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Trzej Królowie

Dzień Trzech Króli (6 stycznia) jest świętem
Objawienia Boga światu. Był obchodzony już
w III wieku na pamiątkę hołdu, który Trzej Królowie – Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. W darze przynieśli ze sobą: złoto
- symbol władzy królewskiej, kadzidło- symbol
boskości i mirrę – zapowiedź męki. Wydarzenie
to opisano w Ewangelii św. Mateusza.
Wbrew obiegowym opiniom litery K+M+B,
które zapisujemy tego dnia poświęconą kredą
na drzwiach domów nie odnoszą się do imion
Trzech Króli – Kacpra, Melchiora i Baltazara,
lecz pochodzą od pierwszych liter łacińskiego zdania „ Christus Mansionem Benedicat”
- „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.
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Dane ujawnione

Kilka tysięcy gwałcicieli i pedofilów
Dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są w pełni
jawne. Zostały zamieszczone
w internecie, w ogólnodostępnej części Rejestru Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym. Wśród przestępców jest
trzech, którzy urodzili się
w Częstochowie.

wane). Jawne też są między innymi informacje o rodzaju, dacie
i miejscu przestępstwa każdej
z tych osób.

Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać
przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
a także instytucji zajmujących
się opieką nad dziećmi.

768 sprawców w Rejestrze
publicznym
W części ogólnodostępnej
znalazły się imiona i nazwiska
oraz fotografie 768 osób. To
głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach
poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze
szczególnym okrucieństwem.
Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października
2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek
przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia)

i zostali uprzednio skazani na
karę pozbawienia wolności bez
warunkowego zawieszenia jej
wykonania.

Rządowy pomysł

W Rejestrze publicznym zamieszczone są informacje, w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te osoby.

Muszą one – pod groźbą kary
aresztu – zawiadamiać policję
o każdej zmianie miejsca pobytu
(dane są na bieżąco aktualizo-

2614 nazwisk w Rejestrze
z dostępem ograniczonym
Druga część rejestru – z ograniczonym dostępem – zawiera
2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli
się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października
2017 r. na osobach w wieku 1518 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast
w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października
2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy
posługiwali się pornografią na
szkodę nieletnich. W tej części
rejestr jest bardzo szczegółowy.
Zawiera m.in. PESEL skazanych
i adresy ich zameldowania.
Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani
sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują
w rejestrze. Jeśli tak – nie będą
mogli przyjąć ich do pracy. Za
niedopełnienie tego obowiązku
grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie
niższej niż 1000 zł.
Ciąg dalszy na str. 3

Biegli sprawdzą

Zmiany w prawie

słuszna?

i projektantów

Bilet wstępu do Czy decyzja o wydaniu Nowe zasady
homologacji była
dla inwestorów
centrum miasta?
Nawet 30 zł możemy wkrótce zapłacić za
wjazd do centrum miasta. Niemożliwe? A jednak... Pod koniec ubiegłego roku rząd przyjął
projekt ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, którego celem jest rozwój w
Polsce rynku pojazdów elektrycznych. Daje on
samorządom możliwość pobierania opłat od
kierowców wjeżdżających do centrum miast.
„Bilet wstępu” może kosztować nawet 30 zł
dziennie!
Projektowana ustawa przewiduje możliwość
wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać
tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (energią elektryczną, gazem
ziemnym). Wprowadzenie stref nie będzie
obligatoryjne. Rząd twierdzi jednak, że
może ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach.
Ciąg dalszy na str. 3

Dochodzenie dotyczące pożaru autobusu hybrydowego wciąż trwa. Nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi,
dlaczego pojazd spłonął. Z uwagi na wagę i zawiłość
sprawy, przedmiotowe postępowanie zostało przejęte
do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w
Częstochowie.
Wadliwie działająca instalacja elektryczna napędu hybrydowego była przyczyną pożaru miejskiego autobusu – tak
stwierdził biegły w prowadzonym w tej sprawie postępowaniu.
Przypomnijmy, 28 kwietnia w godzinach popołudniowych
w jednym z autobusów hybrydowych wybuchł pożar. Pojazd
doszczętnie spłonął. Do zdarzenia doszło przy ulicy Legionów. W związku z zaistniałą sytuacją Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie postanowiło wycofać
autobusy marki Solbus z eksploatacji. Na polecenie Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe, policja wszczęła
dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia pożaru
zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób.
Ciąg dalszy na str. 5

Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania to
25 metrów kwadratowych, możliwość połączenia
aneksu kuchennego z pokojem dziennym w kawalerkach oraz większa szerokość dla stanowiska postojowego dla samochodu osobowego – między innymi takie reguły wprowadziła nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany dotyczące budowy mieszkań obowiązują od 1 stycznia.

Większa powierzchnia minimalna mieszkania
Nowelizacja rozporządzenia ustala minimalną powierzchnię użytkową, jaką musi mieć mieszkanie, na
poziomie 25 m2. Jednocześnie zrezygnowano ze sztywnych przepisów określających minimalne wymiary lub
powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego.
Ciąg dalszy na str. 3
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Jak korzystać z rejestrów
Rejestr publiczny jest w całości
jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez
konieczności rejestrowania się na
stronie i logowania. Strona umożliwi
wyszukiwanie danych po nazwisku
albo nazwie miejscowości.
– Aby uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym, osoby i instytucje uprawnione muszą zarejestrować konto na stronie rejestru
- wypełnić odpowiedni formularz.
Muszą też dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Założenie konta
i uzyskanie informacji z rejestru są
bezpłatne – tłumaczy wiceminister
sprawiedliwości Michał Woś.
Przedstawiciele organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości mają
wgląd do wszystkich danych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem
ograniczonym. Natomiast dyrektorzy
szkół, a także np. organizatorzy wypoczynku dla dzieci, mogą dowiedzieć się jedynie, czy osoba, którą
chcą przyjąć do pracy, znajduje się
w rejestrze.
Przewidziana została również możliwość sprawdzenia, czy ktoś widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym przez każdą indywidualną osobę (w tym skazanego). Warunkiem
jest zarejestrowanie się na stronie
i dysponowanie kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpi-

3.

Zmiany w prawie

Kilka tysięcy
gwałcicieli
i pedofilów
Dokończenie ze str. 1
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Nowe zasady dla
inwestorów i projektantów
Dokończenie ze str. 1

sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W trybie tym można
sprawdzić tylko i wyłącznie samego
siebie.
Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym weszła w życie 1 października
ubiegłego roku. Od tego dnia dane
sprawców najpoważniejszych przestępstw na tle seksualnym są dostępne w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast w związku
z ustawowymi gwarancjami, przewidującymi możliwość wystąpienia
z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze publicznym, do końca ubiegłego roku nie
było w nim żadnych danych. Wiązało
się to z tym, że przestępcy, którzy zostali prawomocnie skazani za czyn
popełniony przed wejściem w życie
ustawy, mogli wystąpić do sądu
z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia ich danych w Rejestrze publicznym i należało dopełnić związanych z tym terminów.
Teraz dane sprawców będą trafiać
do odpowiednich rejestrów bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroków i rozpoznaniu na bieżąco wniosków o wyłączenie.
Przyjęte zmiany w prawie zakładają także, że sądy muszą obligatoryjnie orzekać zakaz wykonywania zawodu i działalności związanej z wychowaniem, edukacją i opieką nad
dziećmi wobec pedofilów. Dotąd mogły, ale nie musiały tego czynić.
kg

Uwaga nauczyciele!

Celem tych zmian jest wprowadzenie większej swobody projektowania i aranżacji
mieszkań, przy jednoczesnym zachowaniu
właściwego standardu ich użytkowania.
Zmieniono również przepisy determinujące wyposażenie kuchni, konieczność zapewnienia miejsca na pralkę automatyczną w łazience oraz brak możliwości zaprojektowania
aneksu kuchennego połączonego z pokojem
w mieszkaniu jednopokojowym (po zmianach na przykład w kawalerkach aneks kuchenny będzie mógł być włączony do pokoju
dziennego).

Budowa na granicy działki
Budynek zlokalizowany na granicy działki
może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją
o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Budowa nowego budynku przylegającego do ślepej ściany stojącej na granicy
działki jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1
stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy,
a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak
to miało miejsce dotychczas. Zmiany pozwalają również - przy spełnieniu określonych
warunków - na sytuowanie budynków w odległości: - 4 m od granicy lasu w przypadku gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce, - bezpośrednio przy granicy
lasu – gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja.
Dotychczasowe przepisy dotyczące sytuowania takich budynków obligowały do zachowania odległości co najmniej 12 m od
granicy z lasem. Dzięki nowym regulacjom
jest możliwość uzyskania pozwolenia na budowę, np. budynku usytuowanego w granicy
lasu bez konieczności uzyskiwania odstęp-

stwa od warunków technicznych.

Stanowiska postojowe dla samochodów
W nowelizacji po raz pierwszy wprowadzono zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy
działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne
wymiary tych stanowisk.
W rozporządzaniu zwiększono również
szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ponadto
ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany
w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od
ogłoszenia (9 grudnia 2018 r.).
Dodatkowo, mając na względzie charakter
zabudowy jednorodzinnej, dopuszczono
w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się
z jednego albo dwóch stanowisk postojowych
dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków
mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami.
Ułatwienia dla rodziców – przewijaki
i miejsca do karmienia dzieci
Wprowadzono obowiązek zapewnienia
w nowych budynkach gastronomii, handlu
lub usług, a także stacji paliw, spełniających
odpowiednie kryteria, pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci. To element prorodzinnej polityki rządu.

kg

Tymczasowo aresztowany

Po urlop zdrowotny do Zaatakował, bo nie spodobała mu się
narodowość
lekarza medycyny pracy

1 stycznia nastąpiły zmiany
w przepisach dotyczących
urlopów zdrowotnych dla nauczycieli. Teraz na urlop dla
poratowanie zdrowia kieruje
lekarz medycyny pracy, a nie
jak dotychczas pierwszego
kontaktu.
Na urlop zdrowotny decyduje się
coraz więcej pedagogów, większość
z nich skarży się na schorzenia
dróg oddechowych.
Urlop na poratowanie zdrowia
przysługuje nauczycielowi po prze-

pracowaniu 7 lat w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.
Jednorazowo urlop nie może
przekroczyć roku. O jego przyznaniu
od 1 stycznia decyduje lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas,
pierwszego kontaktu. Na samo badanie lekarskie kieruje natomiast
dyrektor szkoły.
Nauczyciel w ciągu całej kariery
zawodowej może trzykrotnie wystąpić o 12-miesięczny urlop dla poratowania zdrowia.

Bilet wstępu do
centrum miasta?
Za wjazd do strefy czystego
transportu użytkownicy pojazdów
samochodowych spalinowych będą ponosić opłaty. Będą one dochodem gminy. Obszar takiej strefy zostanie oznaczony znakami
drogowymi. Opłata za wjazd do
strefy czystego transportu (bez
względu na czas jaki pojazd będzie w niej przebywał) będzie mogła wynosić nawet 30 zł dziennie.
Rada gminy będzie mogła też
zwolnić z przyjętych ograniczeń

Kilka dni temu oficer dyżurny z komisariatu III w Częstochowie otrzymał informację o
ataku na obywatela Indii.
36-latek zaczepił obcokrajowca
przed jednym z bloków. Zażądał od niego 2 złotych. Kiedy

dotyczących wjazdu do strefy czystego transportu. Każda osoba,
która nie będzie przestrzegać
ograniczeń w dostępie do strefy
czystego transportu, może zostać
ukarana grzywną do 500 zł. Strefy czystego transportu będą obowiązywały całą dobę.
Projekt ustawy umożliwiającej
wprowadzenie takich opłat przyjął
rząd. Teraz trafi on do Sejmu. Jak
twierdzi ministerstwo energii,
przepisy mogą wejść w życie już
wiosną tego roku.
kg

nie otrzymał pieniędzy, stał się
agresywny. Zaczął go obrażać
używając wulgaryzmów. Po
chwili kopnął go przez co obywatel Indii przewrócił się na
ziemię. Ofiara ataku szybko
pozbierała się i uciekła do pobliskiego sklepu. 36-latek
chcąc dostać się do środka,
wybił szybę w drzwiach sklepowych.
Mężczyzna został zatrzymany. Badanie wykazało w jego

organizmie 2,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu, z policyjnej celi został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej
Częstochowa-Północ, gdzie
usłyszał zarzuty gróźb karalnych i znieważenia na tle narodowościowym oraz usiłowania
rozboju i zniszczenia mienia.
Częstochowski sąd zastosował
wobec oskarżonego tymczasowy areszt.
kg

Julka, Antek i ...

ek

Rządowy pomysł

Dokończenie ze str. 1

Częstochowski sąd tymczasowo aresztował 36-latka, który podejrzewany jest
o atak na obywatela Indii.
Powód? Narodowość.

W rytmie Mendelssohna
W 2017r. z marszem Mendelssohna w nowy etap życia
wkroczyło 1150 par. Przybyło nam także 2787 najmłodszych obywateli miasta.
Na zawarcie związku małżeńskiego w minionym roku
zdecydowało się 1150 par. Częściej zawieraliśmy śluby wyznaniowe niż cywilne. 614 par
powiedziało sobie sakramentalne „ tak” w kościele. Natomiast
536 zawarło związek małżeński
w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Od 2015 r. uroczystości ślubne
można zorganizować w miejscu
szczególnie ważnym dla narze-

czonych, np. w ulubionej restauracji lub ogrodzie. Moda na
śluby w plenerze przyszła do
nas ze Stanów Zjednoczonych.
Takich ślubów częstochowski
USC udzielił pięć.
Częstochowianie pobierali się
także poza granicami Polski.
Najczęściej w Wielkiej Brytanii,
Stanach Zjednoczonych i na
Ukrainie. 20 związków małżeńskich częstochowianie zawarli z
obywatelami Ukrainy, Turcji,
Iraku, Rumunii, Niemiec, Hiszpanii, Armenii, Szwajcarii, Mołdawii oraz Włoch.
W ubiegłym roku powitaliśmy 2787 najmłodszych oby-

wateli miasta. To o 49 noworodków więcej niż w roku poprzednim. 52 % ogólnej liczby urodzeń stanowią chłopcy. Nie zawsze jednak po ślubie rodzą się
dzieci. Co piąta para, która doczekała się potomstwa, nie zalegalizowała swojego związku.
W rankingu najczęściej wybieranych imion męskich prym
dzierży Jakub (82), który nieznacznie wyprzedza Antoniego
(80), Filipa (64), Aleksandra
(60) i Szymona (51). W czołówce imion żeńskich znajdują się
Julia (75), Zuzanna (66), Lena
(63), Hanna (62) i Maja ( 60).
Elżbieta Kupczak
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- Dochodzenie dotyczyło
także dopuszczenia do ruchu autobusu w stanie bezpośrednio zagrażającym
bezpieczeństwu w ruchu lądowym – mówi prokurator
Tomasz Ozimek, rzecznik
Prokuratury Okręgowej w
Częstochowie.
Na miejscu zdarzenia
przeprowadzono oględziny
pojazdu z udziałem biegłego
ds. pożarnictwa oraz zabezpieczono dokumentację dotyczącą autobusu. Ponadto
przesłuchano w charakterze świadków kierowcę pojazdu i kierownika działu
autobusowego MPK w Częstochowie.
Z opinii wydanej przez
biegłego ds. pożarnictwa
wynikało, że przyczyną pożaru była wadliwie działająca instalacja elektryczna
napędu hybrydowego.
W postępowaniu Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe zasięgnęła
opinii Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Wielkie odliczanie
do Finału

Politechniki Warszawskiej,
celem ustalenia czy autobusy hybrydowe Solbus są
pojazdami o prawidłowej
konstrukcji technicznej. - Z
wydanej opinii wynika, że
na zaistnienie pożaru mogło mieć wpływ niedostateczne zabezpieczenie przewodów elektrycznych na
dachu pojazdu. Ponadto
według biegłego przebadany autobus hybrydowy Solbus nie spełnia norm wytwarzanego hałasu zewnętrznego w czasie pracy
– wyjaśnia prokurator Ozimek.
Z uwagi na wagę i zawiłość sprawy, przedmiotowe
postępowanie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę
Okręgową w Częstochowie.
W trakcie dalszego postępowania Prokuratura Okręgowa w Częstochowie będzie dokonywała ustaleń w
zakresie prawidłowości procesu wydania świadectwa
homologacyjnego pojazdu.
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Akcji charytatywnych jest
wiele. Nie ma jednak drugiej takiej, jak ta zainicjowana przed
przeszło dwudziestoma laty
przez Jurka Owsiaka. Rokrocznie w jedną, styczniową niedzielę, nasz kraj – za sprawą finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – zalewa fala czerwonych serduszek. Nie inaczej będzie 14 stycznia.
– W najbliższym Finale skupimy
się na pozyskaniu wsparcia dla
podstawowych oddziałów neonatologicznych – mówi Jurek Owsiak,
prezes zarządu WOŚP - Wybór celu Finału to każdego roku najtrudniejsza decyzja, jaką musi podjąć
zarząd naszej Fundacji. Przez cały
czas napływają do nas sygnały i informacje o tym, jakie są braki w
szpitalach, jakie dziedziny medycyny wymagają pilnej interwencji.
Piszą do nas lekarze, personel medyczny, autorytety w świecie medycyny, ale często także pacjenci i
rodzice dzieci leczonych w szpitalach. Potrzeby są ogromne, a my,
wybierając temat każdej zbiórki,
musimy być pewni, że przy pomyślnym wyniku Finału uda nam
się postawione cele zrealizować. A
to nie jest łatwe – wszyscy zwłaszcza w ostatnich dniach widzimy, z
jak wieloma bolączkami boryka się
dziś cały system ochrony zdrowia

Podsumowanie roku 2017

Jasna Góra w liczbach
Cztery miliony pielgrzymów odwiedziło w roku 2017 Jasną Górę. W 216
ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło
udział w sumie 811 tys. 310 osób.
Najliczniejsze pielgrzymki to: Rodzina
„Radia Maryja”, Odnowa w Duchu Świętym, Rolnicy, Anonimowi Alkoholicy, Ludzie Pracy, Motocykliści, Koła Żywego Różańca, Szkoły im. Jana Pawła II, Leśnicy,
Nauczyciele, Amazonki, Kolejarze, Energetycy, Legion Maryi, Małżeństwa i Rodziny,
Górnicy, Akcja Katolicka, Służba Zdrowia,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Bankowcy, Wodociągowcy, Rzemiosło, Arcybractwo Straży Honorowej, Pszczelarze.
Po raz pierwszy przybyły: Pielgrzymka
Zakonu Rycerzy i Szpitalników świętego
Łazarza z Jerozolimy oraz 1. Ogólnopolska
Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 76 krajów świata. Oprócz polskich
kardynałów, arcybiskupów i biskupów,
przybyło 28 hierarchów z 18 państw świata. Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawowali 68.359 razy. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom
32.755 godzin służąc w konfesjonale. Poza
tym rozdzielono 2.832.000 komunii. Na
Jasnej Górze sakramentalne „tak” wypowiedziało 38 par. Ochrzczono 68 dzieci.

Najważniejsze wydarzenia

l Na Jasnej Górze trwał Jubileuszowy Rok

300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej koronami papieża Klemensa XI. Wydarzenie to miało to miejsce 8 września 1717 roku. Jubileuszowy
Rok Koronacji obchodzony był na Jasnej
Górze i w całym kościele w Polsce, a także wśród Polonii na całym świecie.
l Papież Franciszek ofiarował dla Jasnej
Góry szczególny dar - przywilej odpustu
zupełnego dla pielgrzymów jasnogór-
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skich w Jubileuszowym Roku 300-lecia
koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.
l Główne obchody jubileuszu 300-lecia
koronacji Cudownego Obrazu odbyły się
na Jasnej Górze z 26 sierpnia z udziałem
Episkopatu Polski, władz państwowych
– prezydenta Andrzeja Dudy, premier
Beaty Szydło, marszałków Sejmu i Senatu, parlamentarzystów i ponad 100 tys.
wiernych.
l W dniu centralnych obchodów jubileuszu, 26 sierpnia wieczorem, odbyło się
widowisko multimedialne „Jasna Góra –
polska Kana” pod dyrekcją Marcina Pospieszalskiego i w reżyserii Bolesława Pawicy, z udziałem pół tysiąca artystów.
l Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił
także nowe korony na Cudowny Obraz
Matki Bożej. Są one repliką diademów
ofiarowanych przez papieża Klemensa XI
trzysta lat temu. Korony zostały nałożone na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej
28 lipca, w pierwszą rocznicę pielgrzymki papieża Franciszka na Jasną Górę.
Korony wykonał Michele Affidato, mistrz
złotnictwa z Crotone we Włoszech.
l Po gruntownym remoncie i renowacji,
została poświęcona Kaplica Najśw. Sakramentu – Kaplica św. Piusa X, znajdująca się w jasnogórskim Wieczerniku.
Służy ona do przechowywania Najświętszego Sakramentu, udzielanego wiernym
na Jasnej Górze;
l Na Jasnej Górze trwają szeroko zakrojone prace remontowo-konserwatorskie.
Zakres działań obejmuje m.in. część Kaplicy Cudownego Obrazu, Salę Papieską
i jasnogórskie Wały. Większość środków
pochodzi z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury”. Trwa również
remont elewacji wieży jasnogórskiej.
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w Polsce – dodaje Owsiak.
Neonatologia była celem Finałów
WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844
urządzenia medyczne za łączną kwotę 121 909 333,39 PLN. Rodzice najmniejszych pacjentów
mogą dziś, w razie potrzeby, liczyć
na gotowość do pracy 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do resuscytacji noworodków czy 344
kardiomonitorów.
W większości oddziałów neonatologicznych sprzęt od Orkiestry
stanowi podstawę nowoczesnego
wyposażenia. Ta dziedzina medycyny była ostatni raz kompleksowo
wspierana przez Fundację WOŚP
po 21. Finale (styczeń 2013 roku). Od tego czasu nastąpił znaczący rozwój nowoczesnych technik leczenia i opieki nad noworodkami i wcześniakami. Dlatego
Fundacja WOŚP zdecydowała o
tym, by wyrównać szanse leczenia
noworodków na podstawowych
oddziałach neonatologicznych poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i
zdrowie dzieci. Fundacja planuje
pozyskać dla nich m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków,
nowoczesne inkubatory, aparaty
do nieinwazyjnego wspomagania
oddychania, pompy infuzyjne a

także sprzęt diagnostyczny, jak
chociażby specjalistyczne aparaty
USG czy pulsoksymetry.
Najistotniejszym elementem akcji WOŚP jest jednodniowa zbiórki
publiczna, która odbywa się co roku w drugą niedzielę stycznia. Angażuje się w nią ponad 1700 sztabów w całej Polsce i na świecie, oraz
120 tysięcy wolontariuszy kwestujących tego dnia na rzecz WOŚP.
Nie inaczej będzie 14 stycznia. W
częstochowskim sztabie trwa dopinanie szczegółów związanych z organizacją tego wyjątkowego wydarzenia. Serce orkiestry w naszym
mieście tradycyjnie zabije na placu
Biegańskiego. Oczywiście nie zabraknie najróżniejszych atrakcji.
Każdy, kto tylko czuje w swoich nogach choć odrobinę chęci i zapału
do rozruszania kości, ścięgien i stawów, może stawić się na starcie
Częstochowskiego Biegu „Policz się
z cukrzycą”. To świetna okazja do
zadbania o swoją kondycję fizyczną
w bezstresowej atmosferze - tutaj
każdy jest zwycięzcą, a bieg jest
symbolicznym wydarzeniem. W naszym mieście odbędą się również
najróżniejsze licytacje. Jak na jak
Wielką Orkiestrę przystało w tym
wyjątkowym dniu nie może zabraknąć muzyki. Gwiazdą tegorocznego
Finału będzie Jamal, który zagra
tuż po „Światełku do nieba”.
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Będzie gotowy w październiku

Blok na Wyczerpach
w stanie surowym

Przy ulicy Kontkiewicza na Wyczerpach powstaje nowy czynszowy blok komunalny. Inwestycja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
TBS pochłonie 3,5 miliona złotych.
Blok ma być oddany do użytku
w 2018 roku. Będzie to dwunasty
„TBS” w Częstochowie.

Wszystkie prace przebiegają zgodnie
z ustalonym harmonogramem. Budynek jest już gotowy w stanie surowym.
Jednak mieszkania zostaną przekazane do użytku nie wcześniej niż w październiku 2018 roku. - Cieszymy się,
że już wkrótce kolejni częstochowianie będą mogli poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Wiemy, że dla
wielu z nich to spełnienie marzeń –
mówi Paweł Konieczny, prezes ZGM
TBS.
Umowę z wykonawcą podpisano w lutym tego roku. W trzyklatkowym, trzykondygnacyjnym i wyposażonym w piwnice budynku czynszowym zaprojektowano w sumie 24 mieszkania - na każdym piętrze po 8 lokali (3 x M2 i 5 x M3
o powierzchni od 36 m² do 59 m²) w tym jedno dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością. Przy bloku
znajdą się miejsca parkingowe dla
mieszkańców. Atutem nieruchomości
jest też dobra lokalizacja, bliskość sklepów oraz przystanku MPK. Warto dodać, że mieszkania zostaną oddane
w standardzie „pod klucz”, co w przeciwieństwie do stanu deweloperskiego
oznacza, że nie trzeba ich dodatkowo
wykańczać.

Inwestycja pochłonie prawie
3,5 mln zł brutto
Nowy blok czynszowy ZGM – budowany na zasadach budownictwa spo-

łecznego - to pierwsza tego typu realizacja po przerwie, spowodowanej zakończeniem programu TBS (co nastąpiło
po likwidacji w 2009 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego). Program społecznego budownictwa czynszowego reaktywowano w nieco zmodyfikowanej
postaci, jako odpowiedź na duże zapotrzebowanie na mieszkanie czynszowe
dla osób mniej zamożnych. W październiku 2015 roku zostały wprowadzone
przepisy, które przywróciły do życia budownictwa czynszowe w Polsce. Źródłem wsparcia są środki własne Banku
Gospodarstwa Krajowego, który w zamian za udzielanie podmiotom budownictwa społecznego kredytów na preferencyjnych warunkach, otrzymuje
z budżetu państwa rekompensatę.
Przy tej okazji warto przypomnieć, że
na początku ubiegłego roku lokatorzy
odebrali klucze do mieszkań w nowym
bloku komunalnym przy ul. Pułaskiego. Oddano tam do użytku łącznie 32
lokale, w tym – na parterze – przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu przekazano lokatorom 12 nowych mieszkań
przy ul. Kiedrzyńskiej, zakupionych
i zaadaptowanych przez miasto na potrzeby komunalne. Nowy, czterokondygnacyjny budynek komunalny z 65
mieszkaniami oraz niezbędną infrastrukturą powstanie wkrótce u zbiegu
ulic Jana III Sobieskiego, Pułaskiego
i Focha. Prace rozpoczną się zaraz po
uzyskaniu decyzji o potencjalnym dofinansowaniu tej inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego, o które stara
się miasto. W następnej kolejności
miasto planuje rozpocząć budowę bloku z 24 mieszkaniami komunalnymi
na Rakowie, przy ul. Syrokomli.
kg
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Wywiad z Karolem Kotowskim, założycielem agencji marketingowej Content Organica

„Content Organica – marketing, który sprzedaje”
Ukończył Pan Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim, skąd
pomysł na branże marketingową? Czy
zdobyte wykształcenie pomogło przy
tworzeniu własnej firmy?

Wykształcenie dla mnie zawsze było
wyznacznikiem pewnych możliwości.
Nie było nigdy czymś kierunkowym,
czego bym się trzymał. Studia są dobre, ale nie przydają mi się w biznesie.
To dwa zupełnie inne światy. Marketingiem zająłem się z przypadku. Początkowo hobbystycznie zaangażowałem
się w życie jednego portalu, który rozwijałem. Później dzięki moim pomysłom jedna duża korporacja zaproponowała mi pracę w Warszawie i tak się
w niej znalazłem. W wieku 25 lat zostałem dyrektorem, który odpowiadał za
rozwój społeczności internetowych.
Zarządzałem wielomilionową społecznością i zdobywałem pierwsze szlify
w planowaniu i strategii. Po rozstaniu
z firmą, związałem się na krótko z jedną warszawską agencją, która wniosła
w moje życie nowe kompetencje,
a w 2014 założyłem swoją pierwszą
spółkę – agencję marketingową.
Kiedy i w jak okolicznościach narodził
się pomysł utworzenia agencji marketingowej Content Organica?

Content Organica chodziła za mną
dość długo, bo myślałem o niej na kilka
miesięcy przed jej założeniem. Zastanawiałem się nad tym, jak powinna
wyglądać, jakimi wartościami kierować i jak funkcjonować na rynku. Pewnego dnia, wziąłem telefon i zadzwoniłem do znajomej:
– Marta, załóżmy firmę.
– eee… OK
I tak ustaliliśmy, że założymy firmę. Pozostała kwestia wymyślenia odpowiedniej nazwy. Często chodziłem nocami
po mieście i rozmawiałem przez telefon
z moją znajomą Agnieszką, razem zastanawialiśmy się nad nazwą. Po tygodniu
ją wymyśliliśmy, zarejestrowaliśmy domenę i zaczęliśmy działać.
Jakie były początki nowopowstałej
agencji? Czy spotkał się Pan z jakimiś
trudnościami?

Początki zawsze są trudne, zwłaszcza
w branży, w której od założenia firmy
do finalizacji pierwszego kontraktu
może minąć kilka miesięcy. Prowadząc
własny biznes, nigdy nie jest lekko i nie
przypominam sobie sytuacji, że nie
zmagałbym się z jakimiś trudnościami.
Zawsze coś jest. Na początku każdego
biznesu jest wiele pracy u podstaw, nie
tylko z tym, aby firmę odpowiednio
poukładać od strony funkcjonalnej czy
stworzyć odpowiednie narzędzia. Ważne jest to, żeby ludzie zrozumieli firmę
i się z nią utożsamiali. Ważna jest strategia, wyznaczenie celu i wskazanie
drogi dla całego zespołu, aby ten cel
zrealizować. Później należy pozwolić
osobom zatrudnionym w firmie na realizowanie swoich marzeń i pomysłów
– nauczyć się „dzielić” firmą i słuchać
ludzi, którzy mają dobre sugestie.
Trudności są zawsze, często dotyczą
nas samych – naszych ograniczeń,
obaw czy chęci decydowania o wszyst-

kim co się dzieje. Musimy nauczyć się
je przezwyciężać, aby pójść dalej.
Czy nazwa agencji – Content Organica
ma swoją historię? Czy ma ona sugerować, że agencja w swych działaniach
stawia na wartościowy content?

Tak, nazwa ma swoją historię. Odpowiada obecnym trendom w marketingu internetowym – stawiamy na wartościowy content. Content ten wpływa
na pozycję marki/jej strony www w internecie, czyli na wyniki z tzw. organica. Stąd nazwa – Content Organica.

Wspominał Pan niedawno, że chce się
mocniej związać z naszym miastem.
Dlaczego akurat Częstochowa?

Stąd pochodzi moja kochana żona.
Bardzo lubię i cenię sobie ludzi, których tu poznaję. I chyba zawsze miałem sentyment do tego miejsca. Przez
ostatni rok często tutaj bywałem, mam
tu znajomych i przyjaciół. Mamy opracowaną długotrwałą strategię naszej
obecności i rozwoju na tutejszym rynku i powoli wchodzimy tutaj ze swoimi
usługami.

Content Organica wspiera tutejszy
klub siatkarski KS Częstochowianka.
Z czyjej inicjatywy zrodziła się ta
współpraca?

Tak, wspieramy KS Częstochowianka.
Informację o takiej możliwości otrzymałem od Pani Magdaleny Grabnej –
naszej Dyrektor New Businessu, która
mieszka w Częstochowie. Zorganizowała ona spotkanie z zarządem Klubu,
na którym miałem przyjemność poznać Grzegorza Kurka, Alę Dobrzańską
i Roberta Frasia. Myślę, że z Robertem
od razu złapaliśmy nić porozumienia,
zaraził mnie on swoim optymizmem
i wiarą w ten klub. I w sumie dzięki jego zaangażowaniu zdecydowaliśmy się
zostać jednym ze sponsorów.

Obecnie na rynku działa wiele agencji
marketingowych, czym na tle innych
wyróżnia się Content Organica?

Merytoryką oraz skutecznością, która
przejawia się wzrostem sprzedaży marek, które obsługujemy. Czasami osiągane przez nas wyniki są spektakularne, a klienci są tak zadowoleni, że rekomendują nas swoim znajomym. Od
klienta, z którym związani jesteśmy już

od wielu lat – usłyszałem, że współpracuje z nami tak długo, bo wcześniej nie
miał do czynienia z agencją, która tak
angażuje się w każdą kampanie. Myślę,
że to zaangażowanie jest również naszą przewagą.

Inwestować w swoją obecność w internecie powinny zarówno młode i relatywnie małe firmy, by dotrzeć do nowych konsumentów, jak i duże, aby nie
stracić już pozyskanych klientów i zapewnić im odpowiedni serwis.

Content Organica może pochwalić się
bogatym portfolio klientów. Czy
można wytypować główne narzędzia
wykorzystywane w realizowanych
kampaniach? Na jakich rynkach prowadzone są działania, czy tylko polskim?

Jak powinny być prowadzone działania, żeby przynosiły oczekiwane efekty? Dlaczego wybór odpowiedniego
specjalisty jest tak kluczowy?

