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Mieszkaniec powiatu kłobuckiego

Sprawca przestępstw na tle seksualnym
aresztowany
29-latek podejrzany o
przestępstwa na tle seksualnym został aresztowany.
Mężczyzna usłyszał zarzuty
doprowadzenia przemocą
17-latki do poddania się innej czynności seksualnej
oraz złożenia propozycji
kontaktu
seksualnego
15-latce w zamian pieniądze. Na tym etapie postępowania śledczy wykluczają,
aby zatrzymany miał związek z wcześniejszymi atakami na kobiety, do których
doszło w dzielnicy Parkitka i
Gnaszyn.
Kilka dni temu oficer dyżurny z komisariatu I w Częstochowie otrzymał zgłoszenie
ataku na tle seksualnym w
centrum miasta. – Jak ustalili
śledczy, młoda kobieta została
zaatakowana przez sprawcę,
który zaczepił ją i przemocą
doprowadził do innej czynności seksualnej – informuje
podkom. Marta Ladowska, oficer prasowy częstochowskich
policjantów. Dwa dni później
wpłynęło kolejne zgłoszenie o
zaczepianiu 15-latki. Mężczyzna złożył jej propozycję seksualną. W zamian za seks miała
otrzymać pieniądze. Wszystko
wskazywało na to, że w obu
przypadkach sprawcą jest ten

sam mężczyzna.
Informacja ta natychmiast
została przekazana do wszystkich patroli w terenie. Policjanci z komisariatu I w Czę-

stochowie dotarli na miejsce
zdarzenia jako pierwsi. Dzięki
pomocy świadka, mundurowi
zatrzymali
podejrzanego.
29-letni mieszkaniec powiatu

Także w naszym regionie

kłobuckiego trafił do policyjnej
celi. – Zebrany przez policjantów z częstochowskiego wydziału kryminalnego materiał
dowodowy, pozwolił na przed-

stawienie mu przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej
Częstochowa-Północ zarzutów
doprowadzenia przemocą do
poddania się innej czynności
seksualnej 17-latki i złożenia
propozycji kontaktu seksualnego 15-latce w zamian za
obietnicę wręczenia jej pieniędzy – wyjaśnia podkom. Marta Ladowska.
W sobotę (5 stycznia 2019
r.) sąd w Częstochowie zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 29-latka na 3 miesiące.
Na tym etapie postępowania
śledczy wykluczają, aby zatrzymany miał związek z wcześniejszymi atakami na tle seksualnym w dzielnicy Parkitka i
Gnaszyn.
Cały czas policjanci z częstochowskiego wydziału kryminalnego dążą też do zatrzymania sprawcy czynu na tle seksualnym, do którego doszło w
autobusie linii nr 10, 7 grudnia 2018 roku ok. 22.00. Z
ustaleń kryminalnych wynika,
że sprawca zaczepił wtedy jadącą autobusem 16-latkę.
Mężczyzna był w wieku ok. 4045 lat, miał ok. 190 cm, był
szczupły, ubrany w czarny
płaszcz i czarną czapkę, miał
też ze sobą jasnobrązową torbę
na ramię.
Katarzyna Gwara

Częstochowa

Masowe kontrole escape Kaskadowy pomiar
prędkości
roomów
Po tragicznym pożarze w
escape roomie w Koszalinie,
Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła masowe kontrole
przeciwpożarowe w podobnych obiektach na terenie całego kraju. Wiele nieprawidłowości stwierdzono również w
obiektach działających na terenie naszego województwa.
Z danych przekazanych przez straż pożarną wynika, że w
województwie śląskim
mamy ponad 170
obiektów typu escape
room. W wielu, które
już zostały poddane
kontroli, stwierdzono

różnego rodzaju uchybienia pod
względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jak na razie
cztery zostały całkowicie zamknięte. Strażacy sprawdzili
również escape roomy działające
w naszym regionie. W nich również wykryto nieprawidłowości.
Na terenie Częstochowy funkcjonują cztery tego typu obiekty.
Jeden z nich postanowił wstrzymać swoją działalność do odwołania, czekając na szczegółowe wyniki przeprowadzonych kontroli.
Przypomnijmy, że do pożaru w
Koszalinie w budynku, w którym
w funkcjonował tzw. escape room, doszło w piątek około godziny 17:00. W jego wyniku zginęło
pięć młodych dziewczyn. Pra-

cownik obiektu jest natomiast
poparzony.
Ze wstępnych informacji przekazanych przez straż pożarną
wynika, że w obiekcie, w którym
doszło do pożaru, były nieprawidłowości. Chodzi między innymi
o brak zapewnienia właściwej
ewakuacji, prowizorycznie wykonaną instalację elektryczną i złe
ustawienie urządzeń grzewczych.
Z informacji uzyskanych od
policji wynika, że w Polsce działa
ponad tysiąc obiektów typu escape room. Lista lokali została przekazana do Komendy Głównej PSP
i komend wojewódzkich. Do tej
pory skontrolowano już 325 takich miejsc i 26 z nich zostało zamkniętych.
Katarzyna Gwara

Na częstochowskich drogach policjanci przeprowadzili
akcję „Kaskadowy pomiar
prędkości”. Mundurowi mierzyli prędkość samochodów
przy pomocy ręcznych mierników oraz z wykorzystaniem
radiowozu z wideorejestratorem. 70 kierowców jechało
niezgodnie z obowiązującym
ograniczeniem prędkości. Jeden z nich stracił prawo jazdy
za przekroczenie prędkości
powyżej 50 km/h w obszarze
zabudowanym.
– Policyjna akcja kontroli
prędkości trwała we wtorek
(8.01.) od godziny 6.00 do 22.00.
50 mundurowych, którzy pro-

wadzili pomiary ręcznymi miernikami, wspomagali policjanci
w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami –
mówi podkom. Marta Ladowska, oficer prasowy częstochowskich policjantów.
Stróże prawa ujawnili 70 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. – Jeden z kierowców stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50
km/h w obszarze zabudowanym, inny kierujący nie stosował
się z kolei do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych –
dodaje. Mundurowi przeprowadzili też 329 kontroli stanu trzeźwości.
Katarzyna Gwara
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Mamy więcej kamer

Ścisnął mróz

Tym razem
na Wrzosowiaku

Patrole z gorącymi posiłkami
dotarły do bezdomnych

System miejskiego monitoringu wizyjnego wzbogacił się o 4 nowe kamery.
Tym razem zostały zainstalowane w rejonie ul. Orkana
w dzielnicy Wrzosowiak.
Dozorem nowych kamer
objęty został przede wszystkim teren przystanków i
przejścia dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej
nr 53. Punkty obejmują też
teren przy skrzyżowaniach z
ul. Jagiellońską i 11 Listopada, a także stację rowerów
miejskich. Nowoczesne kamery (wyposażone w doświetlacze podczerwieni) będą pracować całodobowo. Planując
system uwzględniono bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego i użytkowników
infrastruktury komunikacyjnej w rejonie ul. Orkana.
- Miejski monitoring to nie
tylko możliwość szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia,
ale też większe poczucie bez-

pieczeństwa. Dlatego staramy
się reagować na wnioski
mieszkańców i sukcesywnie
rozbudowywać system monitoringu w tych rejonach miasta, gdzie jest to szczególnie
uzasadnione i technicznie
możliwe – mówi prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Częstochowski system liczy już 85 kamer. Działające
całodobowo centrum miejskiego monitoringu zlokalizowane jest w siedzibie częstochowskiej Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej.
Każdego roku jego pracownicy ujawniają ponad 2 tys.
zdarzeń wymagających interwencji służb mundurowych czy pogotowia ratunkowego. W 2017 takich zdarzeń
było 2385, z czego 1951 zakończyło się interwencją samych strażników miejskich.
W ubiegłym roku liczba ta
była podobna.
Katarzyna Gwara

