-
stępujących zagrożeń. Mundurowy z wydzia-
łu ruchu drogowego omówił zasady bezpie-
czeństwa na drodze. Poruszył temat rowe-
rzystów i na podstawie przepisów Prawa o 
Ruchu Drogowym przypomniał słuchaczom 
wszystkie przepisy, które obowiązują 
niechronionych uczestników ruchu drogo-
wego w tym również pieszych. Na podstawie 
wieloletniego doświadczenia i praktyki w za-
wodzie, zwrócił uwagę na te wykroczenia, 
które najczęściej popełniają piesi i rowerzy-
ści – dodaje. Na zakończenie spotkania, każ-
dy uczestnik otrzymał opaskę odblaskową.

Z seniorami  
o bezpieczeństwie

MYSZKÓW

OLSZTYN

Burmistrz Koniecpola na 
szczycie klimatycznym

KONIECPOL
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Z POLICYJNEGO NOTATNIK A

Kilka tysięcy policjantów ze Śląska i 
spoza województwa dbało o zapewnie-
nie porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego podczas szczytu klimatycznego. 
Zdarzało się kilka interwencji. Jedna z 
nich była bardzo nietypowa - na elewa-
cji katowickiego Spodka ukazał się... 
napis. Policjanci ustalili, że był on emi-
towany z okna mieszkania bloku w są-
siedztwie. Stróże prawa skontrolowali 
lokal mieszkalny i wylegitymowali oso-
by uczestniczące w zdarzeniu. Mundu-
rowi ustalili, że nie doszło do narusze-
nia prawa i nie wystąpiło żadne zagro-
żenie. Sam napis nie zawierał treści na-
ruszających prawo.

Uwagę patrolu policyjnego z katowickie-
go oddziału prewencji zwrócił napis, który 
był wyświetlany na elewacji katowickiego 
Spodka. Mundurowi spostrzegli, że nie jest 
on emitowany z terenu COP 24, ale z okna 
mieszkania znajdującego się w pobliskim 
bloku. W lokalu funkcjonariusze zastali 
osoby, które przy wykorzystaniu rzutnika 

laserowego, wyświetlały napis na ścianie 
Spodka. Do mieszkania przybyły też inne 
osoby, jak się wkrótce okazało, dziennika-
rze zarówno z polskich jak i zagranicznych 
agencji prasowych. Stróże prawa podjęli 
czynności sprawdzające zarówno wobec 
uczestników zdarzenia i posiadanych przez 
nich bagaży, jak również pomieszczeń 
mieszkania, z którego wyświetlano napis. 
Wylegitymowano w sumie 19 osób, w czę-
ści obcokrajowców. Wszystkie osoby 
sprawdzono w policyjnych bazach infor-
matycznych. Policyjna kontrola miała na 
celu przede wszystkim ustalenie czy nie 
doszło do naruszenia prawa, czy osoby 
przebywające na miejscu zdarzenia nie są 
poszukiwane oraz czy obcokrajowcy prze-
bywają legalnie w Polsce. Po wykonaniu 
wszystkich czynności ustalono, że żadna z 
osób nie naruszyła prawa. Przy osobach i 
w mieszkaniu nie ujawniono żadnych 
przedmiotów, których posiadanie jest za-
bronione. Ustalono również, że wyświetla-
ny na elewacji Spodka napis nie zawierał 
żadnych treści naruszających prawo.

Nietypowa interwencja

Jastrzębscy policjanci zatrzymali 
32-latkę, która była poszukiwana przez 
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Ko-
bieta została doprowadzona do komen-
dy. Podczas przeszukania okazało się, 
że jastrzębianka ukryła środki odurzają-
ce w bieliźnie. Za posiadanie substancji 
zabronionych zatrzymanej grożą 3 lata 
więzienia. 

W nocy z czwartku na piątek, około go-
dziny 2.40 podczas patrolowania ulicy Arki 
Bożka policjanci zauważyli kobietę i męż-

czyznę, którzy na widok mundurowych za-
częli się nerwowo zachowywać.

W wyniku podjętych czynności okazało 
się, że 32-latka jest poszukiwana przez Sąd 
Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju celem do-
prowadzenia do Aresztu Śledczego w Kato-
wicach. Kobieta została zatrzymana i prze-
wieziona do komendy. Podczas przeszuka-
nia policjantka znalazła w bieliźnie zatrzy-
manej dwa woreczki strunowe z białym 
proszkiem. Za posiadanie substancji za-
bronionych zatrzymanej grożą 3 lata wię-
zienia.

Ukradli prawie 400 
kilogramów mięsa

Rodzinny biznes

Funkcjonariusze z Wydziału Krymi-
nalnego KMP w Gliwicach zatrzymali 
grupę czerpiącą nielegalnie korzyści z 
pracy... prostytutek. Podejrzanymi w 
tej sprawie okazała się trzyosobowa ro-
dzina. Grozi im do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Na początku zeszłego roku na trop grupy 
wpadli kryminalni z KMP w Gliwicach Nikt 
nie spodziewał się, że za „biznesem” 
stoi 39-letnia kobieta, jej 36-letni partner 
oraz 60-letnia matka. Zsynchronizowana 
akcja, w której udział wzięło kilkudziesię-
ciu policjantów, pozwoliła zatrzymać podej-
rzanych i postawić im zarzuty. Rodzina zaj-

mowała się sutenerstwem na ogromną 
skalę. „Biznes” rozwinięto na terenie aż 
trzech województw: śląskiego, opolskiego i 
małopolskiego; co pozwoliło rodzinie uczy-
nić z tego procederu stałe źródło dochodu. 
Śledczy szacują, że mogli wzbogacić się na-
wet o kilkaset tysięcy złotych.