W działaniach skupiamy się na najbardziej efektywnych narzędziach.
W szczególności jest to marketing szeptany – WoMM, content marketing, SEO
– pozycjonowanie i social media. Oczywiście, każde z tych narzędzi można
wykorzystywać niezależnie. My jednak
staramy się stosować je łącznie, aby
osiągnąć synergię wszystkich działań
i spójny przekaz trafiający do finalnego
odbiorcy, a tym samym lepsze efekty
(sprzedaż). Dodatkowo, wszystkie narzędzia, stosowane łącznie wzajemnie
się uzupełniają – jedno wpływa na drugie, np. marketing szeptany jest idealnym wsparciem dla SEO i content marketingu. Czasami zdarzają się klienci
wymagający i oczekujący szerszych
działań – takie kampanie również prowadzimy. Większość naszych klientów
pochodzi z Polski, jednak mamy klientów również w Kanadzie i w Wielkiej
Brytanii. Prowadziliśmy również kampanie na rynku włoskim. Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z dużą agencją
z Chorwacji i jesteśmy po wstępnych
negocjacjach z inną, z Hiszpanii.
Jak krótko można zdefiniować marketing internetowy?

Marketing internetowy ma wiele definicji. Dla mnie zawsze była to sztuka
komunikacji między użytkownikiem
a marką, w której marka może odpowiedzieć na indywidualne potrzeby tego użytkownika. Wszystko to przy wykorzystaniu narzędzi internetowych.
Dlaczego w dzisiejszych czasach, tak
ważny jest e-marketing? Czy każda
firma powinna wdrożyć go u siebie?

Świat zmusza nas do optymalizacji
wielu procesów w życiu, pędzi do przodu, a ludzie mają mniej czasu na „wolne życie”. Proszę zauważyć, że coraz
częściej to właśnie internet staje się
źródłem, przez które dokonujemy zakupów, rozmawiamy ze znajomymi czy
nawet zapewnia nam pracę i podstawowe źródło utrzymania. Dla wielu internet staje się głównym źródłem wiedzy o świecie. Ludzie kierują się opiniami, które znajdą w wirtualnej przestrzeni, poszukują dodatkowych informacji o markach, na które się natkną.
Co więcej, jak ktoś jest z czegoś niezadowolony, to nie dzwoni jak kiedyś na
infolinię, tylko pisze w internecie
i oczekuje, że marka mu odpowie. Każda firma powinna być obecna w internecie, chociaż w minimalnym zakresie.
Umiejętne zagospodarowanie możliwości jakie on daje, gwarantuje pozyskanie nowych klientów i rozwój firmy.

Z doświadczenia wiemy, że sprawdzają
się działania systematyczne, które trwają minimum pół roku. Oczywiście, im
dłużej trwają, tym lepsze przynoszą
efekty. Internet nie działa w taki sposób,
że dzisiaj zaczyna się coś komunikować,
a jutro ludzie kupują. Trzeba zbudować
pewną historię danej marki, świadomość wśród grupy docelowej i widoczność. Tego typu działania trwają… Marketing, zwłaszcza ten internetowy wymaga czasu. Jak przygotowujemy analizy
dla naszych klientów, często pokazujemy
jak wygląda konkurencja, co robi i jakie
daje jej to efekty. Z tych analiz wynika,
że to że dana marka jest dzisiaj widoczna i rozpoznawalna, to długie lata pracy
i budowanie jej pozycji w internecie. My
również, od ponad roku podejmujemy
pewne działania, które będą nam procentować za dwa, może trzy lata. Biznes,
zwłaszcza ten duży wymaga cierpliwości
i strategii na kilka lat do przodu.
Czy uważa Pan, że marketing internetowy wyparł tradycyjny marketing?

Myślę, że nie. Jeszcze nie. Póki co, można powiedzieć, że media tradycyjne
i internetowe dobrze się uzupełniają.
Powoli daje się jednak zauważać przenoszenie wielu budżetów reklamowych do internetu, zwłaszcza że jest on
jeszcze relatywnie tanim medium.
W ciągu najbliższych lat, myślę jednak,
że znaczenie internetu wzrośnie.

Niedawno zakończyliśmy rok 2017,
czy był to dobry czas dla Content Organica?

Był to rok ciężkiej pracy, ale oceniamy
go na plus. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy związali się z nami na
stałe i wiele wnieśli w naszą firmę.
Wprowadziliśmy w życie kilka strategii
i stworzyliśmy narzędzia, dzięki którym
lepiej się nam pracuje i działamy
sprawniej – głównie w ramach organizacji wewnętrznej firmy.
Jakie są plany firmy na najbliższe 12
miesięcy?

Przede wszystkim planujemy nadal się
rozwijać i mocniej związać z tutejszym
rynkiem i środowiskiem biznesowym.
Wcześniej wspomniałem, że podjęliśmy pewne działania w minionym roku, które mają nam zaprocentować za
2/3 lata – nadal będziemy je realizować, bo uważam że to dobra strategia.
Pozwolą one zbudować naszą przewagę konkurencyjną w internecie. Planujemy również systematycznie powiększać nasz zespół handlowy.
www.:https://contentorganica.pl/
Tel.: +48 884-930-970
Mail: magdalena.grabna@contentorganica.pl
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Częstochowa uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do kompleksowego odnowienia 700-metrowego odcinka ulicy Kiedrzyńskiej.
Prace ruszyły w czerwcu.
CYBER FOTO 2017. Regionalny
Ośrodek Kultury w Częstochowie
zorganizował 20 edycję międzynarodowego konkursu CYBER FOTO 2017. Jest to największy tego
typu konkurs w Polsce. Corocznie
napływa ponad 1000 fotografii
z całego świata.
Pierwsi lokatorzy odebrali klucze
do mieszkań w nowym bloku komunalnym przy ulicy Pułaskiego
42.
Urząd Miasta ogłosił przetarg na
projekt i wykonanie parku wodnego przy ulicy Dekabrystów 45.
Do użytku została oddana nowoczesna pływalnia przy IV LO H.
Sienkiewicza.

LUT Y
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Częstochowa otrzyma z Unii Europejskiej 31 milionów złotych
na trzy duże projekty termomodernizacyjne – dotyczą miejskiej
pływalni przy alei Niepodległości,
hali sportowej „Częstochowianka” przy ulicy Rejtana i jedenastu
budynków oświatowych.
Rozstrzygnięto plebiscyt na najpopularniejszego zawodnika, trenera i działacza sportowego regionu częstochowskiego 2016 roku. Wyłoniono dziesięciu sportowców, pięciu trenerów i trzech
działaczy. Wyróżnieni zawodnicy
to: Ewa Brych, Ewa Bugdoł, Łukasz Grela, Sylwester Kuster, Piotr
Malinowski, Sebastian Paruzel,
Marcin Skalik, Sylwia Ślęzak, Katarzyna Ślifirczyk, Olga Wasiuk. Trenerzy: Andrzej Chmurzewski, Marek Ciuk, Radosław Panas, Marek
Papszun, Tomasz Pokorski. Wśród
działaczy sportowych uhonorowani zostali: Czesław Lamch, Michał Świącik, Michał Świerczewski.
Krzysztof Smela nowym starostą
częstochowskim.
Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”.
Nagrody przyznawane są w kilku
kategoriach :„Kultura i Edukacja”,
„Sport i Turystyka”, „Polityka społeczna”, „Samorządność i Przedsiębiorczość”, „Osobowość Roku/
Instytucja Roku” oraz „Wydarzenie Roku”.
Fortum w ciągu ostatnich dziesięciu lat przeznaczyło ponad 330
milionów złotych na inwestycje
w rozbudowę sieci ciepłowniczych w Częstochowie. Podłączono do sieci nowych odbiorców
o łącznej mocy ponad 320 megawatów.
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Miasto uruchomiło kolejne edycje dwóch bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej. Badania przesiewowe, które pomogą wykryć wady słuchu u pierwszaków z częstochowskich podstawówek, oraz program „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej”
dla seniorów.
Ptasia grypa także w województwie śląskim. W całej Polsce od-

l

l

l

l

l

l

l

l

Unijne dofinansowanie na odwodnienie Kiedrzyna. Wartość
inwestycji prawie 25,3 mln zł.
Wcześniej miasto zdobyło środki
europejskie na podobną inwestycję na Grabówce.
Rozpoczęło działalność Częstochowskie Centrum Świadczeń
przy ul. Niepodległości 20/22 i ul.
Nowowiejskiego 26. Jednostka
przejęła część zadań, które dotychczas realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Burmistrz Blachowni podjęła decyzję o udzieleniu w najbliższych
latach znacznego wsparcia dla
osób zamierzających wymienić
stare piece centralnego ogrzewania i budować instalacje odnawialnych źródeł energii ( pompy
ciepła, solary, fotowoltaiki). Ma to
odczuwalnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza w gminie.
Częstochowa na I miejscu w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. za zaangażowanie w rozwój tego sektora
w województwie śląskim oraz za
wsparcie i współpracę z podmiotami ekonomii społecznej.
Gmach po PZU „Makabryłą” roku,
czyli jedną z największych wpadek architektonicznych ostatnich
miesięcy. Tytuł przyznawany jest
budynkom, pomnikom lub innym
budowlom, które nie pasują do
otoczenia, są nieproporcjonalne
lub niefunkcjonalne.
W związku z obchodami setnej
rocznicy śmierci doktora Władysława Biegańskiego, na cmentarzu Kule, przy grobie „Częstochowianina stulecia” odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.
Z tej okazji Prezydenta Częstochowy wręczył nagrody im. Włady-

sława Biegańskiego w dziedzinie
ochrony zdrowia.
Częstochowa startuje z programem dotacji do montażu urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych: instalacji solarnych, fotowoltaicznych
oraz pomp ciepła – powietrznych
i gruntowych. Budżet projektu to
5 mln 200 tys. zł.
Prezydent Częstochowy, Krzysztof
Matyjaszczyk, wnioskuje o bezpłatną obwodnicę dla miasta
w ramach budowanego właśnie
odcinka autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice. W tej sprawie wysyłał do Ministra Infrastruktury
i Budownictwa list i apeluje do
częstochowian oraz mieszkańców
okolicznych gmin, żeby wsparli tę
akcję.
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notowano 60 ognisk zachorowań
wśród ptactwa domowego i 67
przypadków tej choroby u ptaków dzikich.
„Teraz lepsza praca” – ruszył nowy
program skierowany do osób,
które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych. Program będzie opierał się na trzech kierunkach działań: realizacji programu
„Fair Play”, powstaniu Centrum
Lepszych Miejsc Pracy czyli inicjatywach służących podnoszeniu
kwalifikacji.
Firma Solaris Bus&Coach dostarczyła do częstochowskiego MPK
pierwsze – z czterdziestu zamówionych – autobusy z napędem
diesla. Pojazdy spełniają najsurowsze normy niskiego poziomu emisji
spalin EURO 6.
W szeregi częstochowskiej policyjnej drużyny konnej wstąpili
dwaj nowi „funkcjonariusze” –
Opus i Widim, piękne wierzchowce rasy wielkopolskiej. Czeka je intensywne szkolenie.
W Ministerstwie Sprawiedliwości
przygotowano nowelizację kodeksu karnego. Nowe rozwiązania mają umożliwić skuteczne egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych. Przepisy zyskały akceptację sejmu.
Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół
Mechaniczno – Elektrycznych im.
Kazimierza Pułaskiego, który należy do najstarszych w Częstochowie. Jego początki sięgają roku
1926.
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Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, przedstawił projekt zmian, które rozszerzają prawo do skutecznej obrony koniecznej. Zgodnie z nowelą nie
podlegałby karze ten, kto odpiera zamach związany z wdarciem
się do mieszkania, lokalu, domu
albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu, nawet jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej.
Stało się !. Częstochowski AZS po
30 latach pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową. Akademicy w bardzo słabym stylu przegrali walkę o pozostanie w Plus
Lidze z Aluronem Virtu Wartą Zawiercie.
Częstochowscy policjanci mogą
cieszyć się dziesięcioma nowymi,
hybrydowymi radiowozami. Ich
zakup został sfinansowany ze
środków Urzędu Miasta, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z budżetu
policji.
Poznaliśmy zwycięzców konkursu na najpopularniejszego dzielnicowego garnizonu częstochowskiego. Plebiscyt był wynikiem współpracy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie z naszą redakcją. Konkurs wygrało
dwóch dzielnicowych z największą liczba głosów, st. asp. Sławomir Zwolski z Komisariatu Policji
IV w Częstochowie i asp. szt. Jerzy Puszczewicz z Komisariatu
w Poczesnej. Gratulujemy!.
W Galerii Jurajskiej zostanie zamontowany najnowocześniejszy
w Polsce system zarządzania
parkingiem. Będzie to pierwsza
tego typu inwestycja w kraju.
System umożliwi m.in. odszukanie auta przy pomocy... smartfona lub tabletu.
Wydano już około 2 tysięcy kart.
Częstochowskich Kart Mieszkańca adresowanych do wszystkich
chcących korzystać ze zniżek, rabatów i ulg oferowanych przez
partnerów Programu Lojalnościowego.
W VI Międzynarodowych Targach Lotnictwa Lekkiego ParaRudniki uczestniczyły firmy prezentujące samoloty ultralekkie,
wiatrakowce, motolotnie, paralotnie czy drony. Nowością były
także, zorganizowane po raz
pierwszy, wyścigi dronów.
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27,5 mln złotych dofinansowania
z Unii Europejskiej otrzyma Częstochowa na budowę trzech węzłów przesiadkowych przy dworcach. Szacowana wartość projektu, w ramach którego zacznie
działać m.in. nowoczesny system
informacji dla pasażerów oraz powstaną nowe drogi rowerowe –
ponad 42 mln zł.
Studenci Politechniki Częstochowskiej zajęli drugie miejsce
w Międzynarodowych Zawodach
University Rover Challenge łazików marsjańskich w USA.
Z okazji jubileuszu Targów Motoryzacyjnych organizator „Życie
Częstochowy i Powiatu” uhonorowane przez prezydenta okolicznościowym grawertonem. Impreza weszła na stałe w pejzaż Częstochowy i stała się niezwykle popularna.
Trwa rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego
Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej. Po zakończeniu inwestycji oddział będzie mógł przyjąć
dwukrotnie więcej pacjentów.
Fortum podsumowało dwa miesiące rywalizacji miast w ramach
akcji Honorowy Dawca Energii –
programu zachęcającego do aktywności fizycznej i jednocześnie
pomagania potrzebującym. Częstochowa znajduje się obecnie na
drugim miejscu. Od 22 kwietnia
do 22 czerwca w akcji wzięło
udział łącznie prawie 1 850 mieszkańców Bytomia, Częstochowy,
Płocka, Wrocławia i Zabrza, którzy
pokonali niemal 300 tysięcy kilometrów.
Na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie odbyły
się XXXIV Mistrzostwa Polski
w Sportach Pożarniczych.
Rozpoczyna się budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE),
która połączy siecią szybkich łączy
internetowych wszystkie szkoły
w Polsce. Obecnie tylko 10 procent z nich ma dostęp do internetu o parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie do nauki
i prowadzenia lekcji.
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Akademia im. Jana Długosza
otworzyła nowe kierunki studiów. Wśród nich: bezpieczeństwo narodowe (stud. II stopnia, Wydział Filologiczno-Historyczny), pielęgniarstwo (stud.
I stopnia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), rachunkowość
i podatki (stud. I stopnia, Wydział Filologiczno-Historyczny),
dziennikarstwo i kultura mediów
(stud. I stopnia, Wydział Filologiczno-Historyczny), fotografia
i kreacja przekazu wizualnego
(stud. I stopnia, Wydział Sztuki).
Od najbliższego roku akademickiego AJD czeka także na chętnych, którzy zdecydują się studiować prawo.
Do Łeby, Władysławowa, Jastrzębiej Góry, Karwi, Kołobrzegu, Sianożęt i wielu innych nadmorskich miejscowości dojadą
SuperPKS-em mieszkańcy Częstochowy. Komfort na dłuższej
i krótszej trasie zapewnią użytkownikom m.in. wygodne fotele,

7.

klimatyzowane wnętrze, darmowe wi-fi. SuperPKS to innowacyjny projekt realizowany od marca
2016 przez grupę polskich przewoźników z różnych regionów
Polski oraz firmę nowych technologii Teroplan S.A.
Rośnie liczba milionerów. W częstochowskich urzędach skarbowych odnotowano 229 podatników, którzy wykazali dochód
przekraczający 1 mln zł. Daje
nam to trzecie miejsce na Śląsku.
100 tysięcy złotych trafi do Politechniki Częstochowskiej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na wsparcie wybitnie
uzdolnionych studentów w ramach konkursu „Najlepsi z najlepszych 2.0”.
Częstochowianie wybrali projekt
społeczny, który zostanie zrealizowany w ramach akcji „Razem
damy radę”. Najwięcej głosów
otrzymała inicjatywa obejmująca remont pomieszczeń oddziału
chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Na placu Biegańskiego odbyły
się uroczystości związane z tegorocznymi obchodami święta policji. 253 funkcjonariuszy z Komendy Policji w Częstochowie
i 36 z Samodzielnego Pododdziału Prewencji otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie
służbowe.
Basen przy ul. Niepodległości
przejdzie termomodernizację.
Będzie jej towarzyszyć m.in.
montaż instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie wody.
Druga edycja Jurajskiego Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie.
Impreza okazała się ekskluzywnym połączeniem dobrej muzyki
i sztuki. Można było skosztować
win, serów i przeróżnych wyrobów regionalnych zaproponowanych przez kilkudziesięciu wystawców. Całość uświetniły koncerty: Grzegorza Turnaua, Olka
Klepacza, Gangu Marcela i Pawła
Łowickiego Band.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach podpisał umowę na remont drogi wojewódzkiej 793 między Żarkami a Myszkowem. Realizacja inwestycji
o wartości 36,4 mln zł jest możliwa dzięki unijnemu wsparciu
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na odcinku 5,4 km
powstanie nowa nawierzchnia
wraz z całą konstrukcją drogi,
obustronnymi chodnikami i drogą dla rowerów.

SIERPIEŃ
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W pobliżu letniego ogródka Restauracji Ratuszowej, od strony ul. Szymanowskiego, funkcjonuje... nowa toaleta publiczna! Mogą z niej korzystać także
osoby na wózkach inwalidzkich.
Inwestycja kosztowała około
300 tys. zł.
Wybudowano kosztem blisko 5
mln zł drogę na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Kusięcka”. Posłuży
m.in. działającym tu firmom.
Miasto zainwestowało w ostatnich latach w infrastrukturę nowych terenów specjalnych stref
ekonomicznych – katowickiej
i mieleckiej w Częstochowie –
ok. 18 mln zł.
Ciąg dalszy na str. 8

8.
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Dokończenie ze str. 7
l W Częstochowie, na terenie obję-
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tym Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną, powstanie drugi
oddział firmy Guardian. W nowym zakładzie producenta szkła
prace znajdzie ponad 150 osób.
Powstała w 2002 roku w Częstochowie huta szkła Guardian jest
obecnie jednym z najnowocześniejszych tego typu przedsiębiorstw na świecie.
Zakończył się nabór wniosków do
IV edycji budżetu obywatelskiego.
W tym roku wpłynęła rekordowa
liczba propozycji, aż 785!. Wnioski
dotyczą m. in. zmian i ulepszeń
w zakresie infrastruktury, organizacji wydarzeń kuluralnych (m.in.
koncertów, spotkań autorskich),
warsztatów, zajęć sportowych,
doposażenia filii bibliotecznych,
przeprowadzenia badań przesiewowych i kampanii społecznych.
Częstochowa – jako trzeci samorząd w Polsce – przystąpiła do dobrowolnej inicjatywy, mającej na
celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie różnorodności w miejscu pracy. Karta Różnorodności to międzynarodowa
inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana m.in.
w Austrii, Belgii, Czechach, Danii,
Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech,
Portugalii czy Szwecji.
W 2017 roku przypadła 300 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej. Główne uroczystości odbyły się 26 sierpnia na Jasnej Górze pod hasłem: „Jesteśmy żywą Koroną Maryi.”
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78 rocznica wybuchu II wojny
światowej.1 września 1939 roku nad Częstochową (między godziną 5 a 6 rano) pojawiły się
niemieckie samoloty. Nieopodal
klasztoru spadły pierwsze bomby.
Częstochowa stała się terenem
objętym działaniami wojennymi.
Częstochowa wyróżniona na
XXVII Forum Ekonomicznym
w Krynicy. Miasto otrzymało tytuł
„Gospodarnego Samorządu”. Częstochowę doceniono za skuteczność w pozyskiwaniu środków
z funduszy europejskich, współpracę z organizacjami pozarządowymi i rozwój przedsiębiorczości.
Około 50 tysięcy rolników przybyło z całej Polski na jasnogórskie
dożynki, którym tradycyjnie towarzyszyły Krajowa Wystawa Rolnicza oraz Dni Europejskiej Kultury Ludowej.
35. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Centralnym punktem uroczystości była
niedzielna msza święta, w której
udział wzięło około 25 tysięcy osób.
Podczas wrześniowej sesji radni
przyjęli szereg uchwał w sprawie
kontynuacji miejskich programów zdrowotnych, m.in. leczenia
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Ruszają też
nowe – dotyczące m.in. wczesnego wykrywania cukrzycy, profilaktyki stomatologicznej i korekcji
wad postawy wśród uczniów.

P A ŹDZ IE RNIK
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Od pierwszego października ruszył
pilotażowy program darmowych
przejazdów komunikacją miejską
dla uczniów szkół podstawowych.
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Ponad 700-letnia lipa z Cielętnik
poległa w starciu z orkanem Ksawery. Zgodnie z legendą przed
wiekami pewien ziemianin posadził obok kościoła Przemienienia
Pańskiego 18 sadzonek lipowych, które po podrośnięciu zrosły się w jedną lipę. Podobno lipa
miała niezwykłą moc – pomagała
na zęby. Jakiś czas temu drzewo
ogrodzono metalową siatką. Powód ? Bo jego korę obgryzali
pielgrzymi.
Przedstawiciele branży turystycznej i agroturystycznej, samorządowcy, organizatorzy imprez,
działacze, przewodnicy turystyczni i krajoznawcy odebrali
wyróżnienia przyznawane przez
prezydenta Miasta Częstochowy
z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz certyfikaty Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Najwięcej certyfikatów zdobyły regionalne potrawy.
Rekordowa wygrana w Częstochowie !. W losowaniu Eurojackpot padła najwyższa polska wygrana III stopnia w wysokości
1.127.877,90 zł.
264 urządzenia i elementy wyposażenia, za łączną sumę 1,5 mln
złotych, zostały przekazane przez
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w darze dla 178
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w całej Polsce. Wśród obdarowanych była OSP Kuźnica
Marianowa z Częstochowy.
„Posadźmy drzewo w Częstochowie” to akcja zainaugurowana
wiosną, zachęcająca częstochowian do zasadzenia własnego
drzewka w mieście. Akcja jest odpowiedzią na masowe wycinki
drzew na działkach prywatnych,
na które pozwoliła liberalizacja
ustawy o ochronie przyrody. Teraz
pora na jesienną edycję tej akcji.
119 częstochowskich nauczycieli
otrzymało Nagrody Prezydenta
Miasta Częstochowy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wyróżnienia przyznano z okazji, przypadającego 14 października,
Dnia Edukacji Narodowej.
Jubileusz 70. lecie Zespołu Szkół
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.
155-lecie istnienia IV Liceum
Ogólnokształcące im. Henryka
Sienkiewicza. Początki placówki
sięgają roku 1862, kiedy to otwarto pierwszą szkołę rządową zbliżoną do średniej pod nazwą Powiatowa Szkoła Specjalna, przekształcona następnie w gimnazjum męskie. Kontynuatorem jego tradycji jest dzisiejsze IV L.O.
im. Henryka Sienkiewicza. Uroczystości jubileuszowe połączono
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej i Zjazdem Absolwentów.
PZPN, na posiedzeniu w dniu 19
października, ukarał kibiców częstochowskiego Rakowa za skandaliczne zachowanie podczas
meczu na stadionie Ruchu Chorzów. Przez pół roku nie będą oni
mogli wyjeżdżać w zorganizowanych grupach na spotkania
z udziałem swojej drużyny.
Częstochowa pozyskała z Unii
Europejskiej około 144 miliony
złotych dofinansowania na przebudowę infrastruktury tramwajowej i zakup nowego taboru.
Będzie to jedna z największych

inwestycji związanych z infrastrukturą tramwajową w historii
miasta. Poprawi jakość funkcjonowania komunikacji tramwajowej oraz zwiększy liczbę pasażerów korzystających z transportu
publicznego. W ramach pozyskanych środków zostanie zakupionych dziesięć nowych tramwajów oraz przebudowana będzie
infrastruktura tramwajowa na
blisko 14-kilometrowym odcinku
– od pętli na Północy po Raków.
Inwestycja powinna być realizowana w latach 2018-2019.
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Czasy wypchanych dokumentami portfeli odchodzą w zapomnienie. Ministerstwo Cyfryzacji
uruchomiło bezpłatną aplikację
na smartfona – mObywatel. Ma
ona ułatwić błyskawiczny dostęp
do dokumentów. Pierwszą dostępną w niej usługą jest mTożsamość – wystarczy nam komórka, aby pokazać nasz dowód osobisty.
30 lat pracy scenicznej obchodził
Antoni Rot, aktor, od 1992 roku
związany jest z Teatrem im. Adama Mickiewicza. Absolwent Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej. Laureat nagrody Miasta Częstochowy w 2011r.
Nominowany do Złotej Maski
w 2015r.
W związku z chuligańskimi wybrykami części kibiców Rakowa
Częstochowa podczas meczu na
stadionie Ruchu Chorzów, interwencją policji oraz decyzją Komisji Dyscyplinarnej PZPN, częstochowski samorząd rozwiązał tegoroczną umowę z klubem na
promocję miasta poprzez sport.
Agencja Fitch potwierdziła międzynarodowe długoterminowe
ratingi Częstochowy na poziomie
„BBB+”, ze stabilną perspektywą.
Analitycy finansowi podkreślają,
że taka ocena odzwierciedla dobre wyniki operacyjne oraz
umiarkowane zadłużenie miasta,
co przekłada się na korzystne
wskaźniki obsługi i spłaty długu.
Dalszej stabilności powinna
sprzyjać kontynuacja dobrych
praktyk w zarządzaniu finansami.
Częstochowa została jednym
z laureatów nagrody Eco-Miasto

l

za realizację gospodarki wodnej.
W zorganizowanym przez warszawskie Centrum UNEP/Grid
konkursie oceniano efektywność
miast w kategoriach: mobilność
zrównoważona, zieleń a powietrze, gospodarka wodna, efektywność energetyczna budynków, gospodarka odpadami i systemy energetyczne. Oceniający
docenili wysokie osiągnięcia miasta związane z oczyszczaniem
ścieków komunalnych.
830 tys. zł przyznane Częstochowie przez wojewodę śląskiego
przeznaczone zostaną na zakup
nowej karetki dla pogotowia oraz
wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
Częstochowianie zdecydowali na
co przeznaczyć środki finansowe z budżetu obywatelskiego.
Wybierali spośród 526 propozycji
(136 ogólnomiejskich i 390 dzielnicowych). Ostatecznie do realizacji wybrano 112 pomysłów – 8
ogólnomiejskich i 104 dzielnicowe. Ważne głosy oddało ponad
30 tysięcy częstochowian powyżej 13. roku życia. Festiwal futbolu, mini tężnia, wodny plac zabaw, dwie miejskie plaże, fotopułapki monitorujące dzikie wysypiska – oto niektóre zadania, które zostaną zrealizowane.
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Jubileusz Miejskiej Galerii Sztuki.
Od 40-lat Galeria jest miejscem
integracji częstochowskiego środowiska artystycznego, prezentując sztukę twórców uznanych
oraz dopiero rozpoczynających
swoje artystyczne kariery.
Ruszył system rowerów miejskich w Częstochowie. Od 1
kwietnia 2018 roku do dyspozycji
będzie w sumie będzie 185 rowerów na 20 stacjach.
W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyła
się Powiatowa Gala Wolontariatu, będąca podsumowaniem
i ukoronowaniem działań wolontaryjnych w roku 2017 na terenie
powiatu częstochowskiego.
Zaprezentowany został projekt
herbu Częstochowy po korekcie
heraldycznej. Jest to odwołanie
do XIV wiecznego herbu, powrót
do tradycji. W miejscu czarnego
kruka pojawił się złoty orzeł pia-

l

stowski. Lew ma inną geometrię
łap, łącznie z pazurami. Teraz to
lew stąpający, w pięknym wychyleniu. Zmieniona została geometria jego grzbietu oraz grzywa.
Zmiany są niewielkie, ale bardzo
istotne. Warto wspomnieć, że taki wizerunek lwa występuje na
nagrobku Władysława Jagiełły na
Wawelu. Zmieniona została proporcja bramy wjazdowej oraz
brony, do której dodane zostały
złote nity. Wróciły białe wieże.
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk objął autopoprawką wniosek o 3,5 mln zł na
promocję miasta poprzez żużel.
Żaden inny klub żużlowy w Polsce nie może liczyć na tak duże
wsparcie ze strony władz miasta.
Pierwszoligowy Raków ma otrzymać 1,5 mln zł, a AZS Częstochowa – 1,2 mln zł.
Miejskie lodowisko zostanie zadaszone. Jest już projekt i wizualizacje inwestycji, a jej realizację
planuje się na przyszły rok. Celem inwestycji jest wydłużenie
okresu funkcjonowania sztucznego lodowiska. Zakończenie całości robót planuje się na koniec
września 2018 roku.
Pierwsze w naszym mieście wyświetlacze odmierzające czas do
zmiany świateł pojawiły się na
skrzyżowaniach alei Niepodległości z ul. Równoległą i ul. Powstańców Śląskich oraz u zbiegu
ul. Jana III Sobieskiego i alei Wolności. Kolejne zainstalowane zostaną w przyszłym roku.
Przyjęto budżet na 2018 rok. Po
autopoprawce
prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka i kilku
wprowadzonych w czasie sesji
zmianach, radni przegłosowali
budżet Częstochowy na kolejny
rok. 20% wydatków z budżetu
Częstochowy maja stanowić inwestycje, 53% budżetu to wydatki na oświatę i wychowanie oraz
pomoc społeczną. Podatki i opłaty lokalne pozostają na tegorocznym poziomie. Za projektem budżetu głosowało 17 radnych – 6
było przeciw, 5 wstrzymało się.
Ma być nadal dużo programów
dedykowanych bezpośrednio
mieszkańcom oraz więcej zadań
proekologicznych.
Opracowała: Elżbieta Kupczak

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w Częstochowie
zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2018 roku, o godzinie 1000 odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Wierzbowej 12A (1p. – sala konferencyjna) ustny przetarg nieograniczony w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu
mieszkalnego nr 10 przy ul. Rückemanna 41/51 w Częstochowie.
Mieszkanie nr 10 przy ul. Rückemanna 41/51 o powierzchni użytkowej 62,4 m2 jest usytuowane na parterze i składa
się z trzech pokoi, kuchni, łazienki , WC i przedpokoju.
Cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania wynosi 137 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy
złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
Wpłata wadium winna być dokonana w PLN najpóźniej do dnia 19 stycznia 2018 r. do godziny 930 , w kasie Spółdzielni przy ul. Wierzbowej 12A pokój nr 8.
Na przetarg należy przybyć z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.
Po rozpoczęciu przetargu oferty będą składane w formie ustnej licytacji.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu na rzecz osoby , która wygra przetarg, nastąpi poprzez zawarcie
aktu notarialnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z notariuszem oraz po dokonaniu przez wygrywającego przetarg pełnej wpłaty wylicytowanej wartości lokalu. Koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa wygrywający
przetarg. Osoby zainteresowanie przystąpieniem do przetargu mogą zapoznać się z regulaminem oraz warunkami
przetargu w siedzibie Spółdzielni – dział członkowsko-mieszkaniowy - pok.10 , tel: (34) 363-06-57 wew. 108, 109.
Oględziny mieszkania odbędą się w dniu 16 stycznia 2018 r. w godzinach: 1100 – 1200.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny.
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Obchody Światowego
Dnia AIDS w V LO

Światowy Dzień AIDS obchodzony 1
grudnia został ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988
roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS.
W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady oraz kampanie poświęcone chorobie oraz osobom, które się z nią zmagają. Obchodom Światowego Dnia AIDS nierozłącznie towarzyszy „czerwona kokardka”, która jest symbolem solidarności
z osobami zakażonymi HIV, chorymi
na AIDS i ich bliskimi. Z tej okazji instytucje: Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Częstochowie,
Urząd Miasta Częstochowy, Stowarzyszenie MONAR w Częstochowie oraz V
LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
zorganizowały uroczyste obchody, połączone z rozstrzygnięciem konkursu
„Żyję bez ryzyka”. Udział w nich wzięli
przedstawiciele: Starostwa Powiatowego, Centrum Terapii, Kuratorium
Oświaty w Katowicach Delegatura w
Częstochowie, Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Straży Miejskiej oraz Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie.
Uroczystość rozpoczął dyrektor V
Liceum Ogólnokształcącego - mgr
Andrzej Rydz, który serdecznie przywitał zebranych gości, zwracając uwagę
na istotę problemu walki z AIDS.
Uczestnicy obchodów w swoich wystąpieniach przypominali, że wiedza
na temat HIV/AIDS to nie tylko profilaktyka, jak uniknąć zakażenia, ale
również jak pozbyć się lęku przed nosicielami wirusa HIV czy osobami chorymi. Przypominali, że warto działać na
rzecz rozwiązania problemu epidemii
HIV oraz być tolerancyjnym wobec
osób chorych.
Głównym punktem programu był
spektakl teatralny pt. „Byłam blogerką”
w wykonaniu Amatorskiego Teatru
Szkolnego „Pół żartem, pół serio” w reżyserii mgr Eweliny Aleksandrowicz i
mgr Danuty Zielińskiej. Aktorzy przedstawili historię znanej, popularnej blogerki. Zaczęło się niewinnie. Świat mody, sława, nieograniczony dostęp do In-

ternetu i pieniędzy rodziców zawładnęły życiem Angeli - Modeli. Chanel na
ustach, modna sukienka zastąpiły
szkołę, a słodkie focie, wrzucane do Internetu, rosnące polubienia, stały się
ważniejsze od przyjaciół i rodziny. Kolorowe życie, nietuzinkowi znajomi,
wśród nich sympatyczny, przystojny
kumpel, upragniona impreza i obsesyjna chęć wypromowania się za wszelką
cenę. Nie wiadomo kiedy pojawiły się
narkotyki a z nimi pierwszy seks za pieniądze (chociaż tego Angela nie chciała pamiętać). Przystojny chłopak szybko przestał być miły, zaczął ją szantażować, a kiedy chciała się od niego
uwolnić, okazało się, że zaraził ją HIV.
Na pożegnanie usłyszała – jesteś frajerką! Została sama, ludzie w wirtualnym świecie nie potrafili jej pomóc, zaniedbała naukę, oblała maturę, z narkotykami nie potrafiła skończyć, i jeszcze koszmar HIV. Jeden jedyny raz dla
głupich butów i mogła być HIV pozytywna. Czy było warto? Miała silną depresję, odmawiała leczenia. Tak naprawdę uratowali ją rodzice. To oni
odłączyli Internet, byli przy niej cały
czas. A ludzie z Monaru nauczyli ją żyć
od nowa. I jeszcze ta okropna dziennikarka, która chciała wypromować się
na jej historii. Nic do niej nie docierało,
nie potrafiła zrozumieć, że Angeli –
Modeli już nie ma, że siedzi przed nią
zupełnie inna dziewczyna, która zrozumiała, że nie warto obsesyjnie dążyć do
popularności i za byle ciuch przegrać
życie. Dla niej - tak jak kiedyś dla Angeli - najważniejsze były pieniądze i sława.
I kiedy ze sceny padają ostanie słowa – BYŁAM blogerką – widzowie są
pewni, że ta krucha, delikatna dziewczyna wygrała swoją walkę. Publiczność doceniła aktorów licznymi brawami. Zmęczeni, szczęśliwi, z radością
przyjmowali gratulacje. Laureaci konkursu „Żyję bez ryzyka” zostali nagrodzeni cennymi nagrodami. Obchody
Światowego Dnia AIDS zostały zakończone dyskusją.
Kamila Kolińska (IIIA)
zdjęcia – Marta Łatacz (IIIA)
opieka redakcyjna
– mgr Danuta Zielińska
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Mikołajki w V LO

Ludzie często różnią się: wyglądem,
charakterem, poglądami, zainteresowaniami, sposobem ubierania, czy też
gustami. Jednak jest jedna rzecz, która
łączy wszystkich. To wiara w Mikołaja.
A właściwie to cecha wspólna naszych
dziecięcych lat i wyobrażeń, bowiem
nie ma osoby, która będąc dzieckiem,
nie wierzyła w tego świętego. 6 grudnia to dzień magiczny i niezwykły.
Właśnie wtedy obdarowujemy naszych bliskich mikołajkowymi upominkami, które symbolizują Mikołaja
z Miry. Tego, który pomagał biednym
i potrzebującym. Mimo, że młodzież licealna zbytnio już w niego nie wierzy,
to nasi uczniowie postanowili uczcić
ten dzień w wyjątkowy sposób, bo tradycyjnie już tego dnia w naszym liceum miały miejsce Szkolne Mikołajki.
Uroczystość przygotowała klasa IIB
pod opieką wychowawcy: mgr A. Salachny i nauczyciela bibliotekarza: mgr
E. Pietrzkowskiej. Zabawę rozpoczęli
prowadzący: J. Kuban wraz z R. Rutkowskim, którzy zachęcili wszystkich
do wspólnej zabawy. Kolejno usłyszeliśmy: niezwykle ciekawą historię świętego Mikołaja, którą przybliżył nam P.
Maciąg, a zaraz potem na scenie mogliśmy wysłuchać gościa specjalnego,
przyjaciela naszej szkoły Dylana Hutchinsona - stypendysty Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, pochodzącego z Arizony. Jego wizyta w szkole to zasługa pani mgr Marzanny Gromotowicz. Dylan przedstawił nam różnice w obchodach świąt Bożego Narodzenia w USA i w Polsce. Cieszymy się
z tego spotkania. To już jego kolejna
wizyta w murach naszej szkoły.