W nocy z 7 na 8 stycznia
miała miejsce pierwsza w tym
roku akcja, w ramach której
strażnicy miejscy wraz ze streetworkerami, rozdawali osobom
bezdomnym ciepłą zupę, herbatę i pieczywo. Takie działania
osłonowe są podejmowane w
Częstochowie od wielu lat – zawsze wtedy, gdy temperatury
znacząco spadają poniżej zera.
Patrole skontrolowały
30
miejsc niemieszkalnych, w których zastano w sumie 22 osoby.
Łącznie wydano 32 porcje ciepłych posiłków.
Akcja organizowana jest przez
Partnerstwo Lokalne na rzecz
przeciwdziałania bezdomności
na terenie Gminy Miasta Częstochowy.
Posiłki przygotowuje
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, całość koordynuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Częstochowie. - Działania będą
kontynuowane, jeśli niskie temperatura utrzymają się w wartościach znacząco poniżej zera lub
wznawiana każdorazowo, gdy

temperatura znowu spadnie – zapewnia Olga Dargiel, rzecznik
MOPS w Częstochowie.
Warto dodać, że pracownicy
MOPS w Częstochowie, streetworkerzy w asyście policji lub strażnicy miejscy na bieżąco, nie tylko w
najmroźniejsze noce, monitorują
sytuację osób bezdomnych w Częstochowie, także tych, które przebywają w miejscach niemieszkalnych (m.in. ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe,
pustostany, kanały ciepłownicze,
dworce). - Po dokonaniu oceny sytuacji osoby bezdomnej pod kątem zagrożenia zdrowia lub życia,
informują o możliwości uzyskania
wsparcia w placówkach dla osób
bezdomnych. W uzasadnionych
sytuacjach wezwane zostaje pogotowie. W sytuacjach kryzysowych,
zwłaszcza w godzinach nocnych,
osoby bezdomne mogą skorzystać
z Ogrzewalni Miejskiej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a.
Jest ona czynna obecnie całodobowo - osoby bezdomne mają
możliwość spędzenia w niej nocy, skorzystania z łaźni, zmiany

odzieży, otrzymania środków
czystości, czy gorącej herbaty –
wylicza.
Kierują także do MOPS - Sekcji
ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 34. - Instytucja udziela
wsparcia m.in. w zakresie kierowania do placówek całodobowych, pomocy materialnej i rzeczowej, potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwienia
skorzystania z posiłku. Prowadzona jest również praca socjalna
polegająca m.in. na opracowaniu
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności i wsparciu w jego realizacji – podsumowuje Olga Dargiel.
Przypominamy, że w przypadku zauważenia osób wymagających pomocy, szczególnie tych
przebywających na zewnątrz, należy niezwłocznie zawiadomić
służby np. dzwoniąc pod numer
alarmowy 112, do straży miejskiej – tel. 986 lub poinformować
MOPS w Częstochowie – tel. 34
37 24 200.
Katarzyna Gwara

Pomoże straż miejska

Policja z Myszkowa

Akumulator
odmówił
posłuszeństwa?

Zachęcali młodzież do
wstąpienia w ich szeregi

Z badań wynika, że
niedyspozycja auta w
zimowy poranek jest
niemal tak samo stresująca, jak stłuczka.
Strażnicy miejscy postanowili zatroszczyć
się o nasze nerwy.
Funkcjonariusze mają do dyspozycji urządzenie rozruchowe do
akumulatorów i jeśli
nie będą mieć innych,
ważnych interwencji,
to podjadą i pomogą
nam odpalić samochód.
Im więcej kresek poniżej zera, tym niższa
pojemność elektryczna
naszego akumulatora.
Przy zerowej temperaturze w nowych akumulatorach pojemność
obniża się o około 20%.
Jeżeli widzimy 20 kresek poniżej zera, pojemność ta może obniżyć się nawet o 50%.
Prawdopodobieństwo,
że nasza bateria wyzionie ducha w najmniej
oczekiwanym momencie jest duże. W tym
momencie z pomocą
mogą przyjechać częstochowscy strażnicy
miejscy.
- Na stanie
straży miejskiej znajduje się urządzenie rozruchowe, które oferuje
bezpieczną pomoc przy
rozruchu w zakresie do
1600 A i napięcia 12 V.
Składa się ono ze źródła rozruchu i kabli -

informuje Artur Kucharski ze straży miejskiej. - Urządzenie jest
zabezpieczone przed
skokami
napięcia.
Kleszcze są w pełni zaizolowane. O pomoc
można dzwonić do dyżurnego straży miejskiej. Telefon alarmowy
to 986 — wyjaśnia Artur Kucharski ze Straży
Miejskiej. Aby skorzystać z pomocy strażników miejskich musi
być spełniony niezwykle istotny warunek. W tym czasie nie może
być ważnych interwencji i dyżurny musi mieć
do dyspozycji wolny,
zmotoryzowany patrol.
Jeśli nie będzie zgłoszeń dotyczących osób
bezdomnych,
bójek,
kradzieży, smogu, aktów wandalizmu itp. to
strażnicy miejscy na
pewno przyjadą i pomogą. Jeśli dyżurni nie
będą mieć wolnego patrolu, kierowcy powinni
poprosić o pomoc kogoś znajomego lub firmy, które trudnią się
pomocą w podobnych
sytuacjach - dodaje.
Przyjazd częstochowskich strażników miejskich jest bezpłatny.
Pomoc oferowana jest
tylko na terenie Częstochowy. Dyżurni nie
przyjmują też tzw. „zamówień” na określoną
godzinę.
Katarzyna Gwara

Myszkowscy policjanci gościli
młodzież z Liceum Ogólnokształcącego. Mundurowi zachęcali do
wstąpienia w policyjne szeregi
i zdradzali tajniki ich pracy. Specjalnie dla słuchaczy technik kryminalistyki przygotował wiele ciekawych atrakcji.
- Pamiętajcie, że służba w policji
jest służbą dla społeczeństwa… - tymi
słowami rozpoczęło się spotkanie
stróżów prawa z młodzieżą z myszkowskiego „ogólniaka”. Z osobami
zainteresowanymi wstąpieniem do
służby w policji rozmawiali policjanci
z wydziału prewencji. Mundurowi
przekonywali, że to ciekawy, ale

i bardzo odpowiedzialny zawód. Aby
zostać policjantem, trzeba przejść
procedurę doboru, która do łatwych
nie należy. To między innymi test
wiedzy, test sprawności fizycznej,
test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia
i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności
danych w ewidencjach, rejestrach
i kartotekach.
Mając na uwadze założenia kampanii „Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem”, policjanci udzielali
wszystkich niezbędnych informacji
o kryteriach wstąpienia w ich szeregi.
Można też było otrzymać kwestionariusz kandydata oraz informator

o całym procesie rekrutacji.
Dla uczniów klas maturalnych była to doskonała okazją, aby spotkać
się z technikiem kryminalistyki
z myszkowskiej komendy asp. sztab.
Mariuszem Machurą. Policjant przygotował dla słuchaczy wiele ciekawych atrakcji. Nie zabrakło pokazów
sprzętu specjalistycznego, który używany jest podczas zdarzeń kryminalnych. Uczniowie biorący udział w zajęciach, podczas lekcji, mieli okazję
nie tylko zapoznać się ze specyfiką
służby technika kryminalistyki, ale
także osobiście przekonać się, na
czym polega codzienna służba prowadzącego zajęcia policjanta.
Katarzyna Gwara
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Pościg za kierowcą volvo
Do 5 lat więzienia grozi 34-letniemu
kierowcy, który nie zatrzymał się do
kontroli drogowej. Sprawca, uciekając
przed policyjnym pościgiem, łamał po
drodze wszelkie możliwe przepisy ruchu drogowego i stwarzał poważne zagrożenie dla innych. Policjanci z drogówki zatrzymali uciekiniera. Badanie
alkomatem wykazało, że miał on w organizmie ponad 3 promile alkoholu.
Do zdarzenia doszło nocą w Bystrej na
ul. Fałata. Policjanci otrzymali informację o kierowcy, który wjechał w ogrodzenie przydrożnej posesji, a następnie oddalił się samochodem z miejsca zdarzenia. Mundurowi natychmiast podjęli interwencję. Zauważyli kierowcę, który jechał z dużą prędkością. Postanowili go

zatrzymać. Sprawca nie zareagował jednak na sygnały świetlne i dźwiękowe.
Dodał gazu i zaczął uciekać. Po drodze
łamał wszelkie możliwe przepisy ruchu
drogowego. Jadąc z dużą prędkością
stwarzał realne zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wjechał w drogę leśną i zatrzymał pojazd przed szlabanem uniemożliwiającym dalszą jazdę.
Wówczas policjanci zatrzymali uciekiniera. Badanie alkomatem wykazało, że
34-latek miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Sprawca miał nieaktualne prawo jazdy. Został on przewieziony
do policyjnego aresztu. Nazajutrz usłyszał zarzuty. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi
mu do 5 lat więzienia.

