
Zwłoki kobiety w znacznym stanie 
rozkładu zostały znalezione przy ul. 
Bocznej w Glinicy. Śledczy podejrzewa-
ją, że zmarła to Maria T., która zaginę-
ła na początku listopada.

Makabrycznego odkrycia dokonał 27 
grudnia mieszkaniec Glinicy. Ciało leżało 
w pobliżu zabudowań gospodarczych. 
Śledczy podejrzewają, że  zmarła to Maria 
T., która zaginęła na początku listopada. 
58-letnia mieszkanka Glinicy wyszła z do-

mu  3 listopada i ślad po niej za-
ginął.

Aby ustalić jednak tożsamość 
zmarłej kobiety, niezbędne są 
badania DNA. Śledczy na razie 
nie wiedzą też nic na temat  
przyczyn i okoliczności jej 
śmierci.

Katarzyna Gwara

Powitaliśmy nowy rok

Sylwester pod chmurką
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Znaleziono ciało

Makabryczne 
odkrycie 
w Glinicy

Poszukiwany przez policję

Ukrył się w 
szafce kuchennej

23-letni mężczyzna znalazł sobie dość nie-
typową kryjówkę. Przed poszukującymi go 
policjantami schował się... w kuchennej szaf-
ce.

W miniony piątek oficer dyżurny z komisariatu 
IV otrzymał zgłoszenie, że do jednego z mieszkań 
w dzielnicy Raków przez balkon prawdopodobnie 
włamuje się mężczyzna. Kiedy policjanci przyje-
chali na miejsce przez okno balkonowe zauważyli 
kobietę z dzieckiem oraz mężczyznę. Mieszkanie 
otworzyła kobieta, która oświadczyła, że jest sama 
z dzieckiem. - Wzbudziło to w policjantach czuj-
ność. Po dokonaniu sprawdzenia mieszkania, od-
naleźli mężczyznę w... szafce kuchennej - infor-
muje st. asp. Marta Kaczyńska. Jak się okazało, 
23-latek był poszukiwany w celu ustalenia miej-
sca pobytu oraz do odbycia kary 1 roku i 6 miesię-
cy pozbawienia wolności. Podczas dalszych czyn-
ności mundurowi znaleźli przy nim zawiniątko 
z nieznaczną ilością suszu roślinnego, którym 
okazała się marihuana. Mężczyzna został przewie-
ziony do aresztu, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

Katarzyna Gwara

Jak co roku częstochowia-
nie mogli wspólnie wznieść to-
ast za Nowy Rok. Podobnie jak 
w latach ubiegłych świętowa-
nie odbyło się na placu Bie-
gańskiego. Tym razem bez fa-
jerwerków, ale za to z poka-
zem laserów.

Sylwester bez sztucznych ogni 
to inicjatywa samych mieszkań-
ców, którzy zgłosili, a później 
przegłosowali w ramach budżetu 
obywatelskiego pomysł organi-
zacji noworocznego pokazu lase-
rów „Światło i dźwięk”.

Dla wszystkich zebranych na 
scenie wystąpili artyści: grający 
covery zespół Apress Band oraz 

raper i wokalista Nowator. 
Gwiazdą wieczoru była Ewelina 
Lisowska, wokalistka młodego 
pokolenia, kompozytorka i au-
torka tekstów. Zaistniała dzięki 
udziałowi w programie telewizyj-
nym typu talent show „X Fac-
tor”. Jest znana z takich przebo-
jów, jak: ,,W stronę słońca”, 
,,Zatrzymaj się” czy ,,Nowe hory-
zonty”. Po koncercie finałowym 
muzyczne klimaty, aż do zakoń-
czenia imprezy, podtrzymywał 
Dj Dziker.

O spokój i porządek publiczny 
zadbali strażnicy miejscy. Jak 
podkreślają, ostatni dzień stare-
go i pierwszy dzień nowego roku 
przebiegły bez poważniejszych 

incydentów. Dyżurni często-
chowskiej straży miejskiej ode-
brali 31 grudnia i 1 stycznia 
łącznie 82 telefoniczne wnioski o 
interwencję.

61 telefonów było w ostatni 
dzień 2018 roku, a 21 telefonicz-
nych zgłoszeń z prośbą o pomoc 
dotarło do częstochowskiej stra-
ży miejskiej 1 stycznia 2019 ro-
ku. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło 
zakłócania spokoju i porządku 

publicznego, osób nietrzeźwych 
w miejscach publicznych oraz 
spożywania alkoholu w miej-
scach publicznych (łącznie 30 
interwencji). Poza tym dyżurni 
odebrali też 7 telefonicznych 
zgłoszeń dotyczących podejrze-
nia spalania śmieci w domowych 
piecach.

Przez ostatnie dwa dni opera-
torzy miejskiego monitoringu 
ujawnili 7 zdarzeń, które wyma-

gały interwencji służb. 6 zdarzeń 
zrealizowali częstochowscy 
strażnicy miejscy. Jedno zdarze-
nie zostało przekazane do reali-
zacji policji.

Częstochowscy strażnicy miej-
scy podczas patrolowania mia-
sta podejmowali też własne in-
terwencje. Obyło się bez poważ-
niejszych zdarzeń.

Katarzyna Gwara
zdj. Justyna Tomorowska
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Masz problem?

Statystyki

Więcej pielgrzymów 
na Jasnej Górze

Paulini podsumowali miniony 
rok na Jasnej Górze. Częstochow-
skie sanktuarium odwiedziło około 
4 mln 300 tys. pielgrzymów, z cze-
go 834 tys. osób przybyło w 200 
ogólnopolskich pielgrzymkach. To 
więcej niż w ubiegłym roku. 

Pielgrzymi przybywali na Jasną 
Górę grupowo i indywidualnie, a tak-
że różnymi środkami lokomocji, m.in. 
rowerami, na rolkach, konno. W 255 
pieszych pielgrzymkach przyszło 124 
tys. osób. Oprócz polskich kardyna-
łów, arcybiskupów i biskupów, na 
Jasną Górę przybyło 53 hierarchów z 
32 państw świata.  

W 2018 r. w Jasnogórskim Sank-
tuarium odprawiono 63.678 Eucha-
rystii oraz udzielono sakramentu 
małżeństwa 35 parom. Rozdzielono 
również 2 mln 320 tys. komunii świę-
tych i ochrzczono  64 dzieci. Jasno-
górscy spowiednicy poświęcili piel-

grzymom 27 tys. 689 godzin służąc w 
konfesjonale poprzez sprawowanie 
Sakramentu Pojednania. Odbyło się 
również 237 czuwań nocnych zorga-
nizowanych przez różne grupy. Do 
Księgi Apelowej wpisano 60 tys. in-
tencji.  

Do najważniejszych wydarzeń 
świętowanych na Jasnej Górze w 
2018 roku należał jubileusz 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Jubileuszowy Rok wypełniły 
konferencje, pielgrzymki, koncerty i 
konkursy dedykowane 100-leciu Pol-
ski niepodległej. Główne uroczystości 
jubileuszowe z udziałem dzieci i mło-
dzieży, władz państwowych i samo-
rządowych oraz pielgrzymów, odbyły 
się 4 listopada, gdyż to właśnie 4 li-
stopada 1918 r. sanktuarium jasno-
górskie, jako jedno z pierwszych 
miejsc w kraju, odzyskało niepodle-
głość. 

Ciąg dalszy na str. 2 
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Przy ul. Drogowców

Będzie rondo 
Biegańskiej

Rondo przy ulicy 
Drogowców zostanie 
nazwane imieniem Mie-
czysławy Biegańskiej. 
Była ona działaczką 
społeczną i oświatową, 
a także bojowniczką 
o prawa kobiet.