Nad sprawą policjanci pracowali od kil-
ku miesięcy. W tym czasie udało się zebrać 
mocne dowody. Przesłuchano kilkanaście 
kobiet, których trudną sytuację materialną 
wykorzystywali sutenerzy. Podczas prze-
szukań zabezpieczono środki płatnicze w 
gotówce polskiej, zagranicznej oraz krypto-
walucie. Łączna wartość zabezpieczonego 
mienia przekracza pół miliona złotych.

Policjanci z komisariatu w Radzionko-
wie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy 
ukradli prawie 400 kg mięsa z zakładu, w 
którym jeden z nich był zatrudniony. 
Wartość skradzionego mięsa to 4 tys. zło-
tych. Sprawcy usłyszeli już zarzuty i do-
browolnie poddali się karze.

Wieloletni pracownik zakładów mięsnych 
w Radzionkowie postanowił dorobić do pensji 
i dokonać kradzieży mięsa, by spłacić długi. 
Plan był prosty. 31-latek wymyślił, że w pra-
cy zorientuje się, które mięso można sprze-
dać by zarobić pieniądze. Zauważył, że w 
chłodni czeka przygotowany wcześniej z roz-
bioru karczek, łopatka i filet. Pozostało tylko 
znaleźć kogoś, kto wywiezie mięso. Nadarzy-
ła się okazja, bo pod rampę przyjechali kie-
rowcy, których pracownik kojarzył z wcze-
śniejszych dostaw. Mężczyźni się dogadali i 
wykorzystali moment, w którym z ich samo-
chodu wyciągano pojemniki z towarem i 
wkładano puste. Po chwili pojemniki pełne 

mięsa były już załadowane i samochód opu-
ścił teren zakładów. Do tego momentu 
wszystko szło po myśli pomysłodawcy. Pra-
cownik nie pomyślał jednak o zamontowa-
nym monitoringu, który nagrał moment kra-
dzieży. Gdy właściciel zorientował się, że zo-
stał okradziony, przejrzał monitoring i zawia-
domił policję. Stróże prawa zabezpieczyli na-
grania i zatrzymali 31-latka. Mężczyzna przy-
znał się do popełnionego czynu. Policjanci 
ustalili trasę przejazdu samochodu pozosta-
łych sprawców. Mężczyźni popołudniu po-
nownie przyjechali do zakładu, z którego 
wcześniej skradli mięso. Tym razem czekali 
na nich kryminalni. 42 i 40-latek nie przy-
znawali się do popełnionego czynu. Dopiero 
po okazaniu im zapisu z monitoringu męż-
czyźni oświadczyli, że skradli mięso i sprze-
dali je za kwotę 2 tys. złotych. Całej trójce wy-
mierzono karę 3 miesięcy pozbawienia wol-
ność w zawieszeniu na 2 lata. Złodzieje mu-
szą też zapłacić za skradziony towar oraz po-
kryć koszty postępowania sądowego.

Narkotyki ukryła...  
w bieliźnie

Uratowali samotną kobietę
Dzielnicowy z będzińskiego Grodźca 

uratował przed zamarznięciem samotnie 
mieszkającą 60-latkę. Wychłodzona i 
schorowana kobieta mieszkała w nie-
ogrzewanym, pozbawionym energii elek-
trycznej lokalu przy ul. Hutniczej. Dzięki 
szybkiej reakcji stróża prawa 60-latka 
znalazła opiekę w placówce współpracują-
cej z ośrodkiem pomocy społecznej.

Policjant w trakcie służby obchodowej na 
terenie dzielnicy Grodziec uzyskał informację 
od mieszkańców, że w jednym z lokali w bu-
dynku przy ul. Hutniczej może przebywać 
starsza kobieta. Dzielnicowy niezwłocznie 
udał się do wskazanego budynku, gdzie w 
jednym z mieszkań zastał 60-letnią kobietę. 
Będzinianka oświadczyła, że od kilku dni za-
mieszkała ponownie w lokalu, który należy 
do niej, a przez ostatnie lata został zdewasto-
wany przez mieszkającego tam syna kobiety. 
Jak się okazało, w oknach mieszkania były 
powybijane szyby, a sam lokal pozbawiony 

był też bieżącej wody, energii elektrycznej 
oraz pieca. Stan 60-latki nie był najlepszy. 
Bardzo osłabiona i przemarznięta kobieta 
dzięki interwencji dzielnicowego szybko trafi-
ła pod fachową opiekę pracowników ośrodka 
pomocy społecznej.
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— 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 – ŚRODA 12 GRUDNIA 2018 r.

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