Masło o smaku marihuany
Na wniosek policjantów i prokuratury rudzki sąd tymczasowo aresztował
mężczyznę podejrzanego o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć pokrzywdzonego. Do zdarzenia doszło w
nocy z piątku na sobotę. Libacja alkoholowa zakończyła się śmiercią jednego z biesiadników.
W minioną sobotę do dyżurnego rudzkiej policji dotarło zgłoszenie o śmierci
62-latka z Kochłowic. Informację przekazali sąsiedzi mężczyzny. Policjanci i zespół pogotowia ratunkowego, którzy pojechali do wskazanego mieszkania, potwierdzili zgłoszenie. W jednym z mieszkań dzielnicy Kochłowice ujawnili zwłoki
właściciela lokalu. Charakter i rodzaj obrażeń wskazywały, że mężczyzna stał się

ofiarą zabójstwa. Na miejscu zdarzenia
pracowała ekipa dochodzeniowa. Śledczy
wykonali wszystkie niezbędne czynności,
a prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok. Kryminalni rozpytali sąsiadów
i mieszkańców okolicznych budynków,
a informacje jakie uzyskali pozwoliły na
szybkie zatrzymanie sprawcy. Policjanci
ustalili, że feralnej nocy denat spożywał
alkohol wraz ze swoim późniejszym
oprawcą. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu prokuratorskich zarzutów. Na posiedzeniu rudzki sąd rozpatrzył wniosek o zastosowanie wobec
62-letniego mężczyzny najsurowszego
środka zapobiegawczego, jakim jest
areszt tymczasowy. Podejrzany za kratkami na razie spędzi trzy miesiące. O jego dalszym losie zadecyduje sąd

Pijany wjechał w policyjnego
busa
Do nietypowej kolizji doszło w Gliwicach pod wiaduktem na ul. Piwnej.
W ruszającego na zielonym świetle policyjnego busa, uderzył jadący ul. Tarnogórską volkswagen golf. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Kolizja
nie była jedynym zmartwieniem 25-letniego kierującego osobówką. Jak się
okazało, był on pijany.
Kolizję zarejestrowała kamera monitoringu. Jej sprawcą okazał się być 25-letni
mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Badanie trzeźwości przeprowadzone przez policjantów wykazało, że był on pijany – miał
blisko promil alkoholu w swoim organizmie. O całkowitej nieodpowiedzialności
młodego mężczyzny świadczą kolejne
przewinienia. Jego samochód nie był
ubezpieczony, nie miał też przeglądu
technicznego. Sam kierujący posiadał
prawo jazdy krótko – od ponad roku.
Przypomnijmy. Kodeks karny przewiduje za tego typu przestępstwa karę pozbawienia wolności do lat dwóch oraz

utratę prawa jazdy. Ponadto, niezależnie
od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie
nakłada na pijanego kierującego obowiązek uiszczenia opłaty nie mniejszej
niż 5 tys. zł. Trafia ona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Gdy spowodujesz
wypadek będąc pod wpływem alkoholu,
twój ubezpieczyciel (OC) zażąda zwrotu
wypłaconego odszkodowania. Dotyczy to
również sytuacji braku umowy ubezpieczenia czy przeglądu technicznego. Czasami kwota tzw. regresu może sięgać kilkuset tysięcy złotych!
Jeżeli nietrzeźwy kierujący, który spowodował wypadek, pozostaje we wspólnocie majątkowej ze współmałżonkiem, obowiązek spłaty zadłużenia dotyczy także tej
drugiej osoby.
Co ważne: nie tylko alkohol powoduje
takie konsekwencje. Narkotyki, dopalacze i niektóre inne środki odurzające
również. A wiele z tych środków jest wykrywalnych we krwi jeszcze wiele tygodni po ich zażyciu.

Antyterrorysta zatrzymał
sprawcę rozboju
Policyjny antyterrorysta mieszkający w Rudzie Śląskiej będąc poza służbą, zainterweniował, gdy zobaczył brutalny napad na starszą kobietę. Do
zdarzenia doszło na jednej z głównych
ulic. Napastnik został zatrzymany.
80-letnia rudzianka w niedzielny wieczór szła ulicą 1 Maja, gdy nagle została
zaatakowana przez mężczyznę, który
chciał ukraść jej torebkę. Napastnik szarpał ją za ramię i próbował wyrwać toreb-

kę. Starsza pani straciła równowagę
i upadła na chodnik. Sytuację tę zauważył
przejeżdżający w pobliżu policjant. Katowicki antyterrorysta był poza służbą, ale
natychmiast zainterweniował. Wysiadł
z samochodu i pobiegł do szarpiącego staruszkę sprawcy, którego obezwładnił i poczekał na przyjazd patrolu z „dwójki”. Jak
się później okazało, sprawcą napadu na
starszą kobietę był 54-letni rudzianin.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu,
teraz zajmą się nim śledczy i prokurator.

W ręce będzińskich stróżów prawa
zajmujących się przestępczością narkotykową wpadł 31-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Policjanci, w trakcie
przeszukania jego mieszkania, znaleźli
marihuanę, z której można było przygotować ponad 40 działek dilerskich tego
narkotyku. Największe zaskoczenie
przyniosła kryminalnym jednak wizyta
w kuchni. W słoiku w lodówce policjanci odnaleźli ponad pół kilo masła... wymieszanego z marihuaną.
Policjanci z będzińskiej komendy
zwalczający przestępczość narkotykową
uzyskali wczoraj wieczorem informację
o 31-letnim mieszkańcu Dąbrowy Górniczej, który może posiadać przy sobie
znaczną ilość narkotyków. Przeszukując
mieszkanie mężczyzny policjanci znaleźli najpierw susz roślinny, który po późniejszym badaniu przez technika okazał
się marihuaną. Z zabezpieczonego suszu
można by przygotować ponad 40 porcji
dilerskich tego narkotyku. Dalsze przeszukanie mieszkania przyniosło jednak
bardziej zaskakujące odkrycie. Jak się
okazało, w lodówce chłodził się słoik
z masłem wymieszanym z marihuaną.
Mężczyzna przyznał się do posiadania
zakazanych substancji. Grożą mu 3 lata

więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd.

Wpadł złodziej paliwa

Zarzuty kradzieży paliwa usłyszał
mieszkaniec Katowic, którzy w powiecie tarnogórskim okradał stacje paliw.
Złodziej wpadł w Boniowicach zaraz po
tym, jak w Miasteczku Śląskim na stacji paliw dopuścił się kolejnej kradzieży. W samochodzie policjanci znaleźli
plastikowe bańki pełne paliwa oraz tablice rejestracyjne, które zakładał podczas przestępstw.
W niedzielę policjanci z komisariatu policji w Zbrosławicach odebrali komunikat
o kradzieży paliwa na stacji w Miasteczku
Ślaskim. Sprawca miał poruszać się samochodem marki Volvo koloru zielonego.
Mundurowi, w trakcie patrolu miejscowo-

ści Boniowice zauważyli stojący na poboczu pojazd, który odpowiadał opisowi.
W środku siedział mężczyzna. Policjanci
w bagażniku zauważyli plastikowe bańki
z paliwem. W samochodzie były też tablice rejestracyjne, które 23-latek założył
podczas kradzieży w Miasteczku Śląskim.
Mężczyzna przyznał się, że dopuścił się
dwóch kradzieży paliwa. Mundurowi
ustalili, że wcześniej poruszał się innymi
samochodami – dwoma bmw i mercedesem. Mężczyzna noc spędził w policyjnej
celi. Usłyszał już zarzuty kradzieży paliwa
na kwotę 1 tysiąca zł. Śledczy sprawdzają
teraz, jakie inne okradzione stacje paliw
na terenie województwa śląskiego ma na
swoim koncie złodziej.
Oprac. Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