Pełnomocniczka Prezy-
denta Miasta ds. Równych 
Szans zwróciła się do Pre-
zydenta   z wnioskiem 
o nazwanie imieniem Mie-
czysławy Biegańskiej uli-
cy, placu bądź innego 
obiektu miejskiego. Zespół 
ds. Nazewnictwa Obiek-
tów Miejskich, opierając 
się na informacjach 
z Ośrodka Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy, wy-
dał opinię pozytywną wo-
bec proponowanej patron-
ki. Zdecydował o dalszym 
procedowaniu sprawy 
uwzględniając także fakt, 
że uchwałą Sejmu RP rok 
2018 został ustanowiony 
Rokiem Praw Kobiet.

Mieczysława Biegańska  
urodziła się w 1866 roku 
w miejscowości Gołasze-
wo, w powiecie włocław-
skim. Wspólnie z mężem 
Władysławem angażowała 
się w różne działania spo-
łeczne. Od 1906 roku była 
członkinią Towarzystwa 
Szerzenia Wiedzy, a od 
1909 roku należała do za-
rządu Towarzystwa Opieki 
Szkolnej (TOS) w Często-
chowie. W latach 1915–17 
jako jedyna kobieta wykła-
dała na Kursach Samo-

kształcenia w Częstocho-
wie, a w roku szkolnym 
1915/16 prowadziła tam 
zajęcia na wyższym kursie 
przyrodniczym. W 1917 
roku, po śmierci męża, 
który zainicjował utworze-
nie publicznej biblioteki 
w mieście, Mieczysława 
Biegańska zajęła się jej or-
ganizacją. Biblioteka 
otrzymała imię Władysła-
wa Biegańskiego, a Mie-
czysława przekazała do 
niej 100 tomów, głównie 
czasopism medycznych 
z księgozbioru męża.

Mieczysława Biegańska 
żywo interesowała się 
sprawą równouprawnienia 
kobiet i chętnie zabierała 
głos na ten temat. W grud-
niu 1918 roku została wy-
brana do zarządu Narodo-
wej Organizacji Wyborczej 
Kobiet Polskich. W końcu 
lat 20., zachęcona przez 
prof. Władysława Szumow-
skiego, przygotowała i opu-
blikowała obszerną biogra-
fię męża – „Władysław Bie-
gański. Życie i praca”. By-
ła też autorką szkicu „Nor-
wid o książce” zamieszczo-
nego w zbiorowej publika-
cji „Wystawa książki pol-
skiej oraz regionalizmu 
Częstochowy i okolicy 
8–22 kwietnia 1934”.

Mieczysława Biegańska 
zmarła 3 czerwca 1954 
w Częstochowie. Pocho-
wana została w rodzin-
nym grobowcu na cmen-
tarzu Kule.

Katarzyna Gwara

Hala Sportowa Częstochowa 

Tłumy na „Świątecznym Graniu” z Kubą 
Błaszczykowskim

Hala Sportowa Częstochowa 
wypełniona po brzegi, piłkar-
ska rywalizacja pomiędzy zna-
nymi osobami ze świata spor-
tu i kultury, doskonała zaba-
wa i znakomite koncerty - tak 
w największym skrócie wyglą-
dała impreza charytatywna 
„Świąteczne Granie z Kubą”. 
Fani piłkarza, którzy wsparli 
jego Fundację “Ludzki Gest”, 
kolejny raz stanęli na wysoko-
ści zadania.

Już po raz trzeci na zaprosze-
nie Kuby Błaszczykowskiego do 
Hali Sportowej Częstochowa 
przyjechały znane osoby ze świa-
ta sportu i kultury, które wzięły 
udział w charytatywnym turnieju 
piłkarskim. Na boisku zobaczyli-
śmy oprócz braci Błaszczykow-
skich zobaczyliśmy między inny-
mi   Agnieszkę Radwańską, Anitę 
Włodarczyk, Joannę Jędrzejczyk, 
Kajetana Kajetanowicza, Pawła 
Małaszyńskiego, Marcina Wasi-
lewskiego, Artura Sowińskiego, 
Mateusza Bieńka, Bartosza Ka-
pustkę, Łukasza Piszczka, Irka 
Bieleninika, Dawida Celta, 
Piotrka Gacka, Macieja Janow-

skiego, Patryka Dudka czy Janu-
sza Panasewicza. Wielu z nich 
kolejny raz wzięło udział w „Świą-
tecznym Graniu”. – Kuba jest   
prawdziwy i naturalny. Nikogo 
nie udaje i tym zjednuje sobie 
sympatię wielu ludzi - twierdzi 
piłkarz Łukasz Piszczek. - Mimo 
swoich wielkich osiągnięć, nie za-
pomniał kim jest i skąd pochodzi. 
Chętnie wraca w rodzinne strony. 
Podczas „Świątecznego Grania” 
robi to, co najbardziej lubi, czyli 
pomaga dzieciom - dodaje.

W sumie rozegrano cztery 
spotkania. Każde z nich stało na 
wysokim poziomie. Nie zabrakło 
nawet rzutów karnych, które de-
cydowały o wyniku meczu. Osta-
tecznie najlepsza okazała się eki-
pa „Zielonych” pod wodzą Jaku-
ba Błaszczykowskiego.

W drugiej części wydarzenia 
porywający koncert dali uznani 
artystów polskiej sceny hiphopo-
wej Kaen, Małach i Rufuz, Zbu-
ku, Ostry/Bezimienni, Tede i ja-
ko ostatni O.S.T.R. rozgrzali 

zgromadzoną publiczność wręcz 
do czerwoności.

Cały dochód ze sprzedaży „bi-
letów-cegiełek” przekazany zo-
stał na potrzeby podopiecznych 
Fundacji Jakuba Błaszczykow-
skiego „Ludzki Gest”, której 
głównym celem jest pomoc cho-
rym dzieciom poprzez finanso-
wanie ich leczenia i zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego. Fundacja 
pomaga także w realizacji ma-
rzeń dzieci i młodzieży będących 
w trudnej sytuacji materialnej i 
ma na swoim koncie wsparcie 

AKTUALNOŚCI

Dokończenie ze str. 1
Z jasnogórskiej wieży zwieszono 

100-metrową, biało-czerwoną flagę. 
Sama wieża podświetlona została na 
biało-czerwono.   

Najliczniejsze pielgrzymki  to: Ro-
dzina „Radia Maryja”, Rolnicy, Mo-
tocykliści, Odnowa w Duchu Świę-
tym, Anonimowi Alkoholicy, Ludzie 
Pracy, Koła Żywego Różańca, Szko-

ły im. Jana Pawła II, Amazonki, Na-
uczyciele, Kibice, Leśnicy, Energe-
tycy, Kolejarze, Służba Zdrowia, 
Górnicy, Pielgrzymka Mężczyzn, 
Wierni Arch. Wrocławskiej, Podwór-
kowe Kółka Różańcowe, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkół Katolickich, 
Bankowcy, Ruch Rodzin Nazare-
tańskich, Franciszkański Zakon 
Świeckich.  

Po raz pierwszy przybyły: Piel-
grzymka Kombatantów Podziemia 
Antykomunistycznego - Żołnierzy 
Wyklętych, Pielgrzymka Osób Wal-
czących z Mukowiscydozą, Piel-
grzymka Polskich Geografów, Piel-
grzymka ewangelizatorów z „Przy-
stanku Jezus” i Narodowa Piel-
grzymka Seniorów.

Katarzyna Gwara

Statystyki

Więcej pielgrzymów na Jasnej Górze

W ciągu zaledwie jednego dnia 
na terenie powiatu kłobuckiego 
doszło do dwóch poważnych wy-
padków. W obu przypadkach 
wszystko zaczęło się od nie ustą-
pienia pierwszeństwa przejazdu.

