
Myszków

Zginął  
na torach
17-latek nie żyje – to 

efekt tragicznego wy-
padku, do którego do-
szło w Poraju. Nastola-
tek został potrącony 
przez pociąg. 

Do zdarzenia doszło 
w czwartek (11.01.) tuż po 
godzinie 8.00 na szlaku ko-
lejowym w Poraju. Jak wy-
nika ze wstępnych ustaleń 
policjantów, 17-latek został 
potrącony przez pociąg to-
warowy relacji Zebrzydowi-
ce – Mszczonów. Nastola-
tek na skutek odniesionych 

obrażeń poniósł 
śmierć na miej-
scu. Myszkowscy 
policjanci wyja-
śniają dokładne 
przyczyny i oko-
liczności tej tra-
gedii.    
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Częstochowskie 
szpitale

Pracują 
normalnie
Coraz więcej lekarzy nie chce 

pracować poza określony ustawo-
wo limit godzin. Ci, którzy zatrud-
nieni są na klauzulę op-out, wypo-
wiadają ją. To powoduje duże per-
turbacje w szpitalach, niektóre od-
działy zawieszają nawet swoją 
działalność. A jak wygląda sytuacja 
w Częstochowie?

W Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym na Parkitce w ogóle nie ma ta-
kiego problemu, bo lekarze nie pracują 
według klauzuli op-out. – W  nowym ro-
ku musieliśmy jednak podpisać z leka-
rzami nowe umowy na dyżury – mówi 
Magdalena Sikora, rzecznik prasowy 
szpitala. – Odbywa się to zawsze pod-
czas wspólnych rozmów lekarzy z dy-
rekcją. Umowy zostały podpisane.  Usi-
łowaliśmy się również skontaktować 
z dyrekcją Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego. Niestety bezskutecznie. df
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Sądowy finał

Chcieli tylko 
zwrócić uwagę

W Sądzie Rejonowym w Częstochowie odby-
ła się pierwsza rozprawa w sprawie ataku na 
policjantów z wydziału ruchu drogowego czę-
stochowskiej komendy. Całe zajście zaczęło 
się od tego, że rodzice przebiegali przez ruchli-
wą ulicę z małymi dziećmi. Na takie zachowa-
nie zareagowali policjanci. Rozpętała się kłót-
nia, która ma swój finał w sądzie. Strony zgo-
dziły się na mediację.

Do zdarzenia doszło 7 maja. Stróże prawa jadąc 
ulicą Okulickiego w Częstochowie, zauważyli stoją-
cą na poboczu parę z dwojgiem małych dzieci. - Gdy 
policjanci przejechali, kobieta i mężczyzna wraz 
z dziećmi, pomimo dużego ruchu pojazdów i nie 
zważając na bezpieczeństwo swoje, dzieci oraz in-
nych uczestników ruchu drogowego, przebiegli na 
drugą stronę jezdni w miejscu niedozwolonym – in-
formuje podkom. mgr Marta Ladowska, oficer pra-
sowy częstochowskich policjantów. Mundurowi nie 
pozostali obojętni na to wykroczenie. Jak twierdzą, 
podjechali do pary z zamiarem zwrócenia im uwagi. 
Efekt? Kłótnia, o której mówiło pół Częstochowy.

Ciąg dalszy na str. 3

ZF rozszerza działalność

Ponad 300 nowych 
miejsc pracy

Firma ZF TRW rozszerza swoją działalność 
produkcyjną i inżynieryjną w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W Często-
chowie powstanie jeszcze więcej zaawanso-
wanych elektronicznych systemów bezpie-
czeństwa. Zatrudnienie ma znaleźć ponad 
300 osób!

To już trzeci zakład firmy ZF TRW na terenie 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Częstochowie. Pierwsze dwa produkują pasy 
bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. Trzeci po-
wstanie – na działce o pow. 6,9148 ha przy ul. 
Ekonomicznej – do końca 2019 roku. Tym razem 
będzie to zakład elektroniki wspierający  zaawan-
sowane systemy bezpieczeństwa. W nowej hali 
produkcyjnej o powierzchni 10 000 mkw. produ-
kowane będą m.in. kamery nowej generacji do 
systemów wspomagających kierowcę oraz pod-
noszących bezpieczeństwo pasażerów. Inwesty-
cja warta 21 mln euro ma dostarczyć na rynek 
ponad 300 miejsc pracy (oczywiście po osiągnię-
ciu pełnej wydajności produkcyjnej). 