MEDYCYNA

WAGI

ŚRODKI CZYSTOŚCI

POGRZEBY

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

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

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

AKUMULATORY

LOMBARDY

US£UGI
POGRZEBOWE

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

tel. 34 327 10 56
603 471 221

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

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

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

MEBLE / MOTORYZACJA

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ DOM —
n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś.
Tel. 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM

ul. św. Rocha
(wjazd z dwóch stron)
na działalność gospodarczą.
Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
— DO WYNAJĘCIA—
n WYNAJMĘ pokój biurowy 15 m2,
pomieszczenie handlowe 43 m2.
Aleja Armii Krajowej 1/3 Tel. 606 36 58 13
NAUKA
— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje,
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum.
www.matura.czest.pl Tel. 796 635 001
— KURSY —

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 OPRAWA muzyczna na zabawy, wesela,
imprezy taneczne. Tel. 502 500 228
n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych, cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
n NAPRAWA telewizorów nowego i starego
typu, montaż anten telewizyjnych
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42,
608 137 269
n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów
komórkowych oraz nawigacji GPS.
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 14 99 69
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
SPRZEDAM
n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan
bdb Tel. 603 521 686

MATRYMONIALNE
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

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– INNE   
– PRACA

– SPRZEDAM

– KUPIĘ

– MATRYMONIALNE

Treść ogłoszenia:

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

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

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

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

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

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!

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

Wybrane samochody na dzień 9 stycznia 2018 r.

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

39.800 zł

FORD FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

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

 28.900 – 33.900 zł

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

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


25.900 zł

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


42.800 zł

kraj., serwis

 18.900 zł



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



62.900 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
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
2.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
9.800 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2008
5.800 zł
n FIAT STILO 1.6 E, rok prod. 2003
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,

kraj., serwis.

21.800 zł

kraj., I –właśc., F. VAT

49.900 zł
22.900 zł

I – wł.

39.900 zł
6.700 zł

n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł

n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,

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

polski salon

47.900 zł
29.900 zł
14.900 zł

n
n
n

4x4, kraj., I – wł., F. VAT

59.900 zł

n

I – wł. 24.900 zł

n

n MAZDA CX-7 2.3 E, rok prod. 2007
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,

12.800 zł

31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT
n OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
35.900 zł
n OPEL INSIGNIA 1.4 E, rok prod. 2012

n
n
n

OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
11.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
13.600 zł
OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo
10.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2008
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
10.900 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005
9.900 zł
RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008
23.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
8.900 zł
SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj.,
19.800 zł
I – wł.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015,
29.900 zł
kraj., I – wł.
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
10.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
VW JETTA 1.6 benzyna i diesel,
18.900 - 22.900 zł
rok prod. 2007 i 2010, kraj., I – wł.
VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,
15.900 - 18.900 zł
rok prod. 2006 - 2009, 5 szt.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

P RO G R A M T V – Ś RO DA 9 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 3983; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 90; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 398;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 120
- Próba ognia; serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 42 - Pogrzebana
żywcem; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.I;
odc. 6 - Anna; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
153; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:55 Boże Narodzenie w
Kościele
Greckokatolickicm; relacja
14:00 Elif; s.II; odc. 399;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 73
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 91; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3984; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3407;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
154; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
3/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 74
21:00 Sekret niewierności;
thriller; Kanada (2016)
22:35 Na własne oczy –
Everest nadludzkie
wyzwanie; film dokum.;
Hiszpania (2017)
23:40 Bez tożsamości; odc.
20; serial; Hiszpania
(2016)
00:35 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
01:00 wojsko – polskie.pl
01:30 Kompania X; s.II; odc.
15; serial; Kanada (2015)
02:25 Doktor No; film
sensacyjny; Wielka
Brytania (1962)
04:20 Notacje – Jadwiga
Lesiecka. Sztuka i
smutek; cykl
dokumentalny

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 128
ed. 3; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1410; serial TVP
06:55 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 191
„Rozstanie”; 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 (259)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
86 „Dziewczyna Kuby”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1975; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 129
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
112; serial; Turcja (2011)
14:10 M jak miłość; odc.
1410; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - nowy rozdział;
odc. 6 Więzy rodzinne;
serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 387
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2399;
teleturniej
17:10 Łzy Cennet; odc. 88;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 234 „Słona zupa”
sezon 12; serial
komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 21;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1975; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1976; serial obyczajowy
TVP
20:55 Na dobre i na złe; odc.
726 Mój przyjaciel, mój
wróg; serial TVP
21:55 Na sygnale; odc. 214
„Polowanie na małpy”;
serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks – Bez
pamięci; komedia; USA
(2001)
00:10 Defekt; odc. 9/9; serial
sensacyjny TVP
01:10 Świat bez tajemnic –
Hollywoodzkie sekrety
Michaela Jacksona film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2011);
reż.:Jacques Peretti
02:10 Codzienna 2 m. 3;
odc. 34; serial komediowy
TVP
02:45 Codzienna 2 m. 3;
odc. 35; serial komediowy
TVP
03:20 Film fabularny

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(786) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(787) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (49) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (812)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (93) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (759)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2796) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (685)
serial paradokumentalny.
Łukasz, perkusista
rockowego zespołu,
odpowiada za działania
marketingowe i
organizację koncertów.
Pozostali muzycy są
beztroscy. Pewnego dnia
postanawiają zrobić
dowcip...
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (148)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (78) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2797) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (358) serial
komediowy
20:05 Świat według
Kiepskich (251) serial
komediowy
20:40 New York Taxi;
komedia sensacyjna,
Francja/USA 2004
22:40 Ślad (4) serial
kryminalny. Młoda
dziennikarka dzwoni na
pogotowie. Informuje o
grożącej jej śmierci. Pół
godziny później zostaje
znaleziona martwa w
wannie. Dowody z...
23:45 Nic nie widziałem, nic
nie słyszałem; komedia,
USA 1989
1:55 Inna kobieta; komedia,
USA 2014
4:10 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny kabaretowej

TVN
05:10 Uwaga! (5548) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry
TVN (2366) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (632) program obyczajowy
12:00 Szpital (474) program obyczajowy
13:00 Szkoła (375) program
14:00 19 + (314) - program
14:30 19 + (315) - program
15:00 Kuchenne rewolucje
15 (3/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (376) program
17:00 Szpital (475) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (633) program obyczajowy
19:00 Fakty (7679) informacje
19:35 Sport (7662) informacje
19:45 Pogoda (7659) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(52/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5549) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
17 (2805) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (127) program
21:30 Forrest Gump - film
obyczajowy, USA 1994.
Forrest Gump (Tom
Hanks) otrzymał imię po
bohaterze wojny
secesyjnej. Chłopiec
wychowywał się w
Alabamie. Chociaż jego
iloraz inteligencji nie był
wystarczający, aby uczyć
się w normalnej szkole,
dzięki mamie i odrobinie
szczęścia, Forrest
ukończył nie tylko szkołę,
ale i studia. To nie
wszystko…
00:35 Noc oczyszczenia film sensacyjny,
USA 2013. Akcja filmu
śledzi losy rodziny
podczas jednej tragicznej
nocy. Cztery osoby będą
musiały odpowiedzieć
sobie na pytanie o to jak
daleko są w stanie się
posunąć, by chronić siebie
i rodzinę przed
niebezpieczeństwem, które
wtargnęło do ich domu
02:10 Uprowadzona (7/10) serial, Francja/USA
03:10 Uwaga! (5549) program
03:35 Moc Magii(TVN
noc) (359) - program
04:55 Nic straconego