Następnie obejrzeliśmy skecz pt.
„Odwiedziny Świętego Mikołaja”
w wykonaniu uczniów klasy IIB: M. Heromińskiego, E. Pietruszyńskiej i J. Kuban, poznaliśmy zwycięską klasę
w konkursie na „najpiękniejszą kartkę
świąteczną”, w którym wygrali uczniowie klasy IB, usłyszeliśmy: J. Bodziachowską i W. Bednarek w utworze De
Su – „Kto wie” oraz byliśmy świadkami
kolejnego konkursu, jakim był wybór
osoby w najbardziej oryginalnym
świątecznym przebraniu. Nad przebiegiem konkursu sprawowało jury
w składzie: Dylan Hutchinson, wicedyrektor szkoły mgr M. Witek, mgr I.
Zimmerman oraz A. Kucharska i D.
Zębik – przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego.
Jury oceniając przebrania punktowało: pomysłowość, kreatywność, estetykę, wkład pracy oraz ciekawe zaprezentowanie się. Po przeliczeniu
głosów okazało się, że pierwsze miej-

sce zajęła klasa IB. Na kolejnych stopniach podium uplasowali się uczniowie klasy IIE oraz IF. Następnie obejrzeliśmy skecz w wykonaniu Amatorskiego Teatru Szkolnego „Pół żartem,
pół serio” pt. „Niedziela Handlowa”.
W dość humorystyczny sposób przybliżył nam..... przedświąteczne zakupy.
Po dawce humoru przyszedł czas
na muzykę i piosenkę Margaret „Coraz bliżej święta” w wykonaniu M.
Keler. Następnie odbył się ostatni już
przewidziany na tę okoliczność konkurs, w którym przedstawiciele klas
rywalizowali między sobą o „piernikową palmę pierwszeństwa”. Konkurs
ten polegał na zjedzeniu pierniczków,
w jak najszybszym czasie. Prawdziwym ich pożeraczem okazał się M.
Krzemień z klasy IIF.
Zwieńczeniem świątecznego dnia
były wyjątkowe i niezwykle klimatyczne akcenty muzyczne. Wysłuchaliśmy: K. Kasztelan i W. Bednarek
w utworze „Nosem buch w biały
puch”, gry na skrzypcach O. Migoń
oraz śpiewu W. Kowalik, A. Wróbel i K.
Orszulak do piosenki „Biały śnieg i Ty”.
Ostatnim występem był krótki
układ choreograficzny w wykonaniu
uczniów klasy IIB do piosenek znanych
i lubianych. Dwie godziny spędzone
we wspólnej i zabawnej atmosferze,
wprowadziły wszystkich w wyjątkowy
i świąteczny nastrój. Uroczystość była
bardzo rzetelnie przeprowadzona,
jednak najważniejszy był jej zabawny
wymiar.
Dawid Zębik (IIB)
zdjęcia: Marta Łatacz (IIIA)

Nowości wydawnicze
w szkolnej bibliotece
W roku szkolnym 2017/2018 V
LO im. A. Mickiewicza przystąpiło
do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3, czego
efektem było pozyskanie środków
w wysokości 15.000 zł na zakup
nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Projekt stał się doskonałą okazją do zakupu książek
atrakcyjnych dla uczniów.
Dzięki otrzymanym środkom
z budżetu państwa oraz środkom
własnym, księgozbiór biblioteki
wzbogacił się o 670 książek – nowości wydawnicze oraz lektury, słu-

żące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Lektury
stanowią zaledwie 30,1% ogółu zakupionych książek, tj. 202 sztuki.
Wśród nowości wydawniczych
możemy znaleźć pozycje z zakresu:
literatury pięknej (klasyka, poezja),
literaturę młodzieżową, fantasy,
kryminały, thrillery, powieści obyczajowe, książki z dziedziny psychologii, pedagogiki, informatyki,
muzyki, architektury, historii sztuki,
malarstwa, dziennikarstwa oraz
poradniki dla młodzieży. Większość
książek to pozycje pozostające

w sferze zainteresowań uczniów.
Wśród uczniów naszej szkoły została przeprowadzona ankieta,
w której wypowiadali się na temat
książek, jakie chcieliby znaleźć
w bibliotece szkolnej.
Wykaz proponowanych do zakupu książek został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd
Uczniowski V LO i Radę Rodziców.
Każdy z czytelników może znaleźć
książkę dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zapotrzebowaniem czytelniczym.
nauczyciele bibliotekarze V LO
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Słowacy w świecie farmacji

Świąteczne wspomnienia z Wiednia
Uczniowie I LO im. J.
Słowackiego w Częstochowie mieli okazję podziwiać
uroczą stolicę Austrii podczas wycieczki zorganizowanej przez p.prof Zofię
Sandak-Bernat w dniach
13-15.12.2017r
Z „zapartym tchem”
oglądali „wiedeńskie perły
architektury”- Hofburg,
Operę. Katedrę św. Szczepana, Belweder, wystawy
słynnych malarzy (Monet,
Klimt, Delacroix), muzea –
Muzeum Historii Naturalnej, Historii Sztuki, Figur
Woskowych Madame Tussauds. Na Praterze z wagoników Riesenradu podziwiali panoramę Wiednia.
Mnóstwo radości i wrażeń
dostarczyły również zakupy
i degustacja potraw na
przepięknych Jarmarkach
Wiedeńskich - am Rathaus,
Spittelberg. Cały czas towarzyszyła nam p. Jadwiga
Handl - absolwentka Liceum, mieszkająca na stałe w Wiedniu. Trzy dni minęły bardzo szybko ….zostały wspomnienia i zdjęcia.
Wycieczka była również znakomitą okazję do
doskonalenia języka niemieckiego :-)

5 grudnia 2017r. uczniowie klas 2e i 3e
naszego liceum, pod opieką pani Jolanty
Żaby i pani Elżbiety Szajbel wybrali się na
wycieczkę do Krakowa. Zwiedzanie miasta
rozpoczęliśmy od podziwiania Jarmarku
Bożonarodzeniowego na Rynku Głównym.
Mogliśmy zobaczyć i skosztować moc wypieków i potraw, których zapach wprowadził nas w świąteczny nastrój.
Następnie udaliśmy się do Muzeum
Farmacji przy ulicy Floriańskiej. Muzeum
gromadzi eksponaty z zakresu historii farmacji i techniki farmaceutycznej. Będąc
tam, dowiedzieliśmy się wielu nowych dla
nas informacji dotyczących dawnych sposobów lecznictwa, funkcji aptek i ich wyglą-

du. Przybliżono nam postać Ignacego Łukasiewicza oraz poznaliśmy historie pierwszych Polek w przemyśle farmaceutycznym. Zwieńczeniem zwiedzania muzeum
była wizyta w zielarni, gdzie zgromadzono
rozmaite rośliny lecznicze i minerały.
Wzięliśmy udział w wykładzie dotyczącym kriogeniki i jej zastosowania na wydziale chemii UJ. Obserwowaliśmy doświadczenia, ilustrujące wpływ niskich temperatur na różne substancje chemiczne,
poddawane działaniu ciekłego azotu i tlenu. Wywarły one na nas ogromne wrażenie! Wracając wspominaliśmy mile spędzony czas.
Wiktoria Tłoczek kl. IIe

WEIHNACHTSMARKT
w Słowackim

Eryk Kawecki 2e,
Zofia Sandak-Bernat

Finaliści Olimpiady Noblowskiej

Z wielką radością informujemy, że uczniowie kl. II A naszej szkoły - Filip Kaczmarzyk i
Mateusz Stoparek zostali finalistami I edycji
Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej
Nagrody Nobla. Etap centralny Olimpiady,
organizowanej przez Uniwersytet Gdański,
Gminę Czersk oraz Fundację im. Lecha
Wałęsy, odbył się 25 listopada 2017 r. na
Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
Uroczyste otwarcie finału odbyło się z udziałem byłego Prezydenta RP - Laureata Pokojowej Nagrody Nobla Lecha Wałęsy
W I części zmagań uczestnicy pisali test
obejmujący treści związane z tematem
przewodnim eliminacji centralnych, którym
był - Pokojowa Nagroda Nobla a prawa
człowieka. W części II uczestnicy udzielali
odpowiedzi na pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o patronie i laureatach Pokojowej Nagrody Nobla oraz na temat znajomości zgłoszonych
przez siebie lektur. Do finału ustnego zakwalifikowało się 10 uczestników olimpiady,
a wśród nich - Filip i Mateusz. Ostatecznie
Mateusz Stoparek zajął VII miejsce w fina-

Jak co roku, nauczyciele germaniści organizują w I LO Kiermasz Bożonarodzeniowy WEIHNACHTSMARKT. W tym roku
uczniowie naszego Liceum przygotowali
przepiękne świąteczne stoiska, nawiązujące
do niemieckich jarmarków przedświątecznych, na których królowały smakołyki, ozdo-

by świąteczne oraz Adventskränze -wianki
adwentowe. Zebrana kwota podczas kiermaszu – 1058, 85 zostanie przeznaczona na
pomoc dla Biura Obrony Zwierząt APA w
Częstochowie.
info: prof. Zofia Sandak-Bernat

Wyróżnienie na Gali
Wolontariatu Śląskiego
le, a Filip Kaczmarzyk - IX. Wszyscy finaliści mają zapewnione indeksy na historię i
politologię Uniwersytetu Gdańskiego. Na-

szym uczniom serdecznie gratulujemy tak
dużego sukcesu!!!

Agnieszka Wiklińska

Listopadowa Melancholia - Pierwszy projekt tutorski
„Odchodzimy, by czegoś doświadczyć, by być samemu albo by się z kimś
spotkać. Odchodzimy, aby nie oglądać
się za tym, kogo się kochało, albo za tym
kto nas zranił… ‘’
Tymi słowami uczniowie naszego liceum (Ib,Ie,If) wprowadzili swoich słuchaczy w temat odejścia, przemijania ale także nadziei towarzyszącej ludzkiemu życiu.
Na scenariusz Listopadowej melancholii
złożyły się wiersze i piosenki starannie dobrane przez uczennicę klasy 1b Julię Piasecką - inicjatorkę całego projektu. Można

więc było usłyszeć teksty: K. Iłłakowiczówny, J. Twardowskiego czy A. Kamieńskiej, piosenki Dżemu, Justyny Steczkowskiej, zespołu Tabb & Sound’N’Grace. Dodatkowego nastroju spotkaniu nadało
miejsce, w którym uczniowie zaprezentowali owe utwory, czyli Kościół pod wezwaniem św. Faustyny w Częstochowie.
Pierwszoklasiści, z pomocą pani Iwony
Kociołek, zamienili to miejsce w nastrojową scenę, na której jedynym źródłem
światła były płomienie świec.
Aleksandra Jasińska Ib

4 grudnia podczas Gali Wolontariatu
2017 w Muzeum Śląskim w Katowicach
uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. J. Tatarczyk, odebrali wyróżnienie za szczególną
aktywność na rzecz Fundacji Oczami Brata.
Mieliśmy także przyjemność wzięcia udziału
w warsztatach na temat: „Wolontariat Euro-

pejski” i „Wolontariat w CV”.
Wyjazd dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń i inspiracji. Hasło przewodnie gali - „Dzień bez wolontariatu to dzień stracony!” jest nam
szczególnie bliskie.
Julia Radecka 1b
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IV Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek 11 grudnia nasi
uczniowie byli wolontariuszami podczas IV Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowanej przez
Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Piłkarze z naszej szkoły
rozegrali między innymi mecz z podopiecznymi ze świetlicy integracyjnej „Pszczółki” dla Wychowanków
Niepełnosprawnych Intelektualnie
i Sprawnych Umysłowo. Zorganizowali również konkurs rzutów karnych oraz inne zabawy z piłką. Wynik
sportowy nie był ważny, a wspólna
zabawa i integracja. Nasi uczniowie ,
którzy na co dzień trenują zawodowo grę w piłkę nożną, przyznali że
było to dla nich nowe doświadcze-

nie. Wzbogaciło ich duchowe wartości oraz spojrzenie na sport i życie
codzienne z innej strony.
Szkołę reprezentowali: Wojciech
Kuczera, Jakub Matyja, Łukasz Ga-

wron, Jakub Troczka, Patryk Pakuła,
Piotr Maciejewski, Kacper Michnicki.
mgr Krzysztof Kościański

Nasze uczennice na Targach Fryzjerskich w Katowicach
25 listopada uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w wielkim święcie fryzjerstwa, jakim był 17. Festiwal Hair Fair w Katowicach. Impreza
zaskoczyła wszystkich innowacyjną
formułą skupiającą branżę, dla której ważne jest podążanie za najnowszymi trendami. Można było między
innymi obejrzeć najlepsze pokazy
wielkich postaci nowoczesnego fryzjerstwa, obserwować międzynarodowe Mistrzostwa Fryzjerskie,
uczestniczyć w tzw. strefie wykładów i warsztatów dla fryzjerów, korzystać z porad edukatorów oraz
zrobić zakupy w pasażu wystawien-

niczym z ponad 300 profesjonalnymi markami fryzjerskimi. Dla wycieczkowiczów jednak najważniejszym przeżyciem tamtego dnia był
udział uczennic naszej szkoły w Paradzie Szkól Fryzjerskich, zatytułowany „Pin-up girls”.
„Pin-up” z języka angielskiego
oznacza przypiąć, powiesić. Określenia tego używa się głównie wobec
trendu wywodzącego się z lat 40. i
50. XX wieku. „Pin up girls” to były
piękne, uśmiechnięte dziewczyny,
ubrane w rozkloszowane sukienki.
Pojawiały się głównie na plakatach,
które mężczyźni chętnie przypinali
na ścianach. Uczennice, przygotowując występ, wzorowały się na tym
jakże charakterystycznym stylu.
Stworzyły wizerunek współczesnych
„Pin up girls” perfekcyjnie dobierając elementy stroju, makijażu (mocne, czarne kreski nad górnymi powiekami, pomalowane na czerwono
usta oraz „zarumienione policzki”),
fryzury (głównie loki podpięte po

bokach i podwinięte grzywki), a nawet muzykę, do której tańczyły prezentując swe wdzięki.
W przygotowaniu show uczennicom pomogła mgr Aleksandra Motyl, układając choreografię, natomiast nad doborem i wykonaniem
fryzur czuwały mgr Sączek, mgr Pluta i mgr Jagusiak. Na scenie wystąpiły: Klaudia Adamczyk, Edyta Nowak,
Martyna Struck, Julia Białas, Angelika Stolarek, Ewelina Dłubak, Natalia
Bielawska, Monika Skrzypczak, Sylwia Banaś, Kamila Kwoka, Marta Kubala, Weronika Gorzelak, Iza Kmieć,
Monika Fidura, Natalia Socha.
Judyta Jagusiak, Sława Pluta
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XX Ogólnopolska edycja Olimpiady
Wiedzy o Żywności – sukces ucznia
ZSTiO im. S. Żeromskiego
w Częstochowie

Olimpiada Wiedzy o Żywności co
roku jest organizowana przez Zespół
Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu i Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie po raz drugi
wziął udział w tej olimpiadzie.
Pierwszy, szkolny etap odbył się
dnia 2 października. W szkolnych rozgrywkach wzięło udział 10 uczniów
z klas IV u, IV k, III g i II g. Test składał
się z 50 pytań , które swoim zakresem obejmowały tematykę ogólnopolską, tj: blok przetwórczy – 44 %
pytań, blok analityczny – 23 % pytań, blok ekonomiczny – 21 % pytań,
blok techniczny – 12 % pytań
Do drugiego etapu przeszli następujący uczniowie: Patryk Pokorski
(klasa IV u), Kinga Bzdak (klasa IV k),
Damian Kosętka (klasa IV k), Kamila
Molęcka (klasa III g), Martyna Szewczyk (klasa IV k).   
Nad prawidłowością przebiegu
olimpiady i sprawdzaniem prac czuwali koordynator olimpiady - Ewa Śliwakowska i Krzysztof Przysuszyński.

W dniu 24.11.2017r nasza młodzież pojechała na etap okręgowy jubileuszowej XX Ogólnopolskiej Edycji
Wiedzy o Żywności, który odbył się
w Tomaszowie Mazowieckim.
Olimpiada składała się z 2 etapów
- testu, który obejmował zagadnienia
z zakresu ekonomicznego, analitycznego oraz przetwórstwa żywności,
oraz ustnego.
Nasi reprezentanci przygotowani
pod nadzorem Pani Ewy Śliwakowskiej pokazali wysoki poziom, a Patryk Pokorski (uczeń klasy 4U) zakwalifikował się do części ustnej, zajmując ostatecznie VI miejsce w etapie
okręgowym.
Dnia 12 grudnia ogłoszona została lista osób zakwalifikowanych do
ostatniego, centralnego etapu XX
Ogólnopolskiej Edycji Wiedzy o Żywności. Nasz uczeń, Patryk Pokorski
z klasy IV u, znalazł się wśród 45 finalistów. Jest to ogromny sukces gdyż
zarówno pierwszy jak i drugi etap
olimpiady były na bardzo wysokim
poziomie i obejmowały duży zakres
materiału. Ścisły finał odbędzie się
15-16 marca w Poznaniu.
mgr inż. Ewa Śliwakowska

Koncert Mikołajkowy

Festiwal filmów z okazji Międzynarodowego
Dnia Praw Człowieka
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni
i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu
braterstwa.” — Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka uchwalona 10 grudnia
1948 roku była jednym z pierwszych
znaczących osiągnięć ONZ. Dokument ten szczegółowo określa prawa i podstawowe wolności człowieka . W 1950 r Zgromadzenie Ogólne
ogłosiło dzień 10 grudnia Dniem
Praw Człowieka oraz wezwało
wszystkie państwa i zainteresowane
strony do uczestnictwa w jego obchodach. W związku z takim apelem
nasza szkoła również obchodzi ten
ważny dla ludzkości dzień.
8 grudnia 2017 r.   w świetlicy
szkolnej odbył się festiwal filmów z
okazji Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka.
Młodzież naszej szkoły co godzinę

mogła obejrzeć dokumentalny film
poświęcony w/w tematyce . Jako
pierwszy wyświetlany był film pt:
„Skradzione dzieci Hiszpanii”- który
mówił o tym, jak mafia lekarzy, pielęgniarek, położnych, zakonnic
i księży zabierała matkom noworodki podstępem, szantażem lub przemocą.
Drugi film pt: „Sprzedane pedofilom” poruszał tematykę bezgranicznego poświęcenia obronie praw
człowieka. Egzotyczne Filipiny, to raj

dla pedofilów. Ponad 800 tysięcy kobiet i dzieci zmuszanych jest tam do
seksu. Oprawcy to najczęściej turyści z zamożnych regionów świata.
Trzeci film pt; „Handel żywym towarem” zakończył coroczny festiwal
filmów z okazji Międzynarodowego
Dnia Praw Człowieka w naszej szkole . Z pewnością filmy te pomogły
młodzieży zrozumieć, jak ważna jest
walka o godność, wolność i prawa
człowieka.
mgr Beata Wieczorek

W sali gimnastycznej 4 grudnia
odbył się koncert naszego absolwenta Dawida Furcha. W bardzo
miłej i sympatycznej atmosferze
spędziliśmy grudniowe przedpołudnie śpiewając i tańcząc w rytmach disco polo. Wśród innych

piosenek mogliśmy usłyszeć przebój autorstwa samego Dawida
„Bądźmy sobą”.
Dochód z tej imprezy został przeznaczony na zakup sprzętu sportowego dla naszej szkoły.
Katarzyna Lenort
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Jasełka w VIII LOS Uczniowie proponują

W naszej szkole kładziemy nacisk na kultywowanie tradycji.
W polskiej kulturze okres przedświąteczny nieodłącznie kojarzy się
z opowieścią o narodzinach Jezusa
Chrystusa.

cemba – Brol i A. Lewicka. Oprawę
muzyczną i znakomitych wokalistów przygotowała pani D. Marlińska. Uwagę widzów zwracały piękne dekoracje, wykonane przy
współudziale pani A. Hapunik.
Piękne kolędy, śpiewane przez
naszych uczniów, wprowadziły publiczność w świąteczny nastrój.
Znana wszystkim historia sprzed
ponad dwóch tysięcy lat ponownie
ożyła dzięki utalentowanym, młodym aktorom.

22 grudnia uczniowie mieli okazję obejrzeć jasełka. Przedstawienie przygotowała kl. III A gimnazjum przy współudziale uczniów
klas: III C gimnazjum oraz II A liceum. Nad młodymi aktorami
sprawowały pieczę panie: K. KoZe sceny popłynęły także życzenia świąteczne, które wszystkim
obecnym złożyła pani dyrektor I.
Walczak – Dądela. Członkowie
Młodzieżowej Rady Szkoły wszystkim nauczycielom wręczyli symboliczne kartki świąteczne.
Redakcja „Twój LOS”

Chciałbym zachęcić do przeczytania książki „Dynastia Miziołków”
autorstwa Joanny Olech.
Książka została napisana w 1995
roku. Opowiada o zwyczajnej,
szczęśliwej rodzinie, mieszkającej w
Warszawie. Sam utwór ma postać
dzienniczka. Głównym bohaterem
jest dwunastoletni chłopak o pseudonimie Miziołek. Jeżeli chcieliby
Państwo dowiedzieć się więcej,
warto przeczytać książkę, gdyż jest
naprawdę warta polecenia.
Autorka pisze z perspektywy
głównego bohatera, opisując
wszystko, co się dzieje, z punktu widzenia szóstoklasisty. Co ciekawe,
każdy fragment zawiera mnóstwo
zabawnych i dowcipnych komentarzy bohatera. Książka zawiera sceny
zarówno z życia szkolnego (zabawy
z kolegami, dokuczanie znienawidzonej nauczycielce czy nawet bójki), jak i życia rodzinnego (niegrzeczne rodzeństwo, zabawny opis
rodziny, obyczaje i życie w domu).
Opisuje się też stosunki z sąsiadami.
Najciekawszą rzeczą jest tutaj
częste pojawianie się nowych bo-

haterów, jak się okazuje - zarazem
członków rodziny, co wprowadza
tajemniczą atmosferę. Jednak
wszystko się jakoś zawsze wyjaśnia.
Cała książka dotyczy życia rodzinnego, szkolnego, a także stosunków między sąsiadami. Nie byłoby to ciekawe, gdyby dzieło nie
zostało utrzymane w humorystycznym tonie. Każdy zabawny komentarz tylko potęguje śmieszność
wielu scen. Na tym się jednak nie
kończy. Mnie osobiście najbardziej
urzekł motyw zakochania, gdy jeden z kolegów Miziołka próbuje
zwrócić na siebie uwagę dziewczyny, która zresztą podoba się każdemu chłopakowi z klasy.
Niestety, pojawiają się także sytuacje konfliktowe w rodzinie
głównego bohatera. Dziwne zachowania mamy Miziołka denerwują jego tatę. Lecz, jak to zwykle
bywa, godzą się w końcu.
Stosunki rodzinki z sąsiadami są
różne. Jeden z sąsiadów nie lubi Miziołka, gdyż ten niszczy jego własność. Można jednak znaleźć takich
sąsiadów, których zwykli ludzie na-

zwaliby po prostu „dziwakami”, a
jednak z nimi żyje się w zgodzie.
Ciekawą rzeczą jest chęć posiadania zwierzątka. Miziołek w
końcu otrzymuje je. Ta przemożna żądza zaczyna się przenosić
dalej, na kolegę Miziołka. Jak
później ma się okazać, przynosi
mu to mnóstwo strachu.
Wakacyjne psoty chłopca są
opisane dokładnie tak, jak są wykonywane. Co ciekawe, każda ze
scen jest opisana bardzo szczegółowo, co jeszcze zaciekawia
czytelnika.
Reasumując – książka „Dynastia Miziołków” jest warta polecenia. Jeżeli szukacie książki zawierającej coś smutnego, wprowadzającej w tajemniczą atmosferę, opisującą zwykłe rodzinne
czy szkolne życie – to dzieło będzie najlepszym wyborem.
Jeżeli chcieliby Państwo zwyczajnie się pośmiać z nieudolności bohaterów lub z opisanych
wydarzeń – książka również
spełni te wymagania.
Kamil Soboniak, kl. III A, VIII LOS

Czy wyście powariowali?