Ciąg dalszy na str. 3

Ściągalność alimentów do 
państwowego Funduszu Ali-
mentacyjnego wzrosła aż o... 
100 proc.! Zmniejszyła się też 
liczba osób niepłacących swoje 
zobowiązania – tak wynika 
z analiz po wprowadzeniu resor-
towych zmian w egzekwowaniu 
alimentów, które obowiązują od 
połowy ubiegłego roku. 

Ściągalność alimentów do 
Funduszu Alimentacyjnego 
w porównaniu z 2015 r. wzrosła 
aż o 100 proc.! W 2015 r. wyno-
siła niecałe 13 proc., a w trzecim 
kwartale 2017 r. osiągnęła po-
nad 26 proc. Wyraźnie zmniej-
szyła się liczba niepłacących ro-
dziców, którzy trafiają do Krajo-
wego Rejestru Długów. O ile, np. 
w marcu 2017 r. wpisano do re-
jestru prawie 2,5 tys. nowych 
dłużników alimentacyjnych, to 
we wrześniu było już ich tylko 
niespełna 600.

Pozytywny trend
To nie incydentalny przypa-

dek, lecz stale utrzymujący się 
trend. W pierwszym półroczu 
2017 r. do Krajowego Rejestru 
Długów trafiało co miesiąc od 
1500 do 2500 rodziców uchyla-
jących się od płacenia alimen-
tów. W drugiej połowie roku na-

wet czterokrotnie mniej – od 450 
do 650 miesięcznie. Spadkowi 
liczby rodziców unikających pła-
cenia alimentów towarzyszy 
zmniejszanie się kwot długów. 
W pierwszej połowie roku dług 
nowych dłużników alimentacyj-
nych trafiających do Krajowego 

Rejestru Długów sięgał miesięcz-
nie w sumie od 150 do 180 mln 
zł. W kolejnych miesiącach był 
już około dwa razy niższy – od 
90 do 106 mln zł.

Co ciekawe, do prokuratury 
wpływa niemal trzy razy więcej 
spraw o uchylanie się od ali-

mentów. W 2017 r. – przed 
zmianami – wpłynęło około 16  
700 takich spraw, a po zmia-
nach – już 45 tys.

Jasne zasady
Przygotowana w Minister-

stwie Sprawiedliwości noweli-

zacja Kodeksu karnego oraz 
ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, 
która weszła w życie 31 maja 
2017 r., wprowadziła jasne za-
sady. Każdego, kto zalega 
z alimentami na kwotę rów-
ną  lub przewyższającą trzy-
miesięczne zobowiązania, 
może spotkać kara od grzyw-
ny do roku więzienia. Wobec 
skazanych stosowany jest 
dozór elektroniczny. Mogą 
więc pracować i spłacać zobo-
wiązania, a  służby mają moż-
liwość ich stałej kontroli.

Nie chodzi jednak o to, żeby 
od razu karać dłużników ali-
mentacyjnych. Ci, którzy zale-
gają ze zobowiązaniami, są wzy-
wani przez prokuraturę i po-
uczani o konsekwencjach. Uni-
kają ich, jeśli w ciągu 30 dni 
spłacą zaległości.

Minister Zbigniew Ziobro za-
powiedział kolejne zmiany 
w prawie podejmowane dla do-
bra dzieci. Ich celem będzie 
przyśpieszenie procedury przy-
znawania alimentów. Nowe roz-
wiązania będą też dotyczyć pro-
blemu ojców, którzy wywiązują 
się ze swych obowiązków ali-
mentacyjnych, a nie mają moż-
liwości kontaktu z dzieckiem.

kg
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Zawiodła opozycja

Aborcyjne podziemie 
zaciera ręce?

Sejm odrzucił obywatelski 
projekt ustawy o prawach ko-
biet i świadomym rodziciel-
stwie. Liberalizował on obowią-
zujące przepisy antyaborcyjne. 