Do pierwszego zdarzenia doszło 
w Popowie na ulicy Pajęczańskiej. 
W tym zdarzeniu dział brały 4 pojaz-
dy. Ze wstępnych ustaleń munduro-
wych z drogówki wynika, że 63-letni 
kierowca fiata, wykonując manewr 
skrętu w lewo, nie udzielił pierwszeń-
stwa jadącemu z przeciwka oplowi, 
którym kierował 34-letni mężczyzna. 
Następnie opel zderzył się z jadącym 

z przeciwka vw passatem, który osta-
tecznie uderzył w jadącą za nim maz-
dę. Wszyscy uczestniczy zdarzenia 
byli trzeźwi. W wypadku obrażeń cia-
ła doznał pasażer opla astra, który 
został przewieziony do częstochow-
skiego szpitala.

Kolejny wypadek wydarzył się 
na ul. Częstochowskiej w Waleń-
czowie. Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że 59-letni miesz-
kaniec powiatu kłobuckiego, kieru-
jący samochodem marki kia, pod-
czas wykonywania manewru skrętu 
w lewo, nie udzielił pierwszeństwa 
jadącemu z przeciwka fiatowi duca-
to. Dostawczym samochodem kie-

rował 62-letni częstochowianin. Za-
równo kierowca kia, jak i fiata byli 
trzeźwi. Na skutek wypadku obra-
żeń ciała doznała pasażerka kia, 
która również trafiła do częstochow-
skiego szpitala. Na miejscu obu wy-
padków pracowali policjanci z kło-
buckiej drogówki wspólnie z techni-
kiem kryminalistyki. Mundurowi 
przeprowadzili dokładne oględziny 
pojazdów oraz miejsca zdarzenia. 
Nad wyjaśnieniem przyczyn i oko-
liczności zdarzenia pracują śledczy 
z Wydziału Kryminalnego KPP 
w Kłobucku pod nadzorem często-
chowskiego prokuratora. 

Katarzyna Gwara

Ostrożnie na drogach

Dwa wypadki w jeden dzień

Operatorzy miejskiego monito-
ringu pomogli  w zatrzymaniu 
wandala, który 24 grudnia zdewa-
stował kilka szyb w budynku urzę-
du miasta przy ul. Waszyngtona.

Do zdarzenia doszło w miniony 
poniedziałek ok. godz. 12. Mężczy-

zna zdewastował kilka szyb w bu-
dynku urzędu miasta przy ul. Wa-
szyngtona. Uciekł zanim na miejsce 
zdążyli przyjechać policjanci i straż-
nicy miejscy. 

Rysopis sprawcy został jednak 
przekazany mundurowym, a także 
pracownikom straży miejskiej z re-

feratu ds. miejskiego monitoringu. 
Operatorzy wypatrzyli go dzięki 
miejskim kamerom. Informację na-
tychmiast przekazali policjantom, 
którzy to zatrzymali wandala. Męż-
czyzna wkrótce odpowie za swój wy-
bryk.

Katarzyna Gwara

Pomógł monitoring

Namierzyli wandala, który zniszczył 
szyby w magistracie
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Z kradzieży uczynił stałe 
źródło dochodu

25-latek podejrzany o kradzież roz-
bójniczą trafił do aresztu na 3 miesią-
ce. Mężczyzna użył przemocy wobec 
ochroniarza, który próbował powstrzy-
mać go przed kradzieżą. Oprócz tego, 
policjanci prowadzili czynności w spra-
wie jego wcześniejszych złodziejskich 
„wyczynów”. Dzięki ostatniej noweli-
zacji kodeksu karnego, za kilka drob-
niejszych kradzieży, podejrzany odpo-
wie jak za przestępstwo.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Ryb-
niku-Boguszowicach zatrzymali 25-latka, 
który był już wcześniej wielokrotnie kara-
ny za kradzieże. Tym razem podejrzany 
jest również o kradzież rozbójniczą. Kiedy 
mężczyzna wychodził ze skradzionym to-
warem, próbował go powstrzymać sklepo-

wy ochroniarz. Złodziej użył wobec niego 
przemocy i uciekł. Po kilkunastu dniach 
ukrywania się, wpadł w ręce boguszowic-
kich kryminalnych. Mężczyzna był dobrze 
znany nie tylko policjantom, ale również 
pracownikom sklepów. Ze złodziejskiego 
procederu uczynił sobie stałe źródło do-
chodu. Kradł towar do kwoty kwalifikują-
cej czyn jako wykroczenie. Oprócz wspo-
mnianej kradzieży rozbójniczej, policjanci 
prowadzili przeciwko niemu już kilka 
spraw o kradzieże mniejszej wagi. Dzięki 
listopadowej nowelizacji kodeksu karne-
go, 25-latek odpowie za te czyny jak za 
przestępstwo. Sąd Rejonowy w Rybniku 
na wniosek prokuratury, zastosował wo-
bec podejrzanego 3-miesięczny areszt. Za 
zarzucane czyny mężczyzna może spędzić 
w więzieniu do 10 lat.

Handlowali dopalaczami. 
Odpowiedzą za śmierć

Uratował życie bezdomnego 
mężczyzny

Kradł metalowe elementy

Godną naśladowania postawą wy-
kazał się bielszczanin, który zadzwo-
nił na numer alarmowy i przekazał in-
formację o mężczyźnie, który pił wo-
dę z kałuży, a następnie ukrył się 
w jednym z garaży. Policjanci natych-
miast dotarli na miejsce i udzielili 
mu pomocy. Okazało się, że 43-latek 
znajdował się w stanie hipotermii. 
Trafił do szpitala.

Na numer alarmowy zadzwonił zanie-
pokojony mężczyzna. Twierdził on, że 
przed momentem zauważył zdezoriento-
wanego mężczyznę, który pił wodę z kału-
ży. Na jego widok mężczyzna ten schronił 
się w jednym z garaży przy bielskiej ul. In-
walidów.

Dyżurny natychmiast skierował na 
miejsce patrol z komisariatu I. Policjanci 
odnaleźli 43-latka, który był wyziębiony 
i skrajnie wyczerpany. Udzielili mu pomo-
cy przedmedycznej i wezwali na miejsce 
pogotowie ratunkowe. Okazało się, że 
mężczyzna przebywał w garażu od dwóch 
dni. Znajdował się w stanie skrajnego wy-

chłodzenia organizmu. Pogotowie prze-
wiozło go do szpitala. Wystarczył jeden te-
lefon przypadkowego świadka i natych-
miastowa interwencja policjantów, aby 
uratować życie 43-latka.

Zimowy okres to trudny czas, zwłasz-
cza dla osób bezdomnych. Dlatego apelu-
jemy o zwracanie uwagi na przypadkowo 
spotkane osoby, które mogą stać się ofia-
rami niskich temperatur. Nie bądźmy 
obojętni na widok osób leżących przy dro-
dze lub niestosownie ubranych do pory zi-
mowej. Zwracajmy szczególną uwagę na 
dzieci, osoby starsze i bezdomne. Nie 
przechodźmy również obojętnie obok 
osób, które są pod wpływem alkoholu, 
gdyż w wyniku jego działania w organi-
zmie nie odczuwają oni niskich tempera-
tur i są szczególnie narażeni na wychło-
dzenie. Od naszej wrażliwości często zale-
ży ich życie. O każdej niepokojącej sytu-
acji informujmy służby ratownicze, tele-
fon alarmowy 112. Każde przekazane 
zgłoszenie będzie natychmiast sprawdza-
ne. Pamiętajmy, że nasza reakcja może 
uratować czyjeś życie!