TV PULS
06:00 Kontrakt na miłość;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 131
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 81
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 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 134
15:00 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
15:30 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 82
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 83
20:00 Naznaczony; horror,
USA, Wielka Brytania
2010
22:05 Hannibal; thriller, USA
2001. Doktor Lecter cieszy
się wolnością, unikając nie
tylko FBI, ale również
Mansona Vergera, który
dla zemsty nieprzerwanie
od wielu lat poszukuje
Hannibala. W jego
znalezieniu tym razem ma
pomóc agentka Sterling,
prowadząca już 10 lat
temu śledztwo w tej
sprawie. Verger sądzi, że
dziewczyna będzie idealna
do przeprowadzenia
zemsty…
00:50 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 5
01:45 Flash; serial fabularny,
USA 2015
02:40 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
03:00 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 7
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 19
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 21

TVP SERIALE
05:55 Korona królów; odc.
90; telenowela TVP
06:20 Na sygnale; odc. 185
„Wiara czyni cuda”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 186
„Ryzykowna gra”; serial
fabularyzowany TVP
07:30 U Pana Boga w
ogródku; odc. 5/12; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
961; serial TVP
09:20 Blondynka; odc. 83;
serial TVP
10:10 Rodzinka.pl; odc. 250
„Ping - Pong”sezon 13;
serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; odc. 251
„Estetycznie i higienicznie”
sezon 13; serial
komediowy TVP
11:15 Ja to mam szczęście!;
odc. 48; serial TVP
11:45 Ranczo; s.VIII; odc.
100 - W blasku fleszy;
serial obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 113 Z miłości; serial
kryminalny TVP
14:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 114 Zbrodnia na
pierwszą stronę; serial
kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
203 - Bezdomny profesor
16:25 Na sygnale; odc. 186
„Ryzykowna gra”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
17:55 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 49; serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 115; serial TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 70; serial TVP
21:25 Ranczo; s.VIII; odc.
104; serial TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 105
- Nowe wyzwania; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 116 Pluskwa; serial
kryminalny TVP
00:15 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 144 - Intruz; serial
kryminalny TVP
01:10 Ratownicy; odc. 13/13;
serial TVP
02:05 Londyńczycy; odc.
1/13; serial obyczajowy
TVP
02:55 U Pana Boga w
ogródku; odc. 5/12; serial
komediowy TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc.
961; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 250
„Ping - Pong”sezon 13;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada - odc 2467;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Pieczywo; magazyn
kulinarny
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Danuta Rinn
i Kasia Stankiewicz
08:35 Zakochaj się w Polsce
s.I; odc. 6 Żyrardów;
magazyn
09:05 Koło fortuny; odc. 355
ed. 5; teleturniej
09:45 Big Music Quiz (15);
teleturniej muzyczny
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /70/ - „Za
dziesięć trzynasta” Shakin Dudi
10:55 Familiada - odc 2467;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /75/ - „Jedwab”
- Róże Europy
11:40 Like a magic –
Magiczny świat Luca;
/28/; Francja (2016)
12:20 Życie to Kabaret –
Kabaret 2000+; /cz. 1/;
program rozrywkowy
13:20 Życie to Kabaret –
Kabaret 2000+; /cz. 2/;
program rozrywkowy
14:25 Muzyka łączy
pokolenia – Piotr
Szczepanik i Maciej
Maleńczuk
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa - Bohater
potrzebny od zaraz (1-3)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Wieprzowina
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (100) Cywilizacje; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 30 Londyn
„Wypad za miasto”
(113); magazyn kulinarny
19:55 Magiczny świat Luca;
/29/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Reni Jusis i
Ewa Bem
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (18) - Bajki
22:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (15) Sprzedawca
23:20 Koło fortuny; odc. 354
ed. 5; teleturniej
23:55 Niezapomniane
Koncerty – A wszystko
to... Bo ciebie kocham ICH TROJE; koncert
00:55 Niezapomniane
Koncerty – „To co dał mi
los” - koncert Krzysztofa
Krawczyka; koncert
01:55 Olga Lipińska
zaprasza (24); talk-show
02:40 Rozrywka Retro –
ŚPIEW BALET PIOSENKA
czyli główne zasady
dobrego programu
artystycznego

TVN7
05:15 Ukryta prawda (442) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (200) program sądowy
07:15 Szpital (184) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 2 (9/13) serial
09:15 Gotowe na
wszystko (23) - serial,
USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (247) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (201) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (23/116) program sądowy
14:55 Szpital (185) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (10/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(1/24) - serial, USA
17:55 Brzydula (139/180) serial obyczajowy. Po
bójce z Bartkiem Marek
zostaje zatrzymany przez
policję. Ula jest załamana i
chce uwolnić go z aresztu.
Violetta umawia się na
sekretną randkę z
bramkarzem reprezentacji.
18:25 Brzydula (140/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (248) program obyczajowy
20:00 Dwanaście małp - film
S-F, USA 1995. Jest rok
2035. Wiele lat temu w
zamachu terrorystycznym,
w którym użyto broni
biologicznej, zginęło kilka
miliardów ludzi. Ci, którzy
ocaleli żyją odizolowani od
świata w podziemiach.
Aby zażegnać grożące
ludzkości
niebezpieczeństwo, wirus
musi być zniszczony.
Więzień James Cole
(Bruce Willis) może
ubiegać się o skrócenie
wyroku, jeżeli podejmie
się niebezpiecznej misji.
Wyruszy w podróż w
czasie do roku 1996, do
Filadelfii, skąd ma
przywieźć próbkę wirusa
do badań…
22:45 Pod powierzchnią
(5/7) - serial
23:45 Ognista miłość II komedia, USA 2013. Julie
(June Diane Raphael)
postanawia znaleźć miłość
swojego życia wśród
szesnastu kawalerów
wzorując się na
popularnym randkowym
reality show. W obsadzie
Jerry O’Connell, Michael
Cera, Colin Hanks. W
rolach epizodycznych: Ben
Stiller oraz Ken Marino.
03:30 Moc Magii (TVN7
noc) (363) - program

TVN STYLE
05:10 Szkoła kulinarnych
wyzwań (11/20) program rozrywkowy
06:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 7 (9/12) program lifestylowy
07:00 Ugotowani 8 (1) program kulinarnorozrywkowy
07:35 Ugotowani 8 (2) program kulinarnorozrywkowy
08:10 Apetyt na miłość (8) program rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (3/6) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (10/12) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (2/13) - program
rozrywkowy
11:40 Kuchenne rewolucje
10 (4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (1/8) - reality
show
13:25 Zaskocz mnie! 2
(5/10) - program
rozrywkowy
13:55 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (3/9) - program
14:25 Dziewczyny z
wypiekami 2 (1/8) program
14:55 Sztuka mięsa (1/12) program
15:25 Ostre cięcie 5 (2/10) program
16:10 Na kłopoty Zawadzka
(3/13) - program
rozrywkowy
16:40 Na kłopoty Zawadzka
(4/13) - program
rozrywkowy
17:10 Poczuj się jak
Małgosia Rozenek (7/10)
- program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
12 (10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę 5 (3/13) program rozrywkowy
19:40 Sekrety lekarzy 4
(8/12) - reality show
20:40 Zanim Cię zobaczę
(1/8) - program
rozrywkowy
21:40 Misja ratunkowa
(4/10) - program
22:25 Pani Gadżet 16 (5/22)
- magazyn
23:00 10/10 (3/10) - program
23:30 Jestem z Polski (3/9) program
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2
(1/8) - program
01:00 Kevyn Aucoin:
Makijażysta gwiazd - film
dokumentalny, USA 2017
02:50 W roli głównej – Piotr
Polk (2/6) - talk show
03:20 Wiem, co jem 6
(9/16) - magazyn
03:50 Wiem, co jem 4
(14/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(14/15) - magazyn

TVP SPORT
05:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
07:10 Narodziny
Dominatorek
07:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
09:30 Agnieszka Radwańska
10:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
12:30 Piłka nożna - Polska jesień 2018 - skróty
meczów: Włochy - Polska,
Polska - Irlandia, Polska Portugalia, Polska Włochy, Polska - Czechy i
Portugalia - Polska
14:35 Hokej na lodzie - NHL
(47): Boston Bruins Minnesota Wild
16:15 Pełnosprawni
16:40 Niepokonani
17:00 Retro w TVP Sport
18:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
20:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 2 runda
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Biegi narciarskie Puchar Świata - Tour de
Ski - podsumowanie
00:25 Darts - Mistrzostwa
Świata - Londyn - Finał
02:20 Sportowy Wieczór
03:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/4F