Czyli o tym, jak spędzają Święta prawdziwi Polacy
Bo w tym wszystkim wcale nie chodzi
o to, żeby spędzić miły czas z rodziną.
Nie chodzi o radość z obdarowywania
prezentami i otrzymywania ich. Nie chodzi o religię, tradycję, rodzinność. Nawet
nie o tę chwilę wytchnienia od codziennej
pracy. Polakowi Święta są potrzebne
do dwóch podstawowych rzeczy: narzekania i obżerania się.
Świątecznych przygotowań czar
Prawdziwa Polka już w listopadzie rozpoczyna generalne porządki. Tyle jej schodzi,
bo prawdopodobnie ostatni raz porządnie
wzięła się za robotę przy okazji Wielkanocy.
Bo gdyby te niektóre czynności, które wykonuje się raz czy dwa razy do roku, robiła
na przykład we wrześniu i lutym, to by się
nie liczyło. Nie miałaby się komu pochwalić,
nie miałaby komu ponarzekać. A tak –
w kolejce do warzywniaka albo u kosmetyczki może z innymi Polkami przerzucać się
tym, która zrobiła więcej, a która jest jakaś
nienormalna i jeszcze okien nie umyła.
Na tym nie koniec zadań typowej Polki,
bo to jeszcze trzeba o prezentach pomyśleć,
nowe łaszki wigilijne zakupić, dzieci i chłopa do roboty zagonić. One na niewiele się
przydadzą, ale za to mąż, typowy Polak, najważniejszą misję wypełni z dumą, zakasawszy wcześniej rękawy. Zacznie od upolowania na bazarze najbardziej dorodnej sztuki,
potem da jej trochę pożyć w swojej własnej
prywatnej osobistej wannie, a na koniec
spuści wodę i przejdzie do rzeczy. Mordowanie to męska robota. Trzeba spojrzeć
przerażonej bestii w oczy, a potem zatłuc ją
z zimną krwią i z dumą rzucić zwłoki na kuchenny blat. „Grażyna, tą krew byś ze ścian
powycierała” – mruknie jeszcze typowy Polak i pójdzie potomka pogłaskać po głowie:

„Widzisz, synek, tak robi prawdziwy mężczyzna, kiedyś też będziesz mógł ukatrupić
swojego karpika”.
Polka robi więc porządek na miejscu
zbrodni, a potem wraca do swoich kuchennych obowiązków. Miesiąc temu zamroziła
bigos, przed tygodniem zamroziła pierogi,
ale i tak pojęcia nie ma w co ręce włożyć.
Trzeba jeszcze machnąć pięć rodzajów ciast
i wszystkie obowiązkowe potrawy – od kutii
i grzybowej po barszcz z uszkami i kapustę
z grochem.
Grażyna ma ochotę załamać ręce i walić
głową o ścianę, pot leje jej się z czoła, ale że
dobrą i prawdziwą jest Polką – jedzie dalej.
Myśli stara się zająć czymś innym niż tym,
że synek siedzi przed xboksem a małżon mu
kibicuje. Wspomina więc wczorajszą bitwę
o chleb. Niby była na niego zapisana, jak
za starych dobrych czasów, a jednak 40 minut w kolejce trzeba było przebimbać, nasłuchawszy się narzekań, przekleństw i innych soczystości. Wspomina też wczorajszą

bitwę w mięsnym. Dobry kwadrans zajęło
jej wybranie wszystkich mięs, wędlin i pasztetów, jakie były jej potrzebne (albo i nie…),
toteż w tłumie za jej plecami zaczęły się poszturchiwania, jęki i wyzwiska. W końcu zapakowała sześć kilo dobroci do reklamówek i pomaszerowała dalej, ale co się nasłuchała, co się pani nasłuchaaała, to już jej!
O nagrodę za cały ten trud jednak nie będzie łatwo. Polka tak jest zarobiona, że rzutem na taśmę przywdziewa kieckę, spina
włosy byle jak i już biegnie latać wokół stołu, witać gości, polewać kompocik z suszu
i przerzucać zwłoki karpia po patelni.
Jeszcze tradycyjne dzielenie się opłatkiem i rzucanie wyświechtanych: “zdrowia,
szczęścia, pomyślności” w pakiecie ze:
“zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy”
i mogą siadać do stołu. Na kolędowanie
nie ma co liczyć, za to wódeczka idzie w ruch
i od razu robi się weselej. Ale, ale – stoły
wciąż jakieś takie wygięte pod wpływem
ciężaru całego tego dobrobytu, toteż Grażyna musi zacząć stałą śpiewkę: “nastałam
się w garach i nikt nie je”, “no, jedzcie, nie po
to tyle czasu w kuchni spędziłam”, “Boże, ile
człowiek się narobi, a i tak wszystko się wywali” i tak dalej, i tak dalej.
A może byśmy wszyscy… odrobinę
wyluzowali?
Kiedy więc przyjdzie czas na refleksję?
Kiedy przyjdzie czas na radość ze spędzanych z rodziną chwil? Kiedy będzie czas
na obiecany relaks i świąteczne lenistwo?
Pojawi się na chwilę i zniknie albo nie pojawi się wcale. Bo Polacy już dawno zapomnieli, o co w świętach chodzi. Jak
ze wszystkim, musi dojść do licytacji – kto
więcej zrobił, kto więcej wydał, kto bardziej
się narobił, komu najmniej dzieci pomagały

i kto w dłuższej kolejce stał.
Kobietom ktoś wmówił, że muszą harować jak dzikie, że ich obowiązkiem jest
wzięcie na siebie wszystkiego i urabianie się
po łokcie. Ktoś wmówił im, że muszą wysprzątać każdy kąt, że muszą przygotować
furę jedzenia, które i tak u większości Polaków po świętach ląduje na śmietniku.
Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy trochę
wyluzowali? Mieli mniej napchane brzuchy? Wiecznie musimy się kreować, przybierać pozy, korzystać z masek. Może chociaż przed rodziną bądźmy sobą? Pokażmy,
że Święta mogą być cudowne przy pięciu
a nie dwunastu daniach, przy dwóch a nie
pięciu ciastach. Że nie chce nam się, że nie
mamy siły, że nie stać nas, że nie chcemy
marnować jedzenia. Ktoś powie – przecież
to tradycja. Ciekawe, ilu “tradycjonalistów”
tak naprawdę wie, czym są święta, przestrzega przykazań, spotyka się w tym czasie z Bogiem? Nie trzeba brać pożyczek i robić czegoś ponad swoje siły i możliwości.
Nie trzeba chwalić się w Internecie zdjęciem wigilijnego stołu. Wystarczyłoby
na moment się zatrzymać i dostrzec to, co
widzieliśmy jako dzieci – że Święta są piękne i magiczne, że Święta mają zbliżać.
Czy nasze dzieci będą miały takie wspomnienia? Czy może raczej Święta to już dla
nich tylko czas, w którym dłużej siedzą
przed telewizorem, dostają nowego ajfona
i przez pięć minut radują się ubieraniem
choinki?
Nawet jeśli od miesiąca pucujesz i odkurzasz, jeszcze masz szansę wypisać się z tego
szaleństwa. Nie rób niczego na pokaz, rób
tak, jak podpowiadają Ci serce i rozum
i pierwszy raz spędź święta, podczas których nie będziesz narzekać.
Klaudyna Maciąg, kreatywa.net
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

FINANSE

MOTORYZACJA

OKNA – DRZWI

LOMBARDY

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE

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

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

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

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

MOTORYZACJA

MEDYCYNA

www.kapssc.pl

POGRZEBY

LOMBARD
DELTA
n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Stary Rynek (DH „Puchatek”),
tel. 34 368 19 45

l

Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12
tel. 34 317 36 09

WAGI

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —
SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte
piętro w wieżowcu, okna PCV południezachód, balkon. Kuchnia z meblami na
wymiar i sprzętem AGD. Duży salon
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na
balkon. Łazienka w glazurze z wanną
oraz przedpokój z szafą. Mieszkanie
czyste i zadbane. Na podłogach panele
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie,
sklepy, szkoła, komunikacja miejska.
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł.
Tel. 661 117 931
n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy
ul. Dąbrowskiego – niedaleko Parku
Wodnego 34 m2, TBS, po remoncie. Duży
balkon na południe. Cena 110.000 zł.
Tel. 602 307 570 po godz. 1800
— SPRZEDAM LOKAL —
n SPRZEDAM lokal użytkowy w Częstochowie
35 m2 ul. Szajnowicza, duża witryna, siła. 3
pomieszczenia + WC. CO opomiarowane.
Możliwość wynajęcia. Tel. 602 307 570 po
godz. 1800
n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum
handlowym STARA MLECZARNIA w
Radomsku. Wysoki standard. Tel. 606 468 786
— WYNAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul.
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na
południe. Cena 1.300 zł/m-c.
Tel. 602 307 570 po godz. 1800
n WYNAJMĘ od stycznia połowę pawilonu w
Biznes Centrum na biuro, fryzjerstwo itp.
Lokal po remoncie – WC, okna, witryna.
Tel. 888 784 479

n WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią, n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko
po remoncie. I piętro, Trzech Wieszczów, ul.
zimowe granatowe dla pieska średniej
Dunikowskiego. Cena 500 zł/m-c – do
wielkości; 2) smycz, obrożę; 3) podwójną
negocjacji. Tel. 603 24 80 24
miseczkę na karmę; 4) bidon turystyczny
na wodę z poidełkiem. Dodatkowo
— ZAMIENIĘ —
oddam GRATIS siedzisko używane.
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy
Tel. 504 230 153
głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany
przez Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra
na mieszkanie M-3 lub sprzedam.
żółta z frędzlami, buciki ciepłe dziecięce
Tel. 888 784 479
14 cm, 15 cm (dwie pary). Klocki „Lego”
MOTORYZACJA
komplet, warsztat drewniany tkacki (mały)
– zabytek. Szeleczki dla kotka (czerwone).
— SPRZEDAM —
Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM Daewoo Matiz.
USŁUGI
Tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM
n PRZEPOWIADANIE PRZYSZŁOŚCI
— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite,
czarny, etui, ładowarka, 1,5-letni. Stan b.
dobry. Cena 380 zł. Tel. 603 664 249
— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną
Apollo – II stopnia. Tel. 669 245 082
n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki,
szczotki, ssawki, rury, filtry. Częstochowa.
www.workiodkurzacze.pl
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!.
Rama w kolorze drewna brzozowego,
przyjemna bawełniana tapicerka. Wartość
149 - sprzedam za 100 zł. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26
cm, średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland”
–kolor ciepły beż. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne
niebiesko-perłowe na dość dużą osobę.
Cena do negocjacji. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

– wróżby. Tel. 34 317 31 89,
kom. 883 118 012

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek
od podstaw po biały montaż. Gwarancja
solidnego i trwałego wykonania.
Tel. 578 210 640
n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych,
cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
n USŁUGI remontowo-wykończeniowe.
Tel. 887 627 682

PROJEKTOWANIE

wizytówkowych stron www dla firm i
klientów indywidualnych. Robert Pawłowski
Tel. 696 480 414
e-mail: 067robert@gmail.com
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

MONTAŻ INSTALACJI
ANTENOWYCH,
DOMOFONÓW
oraz ALARMÓW
Tel. 513 960 318
OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki
nad kobietą po udarze. Dobre warunki.
Tel. 695 453 835
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688
n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą
mieszkającą samotnie w zamian za
mieszkanie. Tel. 536 315 866
PRACA
— DAM PRACĘ —
Przyjmę do pracy w klubie fitness na
stanowisko TRENERA osobę ambitną
i chętną do pracy z ludźmi. Mile widziane
osoby po fizjoterapii lub z kursami instruktora
fitness oraz trenera personalnego.
Szczegóły pod nr telefonu 509083929

CV proszę przesyłać na adres mailowy
izabela211@wp.pl

Przyjmę do pracy ślusarza
601 50 55 20

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę.
Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm.
n FLASHGSM – profesjonalny serwis
Projektowanie graficzne, DTP. e-mail:
telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS.
gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie).
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576
Tel. 888 14 99 69

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką.
Tel. 797 287 543
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat
podejmie pracę. Znajomość języka
niemieckiego. Najchętniej dorywczo.
Tel. 537 735 654
MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo, ciemny
blondyn – pozna panią – wiek do 50 lat, stan
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać
dzieci. Cel matrymonialny. Tel. 660 006 217
n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę,
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne.
Celem poznania się i zamieszkania razem.
Tel. 515 130 498
ZGUBY

8 grudnia naprzeciwko Politechniki
zgubiłem emeryturę 1100 zł.
Łaskawego znalazcę proszę
o kontakt tel. 34 324 05 52
(prosić Lucjana) – znaleźne.
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AUDI A4 1.6 E,
rok prod. 1997, klima,
alufelgi


59.900 zł

5.900 zł

AUDI A6 3.0 D,
rok prod. 2013, S-line,
serwisowany, F-ra VAT


MITSUBISHI ASX
1.8 DiD, rok prod. 2014,
4x4, krajowy, I – wł.,
F. VAT

NISSAN QASHQAI 1.5
D, rok prod. 2013,
krajowy, I – wł., serwis.,
F. VAT

99.900 zł

RENAULT SCENIC III
1.5 CDI, rok prod. 2009,
navi, po wymianie
rozrządu

19.900 zł
SEAT ALHAMBRA
2.0 D, rok prod. 2010,
7-osobowy

27.900 zł

49.900 zł

n

n
n
n
n
n
n
n

BMW X6 2.0 D,
rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi,
czujniki

99.000 zł

OPEL ASTRA 1.6 E,
rok prod. 2015, krajowy,
I – wł., serwisowany,
F-ra VAT

BMW X3 2.0 D,
rok prod. 2015, krajowy,
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT

109.500 zł netto

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat


FORD FIESTA 1.3 E,
rok prod. 2007,
krajowy, I – wł.


9.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi,
rok prod. 2014, krajowy,
I – wł., hatchback

33.900 zł



39.900 zł

69.900 zł
PEUGEOT 208 1.0 E,
rok prod. 2016



n



n

15.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E,
rok prod. 2015,
krajowy, I – wł., serwis.,
F. VAT


34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D,
rok prod. 2006


n
n
n
n
n
n
n

30.800 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 D,
rok prod. 2014



SKODA FABIA 1.6 TDI,
rok prod. 2010/2011,
krajowy

37.800 zł



18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E,
rok prod. 2014, 4x4,
krajowy, I – wł., serwis.,
F. VAT

45.900 zł

n

n

n

FORD MONDEO 1.6
TDCi, rok prod. 2013,
krajowy, F. VAT


38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,
rok prod. 2007, automat



PEUGEOT PARTNER
1.4 E, rok prod. 2002/03,
krajowy, I – wł.


RENAULT CLIO 1.5 D,
2015, krajowy, I – wł.,
serwisowany


24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi,
2014 – zakup, krajowy, I
– wł., gwarancja produc.,
F. VAT
36.900 zł
MINI ONE 1.6 E, rok
prod. 2002

5.900 zł

31.900 zł
RENAULT CLIO III
1.5 DCi, rok prod. 2013,
krajowy, I – wł., F. VAT


18.900 zł

RENAULT MEGANE III
1.5 DCi, rok prod. 2014,
I – wł., serwis. ASO


9.900 zł



33.700 zł

TOYOTA AYGO 1.0,
rok prod. 2007, I – wł.



10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E,
rok prod. 2012-13, 3 szt.,
krajowe, I – wł, serwis.,
F. VAT, c. zamek, el.
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900 - 27.900 zł
VW GOLF VI 1.4 E,
rok prod. 2010, 5 drzwi


n
n
n
n

n

29.900 zł

49.800 zł

118.000 zł

BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012 

51.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013 
CITROEN C5 2.2 D,
rok prod. 2002 
CITROEN XSARA PICASSO 1.6 E,
rok prod. 2010, krajowy, I – wł. 
FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,
rok prod. 1998
FORD FIESTA 1.4 TDCI,
rok prod. 2006
HYUNDAI i30 1.4 CRDi,
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,
serwis., gwar. produc.
JAGUAR XF 3.0 E,
rok prod. 2013

69.900 zł

MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004
MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,
rok prod. 2007 
MERCEDES C200 2.0 D,
rok prod. 2000 
NISSAN QUASHQAI 2.0 D,
rok prod. 2008, nawigacja
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,
5 drzwi, przebieg 77 tys. km
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,
sedan
OPEL ASTRA 1.9 D,
rok prod. 2006
OPEL INSIGNIA 1.8 E,
rok prod. 2015, krajowy, I – wł.,
f-ra VAT
PEUGEOT 308 1.6 D,
rok prod. 2008, krajowy, I – wł.,
F-ra VAT
RENAULT CLIO 1.2 E,
rok prod. 2013, krajowy, I –wł.,
serwisowany, F-ra VAT
RENAULT CLIO 1.5 D,
rok prod. 2015, krajowy, I –wł.,
serwisowany, F-ra VAT
RENAULT FLUENCE 1.5 D,
rok prod. 2015, sedan, krajowy,
I –wł., F-ra VAT
SEAT CORDOBA 1.2 E,
rok prod. 2003, krajowy 
SKODA FABIA 1.2 E,
zakup 2008
SKODA FABIA 1.2 E,
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel
SKODA OCTAVIA 1.6 E,
rok prod. 1999

12.900 zł

2.800 zł
14.900 zł
2.900 zł
7.900 zł
33.900 zł
91.800 zł
25.900 zł
11.900 zł
27.900 zł
29.900 zł
36.900 zł
14.800 zł
49.900 zł
15.900 zł
21.900 zł
28.900 zł
36.900 zł
8.900 zł
6.800 zł
8.400 zł
3.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D,
rok prod. 2004 – 06, krajowy

n

VW PASSAT 1.6 TDi,
rok prod. 2014, krajowy,
I – wł., serwis., F. VAT


n

AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
quattro	

n
n
n
n

od 10.800 do 12.600 zł

TOYOTA AURIS 2.0 D,
19.900 zł
rok prod. 2008
VOLVO S60 2.0 E,
29.900 zł
rok prod. 2008
VW GOLF 1.4 TSi,
29.900 zł
rok prod. 2009
VW PASSAT 1.6 E,
10.900 zł
rok prod. 2003, klimatronic
VW JETTA 2.0 E,
58.900 zł
rok prod. 2015
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Lekkoatletyka

Siatkówka

Udany sezon CKS
Budowlani

Akademicy jadą do Nysy
Siatkarze AZS-u Częstochowa wracają do ligowych rozgrywek po przerwie świąteczno-noworocznej. Już w najbliższą sobotę, 6 stycznia
zmierzą się na wyjeździe ze
Stalą Nysa.
Akademicy zakończyli miniony rok na pozycji lidera I ligi.
Ostatnie spotkanie w 2017 roku

rozegrali awansem. 21 grudnia
pokonali w Hali Sportowej Częstochowa drużyną z Wałbrzycha.
Dzięki temu po 15. rozegranych
meczach z dorobkiem 32 punktów przewodzą w tabeli. Trzeba
jednak pamiętać, że od pozostałych zespołów mają o jedno spotkanie rozegrane więcej.
W święto Trzech Króli częstochowianie powalczą o punkty

na wyjeździe ze Stalą Nysa, która ma obecnie 26 punktów i zajmuje 5. miejsce. Dla akademików będzie to szansa do rewanżu za ubiegłoroczną porażkę.
Przypomnijmy, że AZS przegrał
wówczas przed własną publicznością 1:3.
Rewanżowe spotkanie rozpocznie się o godz. 18.
KR

Speedrower

Teraz Lwy Avia. Liderzy zostają
Częstochowska
drużyna
speedrowerowa wystartuje w
sezonie 2018 pod nową nazwą.
W zespole zdobywców Drużynowego Pucharu Polski nadal
startować będą liderzy - Sebastian Paruzel, Tomek Włodarczyk i Marcin Szymański.
Barwy częstochowskiej ekipy
bronić będą także: Dominik Ry-

charski, który na co dzień zamieszkuje Wyspy Brytyjskie,
Mateusz Złotnicki, Łukasz Mastalerz, Kamil Paruzel, Patryk
Lukas. Większość pozostałych
reprezentantów Lwów również
zadeklarowała chęć dalszej
współpracy. Trenerem zespołu
nadal będzie Tomasz Pokorski.
W 2018 roku drużyna wystartuje pod nazwą: Lwy AVIA Czę-

stochowa. Dotychczasowym wieloletnim sponsorem klubu była
firma UNIMOT S.A. doskonale
znana z hurtowego obrotu paliwami. Od początku roku 2017
UNIMOT rozpoczął budowę w
Polce nowej sieci stacji paliw pod
marką AVIA. Stąd też decyzja żeby w nazwie sponsorowanego
klubo nazwę UNIMOT zastąpiła
właśnie AVIA.
KR

15.

Podsumowano sezon 2017
w CKS Budowlani.
W mistrzostwach Polski częstochowscy lekkoatleci wywalczyli 8
medali (1 złoty, 1 srebrny, 6 brązowych). Dwa z nich w kategorii
młodzieżowej U22 zdobyła Sylwia
Ślęzak – złoto w biegach przełajowych oraz brąz na dystansie 3 km
z przeszkodami. Srebro w kategorii U18 w biegu na dystansie 400
metrów podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Warszawie wywalczył Karol Sowa. Na tej
samej imprezie brązowe medale
zdobyli: Urszula Ułamek na 400
m przez płotki oraz sztafeta dziewcząt 4 x 100 m w składzie Julia
Bartolewska, Urszula Ułamek,
Magdalena Brendel, Ewa Marczewska. Brązowe medale mistrzostw Polski wywalczyli Jakub
Chłądzyński ( U18) w wieloboju,
Katarzyna Krupka ( U20 ) w chodzie sportowym na dystansie 20

km i Rafał Nowak w biegu na dystansie 1500 m.
W mistrzostwach województwa śląskiego w różnych kategoriach wiekowych lekkoatleci
CKS stawali 61 razy na podium
(19 złotych, 26 srebrnych, 16
brązowych). Z kolei w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików (U16) zdobyli 5 medali (2
złote, 1 srebrny, 2 brązowe).
Do kadry narodowej zostali powołani Sylwia Ślęzak i Karol Sowa. Do zaplecza kadry narodowej
zakwalifikowali się natomiast:
Julia Bartolewska, Magdalena
Brendel, Jakub Chłądzyński, Maja Grabara, Katarzyna Krupka,
Jakub Mrożek, Wioletta Szkop,
Urszula Ułamek, Bruno Waszkiewicz, Kacper Wojna.
W 2017 roku Budowlani zorganizowali 15 imprez sportowym, w których wzięło udział ponad 6 tysięcy uczestników.
KR

Miejska Licealiada 2017/2018

Koszykówka dziewcząt

W drugiej połowie grudnia
zakończyły się rozgrywki
dziewcząt w koszykówce w ramach Miejskiej Licealiady na
rok szkolny 2017/2018.
W tegorocznych rozgrywkach
nie było zdecydowanego faworyta – poziom spotkań był bardzo
wyrównany i o awans do ścisłego
finału każdy z zespołów miał podobne szanse. Mecze odbywały

się w bardzo dobrych warunkach, na salach szkolnych III
LO, „Norwida”, IV LO i VII LO
W grupie I najlepsze okazały
się reprezentacje IV LO im. H.
Sienkiewicza i III LO im. W. Biegańskiego, a z grupy II awans
wywalczyły koszykarki ZS im. J.
Kochanowskiego i IX LO im. CK
Norwida.
Finał rozegrany został w Hali
Polonia gdzie zgromadzeni kibi-

ce, szczególnie IV LO, pomogli
swoim koleżankom pokonać w
meczu o I miejsce drużynę z ZS
im. J. Kochanowskiego. Bardzo
wyrównane spotkanie zakończyło się wynikiem 30:21 dla IV LO
im. H. Sienkiewicza.
Drużyna „Sienkiewicza” prowadzona przez Katarzynę Otrębską będzie reprezentowała Częstochowę w Licealiadzie Wojewódzkiej. 
ts

MIEJSKA LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017/18
TABELA końcowa
M-ce

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Szkoła

Mecze

Punkty

Kosze

3
3
3
3

6
5
4
3

94:69
91:74
84:109
65:102

IV LO im. H. Sienkiewicza
ZS im. J. Kochanowskiego
III LO im. W. Biegańskiego
IXLO im. CK Norwida
VII LO im. M. Kopernika
ZSTiO im. S. Żeromskiego
V LO im. A. Mickiewicza
TZN im. W. Sikorskiego

IV LO im.H.Sienkiewicza – I miejsce

zdj. arch

ZS im.J.Kochanowskiego – II miejsce

zdj. arch

VI LO: Golis Magdalena, Górecka Wiktoria, Jeż Maja, Kapelka Klaudia, Korzonek Darai, Kucharska Weronika,
Matyl Karolina, Miglas Zuzanna, Nowak Aleksandra, Serwiak Patrycja, Skipirzepa Patrycja.
Nauczyciel Katarzyna Otrębska
ZS Kochanowski: Ciszewska Karina, Denkiewicz Wiktoria, Gruszczyńska Daria, Hajduś Zuzanna, Łyskawa Anita, Maciejewska Wiktoria, Rak Wiktoria, Skwarczyńska Dagmara, Więcław Wiktoria, Zyskowska Patrycja, Wołek
Klaudia, Musiał Klaudia, Zawada Weronika
Nauczyciel Aleksandra Kupczak
III LO: Halkiewicz Klaudia, Kęsik Natalia, Konieczko Weronika, Kopij Aleksandra, Kowalik Klaudia, Królak Natalia,
Królica Natalia Lis Aleksandra, Małolepsza Karolina, Otola Maja, Skrodzka Wiktoria, Szkop Wioletta, Wang Eliza,
Żurawska Karolina
Nauczyciel Roman Kępski
Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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Częstochowscy kolarze startowali w przełajach
Młodzieżowcy Mexllera
Kolejarz-Jura Częstochowa
wystartowali we Włoszakowicach koło Leszna w Ogólnopolskim Wyścigu w kolarstwie przełajowym o Puchar Wójta Gminy zalicza-

nym do klasyfikacji Pucharu Polski.
W kategorii junior młodszy
Mateusz Bylica zajął 6. miejsce,
wśród młodzików Kajetan Wąsowicz był trzeci, Ludwik Kna-

piński ósmy, a Daniel Kozak został sklasyfikowany na dwunastej pozycji. W gronie młodziczek Marta Marek uplasowała
się tuż za podium.


KR

Wspólnota Mieszkaniowa
Niepodległości 44

prosi zainteresowane firmy o składanie ofert na

malowanie klatek schodowych
budynku.
Szczegółowy przedmiar robót znajduje się na stronie
internetowej
zgm-tbs.czest.pl
w zakładce zamówienia publiczne.
Oferty należy składać w siedzibie
ZGM „TBS” Sp. z o.o. przy ul. POW 24

P RO G R A M T V – P I Ą T E K 5 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3713; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Rodzinny ekspres;
magazyn
09:15 Ojciec Mateusz; odc.
191 - Upadek; serial
kryminalny TVP
10:15 Dr Quinn; seria II, odc.
23/27 (41); serial
obyczajowy; USA (1994)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 14; serial
obyczajowy; Hiszpania,
Niemcy (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Rozwój geotermii i
geotermiki w Polsce
12:55 Natura w Jedynce –
Rusty, król kangurów;
film dokumentalny; USA
(2015)
13:55 Elif; odc. 167; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
40 - Zemsta; serial
kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3714; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3236;
telenowela TVP
18:35 Nieznane serce odc.
1/4; film obyczajowy;
Niemcy (2014); reż.:Giles
Foster; wyk.:Greg Wise,
Carolina Vera, Gedeon
Burkhard, Jane Seymour
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
21:25 Weekendowy Hit
Jedynki – Powrót Robin
Hooda; film przygodowy;
USA (1976); reż.:Richard
Lester; wyk.:Sean
Connery, Audrey Hepburn,
Robert Shaw
23:20 Urodzinowy koszmar;
thriller; USA (2015);
reż.:Michael Feifer;
wyk.:Ashley Scott, Lizze
Broadway, Mark Hapka
01:00 Komornik; dramat
02:40 Taśmy z Magdalenki;
film dokumentalny
03:40 Notacje – Grażyna
Barszczewska.
Wielokrotne życie; cykl
dokumentalny

TVP2
05:50 Rodzinka.pl; odc. 213
„Jak myśmy się
postarzeli” sezon 11; serial
komediowy TVP
06:25 Podróże z historią;
odc. 47 Skarb polskich
pól; cykl dokumentalny
07:05 M jak miłość; odc. 199
08:00 Pytanie na śniadanie
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1774; serial obyczajowy
TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
513 - W rozsypce; serial
TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 57;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 113
„Psychofanka”; serial
fabularyzowany TVP
14:15 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:40 Rodzinka.pl; odc. 210
„Współczesne dziewczyny
są mega dziwne” sezon
11; serial komediowy TVP
15:20 Tygrysy Europy; odc.
3/11 - Nowa nauczycielka;
serial komediowy TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 105
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
21; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
8/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1774; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1775; serial obyczajowy
TVP
20:40 U Pana Boga za
piecem; komedia; Polska
(1998); reż.:Jacek
Bromski; wyk.:Ira Łaczina,
Jan Wieczorkowski,
Krzysztof Dzierma, Andrzej
Zaborski, Ania Janowska,
Artur Krajewski, Alicja
Bach, Iwona Szczęsna,
Eliza Krasicka, Małgorzata
Płońska
22:30 Savages: Ponad
bezprawiem; film
sensacyjny; USA (2012)
00:50 The Good Doctor; odc.
4; serial obyczajowy; USA
(2017)
01:45 Jedyna szansa; odc. 4;
serial; Francja (2015)
02:50 U Pana Boga za
piecem; komedia
04:40 Koło fortuny; odc. 31
ed. 3; teleturniej
05:15 DISCOPOLAND (1);
program rozrywkowy

POLSAT
5:00 Disco gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (591);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(264); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(265); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (96); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (583);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (204);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (397);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2603); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (643);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (87);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (75); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2604); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (452); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego, jego żony
Haliny oraz ich dzieci
Waldka i Marioli, a także
sąsiadów Paździochów i
Arnolda Boczka.
20:10 Jak rozpętałem II
wojnę światową:
Ucieczka (1/3); komedia,
Polska 1969
22:00 Spider-Man; film
przygodowy, USA 2002
0:45 Memento; thriller, USA
2000. Cierpiący na
zaburzenia pamięci
mężczyzna prowadzi
śledztwo w sprawie
śmierci żony.
3:05 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5181) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(3/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
(2158) - magazyn, Polska
10:55 Ukryta prawda (520) program obyczajowy
12:00 Szkoła (262) program
13:00 19 + (145/165) program
13:30 19 + (146/165) program
14:00 Szpital (406) program obyczajowy.
Opiekun z zakładu
poprawczego przywozi do
szpitala 15-letnią
wychowankę, którą pobił.
Mężczyzna od dawna
zmusza swoje
podopieczne do
stosunków seksualnych…
15:00 Kuchenne rewolucje 7
(6/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (263) program. Gimnazjalistka
Róża Olszewska
postanowiła udowodnić
swoim koleżankom, że
mówienie wszystkim
prawdy jest łatwe.
Dziewczyna jest
zaskoczona, że przyznanie
się do plagiatu nie było
trudne…
17:00 Ukryta prawda (521) program obyczajowy.
Czterdziestoletnia
Marzena, po tym jak
zostawił ją mąż Paweł,
mieszka sama z córką
Julią. Ma problem, gdyż
jest zakochana w Darku,
ojcu Rafała, chłopaka
Julii…
18:00 Szpital (407) program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5182) program
20:00 Harry Potter i kamień
filozoficzny - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2001
23:10 Święty - film
sensacyjny, USA 1997.
Simon Templar, znany
również jako Święty jest
wirtuozem wśród
oszustów i złodziei.
Ukradnie każdy, nawet
najpilniej strzeżony
skarb…
01:30 Życie bez wstydu 5
(3/12) - reality show,
Polska
02:30 Kuba Wojewódzki 11
(2/13) - talk show
03:30 Uwaga! (5182) program
03:45 Moc Magii(TVN noc)
(4/50) - program
05:00 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska 2017;
odc. 3
08:00 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 3
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1994
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 11
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial; odc. 15
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 4
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 62
15:45 Lekarze na start;
Polska 2017; odc. 33
16:30 Lekarze na start;
Polska 2017; odc. 34
17:05 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 4
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska 2017;
odc. 3
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska 2017;
odc. 4
20:00 Smak zemsty; akcja,
Kanada 2013. Michael
Shaw zostaje skazany na
prace społeczne w szkole
karate. Wkrótce
postanawia zakwalifikować
się do turnieju MMA. Tam
spotyka mężczyznę, który
10 lat wcześniej
zamordował jego rodzinę i
postanawia się na nim
zemścić…
22:05 Dorwać Cartera; akcja,
USA 2000. Jack Carter –
jedzie do rodzinnego
miasta na pogrzeb
swojego brata –
Ritchie’go. Po przybyciu
na miejsce Carter zaczyna
podejrzewać, że śmierć
Ritchie’go nie była
przypadkowa…
00:10 Wrota do piekieł;
horror, USA 2009
02:05 Ale numer!; Polska
02:40 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
03:15 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
03:50 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:15 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:40 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
05:10 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 45; serial TVP
06:30 Noce i dnie; odc. 7/12
- Wiatr w oczy; serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 109
„Bohater”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 110
„Wojownicy”; serial
fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
708; serial TVP
09:25 Komisariat; odc. 7
Ryzyko zawodowe; serial
TVP
09:55 Komisariat; odc. 8
Kulinarne potyczki; serial
TVP
10:25 Rodzinka.pl; odc. 196
„Przypadkowe pary” sezon
10; serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 197
„Biorą z naszej półki”
sezon 10; serial
komediowy TVP
11:35 Ranczo; odc. 123 Depresja Biskupa; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 124 Wet za wet; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
101 - Tajemnica
cmentarza; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
102 - Pani sierżant; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
650 - Różnica zdań; serial
TVP
16:15 Na sygnale; odc. 110
„Wojownicy”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 125 Polityczny zombie; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 126 Edukacyjne dylematy;
serial obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 198
„Śpiwór dla czworga”
sezon 10; serial
komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
103 - Fatalna diagnoza;
serial kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 227; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 127;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 128;
serial obyczajowy TVP
23:10 Ojciec Mateusz; odc.
104- Komediant; serial
kryminalny TVP
23:55 Ojciec Mateusz; odc.
230; serial krym. TVP
00:55 Krew z krwi 2; odc.
7/10; serial TVP
01:50 Krew z krwi 2; odc.
8/10; serial TVP
02:45 Noce i dnie; odc. 7/12;
serial TVP
03:50 M jak miłość; odc.
708; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 196;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Familiada; odc. 2360
06:35 Okrasa łamie przepisy
– W Wiśle na talerzu
07:15 Kraj się śmieje –
Kostiumy i rekwizyty (1)
08:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (65) - Niemcy
09:10 Koło fortuny; odc. 24
ed. 3; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret –
Historia jest nauczycielką
życia; /38/
10:40 Muzeum Polskiej
Piosenki; /16/ - „Windą
do nieba” - 2 plus 1
10:55 Muzeum Polskiej
Piosenki; /78/ - „Kolorowe
sny” - Just 5
11:15 Kabaretożercy (1);
teleturniej
12:05 Kabaretowe Hity –
Kabaret Ani Mru Mru;
program rozrywkowy
12:25 Życie to Kabaret –
Dzikie Fazy Fair Play
Crew; /cz. 2/; widowisko
rozrywkowe
13:20 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Najśmieszniejsi
2005; widowisko
14:15 Familiada; odc. 2360;
teleturniej
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – X Mazurska Noc
Kabaretowa 2008 Rodzina rządzi! (1)
15:50 Kabaretowa Mapa
Polski – X Mazurska Noc
Kabaretowa 2008 Rodzina rządzi! (2);
widowisko rozrywkowe
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – X Mazurska Noc
Kabaretowa 2008 Rodzina rządzi! (3)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Dziczyzna w puszczy
Bolimowskiej; magazyn
kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (74) Na ryby; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 19 (70)
Macedonia „Droga przez
Bałkany”; magazyn
kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna (303)
Kapuściany Bercik; serial
komediowy TVP
20:15 Kabaretożercy (2);
teleturniej
21:15 Postaw na milion;
odc. 149; teleturniej
22:10 Rolnik szuka żony;
seria IV; odc. 1; reality
show
23:10 Dzięki Bogu już
weekend (12); program
rozrywkowy
00:15 Koło fortuny; odc. 23
ed. 3; teleturniej
00:50 Kabaretowa Mapa
Polski – XX Festiwal
Kabaretu w Koszalinie
2014 (1) Witamy w
korporacji

TVN7
05:20 Ukryta prawda (116) program obyczajowy
06:20 Szpital (225) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (158) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 4
(3/23) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (217) - serial
obyczajowy
09:45 Brzydula (218) - serial
obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (500) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (DŁUG )
(159) - program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (399) program sądowy
14:55 Szpital (226) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko II
(7/24) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(4/23) - serial S-F, USA.
Melinda i Jim
postanawiają spędzić
romantyczny weekend.
Para wykupuje wycieczkę
statkiem…
17:55 Brzydula (219) - serial
obyczajowy Ktoś obsypuje
gabinet Uli płatkami róż.
Ona jest przekonana, że to
Piotr. Ten jednak o niczym
nie wie. Adam postanawia
ostrzec Ulę, że nowa
kolekcja jest plagiatem.
18:30 Brzydula (220) - serial
obyczajowy Violetta
odbywa z Sebastianem
poważną rozmowę. Mówi
mu, że mogą jedynie
zostać przyjaciółmi. Ula
jest wściekła na Marka za
to, że obsypał jej gabinet
płatkami róż. Jasiek
doradza Maćkowi, jak
umówić się z Anią.
19:00 Ukryta prawda (501) program obyczajowy
20:00 Lemony Snicket: Seria
niefortunnych zdarzeń komedia, USA/Niemcy
2004. Osierocone przez
rodziców rodzeństwo staje
się spadkobiercą
ogromnej fortuny.
Nieuczciwy kuzyn dzieci,
hrabia Olaf (Jim Carrey)
postanawia przywłaszczyć
sobie ich majątek. W tym
celu musi zostać jedynym
prawnym opiekunem
dzieci, czyli usunąć ze
swej drogi wszystkich
pozostałych krewnych…
00:25 Moc Magii (TVN7 noc)
(4/50) - program
02:40 Ukryta prawda (116) program obyczajowy
03:40 Druga strona medalu
4 (8) - talk show –
Weronika Marczuk
04:10 Druga strona medalu
(1/8) - talk show – Jolanta
Szczypińska
04:40 Druga strona medalu
(2/8) - talk show – córka
Lecha Wałęsy