Policjanci z komisariatu policji 
w Zbrosławicach zatrzymali 20-latka, 
który dokonał kradzieży elementów 
metalowych z zakładu ślusarskiego 
w Jaśkowicach. Stróże prawa odzyska-
li całość złodziejskiego łupu wartego 
prawie 13 tys zł. Młodemu mieszkań-
cowi Zbrosławic grozi do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Do włamań do zakładu ślusarskiego 
w miejscowości Jaśkowice doszło pod 
koniec grudnia tego roku. Pierwsza kra-
dzież miała miejsce 21 grudnia. Sprawca 
dostał się na teren zakładu, przecinając 
siatkę ogrodzeniową. Wtedy skradziono 
metalowe płytki wartości 6 tys zł. Za 

drugim razem złodziej ukradł metalowe 
lemiesze o wartości 7 tys zł i wadze oko-
ło 500 kg. Sprawą zajęli się policjanci 
kryminalni i dzielnicowi z komisariatu 
policji w Zbrosławicach. Stróże prawa 
przeprowadzili szereg czynności zmie-
rzających do zatrzymania złodzieja. 
Szybko  wpadli na trop rabusia. Ten wy-
kazał się brakiem wyobraźni i sprzeda-
wał skradzione wcześniej metalowe ele-
menty w okolicznych złomowiskach. Zło-
dziejem okazał się być znany stróżom 
prawa 20-latek ze Zbrosławic. Funkcjo-
nariusze zatrzymali mężczyznę i przed-
stawili mu zarzuty. Rabuś przyznał się 
i odpowie przed sądem. Skradzione mie-
nie zostało w całości odzyskane.

Po służbie zatrzymał 
pijanego kierowcę

Na obwodnicy Tarnowskich Gór kie-
rujący renault, chcąc pokonać rondo, 
uderzył w krawężnik oraz w latarnię 
drogową. Za kierownicą samochodu 
znajdował się nietrzeźwy 46-letni męż-
czyzna. Po kolizji wyszedł z uszkodzo-
nego pojazdu i próbował oddalić się z 
miejsca zdarzenia. Świadkiem całego 
zajścia był policjant z komendy woje-
wódzkiej. Stróż prawa – mimo że był 
po służbie - zatrzymał pijanego kieru-
jącego. Pomógł mu inny świadek, któ-
ry również nie postał obojętny na nie-
bezpieczne zachowanie kierowcy.

W sobotni wieczór zastępca naczelnika 
Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości 
Pseudokibiców z komendy wojewódzkiej 
w Katowicach jechał prywatnym samo-
chodem w kierunku Strzybnicy. Uwagę 
policjanta zwróciło dziwne zachowanie na 
drodze osobowego renault, które jechało 
bezpośrednio przed nim. Gdy samochody 
ruszyły ze skrzyżowania, kierujący bardzo 
zwolnił i miał trudności z utrzymaniem 
kierunku jazdy. Natomiast gdy samocho-
dy zaczęły zbliżać się do ronda przy mar-
kecie budowlanym, prowadzący renault 
nagle przyspieszył i, chcąc pokonać ron-

do, uderzył w krawężnik i latarnię drogo-
wą. Uderzenie było na tyle silne, że w sa-
mochodzie wystrzeliły poduszki powietrz-
ne. Widząc to, stróż prawa zatrzymał swój 
samochód w bezpiecznym miejscu i wy-
szedł z samochodu, chcąc udzielić pomo-
cy poszkodowanemu. Kierujący uszko-
dzonego samochodu opuścił dymiący po-
jazd i zaczął się oddalać z miejsca zdarze-
nia. Policjant szybko podbiegł i go zatrzy-
mał. Świadkiem zajścia był również 30-la-
tek z Tarnowskich Gór, który zareagował 
i pomógł funkcjonariuszowi doprowadzić 
mężczyznę do samochodu. Kierującym 
okazał się być 46-latek z Koszęcina. Od 
mężczyzny była wyczuwalna woń alkoho-
lu. O zdarzeniu powiadomiono dyżurnego 
tarnogórskiej komendy, który na miejsce 
skierował patrole policji. Skontrolowano 
stan trzeźwości kierującego. Badanie wy-
kazało prawie dwa promile alkoholu w je-
go organizmie. Policjanci zatrzymali pra-
wo jazdy pijanego kierowcy. Grożą mu 2 
lata pozbawienia wolności i sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów. Niezależnie od de-
cyzji sądu, zostanie na niego także nało-
żony obowiązek uiszczenia opłaty w wyso-
kości minimum 5 tys. zł. za kierowanie 
samochodem w stanie nietrzeźwym.

Oprac. Katarzyna Gwara

Mężczyźni zatrzymani przez miko-
łowskich policjantów w związku ze 
śmiercią 3 osób, usłyszeli już zarzuty 
i trafili do aresztu. 17-latek, 31-latek 
i 35-latek odpowiedzą za sprowadzenie 
niebezpieczeństwa utraty życia i zdro-
wia wielu osób poprzez wprowadzenie 
do obrotu niebezpiecznych dopalaczy 
oraz handel nimi. Dodatkowo najstar-
szy z mężczyzn odpowie także za po-
siadanie znacznej ilości środków odu-
rzających. Wszyscy zostali już tymcza-
sowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

W pierwszym dniu świąt w powiecie 
mikołowskim zmarli dwaj mężczyźni 
w wieku 22 i 23-lat oraz 35-letnia kobie-
ta. Wszyscy najprawdopodobniej zatruli 

się dopalaczami.  Następnego dnia miko-
łowscy policjanci zatrzymali trzech męż-
czyzn w wieku 17, 31 i 35-lat pośredni-
czących w obrocie tymi niebezpiecznymi 
substancjami.  Wszyscy usłyszeli już za-
rzuty. Śledczy zarzucają im sprowadze-
nie niebezpieczeństwa utraty życia 
i zdrowia wielu osób poprzez wprowadze-
nie do obrotu niebezpiecznych dopalaczy 
oraz handel nimi. Dodatkowo najstarszy 
z mężczyzn odpowie także za posiadanie 
znacznej ilości środków odurzających. 
Mężczyźni zostali aresztowani. Grozi im 
12 lat za kratami.  

W sumie w sprawie pokrzywdzonych 
zostało 9 osób, które zażyły niebezpieczne 
substancje. 3 z nich nie żyją, kilka prze-
bywało lub przebywa w szpitalach.

http://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/250232,Zatrzymani-w-zwiazku-ze-smiercia-po-dopalaczach.html
http://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/250232,Zatrzymani-w-zwiazku-ze-smiercia-po-dopalaczach.html
http://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/250232,Zatrzymani-w-zwiazku-ze-smiercia-po-dopalaczach.html
http://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/250232,Zatrzymani-w-zwiazku-ze-smiercia-po-dopalaczach.html
http://www.slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/250232,Zatrzymani-w-zwiazku-ze-smiercia-po-dopalaczach.html
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ DOM —

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

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

— DO WYNAJĘCIA—

n WYNAJMĘ pokój biurowy 15 m2, 
pomieszczenie handlowe 43 m2.  
Aleja Armii Krajowej 1/3       Tel. 606 36 58 13

NAUKA

— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 

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

— KURSY —

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 POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249 

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

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

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

SPRZEDAM

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

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 

wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

— SZUKAM PRACY —

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

MATRYMONIALNE

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

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)

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

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

INNE

n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata 
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę, 
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
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Baw się z nami już 14 lutego
(WALENTYNKI) 2019
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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 20 grudnia 2018 r.