Najważniejszymi założeniami 
projektu „Ratujmy Kobiety 2017” 
były: gwarancja kompleksowej 
opieki medycznej dla kobiet w  cią-
ży, wprowadzenie rzetelnej eduka-
cji seksualnej, przywrócenie dostę-
pu do  nowoczesnych metod anty-
koncepcji (w  tym awaryjnej), pra-
wo do  bezpiecznego usunięcia cią-
ży do  12. tygodnia oraz regulacja 
kwestii związanych z  klauzulą su-
mienia. Posłowie zdecydowali jed-
nak w głosowaniu, że obywatelski 
projekt aborcji nie będzie dalej pro-
cedowany. Wniosek o odrzucenie 
projektu w pierwszym czytaniu 
złożyli posłowie Kukiz’15 i koło 
WiS. Za odrzuceniem projektu gło-
sowało 202 posłów, przeciw było 
194, wstrzymało się siedmiu. Co 
ciekawe, mimo że partia rządząca 
wyraziła zdecydowany sprzeciw, 
58 posłów Prawa i Sprawiedliwości 
głosowało za dalszym procedowa-
niem (wśród nich byli między inny-
mi Jarosław Kaczyński, Antoni 
Macierewicz, Krystyna Pawłowicz, 
Jarosław Gowin, Joachim Bru-
dziński czy Beata Mazurek). Komi-
tetowi zabrakło zaledwie siedmiu 
głosów by projektem mogły zająć 
się komisje. Podczas głosowania 
zabrakło aż 39 posłów opozycji – 
29 z PO i 10 Nowoczesnej. Sejm 
opowiedział się natomiast za dal-

szymi pracami nad projektem 
ustawy zakazującym aborcji euge-
nicznej.   

Warto zaznaczyć, że według ofi-
cjalnych rządowych statystyk, w  
2016 roku w  Polsce przeprowadzo-
no 1088 zabiegów legalnego prze-
rwania ciąży, z  czego 1042 właśnie 
ze  względu na  nieodwracalne upo-
śledzenie albo  nieuleczalną choro-
bę płodu. Oznacza to, że  – w  świe-
tle czekających nas zmian, czyli za-
kazu aborcji ze  względu na  upośle-
dzenie lub nieuleczalną chorobę 
płodu – aż 96 procent tych kobiet 
zrobiłoby to  nielegalnie, a  lekarze, 
którzy  przeprowadzili ten zabieg, 
naraziliby się na  zarzuty karne. Po-
wyższe dane odnoszą się jedynie do  
oficjalnych statystyk, przytacza-
nych w  sprawozdaniach rządu z  
wykonania ustawy z  1993 roku. 
Polskie władze nie  prowadzą bo-
wiem żadnych statystyk dotyczą-
cych nielegalnych aborcji przepro-
wadzanych w  „podziemiu aborcyj-
nym”, ani w  ramach tzw. turystyki 
aborcyjnej. –  Według szacunków 
różnych organizacji pozarządo-
wych, realna liczba zabiegów prze-
rywania ciąży w  podziemiu abor-
cyjnym wynosi od  80 do  190 tysię-
cy rocznie. Jeżeli PiS zaostrzy pra-
wo antyaborcyjne, te liczby tylko  
wzrosną. Pytanie tylko  o  ile. Przy 
czym mówimy, w  przypadku pro-
jektu „Zatrzymaj Aborcję”, o  dele-
galizacji 96 procent obecnie legal-
nych aborcji  – mówi Anna Kara-
szewska, wicepełnomocniczka Ko-
mitetu „Ratujmy Kobiety”. kg

Konflikt 
serologiczny

Dobra 
wiadomość 
dla kobiet 

w ciąży

Po KAC-u

Piętra już 
stoją, czas 

na lustra

Sądowy finał

Chcieli tylko 
zwrócić 
uwagę

Zapobieganie – u cię-
żarnej kobiety –  konflik-
towi serologicznemu jest 
teraz w większym stopniu 
możliwe. Od 1 stycznia 
podanie immunoglobuliny 
anty-RhD pacjentce RhD-
-ujemnej w 28-30 tygo-
dniu ciąży (o ile nie wy-
kryto u niej przeciwciał 
anty-RhD) jest finansowa-
ne w ramach świadczeń 
gwarantowanych.

Konflikt serologiczny ma 
miejsce wtedy, gdy kobieta 
o ujemnym Rh oczekuje 
dziecka, którego ojciec jest 
Rh+. Dzieje się tak, ponie-
waż płód najprawdopodob-
niej odziedziczył po mężczyź-
nie antygen D. Jeżeli w trak-
cie ciąży krew płodu przedo-
stanie się do krwiobiegu 
matki, jej komórki odporno-
ściowe wytworzą przeciwcia-
ła atakujące krwinki dziec-
ka.

Podanie kobiecie immu-
noglobuliny anty-RhD pa-
cjentce RhD-ujemnej w 28-
30 tygodniu ciąży zapobiega 
konfliktowi serologicznemu.