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (1) serial
przygodowy. Pierwsza
seria przygód nastolatki
Buffy Summers. Jako
Pogromca musi stawić
czoła demonom i
wampirom. Pomagają jej
przyjaciele.
7:05 Turbo Fast (23) serial
animowany
7:35 Turbo Fast (24) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (7)
reality show. Ekipa
Katarzyny Dowbor
pomaga w realizacji
marzeń Agacie, mamie
siedmiorga dzieci. Po
śmierci męża kobieta
sama zajmuje się
gromadką pociech....
9:00 Septagon (2) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (6)
reality show. Wojciech
Modest Amaro
przygotował uczestnikom
niezwykle trudne zadanie.
Każdy z nich musi
odtworzyć przygotowane
przez niego danie. Jednak
żaden z...
11:25 Benny Hill (8);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (2) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji (99)
serial fabularnoPOLSAT SPORT
dokumentalny
6:00 Koszykówka mężczyzn: 14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
Energa Basket Liga;
mecz: Anwil Włocławek - 15:00 Policjantki i Policjanci
(456) serial obyczajowy
TBV Start Lublin
16:00 Maria z przedmieścia
8:10 Magazyn koszykarski
(85) telenowela
8:40 Atleci; magazyn
17:00 Światło twoich oczu
sportowy
(85) telenowela
9:20 Siatkówka kobiet: Liga 18:00 Septagon (3) serial
Siatkówki Kobiet; DPD
kryminalny
Legionovia Legionowo 19:00 Policjantki i Policjanci
Chemik Police
(457) serial obyczajowy
11:30 Siatkówka kobiet: Liga 20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Siatkówki Kobiet; mecz:
Kryminalny (231) serial
#Volley Wrocław - E.
kryminalny
Leclerc Radomka Radom 21:00 Radiowóz; komedia
14:00 Puncher Extra Time
kryminalna, USA 2015.
15:00 Siatkówka mężczyzn:
Dwóch dziesięciolatków
znajduje na pustkowiu
1. liga; mecz: MKS Ślepsk
opuszczony radiowóz.
Suwałki - KPS Siedlce
Postanawiają urządzić
17:30 Piłka nożna: Puchar
sobie przejażdżkę. Nie
Francji; mecz 4. rundy:
wiedzą jednak, że w
OSC Lille - FC Sochaux
bagażniku auta kryje się...
20:00 Sporty walki: UFC
22:50 8. mila; dramat
211: Miocic vs. dos
obyczajowy, Niemcy/USA
Santos 2; waga
2002
słomkowa: Joanna
1:05 Trampolina (3);
Jędrzejczyk - Jessica
program rozrywkowy
Andrade
2:05 Polityka na ostro;
21:00 Gala Mistrzów Sportu
program publicystyczny
2019; widowisko
3:00 Disco Polo Life;
23:00 Boks: waga półśrednia:
program muzyczny
Amir Khan - Samuel
4:00 Top 10 - lista
Vargas
przebojów; program
1:00 Siatkówka kobiet: Liga
muzyczny
Siatkówki Kobiet; mecz: 5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
#Volley Wrocław - E.
muzyczny.
Leclerc Radomka Radom

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 9
stycznia; felieton
06:50 Dziennik telewizyjny 9.01.1989
07:30 Korona królów; odc.
85; telenowela historyczna
TVP
08:00 Korona królów; odc.
86; telenowela historyczna
TVP
08:30 Reportaż; magazyn
09:00 Jak było? – Wielcy
nieobecni; program
publicystyczny
09:40 Historia Polski – Harry
– tunel do wolności; film
dokumentalny
10:35 Sensacje XX wieku –
Pucz Janajewa; cz. 1; cykl
dokumentalny
11:05 Powstanie
Wielkopolskie – Zdobycie
Ławicy; cykl
dokumentalny
12:00 Lalka; odc. 6/9 Wiejskie rozrywki; serial
TVP
13:35 Wszystkie kolory
świata – Maroko. W
sercu tradycji; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
14:35 Rodzina Niepodległej
– Osiedle Dyrekcja; film
animowany
15:40 Cicha wojna – Poznaj
swojego wroga; odc. 1;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
16:45 Historia Polski –
Tońko, czyli legenda o
ostatnim baciarze; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Z otchłani czasu
18:15 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956; cykl
reportaży
18:50 Kuchnia polska; odc.
2/6; serial TVP
20:00 Słynne jednostki
specjalne; odc. 8/10;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
20:55 Hiszpania. Narodziny
imperium; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; reportaż
22:35 Ryś; dramat; Polska
(1982)
00:05 Sensacje XX wieku –
Pucz Janajewa; cz. 2; cykl
dokumentalny
00:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny – Luftwaffe; cz. 2;
cykl dokumentalny
01:10 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Z otchłani czasu
01:40 Dziennik telewizyjny 9.01.1989

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 0 S T YC Z N I A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?;
odc. 3984; teleturniej
muzyczny
06:15 Wieczna miłość; s.I;
odc. 91; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.II; odc. 399;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.X; odc. 121
- Geny nie kłamią; serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex; s.IV;
odc. 43 - Człowiek bez
twarzy; serial kryminalny
TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.I;
odc. 7 - Pomyłka; serial
kryminalny TVP
11:25 Korona królów; odc.
154; 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. Obszary trawiaste;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; s.II; odc. 400;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 74
16:05 Wieczna miłość; s.I;
odc. 92; serial
obyczajowy; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3985; teleturniej
muzyczny
18:00 Klan; odc. 3408;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
155; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
4/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI;
odc. 212 - Wahadełko;
serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas;; /97/; 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.
20; serial; Hiszpania
(2016)
02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas;; /97/; magazyn
03:55 Gintrowski; film
dokumentalny; Polska
(2015)

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 130
ed. 3; teleturniej
05:55 Na dobre i na złe; odc.
726 Mój przyjaciel, mój
wróg; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;;
/14/; magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 192
„Skalpel”; 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 (260)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc.
87 „O szkole i kobietach”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
1976; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 131
ed. 3; teleturniej
13:15 Cena miłości; odc.
113; serial; Turcja (2011)
14:05 Na dobre i na złe; odc.
726 Mój przyjaciel, mój
wróg; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 7 Mroczna
przeszłość; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 388
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2400;
teleturniej
17:15 Łzy Cennet; odc. 89;
serial obyczajowy; Turcja
(2017)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.XII;
odc. 235 „Małe
przyjemności” sezon 12;
serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 22;
serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1976; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
1977; serial obyczajowy
TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 22; serial
obyczajowy; USA (2017)
21:40 Wszystko zostaje w
rodzinie; komedia; Kanada
(2005); reż.:Niall Johnson;
wyk.:Rowan Atkinson,
Kristin Scott-Thomas,
Patrick Swayze, Maggie
Smith, Emilia Fox
23:25 Na sygnale; odc. 214
„Polowanie na małpy”;
serial fabularyzowany TVP
23:55 Bez pamięci; komedia;
USA (2001)
01:30 Rani; odc. 8 Markiza;
serial kostiumowy; Francja
(2015)
02:35 Art Noc – Koncert
Noworoczny z Wiednia
2019; cz. 2

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(788) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(789) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (50) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (813)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (94) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (760)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2797) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (686)
serial paradokumentalny.
Zapracowana Helena
zauważa, że jej syn Filip
już od kilku dni nie pojawił
się w domu. W końcu
znajduje chłopaka...
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (149)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (79) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2798) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda; magazyn
informacyjny
19:30 Świat według
Kiepskich (359) serial
komediowy. Najnowsze
przygody mieszkańców
kamienicy przy ulicy
Ćwiartki…
20:10 Inna kobieta; komedia,
USA 2014. Zdradzane
kobiety mówią dość
beztroskiemu
bawidamkowi i łączą siły
w zemście.
22:25 Ślad (5) serial
kryminalny. Pod jednym z
garaży pogrzebano ciała
czterech kobiet. Do
policjantów zgłasza się
świadek, chory
psychicznie, który twierdzi,
że widział mnicha...
23:30 I że cię nie opuszczę;
melodramat, Francja/
Kanada/Niemcy/USA/
Australia/Wielka Brytania/
Brazylia 2012
1:35 Chirurdzy (129) serial
obyczajowy
2:30 Chirurdzy (130) serial
obyczajowy
3:35 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,...