TVN STYLE
05:15 Wiem, co jem na
diecie (1/12) - program
05:45 Wiem, co kupuję
(1/12) - program
06:10 Oszczędne zakupy 2
(3/6) - serial, Wielka
Brytania
07:25 Ugotowani 9 (13) program kulinarny
08:25 Sekrety lekarzy EXTRA
- reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (5/13) program lifestylowy
10:10 Sablewskiej sposób
na modę 6 (7/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (11/12) program rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 9
(1/13) - program
12:50 Ostre cięcie 4 (5/12) program
13:35 Kobieta na krańcu
świata 9 (8/9) - program
14:00 W czym do ślubu? 2
(5/10) - reality show
14:30 W czym do ślubu?
(4/10) - reality show
15:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (8/10) - reality
show
15:40 Grube po ślubie dokument
16:40 Beauty ekspert 2
(8/12) - magazyn
lifestylowy
17:10 Pani Gadżet EXTRA 3
- magazyn
17:55 Ugotowani 10 (1/12) program kulinarnorozrywkowy
18:55 Afera fryzjera 5
(10/12) - program
rozrywkowy
19:40 Kuchenne rewolucje 9
(11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
20:40 Urodzić czyjeś dziecko
- dokument
21:45 Magia Y (1/7) program rozrywkowy
22:30 Sekrety lekarzy 3
(4/12) - reality show
23:30 Oddać dziecko 2
(1/12) - program
dokumentalny
00:30 Zapytaj lekarza
(10/12) - serial, Australia
01:10 Brytyjski dom rozpusty
- biznes kwitnie dokument
02:10 W roli głównej –
Dawid Podsiadło (3/7) talk show
02:35 W roli głównej –
Cezary Żak (3/6) - talk
show
03:00 W roli głównej –
Wojciech Cejrowski (1/6)
- talk show
03:25 Wiem, co jem 4
(5/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 2
(9/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(10/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (6/16) magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Brisbane - 1/2F (1)
07:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Auckland - 1/2F (2)
08:55 Tenis ziemny - studio
09:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Shenzen - 1/2F
10:50 Tenis ziemny - studio
12:00 Tenis ziemny - Brisbane
- 1/2F (2)
13:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
14:25 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 1 500m kobiet i mężczyzn
15:45 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 1 1500m kobiet
16:50 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 1 1500m mężczyzn
17:50 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Auckland - 1/2F (2)
18:50 Piłka ręczna m.: Polska
- Argentyna
19:50 Piłka ręczna m.: Polska
- Argentyna
20:50 Piłka ręczna m.:
Hiszpania - Białoruś
21:50 Piłka ręczna m.:
Hiszpania - Białoruś
22:50 Sportowy Wieczór
23:15 Piłka ręczna m.: Polska
- Argentyna
00:30 Hokej na lodzie - NHL:
skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL:
New York Islanders Pittsburgh Penguins
03:40 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Auckland - FINAŁ

TVP3 KATOWICE

07:00 Narciarski weekend
07:05 Kwadrans w ogrodzie
07:25 Narciarski weekend
08:05 Film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1026
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Mój pies i inne
zwierzaki; magazyn
12:20 Pogoda na narty
2017/2018; odc. 4;
magazyn
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Film dokum.
15:15 Pogoda na narty
2017/2018; odc. 4;
magazyn
15:35 Robotnik
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych
miejsc
17:50 Narciarski weekend
18:00 Wejść na podium i
wygrać; cz. 1; film dokum.
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
POLSAT SPORT
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend 7:00 Biatlon; Zawody Pucharu
kamerki
Świata w Oberhofie
19:15 Schlesien Journal
9:10 Piłka nożna; : Dania 20:01 Zasmakuj w
Polska
Sienkiewiczu
12:00 Biatlon; PŚw. w
20:25 Narciarski weekend kamerki
Oberhofie; bieg sprinterski
20:30 Dokument w obiektywie;
kobiet
magazyn
14:05; Biatlon; PŚw.
20:45 Narciarski weekend
w Oberhofie; bieg
20:55 POGODA
sprinterski mężczyzn
21:00 Dojrzalsi; magazyn
15:50 Sportowe
publicystyczny
podsumowanie roku 2017: 21:30 Aktualności Wieczorne
Piłkarska reprezentacja
21:45 Wieczorny magazyn
Polski
sportowy TVP Katowice
17:00 Sportowe
21:55 POGODA
podsumowanie roku 2017: 22:00 Dziennik Regionów
Sporty motorowe
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
17:30 Sportowe
podsumowanie roku 2017: 22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
Tenis
23:35 Film dokum.
18:00 Siatkówka mężczyzn;
00:40 Robotnik
PlusLiga; Trefl Gdańsk 01:20 Sprawa dla reportera
PGE Skra Bełchatów
02:10 Mój pies i inne
20:30 Biatlon; PŚw. w
zwierzaki; magazyn
Oberhofie; bieg sprinterski 02:20 Pogoda na narty
kobiet
2017/2018; odc. 4;
22:00 Boks; Atlantic City, 1988
magazyn
r.; waga ciężka: Mike Tyson 02:40 Film dokum.
03:45 Echa dnia
- Larry Holmes
04:05 Agrobiznes
23:00 Sportowe
podsumowanie roku 2017: 04:25 Pogoda
04:30 Antenowe remanenty
Sporty walki
04:50 Pogoda na narty
23:30 Sportowe
2017/2018; odc. 4;
podsumowanie roku 2017:
magazyn
Biatlon
05:10 Dziennik Regionów
0:00 Sporty walki: KSW
05:35 Telekurier
2:00 Piłka nożna; Armenia 06:00 Plebania; odc. 1026;
Polska
telenowela TVP
4:00 Piłka nożna; Polska 06:20 Reportaż
06:35 Robotnik
Czarnogóra

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 5
stycznia; felieton
07:00 Historia Polski –
Mieczysław Paluch.
Człowiek, powstaniec,
dowódca.; film dokum.
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (83);
cykl reportaży
08:35 Ukryte skarby –
Szybowce, rycerz
Wieniawita i buty
królowej Marii
Leszczyńskiej; cykl report.
09:10 Czas honoru; odc. 60
„Kanał”; serial TVP
09:55 Tajemnice, zamki i
podziemia – Zimowa
opowieść
10:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956 –
Katowice. „Bartek” i jego
oddział; cykl reportaży
10:55 Podróże z historią;
odc. 44 Czarne złoto; cykl
dokumentalny
11:25 Taśmy bezpieki –
Czesław Kiszczak; cz. 2
12:00 Jaki jest z bliska; film
dokumentalny
13:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Niespodzianka
13:35 „Sensacje XX wieku”
– Enigma; cz. 4;
widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
14:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Petain; cykl
dokumentalny
14:50 Tajemnice, zamki i
podziemia – Zagadka 65
kilometra
15:20 Odkryć tajemnicę; 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
16:20 Szpiedzy – Wielka
wymiana; film dokum.
17:10 Szpiedzy –
Dziewczyna z Sajgonu;
film dokumentalny
17:45 Czas honoru; odc. 61;
serial TVP
18:35 Polska i świat z
historią w tle – Czy
prawdziwych rycerzy już
nie ma; cykl reportaży
18:55 „Sensacje XX wieku”
– Własow; widowisko;
Polska, Wielka Brytania
(2015)
19:55 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; mag.
20:30 Pacyfik w ogniu; odc.
1/3; Niemcy (2015)
21:35 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
2; serial TVP
22:25 Szerokie tory. Moda;
reportaż
22:55 Sarid; film dokum.
24:00 Ośmiornica; s. 7 odc
6/12; serial; Włochy
(1984)
00:55 Działo się w
Krakowie; felieton
01:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (83);
cykl reportaży
01:35 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
2; serial TVP

P RO G R A M T V – S O B OTA 6 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:25 Galeria; odc. 98; serial
obyczajowy TVP
04:50 Klan; odc. 3233;
telenowela TVP
05:10 Klan; odc. 3234;
telenowela TVP
05:40 Jaka to melodia?;
odc. 3714; teleturniej muz.
06:10 Sprawa dla reportera
07:00 Msza Święta
08:10 Córka kapitana; odc.
1/4; film kostiumowy;
Włochy (2011)
09:15 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
09:45 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
10:20 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
10:50 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
11:20 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
11:55 Transmisja Orszaku
Trzech Króli
13:45 Okrasa łamie przepisy
– Świeże mazurskie ryby;
magazyn kulinarny
14:25 Dama w czarnym
welonie; odc. 6/12; serial
kostiumowy; Włochy
(2014)
15:25 Hotel Nostalgia;
widowisko muzyczne
16:35 Rajd Dakar 2018; odc.
1; felieton
16:40 Skoki Narciarskie - PŚ
- Turniej Czterech Skoczni
- Bischofshofen (studio)
17:00 Skoki Narciarskie - PŚ
- Turniej Czterech Skoczni
- Bischofshofen (1 seria)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Hit na sobotę –
Goldeneye; film
sensacyjny; USA, Wielka
Brytania (1995);
reż.:Martin Campbell;
wyk.:Sean Bean, Izabella
Scorupco, Pierce Brosnan,
Famke Jannsen
22:30 Masz talent; film
obyczajowy; Wielka
Brytania, USA (2013);
reż.:David Frankel;
wyk.:James Corden,
Alexandra Roach, Julie
Walters
00:20 Powrót Robin Hooda;
film przygodowy; USA
(1976); reż.:Richard
Lester; wyk.:Sean
Connery, Audrey Hepburn,
Robert Shaw
02:15 Dama w czarnym
welonie; odc. 6/12; serial
kostiumowy; Włochy
(2014)

TVP2
06:05 Gorący lód; film
dokumentalny; Hiszpania
(2014)
07:05 M jak miłość; odc.
1338; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Lajk!
11:10 Ostoja
11:45 Barwy szczęścia; odc.
1772; serial obyczajowy
TVP
12:15 Barwy szczęścia; odc.
1773; serial obyczajowy
TVP
12:50 Barwy szczęścia; odc.
1774; serial obyczajowy
TVP
13:20 Było... nie minęło Extra (1); magazyn
14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny; odc. 106
ed. 3; teleturniej
15:15 Rodzinka.pl; odc. 211
„Dominujesz nad
facetami” sezon 11; serial
komediowy TVP
15:50 The Voice Kids Przesłuchania w ciemno
(1-2); widowisko
muzyczne
17:45 Słowo na niedzielę Światło niejasności
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc.
5; felieton
18:40 Pogoda
19:05 Postaw na milion;
odc. 164; teleturniej
20:05 The Voice Kids Przesłuchania w ciemno
(3); widowisko muzyczne
21:10 The Voice Kids Przesłuchania w ciemno
(4); widowisko muzyczne
22:20 Uniewinniony; dramat;
Kanada, Niemcy, USA
(2014); reż.:Peter Howitt;
wyk.:Dominic Cooper,
Samuel L. Jackson, Ryan
Robbins, Erin Karpluk
24:00 Zakazane królestwo;
film akcji; USA, Chiny
(2008); reż.:Rob Minkoff;
wyk.:Jet Li, Jackie Chan,
Michael Angarano
01:50 Biegi narciarskie Puchar Świata: Val di
Fiemme - Tour de Ski 10km techniką klasyczną
ze startu współnego
02:35 Savages: Ponad
bezprawiem; film
sensacyjny; USA (2012)
04:55 Koło fortuny; odc. 32
ed. 3; teleturniej

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:45 My3 (17); program dla
dzieci. W rolach
prowadzących wystąpią
członkinie zespołu My3.
Dziewczyny zaproszą idoli
młodzieży, którzy
opowiedzą o swoich
pasjach i marzeniach.
Prowadzące pokażą...
8:15 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (25); serial
animowany
8:45 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (26); serial
animowany
9:15 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (38); serial
animowany
9:45 Przygody Kota w
Butach (32); serial
animowany
10:15 Ewa gotuje (285);
magazyn kulinarny. W
kolejnym odcinku
magazynu autorka
programu przyrządzi
polędwiczkę wieprzową.
Jako dodatek zaserwuje
kapustę zasmażaną. Deser
będzie pełen owoców,
bowiem Ewa...
10:50 Spider-Man; film
przygodowy, USA 2002
13:35 Jak rozpętałem II
wojnę światową:
Ucieczka (1/3); komedia,
Polska 1969
15:25 Kabaret na żywo:
Kabaret Smile - 15 lat
(29); program
rozrywkowy. Andrzej
‚Duffy’ Mierzejewski,
Paweł Szwajgier i Michał
Kincel, czyli lubelska
grupa Smile obchodzi 15
lat na scenie...
18:20 Chłopaki do wzięcia
(132); serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (453); serial
komediowy
20:00 Gala Mistrzów Sportu
83. Plebiscytu
„Przeglądu Sportowego”
2017
22:05 Sekretne życie
Waltera Mitty; komedia
obyczajowa, USA 2013.
Rzeczywistość przekracza
najśmielsze oczekiwania
skromnego marzyciela.
0:45 Oddział; horror, USA
2010. Kristen budzi się w
szpitalu. Nie wie kim jest,
ani jak się tu znalazła.
Przebywają tu jeszcze
cztery inne kobiety....
2:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:15 Uwaga! (5182) program
05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem
2
08:00 Dzień Dobry TVN
(1039) - magazyn, Polska
11:00 Na Wspólnej Omnibus
16 (663) - serial
obyczajowy, Polska
12:25 Remont razem program. Remont razem
to jednoodcinkowe
wydarzenie specjalne, w
którym udział biorą
najbardziej znani
prowadzący kanału
HGTV…
13:25 Azja Express 2 (7/13) program
15:00 Biały Kieł - film
przygodowy, USA 1991.
Historia dzielnego psa,
który od szczenięctwa
musi sam dawać sobie
radę pośród dzikich
zwierząt i złych ludzi…
17:20 Kobieta na krańcu
świata 9 (6/9) . W
Pakistanie Martyna spotka
się ze zjawiskowymi
kobietami z plemienia
Kalaszów…
17:55 Tu się gotuje! (6/9) program
18:00 Kuchenne rewolucje
14 (13/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! (5183) program
20:00 Tajemnice lasu musical, USA/Wielka
Brytania/Kanada 2014
22:40 Wielki Mike - film
obyczajowy, USA 2009.
Michael Oher, czarnoskóry
chłopiec z bardzo biednej
rodziny zostaje
zaadaptowany przez białą
bogatą rodzinę. Dzięki
wsparciu nowych
rodziców, Michael zaczyna
dobrze się uczyć i robić
karierę w sporcie…
01:20 Porachunki - komedia,
Francja/USA 2013. Były
boss (Robert De Niro)
niebezpiecznej ferajny oraz
kobieta poślubiona mafii
(Michelle Pfeiffer) zostają
świadkami koronnymi i w
ramach programu
ochrony przenoszą się na
północ Francji. Pomimo
wszelkich wysiłków agenta
Stansfielda (Tommy Lee
Jones), aby utrzymać ich
w ryzach, ani ona, ani on,
nie potrafią pozbyć się
dawnych nawyków…
03:40 Uwaga! (5183) program
04:00 Moc Magii(TVN noc)
(5/50) - program
05:20 Nic straconego

TV PULS
05:45 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 17
06:05 Niesamowite!; odc. 18
06:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
07:20 Tajemnice medyczne;
akcja, Polska 2016; odc. 2
08:20 Tajemnice medyczne;
akcja, Polska 2016; odc. 3
09:20 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 31
10:15 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 32
11:10 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 33
12:05 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 34
13:15 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Gwiazdy i
dukaty; familijny, Niemcy
2011
14:30 Małolaty na obozie;
komedia, USA 2007
16:05 Opowieść wigilijna;
animacja, USA 2009
18:00 Blondynka w
koszarach; komedia, USA
2008
20:00 Hulk; akcja, USA 2003.
Młody naukowiec, Bruce
Banner przypadkowo
przyjmuje dawkę
promieniowania gamma,
które wywołuje zmiany w
organizmie młodego
badacza. Wkrótce
odkrywa, że pod wpływem
stresu przybiera postać
przerażającego olbrzyma
Hulka.
22:50 Guardians: Misja
superbohaterów; akcja,
Rosja 2017. W okresie
zimnej wojny organizacja
o nazwie „Patriot”
utworzyła superbohaterski skład, który
obejmuje członków wielu
republik radzieckich. Przez
wiele lat bohaterowie
ukrywali swoją tożsamość,
ale w trudnych obecnie
czasach muszą wrócić i
ponownie pokazać swoją
siłę…
00:35 Resident Evil:
Apokalipsa; akcja, Francja,
Niemcy, USA, Wielka
Brytania 2004. W centrum
miasta - Raccoon City niewielka grupa ludzi
walczy o przetrwanie.
Wśród nich jest Alice.
Bohaterowie próbują uciec
z miasta…
02:15 Allo Allo!; fabularny,
Wielka Brytania 1992
02:55 Allo Allo!; fabularny,
Wielka Brytania 1992
03:25 Ale numer!; Polska
03:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
04:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:45 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:10 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 7
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:40 Bulionerzy; odc. 15/75
- Bezrobotni; serial
komediowy TVP
06:15 Życie na gorąco; odc.
2/9 - Saloniki; serial
sensacyjny TVP
07:50 Na sygnale; odc. 168
„Zbłąkany wędrowiec”;
serial fabularyzowany TVP
08:20 Na sygnale; odc. 169
„Opowieść wigilijna”;
serial fabularyzowany TVP
08:50 O mnie się nie martw;
odc. 6; serial TVP
09:50 Ranczo; odc. 118 - Kto
tu rządzi; serial
obyczajowy TVP
10:45 Ranczo; odc. 119 Partyzancka dola; serial
obyczajowy TVP
11:45 Rodzinka.pl; odc. 213
„Jak myśmy się
postarzeli” sezon 11; serial
komediowy TVP
12:15 Rodzinka.pl; odc. 220
„Drobny lifting” sezon 11;
serial komediowy TVP
12:50 Rodzinka.pl; odc. 221
„Trzy gracje” sezon 11;
serial komediowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
97 - Bieg; serial
kryminalny TVP
14:20 Ranczo; odc. 120 Próba ognia; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; odc. 121 Geny nie kłamią; serial
obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; odc. 122 Wszystko jest teatrem;
serial obyczajowy TVP
17:10 Ogniem i mieczem;
odc. 4/4; serial TVP
18:05 Przygody pana
Michała; odc. 1/13 - Brat
Jerzy; serial historycznoprzygodowy TVP
18:45 Komisarz Alex; odc.
108 - Mężczyzna bez
pamięci; serial kryminalny
TVP
19:40 Ojciec Mateusz; odc.
231 - Dobry mąż; serial
kryminalny TVP
20:35 Ojciec Mateusz; odc.
98 - Święta Rodzina; serial
kryminalny TVP
21:35 Ojciec Mateusz; odc.
99 - Trująca orchidea;
serial kryminalny TVP
22:30 Ranczo; odc. 123 Depresja Biskupa; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ranczo; odc. 124;
serial obyczajowy TVP
00:25 Wojenne dziewczyny;
odc. 5; serial TVP
01:20 Mrok; odc. 3/8; serial
kryminalny TVP
02:25 Sfora; odc. 4/9
03:30 Nowa; odc. 7; serial
TVP
04:20 Pod wspólnym
niebem; odc. 3 Silvergold;
serial komediowy TVP
05:00 Na sygnale; odc. 168;
serial fabularyzowany TVP
05:30 Na sygnale; odc. 169;
serial fabularyzowany TVP

TVP ROZRYWKA
06:00 Kolędy Retro; /2/;
widowisko rozrywkowe
07:00 Dzięki Bogu już
Święta; program
rozrywkowy
08:00 Wigilijna Tytka –
koncert
Bożonarodzeniowy w
Poznaniu; cz. I; koncert
09:10 Wigilijna Tytka –
koncert
Bożonarodzeniowy w
Poznaniu; cz. II; koncert
10:20 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (13) Sportowiec; program
rozrywkowy
11:25 Kabaret POTEM –
Wygrzebane z popiołów;
/3/; program rozrywkowy
12:30 Kabaret Hrabi – Co
jest śmieszne (1);
program rozrywkowy
13:30 Kabaret Hrabi – Co
jest śmieszne (2);
program rozrywkowy
14:35 Kabaretowy Klub
Dwójki – ekstrasy extra;
widowisko rozrywkowe
15:40 Olga Lipińska
zaprasza (30); talk-show
16:25 Rolnik szuka żony;
seria IV; odc. 13 wydanie
specjalne; reality show
17:30 Spotkanie z Balladą –
Wesele w Kopydłowie (1)
18:35 Spotkanie z Balladą –
Wesele w Kopydłowie (2)
19:35 Hotel Nostalgia;
widowisko muzyczne
20:50 N jak Neo - Nówka i
Przyjaciele: Kabaret
Moralnego Niepokoju i Ani
Mru Mru; /1/; program
rozrywkowy
21:50 N jak Neo - Nówka i
Przyjaciele: Kabaret
Moralnego Niepokoju i Ani
Mru Mru; /2/; program
rozrywkowy
22:40 Kierunek Kabaret –
Nowy Rok, nowi my!; /19/
23:45 10 - lecie kabaretu
Paranienormalni; /1/
00:55 10 - lecie kabaretu
Paranienormalni; /2/
02:00 Dzięki Bogu już
Święta; program
rozrywkowy
03:00 Wszystko się uda czyli
Kabaret Moralnego
Niepokoju prezentuje

TVN7
05:40 Ukryta prawda (117) program obyczajowy
06:40 Mango - Telezakupy
08:50 Gotowe na wszystko II
(4/24) - serial, USA
09:50 Brzydula (213) - serial
obyczajowy
10:25 Brzydula (214) - serial
obyczajowy
11:00 Brzydula (215) - serial
obyczajowy
11:35 Brzydula (216) - serial
obyczajowy
12:10 Ben Hur (1/2) - film
przygodowy, USA 1959
14:15 Ben Hur (2) - film
przygodowy, USA 1959
16:45 Miłość, szmaragd
i krokodyl - film
przygodowy, USA/Meksyk
1984. Autorka powieści
przygodowych wyrusza do
Południowej Ameryki na
poszukiwania zaginionej
siostry. Natychmiast
wpada w tarapaty. Jej
wybawcą jest myśliwy.
Podczas pełnej akcji
i humoru przygody dwójka
niedawnych antagonistów
znajduje prawdziwą miłość
i... inne skarby.
19:00 Listy do Julii komedia, USA 2010.
Młoda Amerykanka,
Sophie, wraz
z narzeczonym podróżuje
po Europie. Kiedy
przyjeżdżają do Werony,
jej chłopak najbardziej
interesuje się włoska
kuchnią, bo chce
wprowadzić włoskie dania
do swojej restauracji.
Sophie z nudów dołącza
do grupy wolontariuszek
odpisujących na listy
przychodzące do domu
uważanego za miejsce
zamieszkania Julii,
bohaterki dramatu
Szekspira. Dziewczyna
znajduje list z 1951 roku
i postanawia odszukać
jego autorkę…
21:15 Moja wielka grecka
wycieczka - komedia,
USA/Hiszpania 2009.
Historyczka Georgia marzy
o karierze naukowej. Traci
jednak pracę wykładowcy
i musi pracować jako pilot
amerykańskich wycieczek
zwiedzających Grecję…
23:20 Godziny szczytu III film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007
01:10 Moc Magii (TVN7 noc)
(5/50) - program
03:25 Druga strona medalu
(3/8) - talk show –
Aleksander Gawronik
03:55 Druga strona medalu
(4/8) - talk show – Otylia
Jędrzejczak
04:25 Druga strona medalu
(6/8) - talk show – Jacek
Olszewski
04:55 Druga strona medalu
(8) - talk show – Alicja
Tysiąc

TVN STYLE
05:20 Wiem, co jem na
diecie (1/12) - program
05:50 Wiem, co jem na
diecie (2/12) - program
lifestylowy
06:20 Idealna niania 8 (4/6)
- program obyczajowy
07:05 Pojedynek na modę
07:50 Wszystko o jedzeniu
(13/14) - program
08:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (12) program lifestylowy
09:05 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (5/12) program lifestylowy
09:50 Perfekcyjna Pani
Domu (4/10) - program
10:50 Sekrety lekarzy 3
(4/12) - reality show
11:50 Sablewskiej sposób
na modę 9 (5/10) program rozrywkowy
12:35 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (2/12) - reality
show
13:20 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (3/8) - reality
show
14:05 W czym do ślubu? 2
(5/10) - reality show
14:35 Mistrzowskie cięcie
(1/8) - program
15:35 Pani Gadżet 2.0 (5/12)
- magazyn
16:05 Pani Gadżet 13
(11/12) - magazyn
16:35 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (6/13) - program
17:35 W dobrym stylu 2
(11/12) - program
18:20 Gwiazdy od kuchni
(1/8) - program
18:50 Kobieta na krańcu
świata 9 (8/9) - program
19:20 Prawda z DNA (1/8) program obyczajowy
19:50 Prawda z DNA (2/8) program obyczajowy
20:20 Terapeuci Los
Angeles (1/8) - program
rozrywkowy
21:20 Rozbierana randka
(4/20) - program
21:55 Rozbierana randka
(5/20) - program
22:25 Gwiazdy prywatnie
(1/8) - program
22:55 Bajeczne życie
milionerów 2 (7/10) program rozrywkowy
23:25 W dobrym stylu 2
(11/12) - program
00:10 Pocałunek w ciemno 3
(1/10) - program
01:10 Przewodnik po seksie
(1/3) - program
popularnonaukowy
02:15 W roli głównej –
Robert Lewandowski
(2/7) - talk show
02:40 W roli głównej –
Cezary Pazura (2/6) - talk
show
03:05 W roli głównej –
Katarzyna Niezgoda (8) talk show
03:30 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 2
(11/15) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(12/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (8/16) magazyn

TVP SPORT
07:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1 runda
09:20 Gwiazdy Tenisa; odc.
21; Australia (2017)
09:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1 runda
12:15 Hokej na lodzie - NHL:
New York Islanders Pittsburgh Penguins
13:10 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 2 1000m kobiet i mężczyzn
14:45 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 2 3km kobiet
15:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Auckland - FINAŁ
17:05 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 2 5km mężczyzn
18:00 Piłka ręczna m.:
Polska - Argentyna
18:50 Piłka ręczna m.:
Polska - Białoruś
20:50 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (1): AS
Nancy - Olympique Lyon
23:05 Sportowa Sobota
23:35 Arena e - Sport; odc.
3; Australia (2017)
00:05 Hokej na lodzie - NHL:
skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL:
Ottawa Senators - Tampa
Bay Lightning

POLSAT SPORT
7:00 Magazyn narciarski
7:40 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Trefl Gdańsk PGE Skra Bełchatów
9:50 Biatlon; Zawody
Pucharu Świata w
Oberhofie; bieg sprinterski
kobiet
12:05 Biatlon; Zawody
Pucharu Świata w
Oberhofie; bieg na
dochodzenie kobiet
13:10 Sportowe
podsumowanie roku
2017: Piłkarska
reprezentacja Polski
14:10 Sportowe
podsumowanie roku
2017: Tenis
14:45 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Dafi Społem
Kielce - Asseco Resovia
Rzeszów
17:30 Biatlon; Zawody
Pucharu Świata w
Oberhofie
19:30 Gala Mistrzów Sportu
83. Plebiscytu
„Przeglądu Sportowego”
2017; studio
20:00 Gala Mistrzów Sportu;
widowisko
22:30 Gala Mistrzów Sportu;
studio
1:00 Boks; Tomasz Adamek Solomon Haumoi

TVP3 KATOWICE
07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Pogoda na narty
2017/2018; odc. 4
07:45 Historie szczęśliwe; odc.
11; cykl reportaży
08:05 Astronarium - (13)
08:35 Ślizg; odc. 3
09:05 Kreatywni
09:20 Pogoda
09:20 Polska z Miodkiem - (44)
Bolesławiec Śląski; felieton
09:30 Rączka gotuje
10:01 Narciarski weekend
10:05 Prawdziwie spadła z
nieba
11:05 Narciarski weekend
11:15 Jak to działa; odc. 111
11:45 Polska z Miodkiem - (44)
Bolesławiec Śląski; felieton
11:55 Przegląd polityczny
12:25 1200 Muzeów; odc. 12
12:50 Pogoda
12:55 Niebo bez gwiazd; film
dokum.
14:00 Nożem i widelcem
14:20 Orszak Trzech Króli w
Ludźmierzu; cykl reportaży
14:50 POLSKA SŁOWEM
MALOWANA
15:15 Pogoda
15:20 Pod Tatrami
15:30 Szpiedzy – Dziewczyna z
Sajgonu; film dokum.
16:00 Mój pies i inne zwierzaki
16:20 Rolnik szuka żony seria
IV; odc. 5; reality show
17:15 ANTENOWE
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Prorok – rzecz o ks.
Franciszku Blachnickim; film
dokum.
20:40 Narciarski weekend
20:50 Narciarski weekend
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport
weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Szpiedzy – Dziewczyna z
Sajgonu; film dokum.
22:55 Antenowe remanenty
23:15 Dojrzalsi 1; mag. publ.
23:40 Historie szczęśliwe; odc.
11; cykl reportaży
24:00 Niebo bez gwiazd; film
dokum.
01:00 Polska z Miodkiem - (44)
Bolesławiec Śląski; felieton
01:05 Rączka gotuje
01:35 Pod Tatrami
01:50 Telenowyny/Antenowe
remanenty
02:20 Ślizg 2017/2018 TVP 3;
odc. 3
02:50 Kreatywni
03:10 Astronarium - (13)
03:40 Niebo bez gwiazd; film
dokum.
04:45 Historie szczęśliwe; odc.
11; cykl reportaży
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Dojrzalsi 1; mag. publ.
06:15 Polska z Miodkiem - (44)
Bolesławiec Śląski; felieton
06:20 Mój pies i inne zwierzaki
06:30 Jak to działa; odc. 111

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 6
stycznia; felieton
07:00 Saga prastarej
puszczy – Opowieść o
wilku: Nie ma jak stado;
film dokumentalny
08:05 Dziedzictwo regionów
– powiat przasnyski,
piękno ludowych
obyczajów; cykl reportaży
08:30 Skarby czeskiego
dziedzictwa narodowego
– Telcz Róża jezior; 2/13;
cykl dokumentalny;
Czechy (2012)
09:10 W pustyni i w puszczy;
odc. 4 - Smain; serial
przygodowy TVP
10:05 Okrasa łamie przepisy
– Schabowy z kamienia;
magazyn kulinarny
10:35 Ziemia. Podwodny
świat; cz. 6. Jaskinia Taj
Ma Ha i Dedalus
Północny; cykl
dokumentalny
11:35 Dzikie Chiny; odc. 1
Serce smoka; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2007)
12:35 Amerykańska broń;
odc. 1 Od wynalezienia
prochu do rewolucji
Amerykańskiej; serial
dokumentalny; Kanada
(2013)
13:30 Szerokie tory.
Milioner z lasu; reportaż
14:10 Wielka Gra; odc. 682
(48); teleturniej
15:05 Spór o historię –
Władcy polscy: Zygmunt
III Waza; debata
15:40 Człowiek Boga; film
dokumentalny
16:40 Tam gdzie nie kwitną
jabłonie; reportaż
17:50 Jan Serce; odc. 10/10
- Kalina; serial TVP
18:55 Generałowie Hitlera;
odc. 1/6 Keitel: lokaj; serial
dokumentalny; Niemcy
(1998)
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Wielka historia
małych miasteczek
Tykocin
20:30 Ekstradycja I
21:35 Skępska królewna;
film dokumentalny
22:15 Jedwabny szlak; 1/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
23:20 Inny świat; film
dokumentalny
01:10 Zakochany anioł;
komedia romantyczna