Świadczenie to jest w ca-
łości finansowane ze środ-
ków publicznych.
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Ani się obejrzeliśmy i obiekt 
biurowo-gastronomiczny stoi 
już na skrzyżowaniu alei NMP 
15 i ulicy Piłsudskiego (na tere-
nie po dawnym KACu). Co praw-
da w stanie surowym, ale i tak 
prace – jak na nasze warunki – 
przebiegają w dobrym tempie. 

Jak planowano, wzniesione już 
zostały dwa piętra. Teraz pracow-
nicy przystąpili do szklenia budyn-
ku. Od strony alei elewacja będzie 
bowiem lustrzana. Odbijać się w 
niej będzie – znajdujący się po 
drugiej stronie alei – zabytkowy 
Dom Frankego.

– Do wiosny, jeśli tylko pozwoli 
aura, postaramy się zamknąć 
wszelkie prace na zewnątrz obiek-
tu – mówi jeden z inwestorów, Mi-
rosław Morawiec. – Potem przystą-
pimy do wykańczania wnętrz.

Dodajmy, że na piętrach mają 
znaleźć się pomieszczenia biuro-
we, natomiast parter przeznaczony 
ma być na lokale gastronomiczne. 
Choć nie jest to jeszcze do końca 
pewne. – Powiem tylko, że w tej 
chwili rozmawiamy z firmami, któ-
re są zainteresowane wynajmem. 
Mamy dwóch strategicznych inwe-
storów i kilku mniejszych – infor-
muje Mirosław Morawiec. Otwar-
cie obiektu planowane jest na 
przełomie trzeciego i czwartego 
kwartału przyszłego roku.
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Dokończenie ze str. 1
 – Już od samego początku 

interwencji, m.in. podczas legi-
tymowania, para nie wykony-
wała poleceń stróżów prawa 
i była agresywna. Straszyła też 
interweniujących policjantów, 
żądając odstąpienia od czynno-
ści. W związku z naruszeniem 
nietykalności cielesnej, zmu-
szaniem przy pomocy groźby 
i stosowania przemocy do za-
niechania prawnej czynności 
służbowej oraz znieważenia 
wulgaryzmami, mężczyzna i ko-
bieta zostali zatrzymani – wyja-
śnia  podkom. mgr Marta La-
dowska.

Stanowisko w tej sprawie za-
brała Komenda Główna Policji, 
która opublikowała w całości 
film nakręcony przez parę pod-
czas zdarzenia. Zostało wszczę-
te śledztwo w sprawie narusze-
nie nietykalności cielesnej poli-
cjantów, zmuszania ich przy 
pomocy groźby i stosowania 
przemocy do zaniechania praw-
nej czynności służbowej oraz 
znieważenia wulgaryzmami. 
Prowadziła je Prokuratura Rejo-
nowa w Zawierciu. Sprawa za-
kończyła się kierowaniem do 
sądu aktu oskarżenia przeciw-
ko parze. Na pierwszej rozpra-
wie sędzia zaproponował oskar-
żonym i pokrzywdzonym me-
diację. Strony zgodziły się na to 
rozwiązanie. Kolejne posiedze-
nie odbędzie się 28 lutego. kg

ZF rozszerza działalność

Ponad 300 nowych 
miejsc pracy

Dokończenie ze str. 1
Koncern ZF dąży do osią-

gnięcia w nadchodzących la-
tach tzw. Wizji Zero – mobilnej 
przyszłości pozbawionej wy-
padków i szkodliwej emisji. 
Drogą do osiągnięcia tego celu 
jest właśnie rozwijanie i pro-
dukcja elektroniki wspierają-
cej zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa. –    Nowe cen-
trum inżynieryjne i zakład pro-
dukcyjny będą reprezentować 
najnowocześniejsze rozwiąza-
nia w zakresie produkcji i inży-
nierii elektronicznych syste-
mów bezpieczeństwa – uważa 
Christophe Marnat, p.o. wice-
prezesa Globalnego Oddziału 
Linii Produkcyjnej Elektroniki 
Systemów Aktywnego i Pasyw-
nego Bezpieczeństwa. – Pla-
cówki te będą wspierać rozwój 
naszej firmy w zakresie za-
awansowanego bezpieczeń-
stwa i zautomatyzowanego 
prowadzenia pojazdów. Nowy 
zakład produkcyjny będzie 
czerpał z naszych dotychcza-

sowych doświadczeń w Polsce 
przy produkcji pasów bezpie-
czeństwa i poduszek powietrz-
nych oraz działalności istnieją-
cego centrum elektronicznego 
w Częstochowie. Nada to 
kształt naszej przyszłej działal-
ności produkcyjnej i inżynie-
ryjnej tak, aby sprostać wyma-
ganiom naszych globalnych 
klientów – podkreśla.