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

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

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

 
25.900 zł  

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

 42.800 zł  

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

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

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

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

  
 64.900 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 FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2008 9.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  21.800 zł
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod. 2009, I – wł.  32.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

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

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

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n LAND ROVER RANGER 2.8 D, rok prod. 2007 36.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

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

I – wł.  24.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 

krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E,  rok prod. 2012 35.900 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 LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2008 10.900 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 LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
n SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj., 

I – wł. 19.800 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł. 29.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004 10.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 18.900 zł  
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,  

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 15.900 - 18.900 zł
n VW POLO 1.6 E, rok prod. 1994 3.800 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
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05:05 TELEZAKUPY
05:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3976; teleturniej 
muzyczny

06:35 Jeden z dziesięciu; 
18/110; teleturniej

07:05 Wanilia, cynamon i 
płatki migdałów. 
Świąteczne wypieki w 
Europie; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2017)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.IX; odc. 115 

- Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

09:35 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 37 - Miasto w 
strachu; serial kryminalny 
TVP

10:30 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 1 - Obcy; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Planeta Ziemia. Sezon 
drugi. Wyspy; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 395; 
serial; Turcja (2014)

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

– Na ryby do Rybna; 
magazyn kulinarny

16:05 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 87; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

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

odc. 3977; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3402; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
19/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 71
21:00 Dzika pustynia; film 

obyczajowy; Niemcy, USA 
(2013)

22:45 Na własne oczy – Pola 
Negri. Życie Gwiazdy; 
film dokumentalny; USA 
(2017)

23:50 Bez tożsamości; odc. 
19; serial; Hiszpania 
(2016)

00:40 Witaj w Afryce; 
dramat; Niemcy (2008)

02:15 wojsko – polskie.pl
02:45 Dzika pustynia; film; 

Niemcy, USA (2013)
04:25 Jeden z dziesięciu; 

19/110; teleturniej

05:20 Koło fortuny; odc. 117 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1407; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 186 
„Ryzykowna gra”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (253)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1970; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 118 
ed. 3; teleturniej

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

14:10 M jak miłość; odc. 
1408; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 1 Nostalgia; serial; 
Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 381 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2394; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 83; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 16; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1970; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1971; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu „Na 
dobre i na złe”;; / „Na 
sygnale”

20:55 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

21:20 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

21:55 Kino relaks – 
Uziemieni; komedia; 
Belgia, Francja (2013)

23:40 Defekt; odc. 8/9; serial 
sensacyjny TVP

00:45 Świat bez tajemnic – 
Zygmunt Hubner - gra z 
rzeczywistością; film 
dokumentalny

01:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 32; serial komediowy 
TVP

02:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 33; serial komediowy 
TVP

03:05 Film fabularny

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (44) serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (807) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (88) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (754) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2791) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (680) 
serial paradokumentalny. 
Grzegorz martwi się o 
córkę, która coraz bardziej 
się od niego oddala. Aga 
cały swój czas spędza 
przed komputerem i...

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (143) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (73) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2792) serial obyczajowy

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

Kiepskich (353) serial 
komediowy. Najnowsze 
przygody mieszkańców 
kamienicy przy ulicy 
Ćwiartki. W nowych 
odcinkach po sześciu 
latach podróżowania po 
świecie powraca Walduś...

20:05 Świat według 
Kiepskich (250) serial 
komediowy

20:40 Sposób na blondynkę; 
komedia, USA 1998

23:05 Ślad (1) serial 
kryminalny. We Wrocławiu 
działa porywacz i zabójca 
dzieci. Organista nie 
zostawia żadnych śladów, 
czyniąc policję bezradną. 
Kiedy zostaje odnaleziona 
piętnasta ofiara...

0:05 Saga „Zmierzch”: 
Zaćmienie; film fantasy, 
USA 2010

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5541) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry 

TVN (2361) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (627) - 

program obyczajowy
12:00 Szpital (469) - 

program obyczajowy. Na 
SOR zgłasza się 30-letni 
Artur Dobrzański. 
Towarzyszy mu jego 
asystentka 25-letnia 
Adrianna Stęplewska. 
Mężczyzna jest tuż przed 
ślubem. Jego kolega 
namówił go do tego, aby 
zdradził swoją narzeczoną. 
Podczas randki z 
asystentką doszło jednak 
do wypadku…

13:00 Szkoła (370) - 
program

14:00 19 + (304) - program
14:30 19 + (305) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

14 (13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (371) - 
program

17:00 Szpital (470) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (Wielki 
dzień ) (628) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7672) - 
informacje 

19:35 Sport (7655) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7652) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(45/90) - informacje 

19:50 Uwaga! (5542) - 
program

20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 

17 (2802) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (124) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 6 
(4/10) - reality show

22:30 Cast Away: Poza 
światem - film 
przygodowy, USA 2000. 
Chuck Noland (Tom 
Hanks) jest pracownikiem 
firmy kurierskiej FedEx. 
Pewnego dnia rozbija się 
służbowy samolot, którym 
leciał Chuck. Morze 
wyrzuca ocalałego Chucka 
na brzeg bezludnej wyspy, 
na której spędza on 
samotnie cztery lata…

01:25 MasterChef 7 (4/14) - 
program rozrywkowy

03:00 Uprowadzona (6/10) - 
serial, Francja/USA

04:00 Uwaga! (5542) - 
program

04:20 Nic straconego

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 126

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 71

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 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 129

15:00 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

15:30 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

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

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

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 72

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

20:00 Solomon Kane: 
Pogromca zła; 
przygodowy, Czechy, 
Francja, Wielka Brytania 
2008. Posępna i budząca 
dreszcze opowieść 
osadzona w XVII-wiecznej 
Anglii. Legendarny łowca 
potworów - Solomon 
Kane wpada na trop maga, 
odpowiedzialnego za 
śmierć jego rodziny…

22:05 Outlander; 
przygodowy, USA 2008. 
W krainie Wikingów 
dochodzi do katastrofy 
statku kosmicznego. 
Wydaje się, że jedynym, 
który przeżył wypadek jest 
Kainan, wojownik z 
odległej galaktyki…

00:20 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 4

01:20 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:50 Korona królów; odc. 
85; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 180 
„To już nie ma sensu”; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 15;; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

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

09:35 Blondynka; odc. 81 
Nie chodzi o mnie; serial 
TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 245 
„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

11:00 Rodzinka.pl; odc. 246 
„Francuski z winobrania” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 108 - Obrączka; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 109 - Ucieczka; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
198 - Powrót Pawicy; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 98 
- Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 110 - Sprawa 
honoru; serial kryminalny 
TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 65 - Ślepa furia; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 99 
- Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 
100 - W blasku fleszy; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 111 - Festyn; serial 
kryminalny TVP

23:50 Blondynka; odc. 82; 
serial TVP

00:50 Ratownicy; odc. 12/13; 
serial TVP

01:45 Ratownicy; odc. 13/13; 
serial TVP

02:45 Zmiennicy; odc. 15;; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; odc. 245; 
sezon 13; serial TVP

06:30 Familiada - odc 2462; 
teleturniej

07:00 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie jabłko; magazyn 
kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(13)

08:40 Zakochaj się w Polsce 
s.I; odc. 1 Płock; magazyn

09:10 Koło fortuny; odc. 348 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (14); 
teleturniej muzyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /68/ - „Tyle 
wdzięku” - Danuta Rinn

10:55 Familiada - odc 2462; 
teleturniej

11:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /11/ - „Ogrzej 
mnie” - Michał Bajor

11:45 Like a magic – 
Magiczny świat Luca; 
/23/; Francja (2016)

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1

13:25 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 2

14:25 Śpiewające fortepiany 
(33) WYDANIE 
SYLWESTROWE

15:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (1-3)

18:25 Okrasa łamie przepisy 
– Wędzony twaróg

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie flamenco; odc. 25

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 29 Lanzarote 
„Do zjedzenia” (108); 
magazyn kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/24/; Francja (2016)

20:35 Muzyka łączy 
pokolenia – Jerzy 
Połomski i Tymon 
Tymański

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (16) - Pora 
relaksu, jak się 
odstresować

22:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (14) - Kierowca 
i taksówkarz

23:20 Koło fortuny; odc. 347 
ed. 5; teleturniej

23:55 Niezapomniane 
Koncerty – Gintrowski - ... 
a jednak coś po nas 
zostanie; koncert