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 7 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:10 Klan; odc. 3235
04:35 Klan; odc. 3236
05:10 Świadectwo; odc. 1/3;
dokument fabularyzowany
06:10 Słownik polsko@
polski - talk - show prof.
Jana Miodka (372)
06:35 Pełnosprawni; odc.
234; magazyn dla
niepełnosprawnych
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Męczennik
Miłości; magazyn
09:15 Weterynarze z
sercem; /31/
09:40 Jak to działa; odc. 149
Muzea; magazyn
10:10 Sonda 2 (70) Największe tajemnice
nauki; program
popularnonaukowy
10:45 Zakochaj się w
Polsce; odc. 54 Przełom
Dunajca; magazyn
11:40 Sekrety mnichów –
Sposób na wychowanie;
rozmowa
11:55 Między ziemią a
niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a
niebem
13:05 BBC w Jedynce –
Życie w powietrzu.
Władcy nieba; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
14:05 Poldark – Wichry
losu; seria II, odc. 2;
serial; Wielka Brytania
(2016)
15:15 Poldark – Wichry
losu; seria II, odc. 3;
serial; Wielka Brytania
(2016)
16:50 Rajd Dakar 2018; odc.
2; felieton
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
18:40 Jaka to melodia?;
odc. 3715; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Blondynka; odc. 68;
Niespodzianka; serial TVP
21:10 Zakochana Jedynka –
Pewnego razu w Rzymie;
komedia; USA (2010);
reż.:Mark Steven Johnson;
wyk.:Kristen Bell, Josh
Duhamel, Kate Minucci
22:45 Mój tydzień z Marilyn;
film obyczajowy; USA,
Wielka Brytania (2011);
reż.:Simon Curtis;
wyk.:Michelle Williams,
Kenneth Branagh,
Dougray Scott, Eddie
Redmayne, Judi Dench
00:35 Goldeneye; film
sensacyjny; USA, Wielka
Brytania (1995)
02:50 Masz talent; film
obyczajowy; Wielka
Brytania, USA (2013)

TVP2
05:55 Słowo na niedzielę –
Światło niejasności
06:10 Zaufaj mi, jestem
lekarzem; odc. 5/12;
Wielka Brytania (2015)
07:05 M jak miłość; odc.
1339; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
09:35 Barwy szczęścia; odc.
1775; serial obyczajowy
TVP
10:15 czołówka - Rodzinne
oglądanie
10:15 Rodzinne oglądanie –
Niedźwiedź władca gór;
film dokumentalny
11:15 Biegi narciarskie Puchar Świata: Val di
Fiemme - Tour de Ski
(studio)
11:25 Biegi narciarskie Puchar Świata: Val di
Fiemme - Tour de Ski 9 km techniką dowolną na
dochodzenie
12:35 Program rozrywkowy
14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny; odc. 107
ed. 3; teleturniej
15:15 Na sygnale; odc. 168
„Zbłąkany wędrowiec”;
serial fabularyzowany TVP
15:45 Na sygnale; odc. 169
„Opowieść wigilijna”;
serial fabularyzowany TVP
16:20 The Voice Kids Przesłuchania w ciemno
(3); widowisko muzyczne
17:05 The Voice Kids Przesłuchania w ciemno
(4); widowisko muzyczne
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc.
6; felieton
18:40 Pogoda
18:55 Na sygnale; odc. 170
„Gorączka sylwestrowej
nocy”; serial
fabularyzowany TVP
19:25 Rodzinka.pl; odc. 218
„Anioł, nie kobieta” sezon
11; serial komediowy TVP
20:05 Zakazane królestwo;
film akcji; USA, Chiny
(2008)
22:00 Kino bez granic –
Polowanie; dramat; Dania
(2012)
00:05 Uniewinniony; dramat;
Kanada, Niemcy, USA
(2014)
01:45 Golfiarze; komedia;
USA (1980)
03:35 Koło fortuny; odc. 33
ed. 3; teleturniej
04:15 Koło fortuny; odc. 34
ed. 3; teleturniej

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:45 My3 (18); program dla
dzieci. W rolach
prowadzących wystąpią
członkinie zespołu My3.
Dziewczyny zaproszą idoli
młodzieży, którzy
opowiedzą o swoich
pasjach i marzeniach.
Prowadzące pokażą...
8:10 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (39); serial
animowany
8:40 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (40); serial
animowany
9:05 Księżniczka i żaba; film
animowany, USA 2009.
Tiana sprawdza
prawdziwość legendy o
królewiczu zaklętym w
żabę, którego może
uratować pocałunek.
Całuje ją i... sama
zamienia się w...
11:25 Dragonball: Ewolucja;
film fantasy, Hongkong/
Wielka Brytania/USA
2009. Japońska manga
autorstwa Akiry Toriyamy,
oparta na motywach
zaczerpniętych z chińskiej
powieści ludowej.
13:10 Rysiek Lwie Serce;
film animowany, Hiszpania
2013. Historia chłopca,
który pragnie zostać
rycerzem. Rysiek
postanawia odnaleźć
magiczny miecz, a także
wypracować w sobie
cnotę odwagi.
15:25 Sekretne życie
Waltera Mitty; komedia
obyczajowa, USA 2013
17:50 Nasz nowy dom (87);
reality show. 14-letnia
Marta mieszka z mamą w
kamienicy w Chojnowie.
Ich mieszkanie jest
ogrzewane węglowym
piecem i nie ma w nim...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:05 Opolska Noc
Kabaretowa 2017. W
świętującym szacowny
jubileusz Opolu wystąpi
cała polska kabaretowa
elita. Mikołaj Cieślak oraz
artyści Kabaretu na Koniec
Świata wcielą się...
23:20 Godziny strachu;
thriller, Kanada/Wielka
Brytania 2007
1:35 Transporter; film
sensacyjny, Francja/USA
2002
3:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:30 Uwaga! (5183) program
05:50 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN
(1040) - magazyn, Polska
11:00 Domowe rewolucje 2
(1/8) - program
12:00 Co za tydzień (832) magazyn
12:40 Drzewo marzeń (3/9) program
13:45 Zakręcony piątek komedia, USA 2003
15:50 Harry Potter i kamień
filozoficzny - film
przygodowy, USA/Wielka
Brytania 2001. Osierocony
chłopiec w dniu swoich
jedenastych urodzin
dowiaduje się, że jako
dziecko pary potężnych
czarowników, sam
posiada unikalną,
magiczną moc. Gdy Harry
rozpoczyna naukę w
Szkole Magii, znajduje tam
kilkoro oddanych
przyjaciół…
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! (5184) program
20:00 Gwiezdne wojny:
Część IV – Nowa nadzieja
- film S-F, USA 1977.
Dawno, dawno temu w
odległej galaktyce...
Rycerze Jedi zostali
wytępieni, a Imperium
żelazną ręka sprawuje
rządy nad całą galaktyką.
Mała grupa Rebeliantów
podejmuje walkę kradnąc
tajne plany
najpotężniejszej broni
Imperium - tzw. Gwiazdy
Śmierci. Najbardziej
zaufany sługa Imperatora
- Darth Vader musi
odzyskać plany i odnaleźć
ukrytą bazę
buntowników…
22:30 Uciekinier - film S-F,
USA 1987. Stany
Zjednoczone stały się
państwem totalitarnym.
Główną rozrywką
ciemiężonych obywateli
jest telewizja, która
dostarcza publiczności
coraz mocniejszych
wrażeń. Najpopularniejszy
program pokazuje
prawdziwe polowanie na
człowieka…
00:35 MasterChef 6 (4/14) program rozrywkowy
02:05 MasterChef 6 (5/14) program rozrywkowy
03:40 Moc Magii(TVN noc)
(6/50) - program
05:00 Nic straconego

TV PULS
05:55 Niesamowite! - wersja
długa; factual, Polska
2014; odc. 6
06:55 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1986
07:35 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1986
08:15 Allo Allo!; serial fabul.,
Wielka Brytania 1987
08:55 Przygody Merlina;
serial fabularny, 2008
09:50 Przygody Merlina
10:50 Opowieść wigilijna;
animacja, USA 2009
12:45 Najpiękniejsze baśnie:
Piękna i Książę; familijny,
Niemcy 2014
14:00 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Pani
zamieć; familijny, Niemcy
2008
15:10 Ostatni legion; przyg.,
Francja, Wielka Brytania,
Włochy 2007
17:20 Hulk; akcja, USA 2003.
Młody naukowiec, Bruce
Banner przypadkowo
przyjmuje ogromną dawkę
promieniowania gamma.
Energia ta wywołuje
zmiany w organizmie
młodego badacza.
Wkrótce mężczyzna
odkrywa, że pod wpływem
stresu przybiera postać
przerażającego olbrzyma
Hulka.
20:00 Protektor; akcja, USA
2012. Luke Wright jeszcze
niedawno był najbardziej
nieprzejednanym
nowojorskim gliną. Dziś
załamany,
skompromitowany i bez
pracy włóczy się po
ulicach planując
samobójstwo…
21:55 Koliber; akcja, USA,
Wielka Brytania 2013.
Joey Jones w celu
uniknięcia sądu
wojskowego, zaszywa się
w ciemnych zaułkach
Londynu, gdzie żyjąc jako
bezdomny, próbuje
zapomnieć o przeszłości i
trzymać się z dala od
kłopotów…
23:55 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia, Kanada
2014; odc. 1
00:55 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
01:30 Allo Allo!; serial fabul.
02:05 Ale numer!; Polska
02:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
03:35 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:20 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:45 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:10 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 8
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
06:15 Ogniem i mieczem;
odc. 3/4; serial TVP
07:20 Ogniem i mieczem;
odc. 4/4; serial TVP
08:20 Przygody pana
Michała; odc. 1/13; serial
TVP
08:55 O mnie się nie martw;
odc. 7; serial TVP
09:50 Ranczo; odc. 121 Geny nie kłamią; serial
obyczajowy TVP
10:50 Ranczo; odc. 122 Wszystko jest teatrem;
serial obyczajowy TVP
11:45 Rodzinka.pl; odc. 193
„Strzała Amora” sezon9;
serial komediowy TVP
12:20 Rodzinka.pl; odc. 194
„Chrzestny, chrzestna i
chrześniaczek” sezon 9;
serial komediowy TVP
12:50 Rodzinka.pl; odc. 195
„Zakaz palenia” sezon 9;
serial komediowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
99 - Trująca orchidea;
serial kryminalny TVP
14:25 Ranczo; odc. 123 Depresja Biskupa; serial
obyczajowy TVP
15:20 Ranczo; odc. 124 Wet za wet; serial
obyczajowy TVP
16:20 Ranczo; odc. 125 Polityczny zombie; serial
obyczajowy TVP
17:20 Życie na gorąco; odc.
3/9 - Marsylia; serial
sensacyjny TVP
18:50 U Pana Boga w
ogródku; odc. 3/12; serial
komediowy TVP
19:45 Na sygnale; odc. 169
„Opowieść wigilijna”;
serial fabularyzowany TVP
20:20 Ojciec Mateusz; odc.
100 - Sklep z zabawkami;
serial kryminalny TVP
21:10 Ojciec Mateusz; odc.
101 - Tajemnica
cmentarza; serial
kryminalny TVP
21:55 Ranczo; odc. 126 Edukacyjne dylematy;
serial obyczajowy TVP
22:55 Ranczo; odc. 127 Dominator; serial
obyczajowy TVP
23:50 Komisariat; odc. 1
Wołanie o pomoc; serial
TVP
00:20 Komisariat; odc. 2
Zabić z miłości; serial TVP
00:50 Nowa; odc. 8; serial
TVP
01:45 Krew z krwi 2; odc.
7/10; serial TVP
02:45 Krew z krwi 2; odc.
8/10; serial TVP
03:40 Komisariat; odc. 33
Ślubu nie będzie; serial
TVP
04:05 Komisariat; odc. 34
Wspólnota serc; serial
TVP
04:35 Komisariat; odc. 35
Tajemnica; serial TVP
05:05 Komisariat; odc. 36
Wypalanie traw; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:50 Kochamy polskie
komedie; odc.33; tel.
06:25 Rozrywka Retro – Anna
German - recital
07:00 Gwiazdy opolskich
kabaretonów – Krystyna
Sienkiewicz
07:15 Zakochaj się w Polsce;
odc. 15 Stargard; magazyn
07:45 Dubidu; odc. 19; quiz
muzyczny
08:45 Koło fortuny; odc. 25
ed. 3; teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Krzysztof
Jaryczewski; /cz. 1/; rep.
09:50 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju przedstawia...
„Jakoś to będzie”
10:50 Dzięki Bogu już
weekend (12)
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Krzysztof
Jaryczewski; /cz. 2/; rep.
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Gotowanie w
przedszkolu
12:55 Podróże z historią; odc.
24 W świecie Łemków;
cykl dokum.
13:35 Kochamy polskie
komedie - odc.33;
teleturniej
14:10 Rolnik szuka żony;
seria IV; odc. 1; reality
show
15:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa
narzeczona” - Lady Pank
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /82/ „Parostatek” - Krzysztof
Krawczyk
15:20 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca; /37/;
Francja (2016)
15:50 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Krzysztof
Jaryczewski; /cz. 1/; rep.
16:25 Ale Cię urządzą!; /1/;
Wielka Brytania (2014)
17:30 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Krzysztof
Jaryczewski; /cz. 2/; rep.
17:55 Olga Lipińska zaprasza
(23); talk-show
18:45 Wielki Test o
Sienkiewiczu
20:35 Kierunek Kabaret – Kto
bogatemu zabroni?; /23/
21:35 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (2) - Lekarz; cz.
2
22:35 Hity kabaretu (19) Portfel i inne hity Kabaretu
Łowcy. B
23:40 Koło fortuny; odc. 24
ed. 3; teleturniej
00:20 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowy Klub
Dwójki na wakacjach Szczecin 2012 (1-3)
03:20 Gwiazdy opolskich
kabaretonów – Krystyna
Sienkiewicz
03:40 Rozrywka Retro – Anna
German - recital

TVN7
05:40 Ukryta prawda (118) program obyczajowy
06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Dwóch i pół (4/22) serial, USA
09:15 Gotowe na wszystko II
(5/24) - serial, USA
10:15 Gotowe na wszystko II
(6/24) - serial, USA
11:15 Gotowe na wszystko II
(7/24) - serial, USA
12:15 Brzydula (217) - serial
obyczajowy
12:50 Brzydula (218) - serial
obyczajowy
13:25 Brzydula (219) - serial
obyczajowy
14:00 Brzydula (220) - serial
obyczajowy
14:40 Klejnot Nilu - film
przygodowy, USA 1985.
Minęły miesiące od czasu,
gdy pisarka Joan Wilder i
romantyczny zawadiaka
Jack Colton pożeglowali w
siną dal. Żeglują nadal, ale
sprawy nie mają się
dobrze; Joan brakuje
natchnienia, a w Jacku
buntuje się jego
awanturnicza dusza, która
aż rwie się do
jakiegokolwiek czynu…
16:50 Na tropie marsupilami
- komedia, Francja/Belgia
2012. Przygoda zaczyna
się, gdy nieustraszony
reporter dostaje zlecenie
przeprowadzenia wywiadu
z wodzem dzikiego
plemienia Payów. Nie
byłoby w tym nic
niezwykłego, gdyby nie
fakt, że do tej pory,
sprytny dziennikarz kręcił
swoje mrożące krew w
żyłach relacje, w
przydomowym ogródku
głuchej ciotki…
19:00 Oszuści (9/10) - serial,
USA
20:00 Godziny szczytu III film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. W sercu
Paryża kryje się śmiertelna
tajemnica. Na drugim
końcu świata, w Los
Angeles, ambasador Han
ma ją ujawnić. Ma bowiem
w posiadaniu wstrząsające
nowe dowody świadczące
o wewnętrznym działaniu
Triad – najbardziej
zbrodniczej organizacji
mafijnej na świecie…
21:55 Zabójcza broń (13/18)
- serial, USA
01:05 Moc Magii (TVN7 noc)
(6/50) - program
03:20 Druga strona medalu
2 (1/7) - talk show –
Aneta Krawczyk
03:50 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show – Anna
Komorowska
04:20 Druga strona medalu
2 (3/7) - talk show –
Cherie Blair
04:50 Druga strona medalu
2 (4/7) - talk show – Jan
Mela

TVN STYLE
05:25 55 sposobów na życie
(2/6) - program
05:55 55 sposobów na życie
(3/6) - program
06:25 Apetyt na miłość 3
(11/12) - program
07:25 W roli głównej –
Magda Gessler (3/8) talk show
07:55 Kobieta na krańcu
świata 9 (8/9) - program
08:25 Oddać dziecko 2
(1/12) - program dokum.
09:25 Idealna niania 8 (5/6)
- program obyczajowy
10:10 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
10:55 Gwiazdy od kuchni
(1/8) - program
11:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (6/12) program lifestylowy
12:10 Sablewskiej sposób
na modę 9 (6/10) program rozrywkowy
12:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (1/8) - reality
show
13:40 W czym do ślubu?
(1/10) - reality show
14:10 Beauty ekspert 2
(9/12) - magazyn
14:40 Sekrety lekarzy 3
(4/12) - reality show
15:40 Nowy wygląd, nowe
życie (3/5) - program
17:05 Pojedynek na modę
17:50 Gwiazdy prywatnie
(1/8) - program
18:20 Zemsta z pomocą
Kardashianki (2/9) program rozrywkowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (6/12) program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 2.0 (5/12)
- magazyn
20:45 Pani Gadżet 13
(11/12) - magazyn
21:15 Mistrzowskie cięcie
(1/8) - program
22:15 Apetyt na miłość 3
(12) - program
23:15 Urodzić czyjeś dziecko
- dokument
00:20 W roli głównej –
Magda Gessler (3/8) talk show
00:50 Magia Y (1/7) program rozrywkowy
01:35 Bajeczne życie
milionerów (1/15) program rozrywkowy
02:05 W roli głównej – Edyta
Górniak (1/7) - talk show
02:35 W roli głównej –
Marcin Tyszka (1/6) - talk
show
03:00 W roli głównej – Anna
Dereszowska (3/8) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 4
(7/15) - magazyn
03:55 W roli głównej –
Maryla Rodowicz (11/16)
- talk show
04:20 W roli głównej –
Bożena Dykiel (14/16) talk show
04:45 Wiem, co jem (9/16) magazyn

TVP SPORT
08:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Brisbane - FINAŁ
10:00 Gwiazdy Tenisa; odc.
21; Australia (2017)
10:35 Piłka ręczna
mężczyzn: Polska Białoruś
12:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 (30): Ottawa
Senators - Tampa Bay
Lightning
13:00 Hokej na lodzie - PHL,
29.kolejka: MKH
Automatyka Gdańsk Tauron GKS Katowice
15:35 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 3 sprint druż. k. i m.
16:10 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 3 wyścig drużyn. mężczyzn
16:30 Łyżwiarstwo szybkie ME - Kołomna - dz. 3 wyścigi masowe
17:20 Piłka ręczna
mężczyzn: Hiszpania Polska (studio)
18:00 Piłka ręczna
mężczyzn: Hiszpania Polska
20:15 Największe legendy
Mundiali
20:50 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (2): Stade
Rennais - PSG
22:00 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (2): Stade
Rennais - PSG
23:00 Sportowa niedziela
23:35 Piłka ręczna
mężczyzn: Hiszpania Polska
00:25 Piłka ręczna mężczyzn
- Turniej towarzyski:
Hiszpania - Polska

TVP3 KATOWICE

07:00 Turystyczna jazda
07:15 Polska słowem
malowana
07:40 Nożem i widelcem;
magazyn kulinarny
08:00 Rolnik szuka żony seria
IV; odc. 6; reality show
08:55 Pogoda
08:55 MSZA
10:00 CREDO. Magazyn
ekumeniczny
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 112
Zwierzęta pracujące
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Robotnik
13:30 Pogoda
13:30 Polska z Miodkiem (44) Bolesławiec Śląski;
felieton
13:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Frombork pełen
zdziwień i tajemnic
14:05 Teraz ryby/ Wiatr od
morza
14:25 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
14:55 Pogoda
15:05 Mecz; dramat
16:55 Rączka gotuje; magazyn
kulinarny
17:32 POGODA
17:35 Niedzielny fajer;
program rozrywkowy
18:20 Twarze TV Katowice;
felieton
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Wojciech Kilar - credo
20:10 Dojrzalsi; magazyn
publicystyczny
POLSAT SPORT
20:40 Dokument w obiektywie;
magazyn
7:00 Gala Mistrzów Sportu 83. 20:55 POGODA
Plebiscytu „Przeglądu
21:00 Ktokolwiek widział,
Sportowego” 2017; studio
ktokolwiek wie; magazyn
7:40 Gala Mistrzów Sportu 83. 21:30 Aktualności Wieczorne
Plebiscytu „Przeglądu
21:45 Wiadomości sport
Sportowego” 2017;
weekend
widowisko
21:55 POGODA
10:10 Gala Mistrzów Sportu
22:00 Dziennik Regionów
83. Plebiscytu „Przeglądu 22:25 Pogoda
Sportowego” 2017; studio 22:30 2x Energia dla Polski
12:30 Koszykówka mężczyzn; 23:25 ROBOTNIK
23:55 Przegląd polityczny
Polska Liga Koszykówki:
00:20 1200 Muzeów; odc. 12
Stelmet BC Zielona Góra 00:50 Nożem i widelcem;
Polski Cukier Toruń
magazyn kulinarny
14:45 Siatkówka kobiet; Liga
01:05 Ktokolwiek widział,
Siatkówki Kobiet: ŁKS
ktokolwiek wie; magazyn
Commercecon Łódź 01:45 Mecz; dramat
Chemik Police
03:40 Głos Regionów
17:20 Futsal: Amber Cup;
04:35 Było, nie minęło –
finały
kronika zwiadowców
20:00 Siatkówka mężczyzn;
historii. - Frombork pełen
PlusLiga: Espadon Szczecin
zdziwień i tajemnic
- Indykpol AZS Olsztyn
05:05 Dziennik Regionów
22:30 Gala Mistrzów Sportu
05:30 TERAZ RYBY /
83. Plebiscytu „Przeglądu
Antenowe remanenty
Sportowego” 2017;
05:45 2 x Energia dla Polski
widowisko
06:30 Jak to działa; odc. 112
1:00 Sporty walki; KSW
Zwierzęta pracujące

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 7
stycznia; felieton
06:55 Rok w Puszczy –
Białowieski Park
Narodowy; film
dokumentalny
08:00 Droga od Chrystusa
do Konstantyna; odc. 6/6;
serial dokumentalny; USA
(2014)
09:10 Parada oszustów; odc.
3/4 - Tajny detektyw;
serial TVP
10:05 Okrasa łamie przepisy
– Tatarskie pierogi;
magazyn kulinarny
10:35 Ziemia. Podwodny
świat; cz 7. Nocne Życie i
Połowa Księżyca; cykl
dokumentalny
11:25 Tajemnice, zamki i
podziemia – Zimowa
opowieść
11:55 Odkryć tajemnicę; 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
12:55 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 1/8; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
14:00 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia weterynarza
w Moskwie
14:35 Włóczęgi; komedia
16:20 Wielka Gra; odc. 683
(49); teleturniej
17:15 Ex Libris; magazyn
17:45 Córka kapitana; odc.
1/4; film kostiumowy;
Włochy (2011)
18:50 Pacyfik w ogniu; odc.
1/3; Niemcy (2015)
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Parowóz
Franciszek zapis
ponownych narodzin
20:30 Trędowata;
melodramat
22:15 Hitler i Niemcy. Chora
namiętność – Początki;
1/3; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)
23:10 Wcześnie urodzony;
film obyczajowy
00:30 Jedwabny szlak; 1/3;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
01:40 Hitler i Niemcy. Chora
namiętność – Początki;
1/3; film dokumentalny;
Wielka Brytania (2014)

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 8 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ŁAP START UP
08:50 ŁAP START UP
09:20 Jaka to melodia?;
odc. 3715; teleturniej muz.
10:15 Dr Quinn; seria II, odc.
24/27 (42); serial
obyczajowy; USA (1994)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 15; serial;
Hiszpania (2014)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Pakujemy; odc. 7;
reportaż
12:55 BBC w Jedynce –
Życie w powietrzu.
Władcy nieba; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015)
14:00 Elif; odc. 168; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.;
/200/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc.
3; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
41; serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3716; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3237
18:30 Korona królów;
telenowela TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji –
Pastorałka; spektakl
teatralny; Polska (2006)
21:55 Zbrodnia; film
kryminalny; Polska
(2015); reż.:Greg Zgliński;
wyk.:Wojciech Zieliński,
Magdalena Boczarska,
Radosław Pazura,
Magdalena Zawadzka,
Joanna Kulig, Dorota
Kolak
00:10 Pewnego razu w
Rzymie; komedia; USA
(2010); reż.:Mark Steven
Johnson; wyk.:Kristen
Bell, Josh Duhamel, Kate
Minucci
01:50 Mój tydzień z Marilyn;
film obyczajowy; USA,
Wielka Brytania (2011);
reż.:Simon Curtis;
wyk.:Michelle Williams,
Kenneth Branagh,
Dougray Scott, Eddie
Redmayne, Judi Dench
03:30 Notacje. Janusz
Ekiert. Autograf; cykl
dokumentalny

TVP2
05:55 Rodzinka.pl; odc. 214
„Muszę rozgrzać
Achillesa” sezon 11; serial
komediowy TVP
06:30 Historia Bożego
Narodzenia rysowana
piaskiem; widowisko
07:05 M jak miłość; odc. 200
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc.
1775; serial obyczajowy
TVP
11:45 Liturgia Bożego
Narodzenia
12:50 Tylko z Tobą; odc. 58;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 114
„Dziecko”; serial
fabularyzowany TVP
14:20 O mnie się nie martw;
s. V odc. 12/13; serial
komediowy TVP
15:20 Tygrysy Europy; odc.
4/11 - Decyzje; serial
komediowy TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 108
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
22; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc.
7; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
9/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1775; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1776; serial obyczajowy
TVP
20:50 M jak miłość; odc.
1340; serial TVP
21:40 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1073
21:50 Słowo na A; odc. 1;
serial obyczajowy; Wielka
Brytania (2016); reż.:Peter
Cattaneo; wyk.:Morven
Christie, Lee Ingleby,
Tommie Grabiec,
Christopher Eccleston,
Max Vento
23:05 Słowo na A; odc. 2;
serial obyczajowy; Wielka
Brytania (2016); reż.:Peter
Cattaneo; wyk.:Morven
Christie, Lee Ingleby,
Tommie Grabiec,
Christopher Eccleston,
Max Vento
00:15 Czy świat oszalał? –
Łowca pedofilów; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014); reż.:Dan
Reed
01:15 Pod wspólnym
niebem; odc. 1 Kontrakt;
serial komediowy TVP;
Polska (2017)
01:55 Polowanie; dramat;
Dania (2012)
04:00 Łowca pedofilów; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014)Reed

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny. Rozrywkę
widzom zapewnią:
komentarze prowadzącego
Roberta Jarka, sonda
uliczna Mariana
Skowronka, piosenka
wybrana przez redakcję i
rozmowy z gwiazdami o...
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (592);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(266); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(267); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (97); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (584);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (205);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (398);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2604); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (644);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (88);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (76); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2605); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (454); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego, jego żony
Haliny oraz ich dzieci
Waldka i Marioli, a także
sąsiadów Paździochów i
Arnolda Boczka.
20:05; Megahit: Transporter;
film sensacyjny, Francja/
USA 2002
22:00 Skazaniec; dramat
kryminalny, USA 2008;
Niefortunny splot
wydarzeń skazuje
zwykłego człowieka na
walkę o życie w więzieniu
0:30 Braveheart - Waleczne
serce; dramat historyczny,
USA 1995. Młody Szkot
porywa ciemiężony naród
do walki o wolność
4:10 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy; Program dla
fanów polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.

TVN
05:40 Uwaga! (5184) program
06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie (12/40) magazyn
08:00 Dzień Dobry TVN
(2159) - magazyn, Polska
10:55 Tu się gotuje! (6/9) program
11:00 Ukryta prawda (521) program obyczajowy
12:00 Szkoła (263) program
13:00 19 + (147/165) program
13:30 19 + (148/165) program. Iwona
Małkowska po tym jak
znalazła mieszkanie dla
grupy przyjaciół czuje, że
teraz może dyktować
wszystkim warunki.
Podczas wizyty właściciela
dziewczyny próbują ukryć
przed nim, że do
mieszkania ponownie
wprowadzili się kłopotliwi
współlokatorzy…
14:00 Szpital (407) program obyczajowy.
Pacjentka dr Dominiki jest
ciężarna 40-latka, która
nagle gorzej się poczuła.
Kobieta zaszła w ciążę z
dawcą nasienia, którego
razem z mężem znaleźli w
Internecie…
15:00 Kuchenne rewolucje 7
(7/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (264) program. Dorian Galicki
jest uczniem drugiej klasy
liceum. Nie lubi się uczyć i
jednocześnie uważa, że
wszystko mu się należy…
17:00 Ukryta prawda (522) program obyczajowy
18:00 Szpital (408) program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5185) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16
(2609) - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy (41/118) teleturniej
21:30 Życie bez wstydu 5
(4/12) - reality show,
Polska
22:30 Projekt Lady 2 (5/12) program
23:35 Dary anioła: Miasto
kości - film przygodowy,
USA/Niemcy/Kanada 2013
02:10 Co za tydzień (832) magazyn
02:50 The Following II
(7/15) - serial sensacyjny,
USA
03:50 Moc Magii(TVN noc)
(7/50) - program
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 4
08:00 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 4
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1994
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 12
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 16
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 5
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 63
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 34
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 35
17:05 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 5
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 4
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 5
20:00 Ice soldiers; akcja,
Kanada 2013. Uwięzieni
pod arktycznym lodem od
czasów zimnej wojny,
zmodyfikowani
genetycznie sowieccy
żołnierze zostali
odnalezieni i
reaktywowani…
21:55 Dorwać Cartera; akcja,
USA 2000. Jack Carter –
jedzie do rodzinnego
miasta na pogrzeb
swojego brata –
Ritchie’go. Po przybyciu
na miejsce Carter zaczyna
podejrzewać, że śmierć
Ritchie’go nie była
przypadkowa…
00:00 Tranzyt; akcja, USA
2012. Nate wraz z żoną i
synami jedzie na wakacje.
Na jednym z postojów
kobieta znajduje wśród ich
bagażu torbę wypchaną
banknotami…
01:50 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
02:25 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
03:10 Allo Allo!; serial fabul.
03:40 Ale numer!; Polska
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:25 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:45 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
05:10 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 9
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 46; serial TVP
06:30 Noce i dnie; odc. 8/12
- Czas miłości i czas
śmierci; serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 110
„Wojownicy”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 111
„Rozstania i powroty”;
serial fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
709; serial TVP
09:30 Ojciec Mateusz; odc.
231 - Dobry mąż; serial
kryminalny TVP
10:20 Rodzinka.pl; odc. 197
„Biorą z naszej półki”
sezon 10; serial
komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 198
„Śpiwór dla czworga”
sezon 10; serial
komediowy TVP
11:30 Ranczo; odc. 124 Wet za wet; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 125 Polityczny zombie; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
102 - Pani sierżant; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
103 - Fatalna diagnoza;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
651 - Wina i kara; serial
TVP
16:15 Na sygnale; odc. 111
„Rozstania i powroty”;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 126 Edukacyjne dylematy;
serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 127 Dominator; serial
obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 199
„Albo ona, albo ja” sezon
10; serial komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
104- Komediant; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 228; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:05 Ranczo; odc. 128 Klauzula sumienia; serial
obyczajowy TVP
22:00 Ranczo; odc. 129 Ochotnicza straż kobiet;
serial obyczajowy TVP
22:55 Ojciec Mateusz; odc.
105 - Artykuł; serial
kryminalny TVP
23:50 Ojciec Mateusz; odc.
106 - Sztuka dojrzewania;
serial kryminalny TVP
00:45 Sfora; odc. 4/9
01:55 Sfora; odc. 5/9
03:00 Noce i dnie; odc. 8/12
- Czas miłości i czas
śmierci; serial TVP
04:00 M jak miłość; odc.
709; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 197;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:50 Familiada; odc. 2361
06:20 Okrasa łamie przepisy
– Dziczyzna w puszczy
Bolimowskiej
06:55 Kraj się śmieje –
Podróże i sentymenty (1)
07:50 Kabaretowy Klub
Dwójki (63) - Hydraulicy
08:50 Koło fortuny; odc. 26
ed. 3; teleturniej
09:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /18/ - „Kochać”
- Piotr Szczepanik
09:40 Bake off – Ale ciacho!
(5); widowisko
10:50 Bake off – Ale przepis
(5)
11:05 KabareTOP Story „Szeptanka” - Bohdan
Smoleń
11:25 Kabaretożercy (2);
teleturniej
12:20 Życie to Kabaret –
Dzikie Fazy Fair Play
Crew; /cz. 2/
13:15 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki - Najśmieszniejsi
2005; widowisko
14:10 Familiada; odc. 2361
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – 6 Letni Festiwal
Kabaretowy Koszalin
2000. Camping Europa
(1-3)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Perliczka na trzy
sposoby
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (75)
Jedzenie dżungli; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 19 (71)
Macedonia „W stolicy”
19:35 Humor w odcinkach –
Pod wspólnym niebem;
odc. 1 Kontrakt; serial
komediowy TVP; Polska
(2017)
20:20 Kabaretożercy (3);
teleturniej
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (68) - Bracia;
widowisko rozrywkowe
22:15 Voice Kids Przesłuchania w ciemno
(1); widowisko muzyczne
23:15 Voice Kids Przesłuchania w ciemno
(2); widowisko muzyczne
00:10 Koło fortuny; odc. 25
ed. 3; teleturniej
00:45 Niezapomniane
Koncerty – A niech
gadają - koncert zespołu
Ich Troje
01:50 Niezapomniane
Koncerty – Znamy się
(nie) tylko z widzenia jubileusz zespołu
Trubadurzy
03:15 Paranienormalni
Tonight (10) Zbigniew
Wodecki; program
rozrywkowy
04:10 Rozrywka Retro –
Kabaret Potem
przedstawia: Trąbka dla
gubernatora