Inwestycja jest istotna nie 
tylko z perspektywy samego 
miasta, ale podnosi atrakcyj-
ność całego subregionu pół-
nocnego województwa ślą-
skiego. – To już kolejna w 
ostatnich miesiącach, po Gu-
ardianie strategiczna inwesty-
cja na terenie częstochow-
skich lokalizacji Specjalnych 
Stref Ekonomicznych, świad-
cząca o dużym zaufaniu inwe-
storów do częstochowskiego 
samorządu i panującym w 
mieście, dobrym klimacie dla 
biznesu – zaznacza biuro pra-
sowe magistratu.
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Pomógł wiatr

Dobra jakość powietrza 
w mieście

– Podczas obecnego sezonu grzewczego, 
który rozpoczął się w październiku ubiegłego 
roku na terenie województwa śląskiego nie 
wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowe-
go dla pyłu zawieszonego. W przypadku Czę-
stochowy w ogóle nie możemy mówić o wy-
stąpieniu smogu – twierdzi Andrzej Szczy-
gieł, naczelnik Wydziału Monitoringu Środo-
wiska  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach.  

W okresie do 05.01.2018 roku jakość powie-
trza na terenie województwa śląskiego była sto-
sunkowo dobra i tylko okresowo występowały, 

najczęściej niewielkie, przekroczenia normy 
dobowej dla pyłu zawieszonego. Gorsza jakość 
była w dniach 6-10 stycznia 2018 roku, głów-
nie w południowej i południowo-zachodniej 
części województwa śląskiego. 

– Zaznaczyć należy, iż grudzień 2017 r. i po-
czątek stycznia tego roku były stosunkowo cie-
płe, jak na porę zimową – wyjaśnia Andrzej 
Szczygieł. Sprzymierzeńcem okazał się również 
silny wiatr, który rozwiewał zanieczyszczenia. 
Dzięki temu mieliśmy dobrą, a czasami bardzo 
dobrą jakość powietrza na terenie wojewódz-
twa śląskiego.

ek

ZF jest światowym liderem technologii układów napędowych 
i podwozia, a także technologii bezpieczeństwa aktywnego i pa-
sywnego. Spółka zatrudnia na świecie około 137.000 osób pracu-
jących w około 230 zakładach zlokalizowanych w 40 krajach. 
Sprzedaż ZF w roku 2016 wyniosła 35,2 miliardy euro. ZF co ro-
ku inwestuje około 6% ze swojej sprzedaży w badania i rozwój, 
gwarantując osiąganie stałego sukcesu poprzez projektowanie 
i inżynierię innowacyjnych technologii. ZF jest jednym z najwięk-
szych dostawców branży motoryzacyjnej na świecie. 

Pomogli strażnicy miejscy

Mieszkanie, jak nowe
69-letnia schorowana czę-

stochowianka po powrocie 
ze szpitala wróciła do wyre-
montowanego mieszkania z 
lepszymi meblami i nową, 
węglową kuchnią. Kobiecie 
pomogli między innymi 
strażnicy miejscy.

W połowie grudnia często-
chowscy strażnicy miejscy zo-
stali wezwani do samotnie 
mieszkającej 69-latki, by asy-
stować pracownikowi Funda-
cji Chrześcijańskiej Adullam. 
Kobieta była schorowana. Jej 
mieszkanie było w fatalnym 
stanie. Na miejsce zostało we-

zwane pogotowie ratunkowe. 
69-latka odmówiła jednak 
przewiezienia do szpitala. Czę-
stochowscy strażnicy miejscy 
nie dali jednak za wygraną. O 
całej sytuacji poinformowali 
jej syna, Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej, a także wła-
ściciela budynku i inne insty-
tucje oraz stowarzyszenia, 
które niosą pomoc potrzebują-
cym. Funkcjonariusze co-
dziennie odwiedzali kobietę i 
przekonywali ją, aby zgodziła 
się na leczenie w szpitalu. 
Wreszcie udało się – kobieta 
trafiła do szpitala. W tym cza-
sie przy pomocy MOPS-u, 