00:55 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (1); koncert

01:55 Olga Lipińska 
zaprasza (23); talk-show

02:35 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – K jak 
Kobuszewski

02:55 Rozrywka Retro – L 
jak Laskowik, T jak TEY - 
Narodziny gwiazdy; 
program kabaretowy

05:15 Ukryta prawda (435) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (195) - 
program sądowy

07:15 Szpital (179) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 2 (4/13) - 
serial 

09:15 Gotowe na wszystko 
(18/23) - serial, USA. 
Mama Susan, Sophie 
(Lesely Ann Warren) 
przyjeżdża z wizytą po 
rozstaniu z partnerem 
(Bob Newhart). Gabrielle 
musi uporać się z 
wściekłością Carlosa po 
tym jak dowiaduje się on 
o ugodzie. Relacje Lynette 
i Bree ulegają ochłodzeniu 
po próbie wychowywania 
Portera przez Bree

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (242) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (196) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (18/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital(180) - program 
obyczajowy

15:55 Diagnoza 2 (5/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(19/23) - serial, USA. 
Lynette odkrywa, że za 
każdy dobry uczynek 
trzeba płacić, gdy musi 
przyjaźnić się ze złośliwą 
panią McCluskey, a 
Susan, która ciągle nie 
może się pozbierać po 
rozstaniu z Mikiem, 
załamuje się gdy jej matka 
– teraz też singielka – 
próbuje zorganizować im 
życie miłosne na nowo

17:55 Brzydula (129/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (130/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (243) - 
program obyczajowy

20:00 Zawsze tylko ty - film 
obyczajowy, USA 2009. 
Nowy Jork, lata 
pięćdziesiąte XX wieku. 
Anne Deveraux (Renee 
Zellweger) dochodzi do 
wniosku, że jej mąż - 
muzyk - nigdy nie zapewni 
jej ani dzieciom stabilizacji 
i postanawia od niego 
odejść…

22:15 Pod powierzchnią 
(4/7) - serial

23:15 Ognista miłość - 
komedia, USA 2012

01:40 Moc Magii (TVN7 
noc) (356) - program 

03:50 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show. 
Aleksander Gawronik

04:25 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show. Otylia 
Jędrzejczak

05:10 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (10/20) - 
program rozrywkowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (12/14) - 
program lifestylowy

07:00 Ugotowani 7 (49) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:35 Ugotowani 7 (50) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:10 Apetyt na miłość (2/8) 
- program rozrywkowy

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (5/12) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (10/13) - 
program rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 7 
(14/15) - program

12:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show

13:25 Kulisy sławy EXTRA 2 
(5/8) - program

13:55 Zaskocz mnie! 2 
(4/10) - program

14:25 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (2/9) - program

14:55 Pani Gadżet 2.0 (4/12) 
- magazyn

15:25 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

16:10 Na kłopoty Zawadzka 
(1/13) - program

16:40 Na kłopoty Zawadzka 
(2/13) - program

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
12 (5/15) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (12/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

21:25 Prasowanie piersi
22:25 Pani Gadżet 16 (3/22) 

- magazyn
23:00 10/10 (1/10) - program
23:30 Jestem z Polski (1/9) - 

program
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2 

(5/8) - program
01:00 Anoreksja - 

najtrudniejsza walka - 
dokument

02:05 W roli głównej – 
Natalia Siwiec (6/8) - talk 
show

02:35 W roli głównej – Dr 
Marek Szczyt (3/6) - talk 
show

03:05 W roli głównej – 
Jacek Koman (2/8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

06:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 2.runda 

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Shenzen - 2 runda 

10:00 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Toblach - 
10km dow. kobiet

10:55 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Val 
Muestair - sprint kobiet i 
mężczyzn

11:50 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Obertsdorf 
- 10km klas. kobiet

12:40 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 2.runda 

13:35 Orły sportu; odc. 9; 
reportaż

14:10 2018 sportowe 
podsumowanie roku

15:15 Darts - Mistrzostwa 
Świata - Londyn - Finał

17:05 Hokej na lodzie - NHL 
(44): Winter Clasic: 
Chicago Blackhawks - 
Boston Bruins

19:15 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Tour de 
Ski - Obertsdorf - 10km 
klas. kobiet

20:10 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Tenis ziemny - Turniej 

WTA: Brisbane - 2.runda
02:25 2018 sportowe 

podsumowanie roku
03:20 Sportowy Wieczór
04:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Shenzen - 1/4F (1) 

6:00 Czysta chata (25); 
magazyn poradnikowy

7:05 Turbo Fast (18) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (19) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (2) 
reality show. Edyta i Jacek 
wychowują ośmioro 
dzieci. Budynek, w którym 
mieszkają, wymaga 
remontu. Jest zawilgocony 
i brak w nim ciepłej 
wody....

9:00 Septagon (21) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (1) 
reality show

11:30 Benny Hill (1); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (91) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (92) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(451) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(80) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(80) telenowela

18:00 Septagon (27) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(452) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (227) serial 
kryminalny

21:00 American Ultra; film 
sensacyjny, Szwajcaria/
USA 2015. Mike prowadzi 
spokojne życie u boku 
ukochanej. Pewnego dnia 
odkrywa, że jest uśpionym 
agentem CIA. Nagle 
ujawniają się jego 
niezwykłe...

23:00 Autostopowicz; thriller, 
USA 2007. Jim i jego 
dziewczyna Grace 
spotykają autostopowicza 
i zabierają go ze sobą. 
Mężczyzna grozi im 
nożem, Jim wyrzuca go 
więc...

0:50 Trampolina (1); 
program rozrywkowy. 
Donald Trump w roli 
niekonwencjonalnego 
pracodawcy. Dokonuje 
selekcji kandydatów, 
stawiając przed nimi 
najróżniejsze wyzwania i 
osobiście oceniając ich 
umiejętności, instynkt...

1:50 Graffiti; program 
publicystyczny

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 
prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego

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

06:50 Był taki dzień – 2 
stycznia; felieton

07:00 Drogi wolności; odc. 9 
- Ślepy los; serial TVP

08:05 Jak było? – NSZ; 
program publicystyczny

08:40 Z Archiwum Zimnej 
Wojny; film dokumentalny

09:50 Historia Polski – Ułani 
Andersa; film 
dokumentalny

10:50 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

11:25 W tamtym stanie; 
reportaż

12:15 Lalka; odc. 1/9 - 
Powrót; serial TVP

13:45 Wszystkie kolory 
świata – Radżastan. 
Dziedzictwo maharadżów; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:50 Rodzina Niepodległej 
– Rzeczpospolita 
Zakopiańska; film 
dokumentalny

15:50 Panie na zamku; film 
dokumentalny

16:55 Historia Polski – 
Roman Dmowski; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Z otchłani 
dziejów

18:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 - 
Debata o serii II; cykl 
reportaży

19:00 Drogi wolności; odc. 
10 - Duchy przeszłości

20:10 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 7/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

21:00 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; reportaż

22:40 300 mil do nieba; 
dramat; Polska, Francja, 
Dania (1989)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

00:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Skazani; cz. 
1; cykl dokumentalny

01:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Z otchłani 
dziejów

02:05 Gołas, absolutnie!; 
film dokumentalny

6:00 Hokej; Puchar 
Spenglera; półfinał

8:30 Atleci; magazyn 
sportowy 

9:10 Koszykówka mężczyzn: 
Energa Basket Liga; Trefl 
Sopot - Arka Gdynia

11:30 Hokej; Puchar 
Spenglera; półfinał

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; PGE Skra 
Bełchatów - Chemik 
Bydgoszcz

16:30 Puncher Extra Time; 
wydanie świąteczne - 
podsumowanie 2018 r.