TVN7
05:20 Ukryta prawda (119) program obyczajowy
06:20 Szpital (226) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (159) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 4
(4/23) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (219) - serial
obyczajowy
09:45 Brzydula (220) - serial
obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (501) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (160) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (400) program sądowy
14:55 Szpital (227) program obyczajowy. Na
Szpitalny Oddział
Ratunkowy przyjeżdża
taksówką 60-letnia
Barbara Kacperska, która
zasłabła w łazience i
uderzyła głową o wannę…
15:55 Gotowe na wszystko II
(8/24) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(5/23) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (221) - serial
obyczajowy
18:30 Brzydula (222) - serial
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (502) program obyczajowy
20:00 Zagadka
przeznaczenia - film
obyczajowy, USA 2009.
28-letni doktorant z
Uniwersytetu w Kolorado Omar Razagli (Omar
Metwally), zyskuje prawa
do napisania biografii
nieżyjącego pisarza, Julesa
Guanda. Publikacja pracy
wiąże się jednak z
uzyskaniem autoryzacji od
najbliższej rodziny
twórcy…
23:25 Koszmar z ulicy
Wiązów - horror, USA
2010. Piątce przyjaciół
mieszkających na jednej
ulicy śni się ten sam,
złowieszczy mężczyzna z
oszpeconą twarzą,
przerażającym głosem i
ogrodowymi rękawicami z
nożami zamiast palców.
Każdego z nich terroryzuje
w snach - tam, gdzie tylko
on wyznacza zasady - a
jedynym sposobem
ucieczki, jest wyrwanie się
z objęć snu…
01:30 Moc Magii (TVN7 noc)
(7/50) - program
03:45 Druga strona medalu
2 (5/7) - talk show –
Sarah Fergusson
04:20 Druga strona medalu
2 (6/7) - talk show – Ewa
Kopacz
04:50 Druga strona medalu
2 (7) - talk show – Izabela
Małysz

TVN STYLE
05:25 55 sposobów na życie
(4/6) - program
05:55 55 sposobów na życie
(5/6) - program
06:25 55 sposobów na życie
(6) - program rozrywkowy
06:55 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
07:40 Idealna niania 8 (5/6)
- program obyczajowy
08:25 Sekrety lekarzy (5/12)
- reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (6/13) program lifestylowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 6 (8/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 2 (12) - program
11:50 Kuchenne rewolucje 9
(2/13) - program
12:50 Apetyt na miłość 3
(12) - program
13:50 Co za tydzień (832) magazyn
14:25 Pani Gadżet EXTRA magazyn
14:55 W czym do ślubu?
(5/10) - reality show
15:25 W czym do ślubu?
(1/10) - reality show
15:55 Prawda z DNA (1/8) program obyczajowy
16:25 Prawda z DNA (2/8) program obyczajowy
16:55 Ugotowani 10 (1/12) program
17:55 Kuchenne rewolucje 9
(12/13) - program
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (5/12) - program
rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 4
(5/12) - reality show
20:40 Kobieta na krańcu
świata 9 (9) - program
21:10 Sablewskiej sposób
na modę 9 (6/10) program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 13
(11/12) - magazyn
22:25 W roli głównej –
Magdalena Boczarska
(1/8) - talk show
22:55 Mistrzowskie cięcie
(1/8) - program
rozrywkowy
23:55 W dobrym stylu 2
(11/12) - program
lifestylowy
00:40 Ofiary przemocy
domowej (1/2) dokument
01:55 W roli głównej – Anna
Mucha (6) - talk show
02:25 W roli głównej –
Michel Moran (2/6) - talk
show
02:55 W roli głównej –
Michał Żebrowski (1/8) talk show
03:25 Wiem, co jem 4
(8/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (2/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(2/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (10/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 Turniej WTA Sydney
08:00 Tenis WTA w Sydeny
10:00 Największe legendy
mundiali
10:35 Hokej na lodzie - PHL,
29.kolejka: MKH
Automatyka Gdańsk Tauron GKS Katowice
12:45 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (1): AS
Nancy - Olympique Lyon
14:50 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (2): Stade
Rennais - PSG
17:00 4-4-2
17:25 4-4-2
17:50 Piłka nożna Barca TV
19:10 Piłka nożna Barca TV
20:15 Piłka nożna Barca TV
20:50 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (3): RC
Lens - US Boulogne
23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1 runda
(2)

TVP3 KATOWICE

07:00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
08:05 Pistolet do wynajęcia,
czyli prywatna wojna
Rafała Gan - Ganowicza;
film dokum.; Polska (1998)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1027
10:50 Reportaż
11:15 Szpiedzy – Dziewczyna z
Sajgonu; film dokum.;
Polska (2017)
11:40 Nożem i widelcem
11:55 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
12:30 Sekrety mnichów –
Autorytet Ojca; rozmowa
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Pistolet do wynajęcia,
czyli prywatna wojna
Rafała Gan - Ganowicza;
film dokum.; Polska (1998)
15:15 Mój zwierzyniec; odc.
14; magazyn
15:35 Przegląd polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
POLSAT SPORT
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
7:00 Siatkówka mężczyzn;
17:35 CREDO. Magazyn
PlusLiga: Trefl Gdańsk ekumeniczny
PGE Skra Bełchatów
17:50 Kartki z kalendarza;
9:10 Futsal; Amber Cup
magazyn
11:10 Siatkówka mężczyzn; 18:00 Posmakuj Opolskiego
PlusLiga: Dafi Społem
18:20 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
Kielce - Asseco Resovia
18:30 Aktualności
Rzeszów
Wieczorne wiadomości
13:50 Siatkówka mężczyzn; 18:52
sportowe
PlusLiga: Espadon
19:05 Magazyn Meteo
Szczecin - Indykpol AZS
19:10 reportaże kulturalne
20:01 Optyka polityka;
Olsztyn
program publicystyczny
16:00 Biatlon; Zawody
20:55 POGODA
Pucharu Świata w
21:00 Kwadrans w ogrodzie
Oberhofie; sztafeta kobiet 21:15 Dary i ludzie
18:00 Siatkówka kobiet; Liga 21:30 Aktualności Wieczorne
Siatkówki Kobiet: BKS
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
Profi Credit Bielsko-Biała 21:55 POGODA
KS Pałac Bydgoszcz
22:00 Dziennik Regionów
20:30 7. strefa; magazyn
22:20 Echa dnia
siatkarski. W programie
22:40 Pogoda
poruszane są tematy
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
rozgrywek PlusLigi, Ligi
23:35 Pistolet do wynajęcia,
Siatkówki Kobiet i
czyli prywatna wojna
Champions League.
Rafała Gan - Ganowicza;
Znajdą się w nim także
film dokum.; Polska (1998)
materiały
00:40 Przegląd polityczny
01:20 Szpiedzy – Dziewczyna z
przedstawiające...
Sajgonu; film dokum.
22:00 Boks; Walka o pasy
01:45 Nożem i widelcem
mistrzowskie federacji
02:05 Ktokolwiek widział,
WBC, WBA i WBF w
ktokolwiek wie; magazyn
Atlantic City z 1988 roku; 02:40 Pistolet do wynajęcia,
waga ciężka: Mike Tyson czyli prywatna wojna
Rafała Gan - Ganowicza;
Michael Spinks
film dokum.; Polska (1998)
23:00 Gala Mistrzów Sportu
03:45 Echa dnia
83. Plebiscytu
04:05 Agrobiznes
„Przeglądu Sportowego” 04:25 Pogoda
2017; widowisko
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Mój zwierzyniec; odc.
1:00 Sporty walki; KSW.
14; magazyn
Relacja z gali
05:10 Dziennik Regionów
zorganizowanej przez
05:35 Telekurier
największą w Polsce
06:00 Plebania; odc. 1027
federację zajmującą się
06:20 Reportaż
promowaniem MMA
06:35 Przegląd polityczny

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień
– 8 stycznia; felieton
07:00 Historia Polski –
Polskie bitwy –
Somosierra 1808 r; cykl
dokum.; Polska (1978)
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (84);
cykl reportaży
08:40 Ukryte skarby – Jan z
Czerniny i Biała Dama;
cykl rep.; Polska (2016)
09:10 Czas honoru; odc. 61;
serial TVP
10:00 Polska i świat z
historią w tle – Skrzydła
nad Polską CASA C 295M; cykl reportaży
10:15 Amerykańska broń;
odc. 1 Od wynalezienia
prochu do rewolucji
Amerykańskiej; serial
dokum.; Kanada (2013)
11:05 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; mag.
11:40 U Pana Boga za
miedzą; komedia; Polska
(2009)
13:40 „Sensacje XX wieku”
– Własow; widowisko;
Polska, Wielka Brytania
(2015)
14:35 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny; cz. 1; cykl dokum.
15:00 Solny skarb UNESCO;
odc. 3 EMOCJE; reportaż
15:10 Spór o historię –
Roman Dmowski; debata
15:50 Historia świata
według Andrew Marra;
odc. 1/8; serial dokum.;
Wielka Brytania (2012)
16:55 Ex Libris; magazyn
17:20 Flesz historii; cykl
reportaży
17:45 Czas honoru; odc. 62
„Wróg czy sojusznik”;
serial TVP
18:35 Esperanto – język
nadziei; reportaż
19:00 „Sensacje XX wieku”
– Szabla Polska;
widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
19:55 Było, nie minęło
20:30 Najdziwniejsza broń
na świecie – Tajna broń
D-Day; odc. 1/6; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
21:35 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
3; serial TVP
22:25 Droga wodna
niestrzeżona; film
dokumentalny; Polska
(2016); reż.:Andrzej
Turkowski, Łukasz Korwin
23:30 Bitwa Wrocławska;
film dokumentalny; Polska
(2016); reż.:Beata
Januchta
01:10 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (84)
Męska rzecz; cykl
reportaży
01:40 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
3; serial TVP

P RO G R A M T V – W TO R E K 9 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3716; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sonda 2; (70) Największe tajemnice
nauki; program
popularnonaukowy
09:15 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
10:15 Dr Quinn; seria II, odc.
25/27 (43); serial
obyczajowy; USA (1994)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 16; serial
obyczajowy; Hiszpania
(2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca –
Restrukturyzacja małych
gospodarstw; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – W
trosce o bagna; film
dokumentalny; Polska
(2016); reż.:Bożena
Walencik, Jan Walencik
14:00 Elif; odc. 169; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.;
/201/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc.
4; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
42 - Pogrzebana żywcem;
serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3717; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3238;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 S. W. A. T. –
Jednostka specjalna.;
odc. 7; serial; USA (2017)
21:15 Sekundy, które
zmieniły życie; /5/;
reportaż
21:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /56/; magazyn
22:05 Weterani. Wyrwani
śmierci; s. 1; cykl
dokumentalny
22:35 Uwięzione; odc. 2;
serial; Hiszpania (2015);
reż.:Jesus Colmenar;
wyk.:Maggie Civantos,
Najwa NImri, Carlos
Hipólito, Roberto
Enriques, Alba Flores
23:35 Anno Domini – Biblii
ciąg dalszy; odc. 9/12;
serial; USA (2015)
00:30 Zbrodnia; film
kryminalny; Polska (2015)
02:40 Dom; odc. 25/25;
serial TVP

TVP2
06:05 Rodzinka.pl; odc. 215;
serial komediowy TVP
06:40 Program
ekumeniczny: 500 lat
minęło
07:05 M jak miłość; odc. 201
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1776; serial TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
514 - Do dwóch razy
sztuka; serial TVP
12:50 Tylko z Tobą; odc. 59;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 115
„Kara”; serial
fabularyzowany TVP
14:25 O mnie się nie martw;
s. V odc. 13/13; serial
komediowy TVP
15:25 M jak miłość; odc.
1340; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 109
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
23; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc.
8; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
10/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1776; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1777; serial obyczajowy
TVP
20:50 M jak miłość; odc.
1341; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1074
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:55 Świat bez fikcji – Kara
poza wyrokiem; film
dokumentalny; Niemcy
(2015); reż.:Hubertus
Siegert
24:00 Kryminalne zagadki
Las Vegas; s. XIV, odc.
2/22; serial sensacyjny;
Kanada, USA (2013)
00:55 Pierwsza randka (6)
01:55 Słowo na A; odc. 1;
serial obyczajowy; Wielka
Brytania (2016); reż.:Peter
Cattaneo; wyk.:Morven
Christie, Lee Ingleby,
Tommie Grabiec,
Christopher Eccleston,
Max Vento
03:05 Słowo na A; odc. 2;
serial obyczajowy; Wielka
Brytania (2016)
04:20 Magazyn Ekspresu
Reporterów

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (593);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(268); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(269); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (98); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (585);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (206);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (399);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2605); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (645);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (89);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (77); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2606); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (455); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego, jego żony
Haliny oraz ich dzieci
Waldka i Marioli, a także
sąsiadów Paździochów i
Arnolda Boczka.
20:05 Braveheart –
Waleczne serce; dramat
historyczny, USA 1995.
Młody Szkot porywa
ciemiężony naród do walki
o wolność.
23:55 Ryzykanci; dramat
sensacyjny, USA 1997
2:00 Duże dzieci; komedia,
USA 2010
4:10 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.

TVN
05:10 Uwaga! (5185) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
(2160) - magazyn, Polska
10:55 Ukryta prawda (522) program obyczajowy
12:00 Szkoła (264) program
13:00 19 + (149/165) program
13:30 19 + (150/165) program
14:00 Szpital (408) program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 7
(8/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (265) program. Gimnazjaliści z
2d, Tomek Porębski i
Grzesiek Jezierski od
dawna się przyjaźnią.
Chłopcy mają kłopoty w
nauce, a ich rodzice, w
przypadku nie poprawienia
ocen, zapowiedzieli im
kary…
17:00 Ukryta prawda (523) program obyczajowy.
19-letnia Marzena
wprowadza się wraz z
matką do domu swojego
ojczyma. Janusz ma 17letniego syna z pierwszego
małżeństwa – Damiana.
Nastolatki nie dogadują się
– kłócą się, walczą o
uwagę rodziców…
18:00 Szpital (409) program obyczajowy. Do
szpitala zgłasza się
28-letni Henryk Kukla,
który ma bardzo silny
krwotok z nosa, po tym,
jak wciągnął przez nos
kokainę…
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5186) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Paszporty Polityki
2017 - program
22:00 Zabójcza broń - film
sensacyjny, USA 1987.
Martin Riggs (Mel Gibson)
i Roger Murtaugh (Danny
Glover) zostają
policjantami w Los
Angeles. Przełożeni
decydują, że Riggs i
Murtaugh będą pracować
razem…
00:20 Kuba Wojewódzki 11
(3/13) - talk show
01:20 Mroczne zagadki Los
Angeles (16/19) - serial,
USA
02:20 Revolution II (11/22) serial S-F, USA
03:20 Uwaga! (5186) program
03:45 Moc Magii(TVN noc)
(8/50) - program
05:05 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 5
08:00 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 5
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1994
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 13
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 17
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 6
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 64
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 35
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 36
17:05 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 6. Z
mieszkania małżeństwa
giną cenne przedmioty.
Nie ma śladu włamania.
Klucz do mieszkania miała
dziewczyna, która tu
sprzątała. Jednocześnie
zgłasza się drugi
poszkodowany z podobną
sytuacją – również u niego
sprzątała ta sama osoba…
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 5
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 6
20:00 Godzilla; akcja,
Japonia, USA 1998
22:30 Ice soldiers; akcja,
Kanada 2013. Uwięzieni
pod arktycznym lodem od
czasów zimnej wojny,
zmodyfikowani
genetycznie sowieccy
żołnierze zostali
odnalezieni i
reaktywowani. Wybudzeni
ze stanu spoczynku są
teraz gotowi do
niszczycielskiej
destrukcji…
00:30 Smak zemsty; akcja,
Kanada 2013
02:35 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia, Kanada
2015; odc. 3
03:35 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
03:55 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
04:20 Ale numer!; Polska
2017
04:45 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
05:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 47; serial TVP
06:25 Noce i dnie; odc. 9/12;
serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 111;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 112;
serial fabularyzowany TVP
08:30 M jak miłość; odc.
710; serial TVP
09:25 Komisariat; odc. 9;
serial TVP
09:55 Komisariat; odc. 10;
serial TVP
10:25 Rodzinka.pl; odc. 198;
serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 199;
serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; odc. 125;
serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 126;
serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
103; serial TVP
14:30 Ojciec Mateusz; odc.
104- Komediant; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
652 - Genetyczni bliźniacy;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 112
„Klątwa hrabiny von
Hohenstauf”; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; odc. 127 Dominator; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 128 Klauzula sumienia; serial
obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 200
„Zapisałaś w chmurze?”
sezon 10; serial
komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
105 - Artykuł; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 229; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 129 Ochotnicza straż kobiet;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 130 Cuda, cuda ogłaszają;
serial obyczajowy TVP
23:15 Ojciec Mateusz; odc.
106 - Sztuka dojrzewania;
serial kryminalny TVP
00:05 Rodzinka.pl; odc. 210
„Współczesne dziewczyny
są mega dziwne” sezon
11; serial komediowy TVP
00:35 Pod wspólnym
niebem; odc. 4 Podgląd;
serial komediowy TVP
01:15 Ratownicy; odc. 9/13;
serial TVP
02:10 Ratownicy; odc. 10/13;
serial TVP
02:55 Noce i dnie; odc. 9/12
- Ojcowie i dzieci; serial
TVP
04:05 M jak miłość; odc.
710; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; odc. 198
„Śpiwór dla czworga”
sezon 10; serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Familiada; odc. 2362
06:35 Okrasa łamie przepisy
– Perliczka na trzy
sposoby
07:05 KabareTOP Story; /3/ „Wiosna”
07:20 Kraj się śmieje –
Podróże i sentymenty (2);
widowisko
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (68) - Bracia
09:10 Koło fortuny; odc. 27
ed. 3; teleturniej
09:45 Paranienormalni
Tonight (9) Piotr Gruszka;
program rozrywkowy
10:35 KabareTOP Story „Zasmażka” - kabaret OT.
TO
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /81/ - „Ostatni” Edyta Bartosiewicz
11:05 Muzeum Polskiej
Piosenki; /10/ „Korowód” - Marek
Grechuta
11:20 Kabaretożercy (3);
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Łowcy śmiechu - Maciej
Stuhr
13:20 Życie to Kabaret –
Łowcy śmiechu - Kabaret
Ani Mru Mru
14:15 Familiada; odc. 2362
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowy Klub
Dwójki na wakacjach Szczecin 2012 (1-3)
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia wiślańsko
cieszyńska
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (76)
Kosmici; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 19 (72)
Macedonia „Stare wino”
19:35 Humor w odcinkach –
Pod wspólnym niebem;
odc. 2 Buenas noches;
serial komediowy TVP
20:15 Kabaretożercy (4);
teleturniej
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (69) - Hobby;
widowisko rozrywkowe
22:15 Bake off – Ale ciacho!
(6); widowisko
23:15 Bake off – Ale przepis
(6)
23:35 Koło fortuny; odc. 26
ed. 3; teleturniej
00:05 Na festiwalowej
scenie – Irena Santor; /
cz. 2/; widowisko
rozrywkowe
00:35 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju; /1/
01:40 Jest okazja (2);
widowisko
02:45 Hity kabaretu (19) Portfel i inne hity Kabaretu
Łowcy. B; program
rozrywkowy
03:45 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM
przedstawia - Różne takie
story

TVN7
05:35 W-11 Wydział Śledczy
(1177) - program
kryminalny
06:20 Szpital (227) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (160) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 4
(5/23) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (221) - serial
obyczajowy
09:45 Brzydula (222) - serial
obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (502) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (161) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (401) program sądowy
14:55 Szpital (228) program obyczajowy.
Ratownicy przywożą
38-letnią kobietę, która
błąkała się samotnie przy
przystanku autobusowym.
Karetkę wezwali
przypadkowi
przechodnie…
15:55 Gotowe na wszystko II
(9/24) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(6/23) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (223) - serial
obyczajowy Ula jest
przekonana, że Marek
podrywa modelki. Artur
całuje Violettę. Piotr pyta
Ulę, czy ma u niej szansę.
18:30 Brzydula (224) - serial
obyczajowy Marek jest
przekonany, że Ula chce
mu powiedzieć coś
ważnego. Ula zastanawia
się, czy dać Piotrowi
szansę. Ala zaprasza
Józefa do siebie na
kolację. Ula czyta w końcu
list, który kiedyś napisał
jej Marek.
19:00 Ukryta prawda (503) program obyczajowy
20:00 Następne 48 godzin film sensacyjny, USA
1990. Policjant Jack Cates
(Nick Nolte) zostaje
oskarżony o zabójstwo.
Ma 48 godzin na
znalezienie prawdziwego
zabójcy i oczyszczenie się
z zarzutów. Jack kolejny
raz zwraca się o pomoc
do Reggie’ego
Hammonda…
00:50 Niewierni (9/10) serial, USA
01:50 Moc Magii (TVN7 noc)
(8/50) - program
04:05 Druga strona medalu
3 (1/8) - talk show –
Mariola Gołota
04:35 Druga strona medalu
3 (2/8) - talk show – Maja
Włoszczowska

TVN STYLE
05:35 Ściąga z szafy (2/5) program lifestylowy
06:05 Co za tydzień (832) magazyn
06:40 W dobrym stylu 2
(11/12) - program
07:25 Mistrzowskie cięcie
(1/8) - program
08:25 Sekrety lekarzy (6/12)
- reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (7/13) program lifestylowy
10:10 Sablewskiej sposób
na modę 6 (9/13) program rozrywkowy
10:55 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (1/13) - program
11:55 Kuchenne rewolucje 9
(3/13) - program
12:55 Pani Gadżet 13
(11/12) - magazyn
13:25 Pani Gadżet 2.0 (5/12)
- magazyn
13:55 Pani Gadżet EXTRA 3
- magazyn
14:25 Gwiazdy od kuchni
(1/8) - program
lifestylowy
15:00 Oszczędne zakupy 2
(4/6) - serial, Wielka
Brytania
16:20 Wiem, co kupuję
(2/12) - program
lifestylowy
16:50 Wszystko o jedzeniu
(14) - program lifestylowy
17:20 Kobieta na krańcu
świata 9 (9) - program
17:55 Kuchenne rewolucje 9
(13) - program kulinarnorozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (6/12) - program
rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 4
(6/12) - reality show
20:40 Oddać dziecko 2
(2/12) - program
dokumentalny
21:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (6/12) program lifestylowy
22:25 Pojedynek na modę
23:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (1/8) - reality
show
23:55 Apetyt na miłość 3
(12) - program
rozrywkowy
00:55 Terapeuci Los
Angeles (1/8) - program
rozrywkowy
01:55 W roli głównej –
Tomasz Kot (5/6) - talk
show
02:25 W roli głównej –
Jacek Braciak (7/8) - talk
show
02:55 W roli głównej –
Andrzej Grabowski (6) talk show
03:25 Wiem, co jem 4
(9/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (4/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(3/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (11/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
09:55 Najpiękniejsze
legendy mundiali
10:30 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (2): Stade
Rennais - PSG
12:35 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (3): RC
Lens - US Boulogne
14:45 4-4-2
15:15 4-4-2
15:50 Sport w filmie
dokumentalnym „George Best - własnymi
słowami”; cykl dokum.;
Wielka Brytania (2017)
17:15 Halo, tu Pjongczang;
odc. 8; reportaż
17:30 Pełnosprawni; odc.
234; magazyn dla
niepełnosprawnych
17:55 Zapasy - Krajowa Liga
Zapaśnicza (8): Unia
Racibórz - AZS AWF
Warszawa
18:00 Zapasy - Krajowa Liga
Zapaśnicza (8): Unia
Racibórz - AZS AWF
Warszawa
20:00 Wielkie walki
bokserskie
21:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(1)
22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(2)

POLSAT SPORT
7:00 Trans World Sport;
magazyn sportowy
8:10 Biatlon; Zawody PŚw. w
Oberhofie; bieg na
dochodzenie kobiet
10:20 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Espadon
Szczecin - Indykpol AZS
Olsztyn
12:30 Biatlon; Zawody
Pucharu Świata w
Oberhofie; sztafeta kobiet
14:40 7. strefa; magazyn
siatkarski
16:50 Siatkówka kobiet; Liga
Mistrzyń: Dinamo Moskwa
- Galatasaray SK Stambuł
19:30 Boks; Walka o pasy
mistrzowskie federacji
WBC, WBA i WBF w
Atlantic City z 1988 roku;
waga ciężka: Mike Tyson Michael Spinks
20:30 Boks
23:00 Gala Mistrzów Sportu
83. Plebiscytu
„Przeglądu Sportowego”
2017; wieczór w
towarzystwie największych
gwiazd sportu. Podczas
gali widzowie poznają
laureatów 83. Plebiscytu
‚Przeglądu Sportowego’ i
Telewizji Polsat...
1:00 7. strefa; magazyn
siatkarski

TVP3 KATOWICE
07:01 Archiwalne wspominki;
odc 1; program rozrywkowy
08:05 Nieznana Białoruś. –
Bieżeńcy 1915922; cykl
dokum.; Polska (2017)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1028
10:50 Reportaż
11:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Powrót do służby
11:40 Nożem i widelcem; odc.
70 Czekoladowo-bakaliowe
kuleczki, schab z pszenicą i
warzywami
11:55 Dojrzalsi; magazyn
publicystyczny
12:30 Włączeni i Aktywni 12;
cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Nieznana Białoruś. –
Bieżeńcy 1915922; cykl
dokum.; Polska (2017)
15:15 Antenowe remanenty
15:35 Telenowyny/ Antenowe
remanenty
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Aktualności - wydanie
jubileuszowe; magazyn
18:00 Ekosonda; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych
miejsc
20:45 Kartki z kalendarza;
magazyn
20:55 POGODA
21:00 Studio 3 - jubileuszowe;
magazyn
21:20 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Nieznana Białoruś. –
Bieżeńcy 1915922; cykl
dokum.; Polska (2017)
00:40 Telenowyny/ Antenowe
remanenty
01:20 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Powrót do służby
01:45 Nożem i widelcem; odc.
70
02:05 Dojrzalsi
02:40 Nieznana Białoruś. –
Bieżeńcy 1915922; cykl
dokum.; Polska (2017)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1028
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny/ Antenowe
remanenty

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 9
stycznia; felieton
07:00 Historia Polski – Myśli
o Polsce; film dokum.;
Polska (1999)
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (85)
Rozum; cykl reportaży
08:35 Ukryte skarby –
Kościół Pokoju,
templariusze i stracony
błazen; cykl reportaży;
Polska (2016)
09:15 Czas honoru; odc. 62;
serial TVP
10:05 Flesz historii; cykl
reportaży
10:30 Dzikie Chiny; odc. 1;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2007)
11:25 Szpiedzy –
Dziewczyna z Sajgonu;
film dokumentalny
12:00 Ziemia – Podwodny
świat; cz. 6. Jaskinia Taj
Ma Ha i Dedalus
Północny; cykl dokum.;
Polska (2016)
12:55 Było, nie minęło
13:35 „Sensacje XX wieku”
– Szabla Polska;
widowisko; Polska, Wielka
Brytania (2015)
14:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny – Luftwaffe; cz. 2;
cykl dokumentalny
14:50 Koło historii – Historia
brudu; cykl reportaży
15:25 Najdziwniejsza broń
na świecie – Tajna broń
D - Day; odc. 1/6; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
16:30 Historia Polski –
Legenda 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK; film
dokum.; Polska (2013)
17:25 Kryptonim MUZEUM –
Szlak Amii Krajowej; odc.
15 Radiostacja Wisła;
reportaż; Polska (2017)
17:45 Czas honoru; odc. 63
„To ja Cię znalazłem”;
serial TVP
18:40 Sensacje XX wieku –
Dieppe; cykl
dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
Dwa pociski; cykl
dokumentalny
19:55 Nowe Ateny
20:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Z odmętów
Pilicy
21:30 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
4; serial TVP
22:25 Na krawędzi wojny;
odc. 2/6; serial dokum.;
Kanada (2012)
23:25 Chce się żyć; film;
Polska (2013)
01:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (85)
Rozum; cykl reportaży
01:55 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
4; serial TVP

P RO G R A M T V – Ś RO DA 1 0 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3717; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; magazyn
09:20 Dylematu 5; odc. 2/3 Spóła; serial TVP
10:20 Dr Quinn; seria II, odc.
26/27 (44); serial
obyczajowy; USA (1994)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 17; serial
obyczajowy; Niemcy,
Hiszpania (2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy –
Niebezpieczne palenie
śmieci w domu
12:55 Natura w Jedynce –
Najwspanialsi w
królestwie zwierząt.
Roślinożercy; serial
dokumentalny; Francja
(2015); reż.:Jean-Marc
Dauphin
14:00 Elif; odc. 170; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.;
/202/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc.
5; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
43 - Człowiek bez twarzy;
serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3718; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3239;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki Test
21:55 Szaleństwo na
pustyni. Historia Rajdu
Paryż – Dakar; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2010); reż.:John
L Matthews, Richard Heap
23:00 Nadzy wśród wilków;
dramat wojenny; Niemcy
(2015); reż.:Philip
Kadelbach; wyk.:Florian
Stetter, Peter Schneider,
Sabin Tambrea, Sylvester
Groth, Thorsten Merten
00:55 Naszaarmia.pl;
magazyn
01:30 Anno Domini – Biblii
ciąg dalszy; odc. 9/12;
serial; USA (2015)
02:20 Kulisy życia
sprzątaczek; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2015);
reż.:Arthur Cary
03:35 Notacje – Barbara
Kasprowicz. Warszawa;
cykl dokumentalny

TVP2
06:00 Rodzinka.pl; odc. 216
„Sie czyta, sie wie” sezon
11; serial komediowy TVP
06:35 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:05 M jak miłość; odc. 202
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1777; serial obyczajowy
TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
515 - To nawet nie jest
początek; serial TVP
12:50 Tylko z Tobą; odc. 60;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 116
„Szlachetna zemsta”;
serial fabularyzowany TVP
14:25 O mnie się nie martw;
s. VI odc. 1/13; serial
komediowy TVP
15:30 M jak miłość; odc.
1341; serial TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 110
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
24; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc.
9; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
11/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1777; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1778; serial obyczajowy
TVP
20:45 Na sygnale; odc. 172
„To żaden wstyd”; serial
fabularyzowany TVP
21:15 Na sygnale; odc. 173
„Anioł i diabeł”; serial
fabularyzowany TVP
21:45 Kino relaks –
Nieznośny pan Darcy;
komedia romantyczna;
Kanada (2016); reż.:David
Winning; wyk.:Cindy
Busby, Ryan Paevey,
Frances Fisher, Tammy
Gillis
23:25 Jedyna szansa; odc. 5;
serial; Francja (2015)
00:30 Świat bez tajemnic –
Mali i niebezpieczni – jak
Ameryka zbroi swoje
dzieci; film dokumentalny;
Francja (2015);
reż.:Chantal Lasbats
01:30 Kryminalne zagadki
Las Vegas; s. XIV, odc.
2/22; serial sensacyjny;
Kanada, USA (2013)
02:25 Paradoks; odc. 9 Oaza
spokoju; serial kryminalny
TVP
03:25 Hans Kloss. Stawka
większa niż śmierć; film
sensacyjny; Polska (2013)
05:15 Licencja na
wychowanie; odc. 77 Nie rób drugiemu, co
tobie niemiłe; serial
obyczajowy TVP