Fundacji Chrześcijańskiej 
Adullam, ZGM TBS oraz Spół-
dzielni Socjalnej odświeżono i 
wysprzątano mieszkanie 
69-latki. Zamontowano rów-
nież nowsze meble oraz uru-
chomiono kuchnię węglową. 
Dzięki inicjatywie strażników 
miejskich oraz powiadomio-
nych instytucji i stowarzyszeń 
warunki życia starszej często-
chowianki uległy zdecydowa-
nej poprawie. Podczas kolejnej 
rozmowy z kobietą – na po-
czątku nowego roku - 69-latka 
podziękowała częstochowskim 
strażnikom miejskim za udzie-
loną pomoc. kg



Dla dzieci i młodzieży

Nowa aplikacja o zdrowym 
żywieniu
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Cukrzyca typu II jest chorobą zaliczaną do grupy chorób metabo-
licznych, ale także chorobą cywilizacyjną. Charakteryzuje się hipergli-
kemią, wynikającą  z zaburzeń wydzielania insuliny przez trzustkę. Czę-
sto na występowanie choroby mają wpływ czynniki genetyczne, jednak 
najczęstszą przyczyną zachorowań jest nieprawidłowy styl życia.

Przewlekła hiperglikemia jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia pa-
cjenta ze względu na to, że ściśle wiąże się z zaburzeniami czynnościo-
wymi oraz niewydolnością wielu narządów, głównie nerek, serca, oczu, 
a także układu nerwowego oraz krwionośnego.

Jakich objawów można się spodziewać?
Objawami, które powinny wzbudzić czujność oraz skłonić nas do 

wykonania badań w kierunku cukrzycy są przede wszystkim osłabienie 
oraz senność, wielomocz, wzmożone pragnienie, a także niejednokrotnie 
zmniejszenie masy ciała, czy występowanie stanów zapalnych układu mo-
czowo-płciowego.

Leczenie – nie tylko farmakologiczne,  
ale też ustalenie prawidłowej diety

Wśród pacjentów często można zaobserwować przekonanie, iż jedyną 
drogą walki z chorobą jest farmakoterapia. Jednak w przypadku tej jed-
nostki chorobowej ogromny wpływ na poprawę stanu zdrowia ma zmiana 
stylu życia oraz sposobu odżywiania. 

Dietoterapia w początkowej fazie choroby często nie tylko wspo-
maga farmakoterapię, ale niejednokrotnie pozwala na jej wyklucze-
nie. Niestety choroba ta ma charakter progresywny, co oznacza, 
że wraz ze wzrostem zaburzeń wydzielania insuliny przez komórki 
trzustkowe niezbędna jest stopniowa intensyfikacja leczenia. Ten 
proces można zasadniczo opóźnić, właśnie dzięki wprowadzaniu 
niezbędnych zmian w sposobie żywienia. Ich efektywność zależy 
przede wszystkim od systematyczności, ale równie ważne jest także 
dobranie odpowiednich rozwiązań żywieniowych, po które najlepiej 
zwrócić się do specjalisty dietetyka.

Zmiany w dotychczasowej diecie mają na celu utrzymanie pra-
widłowego stężenie glukozy, lipidów oraz lipoprotein w surowicy 
krwi. Prawidłowy sposób żywienia wspomaga również utrzyma-
nie ciśnienia tętniczego krwi na optymalnym poziomie oraz masy 
ciała mieszczącej się w zakresie normy. Dietetyk podczas wizyty 
wyliczy indywidualną kaloryczność oraz przedstawi plan leczenia 
dietetycznego. Wizyty kontrolne zagwarantują stałą kontrolę po-
stępów dietoterapii oraz umożliwią wprowadzanie ewentualnych 
korekt w założeniach diety.

Jak zatem wyglądają szczegółowe zalecenia diety  
w cukrzycy typu II?

W przypadku tej choroby, której bardzo często towarzyszy nad-
mierna masa ciała, głównym celem diety jest jej redukcja. Ma to 
znaczący wpływ na poprawę glikemii, dlatego w diecie cukrzycowej 
często stosuje się dietę o obniżonej wartości kalorycznej. 