17:45 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga; Legia Warszawa - 
Stelmet Enea BC Zielona 
Góra

20:00 Boks; waga półciężka: 
Dariusz Sęk - Robert 
Parzęczewski

22:30 Sporty walki: 
Jędrzejczyk vs. Penne; 
waga słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Jessica 
Penne

23:00 Sporty walki: Joanna 
Jędrzejczyk - Claudia 
Gadelha

23:30 Boks
1:30 Piłka nożna: Liga 

Narodów

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – CZWARTEK 3 STYCZNIA 2019 r.

CZWARTEK 03.01.2019 
Program 1

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3977; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 87; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.II; odc. 395; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.IX; odc. 116 

- Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

09:40 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 38 - Dlaczego Romeo 
zginął; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 2 - Eksperyment; 
serial kryminalny TVP

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

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

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Planeta Ziemia Sezon 
drugi. Góry; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 396; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 71
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 88; serial; Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3978; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3403; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

151; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

20/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 211; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas;; /96/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

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

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:35 Bez tożsamości; odc. 
19; serial; Hiszpania 
(2016)

02:25 Sprawa dla reportera
03:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas;; /96/; magazyn
03:50 Jeden z dziesięciu; 

20/110; teleturniej
04:25 Notacje – Włodzimierz 

Nahorny. Jego portret; 
cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 119 
ed. 3; teleturniej

05:50 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

06:20 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Operacja Zdrowie!;; 
/13/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 187 
„Wzorowy ojciec”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (254)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1971; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 120 
ed. 3; teleturniej

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

14:05 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

14:35 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 2 Na rozdrożu; serial; 
Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 382 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2395; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 84; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1971; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1972; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 21; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Masz talent; film 
obyczajowy; Wielka 
Brytania, USA (2013)

23:25 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

23:55 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

00:30 Uziemieni; komedia; 
Belgia, Francja (2013)

02:15 Rani; odc. 7 Królowa; 
serial kostiumowy; Francja 
(2015)

03:20 Art Noc – Koncert 
Noworoczny z Wiednia 
2019; cz. 1

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (45) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (808) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (89) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (755) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2792) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (681) 
serial paradokumentalny. 
Robert dowiaduje się, że 
jego była partnerka Jola i 
jej sąsiadka Monika 
zostały zamordowane. Nie 
chodziło o rabunek, 
ponieważ sprawcy...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (144) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (74) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2793) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (354) serial 
komediowy

20:10 Saga „Zmierzch”: 
Zaćmienie; film fantasy, 
USA 2010

22:50 Ślad (2) serial 
kryminalny. CWŚ pracuje 
nad sprawą zabójstwa 
siedemnaściorga dzieci. 
Wszystkie zostały 
wcześniej porwane. Znana 
jest przyczyna śmierci 
tylko jednej z ofiar. Za...

23:50 Scenariusz na miłość; 
komedia romantyczna, 
USA 2014. Zblazowany 
gwiazdor po przejściach 
ma szansę poznać 
prawdziwe życie.

2:05 Chirurdzy (127) serial 
obyczajowy. Lekarze ze 
szpitala Seattle Grace 
wciąż przekonują się, że 
tak w medycynie, jak i w 
związkach międzyludzkich, 
nic nie jest...

3:00 Chirurdzy (128) serial 
obyczajowy

4:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5542) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry 

TVN (2362) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (628) - 

program obyczajowy
12:00 Szpital (470) - 

program obyczajowy
13:00 Szkoła (371) - 

program
14:00 19 + (306) - program
14:30 19 + (307) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

14 (14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (372) - 
program

17:00 Szpital (471) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (629) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7673) - 
informacje 

19:35 Sport (7656) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7653) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(46/90) - informacje 

19:50 Uwaga! (5543) - 
program

20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 

17 (2803) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (125) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Failure to Launch - 
komedia, USA 2006. Tripp 
(Matthew McConaghuey) 
ma ciekawą pracę, dobry 
samochód, jest zapalonym 
żeglarzem, ale wciąż 
mieszka z rodzicami. Jego 
rodzice zaś ze wszelkich 
sił starają się, by się 
usamodzielnił. 
Postanawiają zgłosić się 
do ekspertki w takich 
sprawach - Pauli (Sarah 
Jessica Parker). Ta ma 
opracowany plan 
działania, który sprawdzał 
się do tej pory w każdej 
sytuacji. Z początku 
wszystko działa, jak trzeba, 
ale wkrótce sprawy 
zaczynają się komplikować

00:25 MasterChef 7 (5/14) - 
program rozrywkowy

02:00 Kuba Wojewódzki 11 
(13/14) - talk show. 
Goście programu: 
Wojciech Kalarus i Mrozu

03:00 Uwaga! (5543) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN 
noc) (353) - program

04:40 Nic straconego

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 127

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

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 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 130

15:00 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

15:30 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

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

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

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

20:00 Fujary na tropie; 
komedia, USA 2010. 
Jimmy Monroe (Bruce 
Willis) i Paul Hodges 
(Tracy Morgan) - 
amerykańscy gliniarze, 
zostali zawieszeni przez 
przełożonych za nieudaną 
akcję. Jimmy, którego 
córka ma wyjść za mąż, 
ukrywa tę informację 
przed rodziną…

22:10 Posterunek w Reno; 
komedia, USA 2007

23:50 Żądło; akcja, USA 
1973. W USA lat 
trzydziestych kwitnie 
kryminalny półświatek. 
Kiedy wpływowy gangster 
likwiduje jednego z 
niewygodnych ludzi, 
przyjaciele zabitego 
mężczyzny postanawiają 
się zemścić…

02:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 17

03:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 18

03:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:15 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:50 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

05:50 Korona królów; odc. 
86; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 182 
„Propozycja nie do 
odrzucenia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

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

09:15 Blondynka; odc. 82; 
serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 246 
„Francuski z winobrania” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 247 
„Kobita mi zwariowała” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

11:40 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 109 - Ucieczka; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 110 - Sprawa 
honoru; serial kryminalny 
TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
199 - Pierwsza rozprawa; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 182 
„Propozycja nie do 
odrzucenia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 98; 
serial obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VIII; odc. 99; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 45; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 111 - Festyn; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 66; serial TVP

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 
100; serial TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 
101; serial TVP

23:10 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 112; serial 
kryminalny TVP

23:55 07 zgłoś się; odc. 
18/21; serial TVP

01:15 Nowa; odc. 10; serial 
TVP

02:15 Nowa; odc. 11; serial 
TVP

03:05 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

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

04:50 Rodzinka.pl; odc. 246 
„Francuski z winobrania” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

06:40 Familiada - odc 2463; 
teleturniej

07:10 Okrasa łamie przepisy 
– Wędzony twaróg

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Michał Bajor 
i Blue Cafe

08:35 Zakochaj się w Polsce 
s.I; odc. 2 Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 349 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (13) - 
Sportowiec

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /69/ - „W 
domach z betonu” - 
Martyna Jakubowicz

10:55 Familiada - odc 2463; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /33/ - „Wars 
wita was” - Wały 
Jagiellońskie

11:40 Like a magic – 
Magiczny świat Luca; 
/24/; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – 
MUMIO - Lutownica ale 
nie pistoletowa tylko taka 
kolba

13:20 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca

14:25 Muzyka łączy 
pokolenia – Jerzy 
Połomski i Tymon 
Tymański

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 5 Mazurska 
Olimpiada Kabaretowa - 
Śmiej się kibicu; cz. 1-3

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Ziemniaki i 
dojrzewający ser

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Portugalskie przyjemności; 
odc. 26; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 29 Lanzarote 
„Kanaryjski raj” (109)

19:55 Magiczny świat Luca; 
/25/; Francja (2016)

20:35 Muzyka łączy 
pokolenia – Perfect i 
Myslovitz

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (17) - Dziki 
Zachód

22:25 Kierunek Kabaret; /63/ 
- Prawo i porządek

23:25 Dzięki Bogu już 
weekend s.I (5)

00:30 Koło fortuny; odc. 348 
ed. 5; teleturniej

01:05 KabareTOP Story – 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

01:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa (1-2)

03:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Koncert Gwiazd 
Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A.