TVN
05:10 Uwaga! (5549) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
14 (15) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry
TVN (2367) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (633) program obyczajowy
12:00 Szpital (475) program obyczajowy.
35-letni Wojciech Lędzicki
poparzył się ratując z
płonącego domu córkę
swojej partnerki. 8-latka
również jest na oddziale,
dziewczynka ma niewielkie
poparzenia, ale zatruła się
tlenkiem węgla.
Mężczyzna jest w ciężkim
stanie…
13:00 Szkoła (376) program
14:00 19 + (316) - program
14:30 19 + (317) - program
15:00 Kuchenne rewolucje
15 (4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (377) program
17:00 Szpital (476) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (634) program obyczajowy
19:00 Fakty (7680) informacje
19:35 Sport (7663) informacje
19:45 Pogoda (7660) informacje
19:49 Raport smogowy poznaj kolory powietrza
(53/90) - informacje
19:50 Uwaga! (5550) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
17 (2806) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (128) program
21:30 Kuchenne rewolucje
16 (9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Był sobie chłopiec komedia, Wielka Brytania/
USA/Francja/Niemcy 2001.
Dobiegający czterdziestki
Will (Hugh Grant)
prowadzi beztroskie życie
kawalera. Dzięki
pieniądzom jakie zostawił
mu ojciec nie musi
martwić się o pracę.
Podrywa dziewczyny, ale z
żadną nie chce się związać
na stałe. Wszystko się
zmienia, kiedy Will poznaje
dwunastoletniego
Markusa, samotnego i
nieszczęśliwego…
00:30 MasterChef 7 (7/14) program rozrywkowy
02:05 MasterChef 7 (6/14) program rozrywkowy
03:35 Moc Magii(TVN
noc) (360) - program
04:55 Nic straconego

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 16
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 132
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 83
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
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 1998
14:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 135
15:00 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
15:30 112: na każde
wezwanie; serial
fabularny, Niemcy 2008
16:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
17:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 84
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 85
20:00 Taxi 2; akcja, Francja
2000. Japoński minister
obrony kraju odwiedza
Francję
21:45 Straszny film 3;
komedia, USA, Kanada
2003. Cindy to reporterka
zajmująca się tropieniem
zjawisk paranormalnych.
Jej zainteresowanie pada
na tajemnicze kręgi na
polu byłego pastora.
Wkrótce za sprawą
tajemniczej kasety umiera
też Brenda (Regina Hall) najlepsza przyjaciółka
Cindy…
23:15 Żyleta; akcja, USA
1996
01:15 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 19
01:50 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 20
02:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:35 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:15 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 22
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 23

TVP SERIALE
05:50 Korona królów; odc.
91; telenowela TVP
06:20 Na sygnale; odc. 186
„Ryzykowna gra”; serial
fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 187
„Wzorowy ojciec”; serial
fabularyzowany TVP
07:30 U Pana Boga w
ogródku; odc. 6/12; serial
komediowy TVP
08:20 M jak miłość; s.I; odc.
962; serial TVP
09:20 Komisarz Alex; s.XII;
odc. 144 - Intruz; serial
kryminalny TVP
10:10 Rodzinka.pl; odc. 251
„Estetycznie i higienicznie”
sezon 13; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 252
„Kalejdoskop” sezon 13;
serial komediowy TVP
11:15 Ja to mam szczęście!;
odc. 49; serial TVP
11:45 Ranczo; s.VIII; odc.
101 - Grecy i Bułgarzy;
serial obyczajowy TVP
12:45 Ranczo; s.VIII; odc.
102 - Jedźmy, nikt nie
woła; serial obyczajowy
TVP
13:40 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 114 Zbrodnia na
pierwszą stronę; serial
kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 115 Daleki krewny;
serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc.
204 - Marzenie Krzysia
16:25 Na sygnale; odc. 187
„Wzorowy ojciec”; serial
fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VIII; odc.
103 - Nie rzucaj ziemi,
skąd twój ród; serial
obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VIII; odc.
104 - Wielkie otwarcie;
serial obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 50; serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 116 Pluskwa; serial
kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.VI;
odc. 71 - Śmierć w
muzeum; serial
kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.IX; odc. 105
- Nowe wyzwania; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.IX; odc. 106
- Bardzo krótkie kariery;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; s.IX;
odc. 117 Muzycy; serial
kryminalny TVP
00:15 07 zgłoś się; odc.
19/21; serial TVP
01:50 Nowa; odc. 12; serial
TVP
02:45 U Pana Boga w
ogródku; odc. 6/12; serial
komediowy TVP
03:40 M jak miłość; s.I; odc.
962; serial TVP
04:40 Rodzinka.pl; odc. 251
sezon 13; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada - odc 2468;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Wieprzowina
07:45 Muzyka łączy
pokolenia – Piotr
Szczepanik i Maciej
Maleńczuk
08:35 Prywatne życie
zwierząt (odc. 1) - Maczo
w zwierzęcej skórze;
reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 356
ed. 5; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (14) - Kierowca
i taksówkarz
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /71/ - „Aleja
gwiazd” - Zdzisława
Sośnicka
10:55 Familiada - odc 2468;
teleturniej
11:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /19/ „Zegarmistrz światła” Tadeusz Woźniak
11:45 Like a magic –
Magiczny świat Luca;
/29/; Francja (2016)
12:20 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Kabaret Ani Mru
Mru - 1-2
14:20 Muzyka łączy
pokolenia – Reni Jusis i
Ewa Bem
15:05 Mariolka Prawdę ci
powie
15:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Koncert Gwiazd
Festiwalu Piosenki
Kabaretowej O.B.O.R.A.
16:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (1-2)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Kaczka
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; odc. 30
- W drodze do Himba; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 31 Szwecja
„Skania” (114)
19:55 Magiczny świat Luca;
/30/; Francja (2016)
20:35 Muzyka łączy
pokolenia – Andrzej
Rosiewicz i Krzysztof K.
A. S. A Kasowski
21:25 Kabaretowy Klub
Dwójki (19) - Gwiazdy,
kosmos
22:25 Kierunek Kabaret; /64/
- Świat i przyległości
23:25 Dzięki Bogu już
weekend s.I (9)
00:35 Koło fortuny; odc. 355
ed. 5; teleturniej
01:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole; /1-2/
02:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole; /2/
03:25 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowe
Przeboje Lata (1)
04:25 Rozrywka Retro –
Nareszcie razem - recital
Maryli Rodowicz i Urszuli
Sipińskiej

TVN7
05:15 Ukryta prawda (443) program obyczajowy
06:15 Sąd rodzinny (201) program sądowy
07:15 Szpital (185) program obyczajowy
08:15 Diagnoza 2 (10/13) serial
09:15 Gotowe na wszystko II
(1/24) - serial, USA
10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (248) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (202) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (24/116) program sądowy
14:55 Szpital (186) program obyczajowy
15:55 Diagnoza 2 (11/13) serial
16:55 Gotowe na wszystko II
(2/24) - serial, USA.
Susan dowiaduje się, z
kim spotyka się Edie.
Czeka ją niemiła
niespodzianka.
Tymczasem Lynette wraca
do pracy, zostawiając dom
i dzieci pod opieką Toma.
Niestety plan okazuje się
dobry wyłącznie w teorii.
Teściowa Bree, Phyllis w
bardzo melodramatyczny
sposób opłakuje zmarłego
syna, czym doprowadza
synową do szału. Carlos
ma nietypową prośbę do
Gabrielle…
17:55 Brzydula (141/180) serial obyczajowy
18:25 Brzydula (142/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (249) program obyczajowy
20:00 Tam i z powrotem komedia, USA 2015
22:05 Oszuści (2/10) - serial,
USA
23:00 Wróg publiczny - film
sensacyjny, USA 1998.
Młody prawnik Robert
Clayton Dean (Will Smith)
wchodzi w posiadanie
kasety wideo, na której
zarejestrowane zostało
zabójstwo wpływowego
kongresmana. Z nagrania
wynika, że w zbrodni brał
udział urzędnik Agencji
Bezpieczeństwa
Narodowego (NSA)
Thomas Brian Reynolds. Z
dnia na dzień życie Deana
zmienia się: traci pracę,
jego karty kredytowe
przestają mieć pokrycie,
żona (Regina King) każe
mu opuścić dom, a agenci
NSA depczą mu po
piętach…
01:45 Moc Magii (TVN7
noc) (364) - program
03:55 Druga strona medalu
2 (7) - talk show. Izabela
Małysz
04:30 Druga strona medalu
3 (1/8) - talk show.
Mariola Gołota