Często chorzy na cukrzycę typu II przekonani są, że należy 
ograniczyć w diecie podaż węglowodanów. Tak naprawdę istotne 
jest ograniczenie węglowodanów prostych zawartych w słodyczach, 
białym pieczywie, słodzonych napojach. Główne źródło węglowoda-
nów natomiast powinny stanowić produkty zbożowe pełnoziarniste 
o niskim indeksie glikemicznym. Ważna jest także prawidłowa podaż 
błonnika pokarmowego, ze względu na jego  dobroczynny wpływ na 
glikemię poposiłkową oraz pobudzenie perystaltyki jelit, co pomaga 
w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

W diecie pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II główne źródło 
tłuszczu w diecie powinny stanowić nienasycone kwasy tłuszczowe 
zawarte w oliwie z oliwek, olejach roślinnych czy rybach morskich. 
Ograniczyć należy tłuszcze z grupy nasyconych, które znaleźć mo-
żemy w maśle, smalcu oraz wyrobach cukierniczych.

W diecie cukrzycowej zwracamy także uwagę na podaż białka, 

które powinno stanowić 15-20% wartości energetycznej diety. Zale-
cane jest spożywanie chudego mięsa, jaj ale także wprowadzenie 
do diety produktów mlecznych, jogurtów oraz chudych twarogów. 
Dobrym źródłem białka są także warzywa strączkowe.

Co należy ograniczyć?
Produktem niewskazanym dla cukrzyków jest alkohol. Jest on 

szczególnie niebezpieczny ze względu na właściwość charakteryzu-
jącą się hamowaniem uwalniania glukozy z wątroby, co może dopro-
wadzić do hipoglikemii.

Niebezpieczne dla pacjenta cukrzycowego może okazać się tak-
że palenie tytoniu. Wypalony papieros podnosi poziom cukru we krwi 
co jest niewskazane przy cukrzycy. Chorzy są również bardziej nara-
żeni na toksyczne działanie tytoniu. Ponadto palenie papierosów ne-
gatywnie wpły- wa na układ sercowo-naczyniowy, 
który pacjenci cukrzycowi mają już 
obciążony ze względu 
na występo-
wanie cho-
roby. 

DIETOTERAPIA CZY
FARMAKOLOGIA?

Leczenie  
cukrzycy typu II

Centrum Medyczne Alfamedica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07 www.alfamedica.med.pl

PORADNIA DIETETYCZNA
OŚRODEK LECZENIA OTYŁOŚCI

konsultacje, pomiar masy ciała, dieta
dietetyk MONIKA PRZYSTALSKA

Nawyki żywieniowe można 
zmienić w każdym momencie 
życia. Jednak najlepiej działają 
te wyrobione w dzieciństwie. 
Dlatego Instytut Żywności 
i Żywienia przygotował bez-
płatną grę na smartfony – 
Zdrowice, dzięki której dzieci 
– poprzez zabawę – uczą się 
zasad zdrowego żywienia.

Gra na smartfony  
–Zdrowice

Bezpłatna gra na smartfony 
z systemem Android jest adreso-
wana do dzieci i młodzieży. Dzię-
ki niej możemy utworzyć swoje 
własne miasto – postawić bu-
dynki, rozbudowywać je, deko-
rować, sadzić drzewa oraz za-

pewniać dostawę prądu. Aby 
móc stale rozwijać swoje miasto, 
potrzebujemy odpowiedniej ilo-
ści zasobów.

I tu pojawiają się elementy gry, 
które mają wzmacniać poprawne 
nawyki graczy: plan dnia, w któ-
rym można śledzić postępy w re-
alizacji codziennych wyzwań 
i zapisywać informacje o zjedzo-
nych warzywach i owocach, wy-
pitej wodzie czy aktywności fi-
zycznej. Zdrowe zachowania za-
wsze premiowane są podwójnie: 
pochwałą i nagrodą – monetami 
lub punktami energii. Im więcej 
poprawnych zachowań, tym wię-
cej możliwości zyskuje gracz.

Dodatkowym elementem edu-
kacyjnym gry są opisy poszcze-

gólnych warzyw i owoców, które 
pozwalają zrozumieć, co kryje się 
pod pojęciem „zdrowe”. Dzieci 
mogą korzystać z aplikacji sa-
modzielnie, jednak jest ona rów-
nież dobrym sposobem na 
wspólną, rodzinną zabawę.