POLSAT
5:00 Disco Gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (594);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(270); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(271); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (99); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (586);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (207);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (400);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2606); serial obyczajowy
14:50 Dlaczego ja? (646);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (90);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (78); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2607); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; magazyn
sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (456); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego, jego żony
Haliny oraz ich dzieci
Waldka i Marioli, a także
sąsiadów Paździochów i
Arnolda Boczka.
20:05 Świat według
Kiepskich (485); serial
komediowy
20:40 Duże dzieci; komedia,
USA 2010
22:50 Szkoła uwodzenia;
film obyczajowy, USA
1999
1:00 Inna kobieta; komedia,
USA 2014. Zdradzane
kobiety mówią dość
beztroskiemu
bawidamkowi i łączą siły
w słodkiej zemście.
3:15 Tajemnice losu;
program rozrywkowy;
Program emitowany na
żywo, w którym wróżki
udzielają porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5186) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
(2161) - magazyn, Polska
10:55 Ukryta prawda (523) program obyczajowy
12:00 Szkoła (265) program
13:00 19 + (151/165) program
13:30 19 + (152/165) program
14:00 Szpital (409) program obyczajowy. Do
szpitala zgłasza się
28-letni Henryk Kukla,
który ma bardzo silny
krwotok z nosa, po tym,
jak wciągnął przez nos
kokainę…
15:00 Kuchenne rewolucje 7
(9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (266) program. Gimnazjalista
Nikodem Gil myśli, że
dzięki udziałowi w turnieju
szachowym zdobędzie
popularność wśród
uczniów. Jest zawiedziony,
kiedy okazuje się, że
szachy nikogo nie
interesują…
17:00 Ukryta prawda (524) program obyczajowy
18:00 Szpital (410) program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5187) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16
(2610) - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy (42/118) teleturniej
21:30 Od kołyski aż po grób
- film sensacyjny, USA
2003. Mistrz
złodziejskiego fachu i
tajemniczy agent z
Tajwanu jednoczą siły, aby
pokonać bezwzględnego
porywacza i odzyskać
cenne diamenty…
23:35 Zabójcza broń - film
sensacyjny, USA 1987.
Martin Riggs (Mel Gibson)
i Roger Murtaugh (Danny
Glover) otrzymują
pierwsze zadanie.
Wplątani zostają w jedną z
najbardziej
niebezpiecznych spraw.
Od tej chwili Riggs i
Murtaugh zdani są tylko
na siebie…
01:55 MasterChef 6 (4/14) program rozrywkowy
03:25 Uwaga! (5188) program
03:50 Moc Magii(TVN noc)
(9/50) - program
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 6
08:00 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 6
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1995
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 14
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 18
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 7
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 65
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 36
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 37
17:05 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 7
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 6
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 7
20:00 Handel; akcja, USA
2007. Przejmująca historia
nastoletniej Meksykanki
Adriany oraz Weroniki –
młodej matki emigrującej
z Polski w celu lepszego
życia. Obie dziewczyny
zostają porwane na terenie
Meksyku, a następnie
przemycone do USA…
22:10 Tranzyt; akcja, USA
2012. Nate wraz z żoną i
synami jedzie na wakacje.
Na jednym z postojów
kobieta znajduje wśród ich
bagażu torbę wypchaną
banknotami…
00:00 Koszmar minionego
lata; horror, USA 1997.
Czwórka przyjaciół Helen, jej chłopak Barry,
Julie i Ray wraca
samochodem z obchodów
święta 4 lipca. W czasie
powrotu, na drodze
pojawia się postać w
pelerynie. Dochodzi do
wypadku…
02:00 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia, Kanada
2015; odc. 4
03:00 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
03:30 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
04:00 Ale numer!; Polska
04:25 Taki jest świat; factual
05:05 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:45 Ja to mam szczęście!;
odc. 48; serial TVP
06:25 Noce i dnie; odc.
10/12 - Rodzimy się i
umieramy a życia wciąż
wystarcza.; serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 112
„Klątwa hrabiny von
Hohenstauf”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 113
„Psychofanka”; serial
fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
711; serial TVP
09:35 U Pana Boga w
ogródku; odc. 3/12; serial
komediowy TVP
10:20 Rodzinka.pl; odc. 199
„Albo ona, albo ja” sezon
10; serial komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; odc. 200
„Zapisałaś w chmurze?”
sezon 10; serial
komediowy TVP
11:25 Ja to mam szczęście!
- ulubione skecze; serial
TVP
11:35 Ranczo; odc. 126 Edukacyjne dylematy;
serial obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; odc. 127 Dominator; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
104- Komediant; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
105 - Artykuł; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
653 - Punkt spadania;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 113
„Psychofanka”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 128 Klauzula sumienia; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 129 Ochotnicza straż kobiet;
serial obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 201
„Upiorne urodziny” sezon
10; serial komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
106 - Sztuka dojrzewania;
serial kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 230; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 130;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; odc. 1; serial
obyczajowy TVP; Polska
(2006)
23:20 Ojciec Mateusz; odc.
107; serial krymin. TVP
00:15 Komisarz Alex; odc.
108; serial krymin. TVP
01:15 Komisja morderstw;
odc. 3/12; serial TVP
02:05 Komisja morderstw;
odc. 4/12; serial TVP
02:55 Noce i dnie; odc.
10/12; serial TVP
04:05 M jak miłość; odc.
711; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; odc. 199;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:55 Familiada; odc. 2363
06:25 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia wiślańsko
cieszyńska
07:05 Kraj się śmieje –
regiony i rejony (1)
08:05 Kabaretowy Klub
Dwójki (69) - Hobby
09:00 Koło fortuny; odc. 28
ed. 3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy (3)
10:45 Muzeum Polskiej
Piosenki; /30/ - „Papaja” Urszula Dudziak
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /82/ „Parostatek” - Krzysztof
Krawczyk
11:15 Kabaretożercy (4)
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju Przedstawia...
„Jaka piękna tragedia”
13:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Moralnego
Niepokoju przedstawia...
„Jakoś to będzie”
14:15 Familiada; odc. 2363
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu - wino, kabaret i
śpiew (1-2)
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole 2010 Kabaretowa liga TVP; /2/
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Czulent i ciulim
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (77)
Azja; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 19 (73)
Macedonia „Jezioro
Ochrydzkie”
19:35 Humor w odcinkach –
Pod wspólnym niebem;
odc. 3 Silvergold; serial
komediowy TVP
20:20 Kabaretożercy (5);
teleturniej
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (66) - Policjanci i
złodzieje
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (3) - Policjant;
cz. 1
23:10 Koło fortuny; odc. 27
ed. 3; teleturniej
23:45 Tylko dla dorosłych Festiwal Ludzik. III
Mistrzostwa Polski ONE
MAM SHOW; /odc. 1/
00:25 Niezapomniane
Koncerty - Gdzie ci artyści
szaleni, czyli benefis
Majewska Korcz (1-2)
02:20 Kierunek Kabaret –
Historia jest nauczycielką
życia; /38/
03:15 Gwiazdy opolskich
kabaretonów – Janusz
Gajos
03:35 Rozrywka Retro –
Anna German - recital

TVN7
05:20 Ukryta prawda (120) program obyczajowy
06:20 Szpital (228) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (161) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 4
(6/23) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (223) - serial
obyczajowy
09:45 Brzydula (224) - serial
obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (503) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (162) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (402) program sądowy
14:55 Szpital (229) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko II
(10/24) - serial, USA
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(7/23) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (225) - serial
obyczajowy
18:30 Brzydula (226) - serial
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (504) program obyczajowy .
Trójka do zabawy Dawid
(34) i Joanna (29) są
małżeństwem od kilku lat.
Mają różne zdanie na
temat rodzicielstwa:
Joanna bardzo chciałaby
mieć dziecko…
20:00 Zmiana pasa - film
sensacyjny, USA 2002.
Błaha stłuczka na
autostradzie rozpoczyna
długotrwały spór
pomiędzy młodym
prawnikiem i agentem
ubezpieczeniowym.
Bardzo szybko kłótnia obu
mężczyzn przestaje
dotyczyć szkody
poniesionej w wyniku
kolizji…
22:10 Mentalista V (18/22) serial sensacyjny, USA
23:10 Lepiej późno niż
później - komedia, USA
2003. On (Jack Nicholson)
jest podstarzałym
amantem, który uwodzi
wyłącznie młode kobiety.
Ona (Diane Keaton) jest
samotną rozwódką po
pięćdziesiątce, która robi
literacką karierę.
Przypadek sprawia, że ta
niedobrana para musi
spędzić ze sobą dużo
czasu…
01:45 Moc Magii (TVN7 noc)
(9/50) - program
04:00 Druga strona medalu
3 (3/8) - talk show –
Krzysztof Krauze
04:30 Druga strona medalu
3 (4/8) - talk show – Karol
Bielecki

TVN STYLE
05:25 Wiem, co jem na
diecie (1/12) - program
05:55 Wiem, co jem na
diecie (2/12) - program
06:25 Wszystko o jedzeniu
(14) - program lifestylowy
06:55 Wiem, co kupuję
(2/12) - program
07:25 Beauty ekspert 2
(9/12) - magazyn
07:55 Gwiazdy od kuchni
(1/8) - program
08:25 Sekrety lekarzy (7/12)
- reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (8/13) program lifestylowy
10:05 Sablewskiej sposób
na modę 6 (10/13) program rozrywkowy
10:50 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (2/13) - program
11:50 Kuchenne rewolucje 9
(4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (1/8) - reality
show
13:35 Pojedynek na modę
14:20 W dobrym stylu 2
(11/12) - program
15:05 W roli głównej –
Magdalena Boczarska
(1/8) - talk show
15:35 Nowy wygląd, nowe
życie (3/5) - program
16:55 Apetyt na miłość 3
(12) - program
17:55 Kuchenne rewolucje
10 (1/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (7/12) - program
rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 4
(7/12) - reality show
20:40 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
21:25 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (6/13) - program
rozrywkowy
22:25 Pani Gadżet 2.0 (6/12)
- magazyn
22:55 Sekrety lekarzy 3
(4/12) - reality show
23:55 Rozbierana randka
(4/20) - program
rozrywkowy
00:25 Rozbierana randka
(5/20) - program
rozrywkowy
00:55 Zemsta z pomocą
Kardashianki (2/9) program rozrywkowy
01:55 W roli głównej –
Agnieszka Szulim (4/6) talk show
02:25 W roli głównej –
Szymon Majewski (6/8) talk show
02:55 W roli głównej – Piotr
Cyrwus (5/6) - talk show
03:25 Wiem, co jem 4
(10/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (5/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(4/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (12/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(3)
08:00 Halo tu Pjongczang
08:20 Gwiazdy tenisa magazyn
08:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(4)
11:05 Piłka nożna - Puchar
Francji: 1/32F (2): Stade
Rennais - PSG
13:15 PN - Barca TV
14:35 PN - Barca TV
15:55 PN - Barca TV
16:35 Piłka ręczna mężczyzn
- Turniej towarzyski:
Hiszpania - Polska
18:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(3)
19:55 Piłka nożnaBarca
21:10 Piłka nozna Barca
22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 2 runda
(4)

TVP3 KATOWICE

07:00 Ekosonda; magazyn
07:26 Narciarski weekend
08:05 Uciekinierki z Korei
Północnej; film dokum.;
Francja (2014)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1029
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Uciekinierki z Korei
Północnej; film dokum.;
Francja (2014)
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium (13)
„Asterosejsmologia”;
magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie –
Prof. Jacek Jania; cykl
reportaży
17:55 Narciarski weekend
18:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
POLSAT SPORT
18:15 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
7:00 Biatlon; Zawody
sportowe
Pucharu Świata w
19:05 Magazyn Meteo
Oberhofie; sztafeta kobiet 19:10 Narciarski weekend
9:00 Siatkówka mężczyzn;
19:15 Ślązaków portret własny
– Jan Malicki
PlusLiga: Espadon
20:01 Dokument w obiektywie;
Szczecin - Indykpol AZS
magazyn
Olsztyn
20:20 Tajemnice historii; cykl
11:30 Gala Mistrzów Sportu
dokum.
20:45 Zgadnij! Napisz!
83. Plebiscytu
Wygraj!
„Przeglądu Sportowego”
20:55 POGODA
2017; widowisko
21:00 Kopalnia reportaży;
14:10 Biatlon; Zawody
reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
Pucharu Świata w
21:45
Wieczorny magazyn
Ruhpolding; bieg
sportowy TVP Katowice
indywidualny mężczyzn
21:55 POGODA
16:10 7. strefa; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
siatkarski. W programie
22:40 Pogoda
poruszane są tematy
22:45 Reportaż
rozgrywek PlusLigi, Ligi
23:05 Telekurier
Siatkówki Kobiet i
23:35 Uciekinierki z Korei
Północnej; film dokum.;
Champions League.
Francja (2014)
Znajdą się w nim także
00:40 Astronarium (13)
materiały
„Asterosejsmologia”;
przedstawiające...
magazyn
17:50 Siatkówka kobiet; Liga 01:20 Głos Regionów
Mistrzyń: Chemik Police - 02:15 Kreatywni
02:40 Uciekinierki z Korei
Dinamo Kazań
Północnej; film dokum.;
20:30 Siatkówka mężczyzn;
Francja (2014)
03:45 Echa dnia
Puchar Polski. mecz
04:05 Agrobiznes
ćwierćfinałowy
04:25 Pogoda
23:00 Boks
04:30 Antenowe remanenty
1:00 Sporty walki: KSW.
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
Relacja z gali
05:35 Telekurier
zorganizowanej przez
06:00 Plebania; odc. 1029
największą w Polsce
06:20 Reportaż
federację zajmującą się
06:35 Astronarium; (13)
„Asterosejsmologia”; mag.
promowaniem MMA

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 10
stycznia; felieton
07:00 Historia Polski –
Legenda 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK; film
dokum.; Polska (2013)
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (86)
Znachor; cykl reportaży
08:35 Ukryte skarby –
Odpoczywalna góra i goły
kościół; cykl reportaży;
Polska (2016)
09:05 Czas honoru; odc. 63;
serial TVP
09:55 Tajemnice, zamki i
podziemia – Feo –
zapomniana księżniczka
10:25 Droga wodna
niestrzeżona; film
dokum.; Polska (2016)
11:30 Spór o historię –
Roman Dmowski; debata
12:10 Ziemia – Podwodny
świat – Ziemia.
Podwodny świat; cz 7.
Nocne Życie i Połowa
Księżyca; cykl dokum.;
Polska (2016)
13:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Z odmętów
Pilicy
13:35 Sensacje XX wieku –
Dieppe; cykl dokum.
14:10 Sensacje XX wieku –
Dwa pociski; cykl dokum.
14:45 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny - polityka; cz. 3;
cykl dokumentalny
15:20 Na krawędzi wojny;
odc. 2/6; serial dokum.;
Kanada (2012)
16:20 Historia Polski –
Ambasador Spasowski;
film dokumentalny; Polska
(2009)
17:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 – 1956 –
Katowice. Oddział
„Wędrowiec”; cykl
reportaży; Polska (2017)
17:45 Czas honoru; odc. 64;
serial TVP
18:35 Szlakiem miejsc
niezwykłych – Pomniki
historii – Łańcut; reportaż
18:50 Sensacje XX wieku –
Hess; cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku –
YPRES – początek
koszmaru; cykl dokum.
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Reduta nad
Wartą
20:30 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
21:35 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
5; serial TVP
22:25 Jeżeli zapomnimy o
nich; film dokumentalny;
Polska (2014)
23:35 Męskie sprawy;
dramat; Polska (1988)
01:30 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (86)
Znachor; cykl reportaży
02:05 Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej słychać; odc.
5; serial TVP

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 1 1 S T YC Z N I A 2 0 1 8 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?;
odc. 3718; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /56/; magazyn
09:20 Blondynka; odc. 68
Niespodzianka; serial TVP
10:15 Dr Quinn; seria II, odc.
27/27 (45); serial
obyczajowy; USA (1994)
11:10 Zagadka Hotelu
Grand; odc. 18; serial
obyczajowy; Hiszpania
(2013)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy –
AGRO SHOW 2017
12:55 Natura w Jedynce –
Najwspanialsi w
królestwie zwierząt.
Antylopy; serial
dokumentalny; Francja
(2015); reż.:Jean-Marc
Dauphin
14:00 Elif; odc. 171; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.;
/203/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc.
6; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc.
44; Podglądacz; serial
kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?;
odc. 3719; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3240;
telenowela TVP
18:30 Korona królów;
telenowela historyczna
TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc.
192 - Matczyne serce;
serial kryminalny TVP
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
23:25 Największa
porodówka świata; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2014); reż.:Elena
Cosentino
00:30 S. W. A. T. –
Jednostka specjalna.;
odc. 7; serial; USA (2017)
01:25 Uwięzione; odc. 2;
serial; Hiszpania (2015);
reż.:Jesus Colmenar;
wyk.:Maggie Civantos
02:30 Tajemnica twierdzy
szyfrów; odc. 2/13; serial
sensacyjny TVP; Polska
(2007)
03:25 Sprawa dla reportera

TVP2
05:55 Rodzinka.pl; odc. 217
„Emocjonalne zombie”
sezon 11; serial
komediowy TVP
06:30 Afryka od kuchni; odc.
10/13 Jezioro Baringo,
Kenia; cykl dokumentalny;
USA (2013); reż.:Tom
Whitworth
07:05 M jak miłość; odc. 203
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc.
1778; serial obyczajowy
TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc.
516 - Chory z miłości;
serial TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 61;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:40 Na sygnale; odc. 117
„Będzie dobrze”; serial
fabularyzowany TVP
14:20 O mnie się nie martw;
s. VI odc. 2/13; serial
komediowy TVP
15:20 Rodzinka.pl; odc. 209
„Normalna polska
rodzina” sezon 11; serial
komediowy TVP
15:50 Rodzinka.pl; odc. 210
„Współczesne dziewczyny
są mega dziwne” sezon
11; serial komediowy TVP
16:30 Koło fortuny; odc. 111
ed. 3; teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
25; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc.
10; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;
12/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc.
1778; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1779; serial obyczajowy
TVP
20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc.
5; serial obyczajowy; USA
(2017)
21:55 Hans Kloss. Stawka
większa niż śmierć; film
sensacyjny; Polska
(2013); reż.:Patryk Vega;
wyk.:Tomasz Kot, Emil
Karewicz, Piotr Adamczyk,
Stanisław Mikulski, Marta
Żmuda-Trzebiarowska,
Jerzy Bończak, Janusz
Chabior
23:55 Przychodzą z
ciemności; film akcji; USA
(2014); reż.:Lluis Quilez;
wyk.:Julia Stiles, Scott
Speedman, Stephen Rea,
Pixie Davies
01:35 Nieznośny pan Darcy;
komedia romantyczna;
Kanada (2016)
03:15 Przychodzą z
ciemności; film akcji; USA
(2014)
04:55 Art Noc

POLSAT
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (595);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(272); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(273); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (100); serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (587);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (208);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (401);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2607); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (647);
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (91);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (79); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2608); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (457); serial
komediowy. Dalsze
perypetie Ferdynanda
Kiepskiego (Andrzej
Grabowski), jego rodziny,
a także sąsiadów. Kiepski
odkryje w sobie żyłkę do
interesu.
20:05 Inna kobieta; komedia,
USA 2014. Zdradzane
kobiety mówią dość
beztroskiemu
bawidamkowi i łączą siły
w słodkiej zemście.
22:25 Amerykańskie ciacho;
komedia romantyczna,
USA 2009. Bajka dla
dorosłych w dobrej
obsadzie, idealna na
czwartkowy wieczór.
0:30 Kabaretowa
Ekstraklasa; program
rozrywkowy dla fanów
polskiej sceny
kabaretowej. Skecze w
wykonaniu m.in. Ani MruMru, Kabaretu Młodych
Panów, Łowców.B i NeoNówki.
1:00 Zakończenie programu
(przerwa techniczna)

TVN
05:10 Uwaga! (5187) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2
(8/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
(2162) - magazyn, Polska
10:55 Ukryta prawda (524) program obyczajowy
12:00 Szkoła (266) program
13:00 19 + (153/165) program
13:30 19 + (154/165) program
14:00 Szpital (410) program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 7
(10/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szkoła (267) program
17:00 Ukryta prawda (525) program obyczajowy
18:00 Szpital (411) program obyczajowy. Do
szpitala przyjeżdża
33-letnia Dagmara
Szaflarska. Kobieta
poczuła kołatanie serca i
zasłabła na fitnessie.
Przywozi ją przyjaciółka,
która razem z pacjentką
brała udział w
ćwiczeniach…
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5188) program
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16
(2611) - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy (43/118) teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje
14 (14/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:35 Dary anioła: Miasto
kości - film przygodowy,
USA/Niemcy/Kanada
2013. Współczesny Nowy
Jork. Clary Fray, na
pierwszy rzut oka
przeciętna nastolatka,
odkrywa, że w
rzeczywistości wywodzi
się z pradawnego klanu
Nocnych Łowców,
sekretnej kasty
wojowniczych półaniołów…
01:15 Od kołyski aż po grób
- film sensacyjny, USA
2003. Mistrz
złodziejskiego fachu i
tajemniczy agent z
Tajwanu jednoczą siły, aby
pokonać bezwzględnego
porywacza i odzyskać
cenne diamenty…
03:25 Uwaga! (5188) program
03:50 Moc Magii(TVN noc)
(10/50) - program
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 7
08:00 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 7
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1995
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 15
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 19
13:50 Niedoręczony list;
serial fabularny, Kanada,
USA 2014; odc. 8
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 66
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 37
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 38
17:05 Rewir; serial fabularny,
Polska 2017; odc. 8
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 7
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 8
20:00 Superfast!; komedia,
2015
22:05 Sądny dzień; komedia,
USA 2001. Kevin Caffery
(Martin Lawrence) jest
profesjonalnym
złodziejem. Jednak pewnej
nocy, gdy napada na willę
bogatego milionera,
zostaje złapany na
gorącym uczynku. Bogacz
(Danny DeVito) w odwecie
zabiera Kevinowi
obrączkę, którą ten dostał
od swojej ukochanej…
00:00 Handel; akcja, USA
2007. Przejmująca historia
nastoletniej Meksykanki
Adriany oraz Weroniki –
młodej matki emigrującej
z Polski w celu lepszego
życia. Obie dziewczyny
zostają porwane na terenie
Meksyku, a następnie
przemycone do USA…
02:20 Dom Wróżek: ponad
zmysłami; factual, Polska
2015; odc. 11
03:20 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1992
03:45 Allo Allo!; serial
fabularny, Wielka Brytania
1986
03:50 Ale numer!; Polska
04:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
2015
04:55 Taki jest świat; factual,
Polska 2017
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 49; serial TVP
06:25 Noce i dnie; odc.
11/12 - U schyłku dnia;
serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 113
„Psychofanka”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 114
„Dziecko”; serial
fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
712; serial TVP
09:30 Komisarz Alex; odc.
108 - Mężczyzna bez
pamięci; serial kryminalny
TVP
10:25 Rodzinka.pl; odc. 200
„Zapisałaś w chmurze?”
sezon 10; serial
komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 201
„Upiorne urodziny” sezon
10; serial komediowy TVP
11:35 Ranczo; odc. 127 Dominator; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 128 Klauzula sumienia; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
105 - Artykuł; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
106 - Sztuka dojrzewania;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
654 - Nikt nie jest
doskonały; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 114
„Dziecko”; serial
fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; odc. 129 Ochotnicza straż kobiet;
serial obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 130 Cuda, cuda ogłaszają;
serial obyczajowy TVP
18:45 Rodzinka.pl; odc. 202
„Suknia teściowej?” sezon
10; serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; odc.
107 - Czarna wdowa;
serial kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 231; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 1; serial
obyczajowy TVP; Polska
(2006)
22:25 Ranczo; odc. 2 Goście z zaświatów; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
108 - Obrączka; serial
kryminalny TVP
00:25 Ojciec Mateusz; odc.
109 - Ucieczka; serial
kryminalny TVP
01:20 Mrok; odc. 3/8 - Nie
wszystko można kupić;
serial kryminalny TVP
02:25 Mrok; odc. 4/8 Miłość może zabić; serial
kryminalny TVP
03:20 Noce i dnie; odc.
11/12 - U schyłku dnia;
serial TVP
04:25 M jak miłość; odc.
712; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:50 Familiada; odc. 2364
06:20 Gwiazdy opolskich
kabaretonów – Janusz
Gajos
06:40 Okrasa łamie przepisy
– Czulent i ciulim
07:15 Kraj się śmieje –
regiony i rejony (2)
08:20 Kabaretowy Klub
Dwójki (66) - Policjanci i
złodzieje
09:15 Koło fortuny; odc. 29
ed. 3; teleturniej
09:50 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (3) - Policjant;
cz. 1
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /79/ - „Lato” Formacja Nieżywych
Schabuff
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /35/ „Dmuchawce, latawce,
wiatr” - Urszula
11:20 Kabaretożercy (5);
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Humor Wiesława
Michnikowskiego
13:20 Życie to Kabaret –
Humor Jacka
Fedorowicza
14:15 Familiada; odc. 2364
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – X Mazurska Noc
Kabaretowa 2008 Rodzina rządzi! (1-3)
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Kozie sery w
Ogrodzieńcu
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (78) Słoń domowy; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 20 (74) Indie
„Delhi wielu kultur”
19:35 Humor w odcinkach –
Pod wspólnym niebem;
odc. 4 Podgląd; serial
komediowy TVP
20:15 Kabaretożercy (6);
teleturniej
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki (67) - UFO
22:15 Kierunek Kabaret –
Śmiertelnie poważny
temat; /39/
23:10 KabareTOP Story; /6/ „Kubeczek”
23:25 Olga Lipińska
zaprasza (24); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 28
ed. 3; teleturniej
00:45 Kabaretowa Mapa
Polski – XX Festiwal
Kabaretu w Koszalinie
2014 (1-3)
03:50 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM – Bajki
dla potłuczonych - inaczej;
program rozrywkowy

TVN7
05:20 Ukryta prawda (121) program obyczajowy
06:20 Szpital (229) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (162) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 4
(7/23) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (225) - serial
obyczajowy
09:45 Brzydula (226) - serial
obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (504) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (163) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (403) program sądowy
14:55 Szpital (230) program obyczajowy
15:55 Gotowe na wszystko II
(11/24) - serial, USA.
Lynette jest zazdrosna,
widząc Gabrielle całującą
Toma. Przyjaźń kobiet
przeżywa kryzys…
16:55 Zaklinaczka duchów 4
(8/23) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (227) - serial
obyczajowy Violetta
wymyśla intrygę, w którą
wciąga Sebastiana i
Artura. Marek próbuje
wydobyć od Pauliny, co
knuje Aleks. Ula opacznie
interpretuje zachowanie
Marka.
18:30 Brzydula (228) - serial
obyczajowy Marek mówi
Paulinie, że on i Ula to
przeszłość. Violetcie i
Sebastianowi znów nie
udaje się dojść do
porozumienia. Marek
umawia się na spotkanie z
siostrą Adama.
19:00 Ukryta prawda (505) program obyczajowy.
Więzy krwi Monika (52)
ma poważne problemy.
Jej męża, Janusza (54),
pół roku temu zwolniono z
pracy. Mężczyzna nie
może znaleźć nowego
zatrudnienia, jest wściekły
i sfrustrowany, zaczął
popijać. Żeby utrzymać
rodzinę Monika zaczyna
brać dodatkowe zlecenia.
Pracuje tak ciężko, że
pewnego dnia mdleje. Gdy
chce się zapisać na
prywatną wizytę do
kardiologa, orientuje się,
że zniknęły wszystkie
zaskórniaki, które trzymała
w szkatułce na biżuterię…
20:00 Legenda telewizji II:
Kontynuacja - komedia,
USA 2013
22:25 Oszuści (10) - serial,
USA
23:25 Niewierni (10) - serial,
USA
00:25 Ognista miłość komedia, USA 2012
02:45 Moc Magii (TVN7 noc)
(10/50) - program

TVN STYLE
05:40 Wszystko o jedzeniu
(4/14) - program
06:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (4/14) program lifestylowy
06:55 Magia Y (1/7) program rozrywkowy
07:40 Pojedynek na modę
08:25 Sekrety lekarzy (8/12)
- reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 5 (9/13) program lifestylowy
10:10 Sablewskiej sposób
na modę 6 (11/13) program rozrywkowy
10:55 Perfekcyjna Pani
Domu 3 (3/13) - program
rozrywkowy
11:55 Kuchenne rewolucje 9
(5/13) - program
12:55 Mistrzowskie cięcie
(1/8) - program
13:55 Sablewskiej sposób
na modę 9 (6/10) program rozrywkowy
14:40 Gwiazdy prywatnie
(1/8) - program
15:10 Ostre cięcie 4 (5/12) program
15:55 Afera fryzjera 5 (3/12)
- program rozrywkowy
16:40 Gwiazdy od kuchni
(1/8) - program
17:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (6/12) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
10 (2/13) - program
18:55 Sablewskiej sposób
na modę (8/12) - program
rozrywkowy
19:40 Życie bez wstydu 4
(8/12) - reality show
20:40 Beauty ekspert 2
(9/12) - magazyn
lifestylowy
21:10 W czym do ślubu?
(1/10) - reality show
21:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (1/8) - reality
show
22:25 Pani Gadżet 14 (6/12)
- magazyn
22:55 Sablewskiej sposób
na modę 9 (6/10) program rozrywkowy
23:40 Gwiazdy prywatnie
(1/8) - program
lifestylowy
00:10 Urodzić czyjeś dziecko
- dokument
01:15 Detektywi od zdrad
(10/22) - reality show
02:10 W roli głównej –
Joanna Brodzik (3/6) talk show
02:35 W roli głównej – Jan
Englert (5/8) - talk show
03:00 W roli głównej –
Cezary Żak (3/6) - talk
show
03:25 Wiem, co jem 4
(11/15) - magazyn
03:55 Wiem, co jem (8/16) magazyn
04:20 Wiem, co jem 4
(6/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (13/16)
- magazyn

TVP SPORT
06:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
07:05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (3)
09:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
09:10 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (1)
10:20 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
10:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (4)
12:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - studio
13:15 George Best dokument
14:35 PN - Barca TV
15:55 PN - Barca
17:10 PN - Barca
17:50 Hokej na lodzie - PHL,
30.kolejka: TatrySki
Podhale Nowy Targ - Orlik
Opole
20:25 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (3)
21:30 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Sydney - 1/4F (4)
22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Hokej na lodzie - PHL,
30.kolejka: TatrySki
Podhale Nowy Targ - Orlik
Opole

TVP3 KATOWICE

07:00 Narciarski weekend
07:05 Kopalnia reportaży;
reportaż
07:25 Narciarski weekend
08:05 Dzieci morza i wiatru...;
film dokum.; Polska (2009)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1030
10:50 Reportaż
11:15 ENERGIA DLA POLSKI/
Antenowe remanenty
12:10 Historie szczęśliwe; cykl
reportaży
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Teraz ryby/ antenowe
remanenty
14:15 Dzieci morza i wiatru...;
film dokum.; Polska (2009)
15:15 Jedź bezpiecznie; cykl
reportaży
15:35 Polska słowem
malowana
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
POLSAT SPORT
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
7:00 Trans World Sport
19:10 Narciarski weekend
8:00 7. strefa; magazyn
20:01 Uwaga! Weekend
siatkarski
20:50 Narciarski weekend
9:50 Siatkówka kobiet; Liga 20:55 POGODA
Mistrzyń: Chemik Police - 21:00 Do teatru
Dinamo Kazań
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
12:00 Biatlon; Zawody
sportowy TVP Katowice
Pucharu Świata w
21:55 POGODA
Ruhpolding; bieg
22:00 Dziennik Regionów
indywidualny mężczyzn
22:20 Echa dnia
14:10 Biatlon; Zawody
22:40 Pogoda
Pucharu Świata w
22:45 Reportaż
Ruhpolding; bieg
23:05 Telekurier OPP
indywidualny kobiet
23:35 Dzieci morza i wiatru...;
16:10 Siatkówka mężczyzn;
film dokum.; Polska (2009)
Puchar Polski; mecz
00:40 Polska słowem
ćwierćfinałowy
malowana
17:50 Siatkówka kobiet; Liga 01:20 Antenowe remanenty/
Mistrzyń: Developres
Energia dla Polski
SkyRes Rzeszów - CSM
02:15 Historie szczęśliwe; cykl
reportaży
Volei Alba Blaj
02:40 Dzieci morza i wiatru...;
20:30 Boks
film dokum.; Polska (2009)
23:00 Boks; Walka o pasy
03:45 Echa dnia
mistrzowskie federacji
WBC, WBA i WBF w Las 04:05 Agrobiznes
Vegas z 1989 roku; waga 04:25 Pogoda
ciężka: Mike Tyson - Frank 04:30 Teraz ryby /Antenowe
remanenty
Bruno
04:50 Jedź bezpiecznie; cykl
0:00 Boks
reportaży
2:00 7. strefa; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
siatkarski. W programie
05:35 Telekurier OPP
poruszane są tematy
06:00 Plebania; odc. 1030
rozgrywek PlusLigi, Ligi
06:20 Reportaż
Siatkówki Kobiet i
06:35 Polska słowem
malowana
Champions League

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 11
stycznia; felieton
06:55 Historia Polski –
Ambasador Spasowski;
film dokum.; Polska
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (87)
Bieda; cykl reportaży
08:35 Ukryte skarby –
Tajemnice Józefa
Wybickiego i śmierć na
Wyspie Edwarda; cykl
reportaży; Polska (2016)
09:15 Czas honoru; odc. 64
10:05 Szlakiem miejsc
niezwykłych – Pomniki
historii – Grunwald,
Racławice - reportaż
10:25 Nowe Ateny
11:20 Flesz historii; report.
11:40 Kryptonim MUZEUM –
Szlak Amii Krajowej; odc.
15; reportaż; Polska
11:55 Koło historii –
Grudzień 1970. Polski
dramat; cykl reportaży;
Polska (2016)
12:30 Arkady Fiedler –
człowiek bez paszportu;
film dok.; Polska (2013)
13:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Reduta nad
Wartą
13:35 Sensacje XX wieku –
Hess; cykl dokumentalny
14:00 Sensacje XX wieku –
YPRES – początek
koszmaru; cykl dokum.
14:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Narodziny
wojny – rok 1939; cz. 4
15:05 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 2/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
16:10 Historia Polski – New
Poland; film dokum.;
Polska (2010)
17:10 Taśmy bezpieki –
Obchody rocznicy
wybuchu II WŚ
17:45 Czas honoru; odc. 65
18:35 Tajemnice, zamki i
podziemia – Sobótkowa
zagadka
18:50 Sensacje XX wieku –
Tajemnica berlińskiego
bunkra; cz. 1-2; cykl
dokum.
19:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Ciąg dalszy
nastąpił
20:30 Generałowie Hitlera;
odc. 2/6; serial dokum.;
Niemcy (1998)
21:25 Popiełuszko. Wolność
jest w nas.; odc. 1/4;
serial; Polska (2009)
22:25 Spór o historię – Józef
Piłsudski prawda i
legenda; debata
23:05 Muzy i kochanki –
Bella; cykl dokumentalny;
Polska (1996)
23:45 Statek z Hajfongu;
reportaż; Polska (1968)
00:15 Ośmiornica; s. 7 odc.
7/12; serial; Włochy
(1984)
01:15 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (87)
Bieda; cykl reportaży
01:50 Popiełuszko. Wolność
jest w nas.; odc. 1/4;
serial; Polska (2009)