TVN STYLE
05:45 Ostre cięcie 5 (2/10) program
06:30 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 2 (3/9) - program
07:00 Ugotowani 8 (3) program kulinarnorozrywkowy
07:35 Ugotowani 8 (4) program kulinarnorozrywkowy
08:10 Apetyt na miłość 2
(1/10) - program
rozrywkowy
09:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 2 (4/6) - reality
show
09:55 Sablewskiej sposób
na modę 8 (11/12) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (3/13) - program
rozrywkowy
11:40 Kuchenne rewolucje
10 (5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
13:25 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
rozrywkowy
14:10 Misja ratunkowa
(4/10) - program
14:55 Misja Pies (3/12) program
15:25 Misja Pies (4/12) program
15:55 Zwalczyć nadwagę
16:55 Co nas truje 2 (1/12) program lifestylowy
17:40 Kuchenne rewolucje
12 (11/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:40 Sablewskiej sposób
na modę 5 (4/13) program rozrywkowy
19:25 Ugotowani 8 (5) program
20:00 Ugotowani 8 (6) program
20:30 W czym do ślubu? 2
(4/10) - reality show
21:05 W czym do ślubu 4
(5/12) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (1/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 16 (6/22)
- magazyn
23:00 SOS - Sablewska od
stylu 2 (3/12) - program
23:45 Zaskocz mnie! 2
(5/10) - program
00:20 Gwiazdy prywatnie 3
(5/8) - program
00:50 Rosyjski Projekt Lady
2 (7/16) - program
rozrywkowy
02:40 W roli głównej –
Karolina Korwin
Piotrowska (4/6) - talk
show
03:10 W roli głównej –
Maciej Musiał (4/6) - talk
show
03:40 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 4 (15) magazyn
04:40 Wiem, co jem 2 (15) magazyn

TVP SPORT
05:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/4F
11:05 Biegi narciarskie - PŚ
- Tour de Ski - Val di
Fiemme - 9 km dow.
kobiet pod górę
12:05 Piłka nożna - Puchar
Włoch - Podsumowanie
14:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/4F
15:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/4F
17:30 Hokej na lodzie - PHL,
37.kolejka: JKH GKS
Jastrzębie - Comarch
Cracovia Kraków
20:05 PN - Puchar Włoch
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Retro TVP Sport
00:30 Hokej na lodzie - NHL
- skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
(48): New Jersey Devils Toronto Maple Leafs
04:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney: 1/2F

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn: 1.
liga; mecz: MKS Ślepsk
Suwałki - KPS Siedlce
8:30 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
#Volley Wrocław - E.
Leclerc Radomka Radom
11:00 Magazyn narciarski
11:40 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
DPD Legionovia
Legionowo - Chemik
Police
14:20 Biatlon: Zawody
Pucharu Świata w
Oberhofie; bieg sprinterski
kobiet
16:00 Puncher Extra Time;
magazyn sportów walki
17:00 7. strefa; magazyn
siatkarski
18:30 Siatkówka mężczyzn:
1. liga; mecz: UKS
Mickiewicz Kluczbork Stal Nysa
21:00 Gala Mistrzów Sportu
2019; widowisko
23:00 Sporty walki: UFC on
Fox: Lawler vs. Brown;
walka: Joanna Jędrzejczyk
- Juliana Lima
23:30 Sporty walki: UFC
Fight Night: Werdum vs.
Tybura; waga ciężka:
Marcin Tybura - Fabricio
Werdum
0:30 Sporty walki: UFC Fight
Night: McGregor vs.
Brandao; waga piórkowa:
Conor McGregor - Diego
Brandao
1:00 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
#Volley Wrocław - E.
Leclerc Radomka Radom

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (2) serial
przygodowy. Pierwsza
seria przygód nastolatki
Buffy Summers. Jako
Pogromca musi stawić
czoła demonom i
wampirom. Pomagają jej
przyjaciele.
7:05 Turbo Fast (24) serial
animowany
7:35 Turbo Fast (25) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (8)
reality show. 40-letnia
pani Monika sama
wychowuje nastoletnią
Agnieszkę.
Zdiagnozowano u niej
nowotwór. Kobieta
mieszka z córką w starym
domu. Katarzyna
Dowbor...
9:00 Septagon (3) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia (7)
reality show. W programie
zostało już tylko siedmiu
najlepszych uczestników.
Z drużyny Niebieskiej i
Czerwonej Wojciech
Modest Amaro tworzy
jedną - Czarną....
11:30 Benny Hill (10);
program rozrywkowy
12:00 Buffy, postrach
wampirów (3) serial
przygodowy
13:00 Detektywi w akcji
(100) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci
(457) serial obyczajowy
16:00 Maria z przedmieścia
(86) telenowela
17:00 Światło twoich oczu
(86) telenowela
18:00 Septagon (4) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(458) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (232) serial
kryminalny
21:00 Champion 2; dramat
sensacyjny, USA 2006
23:05 Tuż przed tragedią (4)
serial dokumentalny. W
programie analizowane są
przyczyny wybranych
tragedii. Każdą katastrofę
poprzedza seria wydarzeń,
które potrafią zmienić bieg
historii.
0:05 Tuż przed tragedią (5)
serial dokumentalny
1:05 Trampolina (4);
program rozrywkowy
2:05 Polityka na ostro;
program publicystyczny
3:00 Disco Polo Life;
program muzyczny
4:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:00 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 10
stycznia; felieton
06:50 Dziennik telewizyjny 10.01.1989
07:30 Korona królów; odc.
87; telenowela TVP
08:05 Korona królów; odc.
88; telenowela TVP
08:35 Reportaż; cykl report.
08:50 Film dokumentalny
09:25 Historia Polski –
Tońko, czyli legenda o
ostatnim baciarze; film
dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku –
Pucz Janajewa; cz. 2; cykl
dokumentalny
11:05 Planeta dinozaurów –
Nowe olbrzymy; odc. 1/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
12:10 Lalka; odc. 7/9 - Ciąg
dalszy pamiętnika starego
subiekta; serial TVP
13:40 Genialne wynalazki;
odc. 1/4; film dokum.;
Wielka Brytania (2013)
14:45 Life – Życie; cz. 2.
Gady i płazy; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
15:45 Odkryć tajemnicę –
Piramida Cheopsa; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)
16:45 Historia Polski –
Legenda 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK; film
dokumentalny
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Na progu
tajemnicy
18:15 Taśmy bezpieki –
Walka o prawdę o
zbrodni katyńskiej
18:45 Kuchnia polska; odc.
3/6; serial TVP
20:00 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 4/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
21:10 Jedwabny szlak; 1/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
22:05 Spór o historię –
Władcy polscy:
Władysław I Łokietek;
debata
22:45 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia dyrektorki
internatu dla starców i
inwalidów w Proszkowie
23:25 Słynne jednostki
specjalne; odc. 8/10;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
00:20 Sensacje XX wieku –
Tunele wojny; cz. 1; cykl
dokumentalny
00:50 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny - polityka; cz. 3;
cykl dokumentalny
01:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Na progu
tajemnicy
01:50 Dziennik telewizyjny 10.01.1989