04:15 KabareTOP Story – 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

04:35 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA  (3)

05:15 Ukryta prawda (436) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (196) - 
program sądowy

07:15 Szpital (180) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 2 (5/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(19/23) - serial, USA. 
Lynette odkrywa, że za 
każdy dobry uczynek 
trzeba płacić, gdy musi 
przyjaźnić się ze złośliwą 
panią McCluskey, a 
Susan, która ciągle nie 
może się pozbierać po 
rozstaniu z Mikiem, 
załamuje się gdy jej matka 
– teraz też singielka – 
próbuje zorganizować im 
życie miłosne na nowo

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (243) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (197) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (19/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (181) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 2 (6/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(20/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (131/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (132/180) - 
serial obyczajowy. 
Sebastian radzi Markowi, 
żeby dawał Uli prezenty. 
Marek wręcza jej książkę, 
która rzekomo jest dla 
niego ważna. Tak 
naprawdę wcale jej nie 
czytał. Ula myśli, że to 
powieść z kluczem. Marek 
jest przerażony 
zakończeniem książki. 
Władek zaczyna 
interesować się Elą. 
Zaprasza ją na randkę. 
Józef orientuje się, że syn 
go okłamał. Jasiek nie 
nocował u Kingi. 

19:00 Ukryta prawda (244) - 
program obyczajowy

20:00 Legenda telewizji II: 
Kontynuacja - komedia, 
USA 2013

22:20 Oszuści (1/10) - serial, 
USA

23:25 Dziewczyna z 
tatuażem - film 
sensacyjny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011. 
Dyskredytowany 
dziennikarz Mikael 
Blomkvist (Daniel Craig) 
otrzymuje prywatne 
zlecenie od bogatego 
przemysłowca 
(Christopher Plummer). 
Ma wyjaśnić ponurą 
rodzinną tajemnicę…

02:40 Moc Magii (TVN7 
noc) (357) - program

05:40 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

06:30 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (2/9) - program

07:00 Ugotowani 7 (51) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:35 Ugotowani 7 (52) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:10 Apetyt na miłość (3/8) 
- program rozrywkowy

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (5/6) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (6/12) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
7 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 Afera fryzjera 7 (4/8) - 
program rozrywkowy

13:25 SOS - Sablewska od 
stylu (2/10) - program 
rozrywkowy

14:10 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

14:55 Misja Pies (1/12) - 
program

15:25 Misja Pies (2/12) - 
program

15:55 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

16:55 Co nas truje (12) - 
program lifestylowy

17:40 Kuchenne rewolucje 
12 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (13) - program 
rozrywkowy

19:25 Ugotowani 8 (1) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:00 Ugotowani 8 (2) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:30 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show

21:05 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 (4/22) 
- magazyn

23:00 SOS - Sablewska od 
stylu (2/10) - program

23:45 Zaskocz mnie! 2 
(4/10) - program

00:20 Gwiazdy prywatnie 3 
(4/8) - program

00:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (6/16) - program

02:30 W roli głównej – 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej – 
Joanna Moro (3/8) - talk 
show

03:30 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

06:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 1/4 F

13:35 Orły sportu; odc. 5; 
reportaż

14:10 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Tour de 
Ski - Obertsdorf - 10km 
klas. kobiet

15:05 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Tour de 
Ski - Obertsdorf - 10km 
dow. kobiet

16:00 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA

17:55 Piłka ręczna mężczyzn 
- turniej Palencia: Polska - 
Białoruś

19:45 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Tour de 
Ski - Obertsdorf - 10km 
dow. kobiet

20:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 1/4 F

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Piłka ręczna mężczyzn 

- turniej Palencia: Polska - 
Białoruś

00:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 1/4 F 

02:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Shenzen - 1/4F

04:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 1/4 F

6:00 Czysta chata (26); 
magazyn poradnikowy. 
Niecy Nash i Mark Brunetz 
spieszą z pomocą 
osobom, które nienawidzą 
porządków. Namawiają ich 
do wyrzucenia śmieci i 
domowej wyprzedaży.

7:05 Turbo Fast (19) serial 
animowany; serial 
opowiada o kolejnych 
przygodach tytułowego 
bohatera, ślimaka, który 
na przekór wszelkim 
przeciwnościom losu 
zrealizował swoje 
marzenie, by rozwijać 
zawrotne...

7:35 Turbo Fast (20) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (3) 
reality show. Wdowiec 
Kazimierz Langa samotnie 
wychowuje nastoletnią 
Emilkę. Zarobki mężczyzny 
są niewystarczające, aby 
mógł wieść normalne 
życie. Katarzyna Dowbor i 
jej...

9:00 Septagon (27) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (2) 
reality show

11:30 Benny Hill (2); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (93) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (94) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(452) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(81) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(81) telenowela

18:00 Septagon (30) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(453) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (228) serial 
kryminalny

21:00 Zaginiony batalion; 
film wojenny, 
Luksemburg/USA 2001

23:00 Tuż przed tragedią (2) 
serial dokumentalny. W 
programie analizowane są 
przyczyny wybranych 
tragedii. Każdą katastrofę 
poprzedza seria wydarzeń, 
które potrafią zmienić bieg 
historii.

0:00 Tuż przed tragedią (3) 
serial dokumentalny

1:00 Trampolina (2); 
program rozrywkowy

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 

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

przebojówmuzyczny

06:50 Był taki dzień – 3 
stycznia; felieton

06:55 Drogi wolności; odc. 
10

08:00 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Debata o serii II; cykl 
reportaży

08:40 Dziewczyna bez 
twarzy; film dokumentalny

09:20 Historia Polski – 
Roman Dmowski; film 
dokumentalny

10:15 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

10:55 Ziemia, planeta roślin 
– Trawy; 3/3; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

11:55 Lalka; odc. 2/9;  
serial TVP

13:25 Dawne światy; odc. 
8/8 Peru najstarsza z 
cywilizacji; serial dokum.; 
Francja (2007)

14:30 Życie; cz. 1. Trudna 
sztuka przetrwania; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

15:30 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 6/6; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:20 Zima stulecia; film 
dokumentalny

16:55 Historia Polski – 
Gorzkie zwycięstwo..; 
film dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tajemnice starej 
strzelnicy

18:25 Taśmy bezpieki – 
Pomoc z Zachodu dla 
podziemnej Solidarności

18:50 Drogi wolności; odc. 
11; serial TVP

20:00 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 3/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:05 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Broń 
superszpiegów; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Przemysł 
II Wacław II; debata

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
przedsiębiorcy na 
Ukrainie

23:20 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 7/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Dallas; cykl 
dokumentalny

00:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Skazani; cz. 
2; cykl dokumentalny

01:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tajemnice starej 
strzelnicy

01:50 Wieniawa; film 
dokumentalny

6:00 Hokej; Puchar 
Spenglera; półfinał

8:30 Atleci; magazyn 
sportowy 

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; PGE Skra 
Bełchatów - Chemik 
Bydgoszcz

11:30 Puncher Extra Time; 
wydanie świąteczne - 
podsumowanie 2018 r.

12:30 Hokej; Puchar 
Spenglera; finał

15:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - Cerrad Czarni 
Radom

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; APP Krispol 
Września - MCKiS 
Jaworzno

21:00 Boks; waga 
superpółśrednia: Kell 
Brook - Michael Zerafa

22:00 Sporty walki: UFC 
Fight Night: Overeem vs. 
Arlovski; waga słomkowa: 
Karolina Kowalkiewicz - 
Heather Jo Clark

22:30 Sporty walki: waga 
słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Cláudia 
Gadelha

23:30 Boks; waga półśrednia: 
Amir Khan - Samuel 
Vargas

1:40 Piłka nożna: Liga 
Narodów; Polska - Włochy
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