Czego uczy?
Z założenia gra „Zdrowice” 

rozbudza aspiracje, inicjatywę 
i kreatywność użytkowników, 
a także poprzez metaforę, budu-
je świadomość, że nasze życiowe 
możliwości zależą od nas sa-
mych, od naszych wyborów. Gra 
uczy, że to jak żyjemy, jak się od-
żywiamy, jak dbamy o własny 
organizm przekłada się na stan 
naszego zdrowia i nasze życie. 

Zastosowana technika fun lear-
ningu zwiększa atrakcyjność 
przekazu edukacyjnego i wpły-
wa na tempo przyswajania infor-
macji i zmiany nawyków.

Dieta i aktywność
Niezbędnym elementem prawi-

dłowego rozwoju dziecka jest dieta 

i aktywność fizyczna. Owoce, wa-
rzywa oraz woda stanowią podsta-
wę właściwego sposobu żywienia. 
Niestety, dzieci wciąż zbyt często 
sięgają po chipsy i słodzone napo-
je gazowane. Tymczasem dane do-
tyczące nadwagi i otyłości wśród 
młodzieży są wciąż alarmujące.

  kg
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26. Finał WOŚP

Zagramy wspólnie  
na placu Biegańskiego

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy coraz bliżej. 14 
stycznia całą Polskę kolejny raz za-
leje fala czerwonych serduszek. 

Podczas najbliższego finału skupimy 
się na pozyskaniu wsparcia dla podsta-
wowych oddziałów neonatologicznych. 
Z zebranych środków fundacja planuje 
pozyskać dla nich m.in. stanowiska do 
resuscytacji noworodków, nowoczesne 
inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego 
wspomagania oddychania, pompy in-
fuzyjne a także sprzęt diagnostyczny, 
jak chociażby specjalistyczne aparaty 
USG czy pulsoksymetry.

Najistotniejszym elementem akcji 
WOŚP jest jednodniowa zbiórki pu-
bliczna, 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 wo-
lontariuszy kwestujących tego dnia na 
rzecz WOŚP. Nie inaczej będzie 14 stycz-
nia w Częstochowie. Tradycyjnie, skoro 
świt setki wolontariuszy wyruszą by 
z puszkami odwiedzić wszystkie często-
chowskie dzielnice. Samo serce orkie-
stry w naszym mieście zabije oczywiście 
na placu Biegańskiego. Nie zabraknie 
najróżniejszych atrakcji.

Każdy, kto tylko czuje w swoich no-
gach choć odrobinę chęci i zapału do 
rozruszania kości, ścięgien i stawów, 
może stawić się na starcie Często-
chowskiego Biegu „Policz się z cukrzy-
cą”. To świetna okazja do zadbania 
o swoją kondycję fizyczną w bezstreso-
wej atmosferze – tutaj każdy jest zwy-
cięzcą, a bieg jest symbolicznym wyda-
rzeniem. 

Poza tym kolejny raz w naszym mie-
ście odbędzie się Parada Serc, która 
o godzinie 11.30 wyruszy z placu Da-
szyńskiego i przemaszeruje na plac Bie-
gańskiego. Atrybutami uczestników bę-
dą serca wykonane przez dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 38 Specjalnej w Za-
brzu, z Filii Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej zorganizowanej w Podmiotach 
Leczniczych (w Szpitalu Klinicznym 
w Zabrzu) oraz ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Czę-
stochowie. 

Jak na jak Wielką Orkiestrę przysta-
ło, w tym wyjątkowym dniu nie może 
również zabraknąć muzyki. Na często-
chowskiej scenie wystąpią: Doom Win-
gs, Black Pearls, Loka, Redlin. Gwiazdą 
tegorocznego Finału będzie Jamal, któ-
ry zagra tuż po „Światełku do nieba”.

Wymienione imprezy to i tak nie cały 
program. O szczegółach można przeczy-
tać na stronie www.wosp.czest.pl.

kg

Blisko 7 milionów klientów w rok

Jurajska z rekordem 
odwiedzin

Galeria Jurajska ko-
lejny rok z rzędu pobiła 
swój rekord frekwencyj-
ny. W ciągu 12 miesięcy 
centrum handlowe od-
wiedziło ponad 6,96 mi-
liona osób! 

Jurajskiej przybywa 
klientów

2017 rok Galeria Juraj-
ska może zaliczyć do uda-
nych. To już kolejny rok 
z rzędu, który kończy na 
plusie i z kilkoma kluczo-
wymi inwestycjami. Tylko 
w 2017 centrum handlo-
we odwiedziło ponad 6,96 
miliona osób. Aż o 500 
tys. więcej niż w 2016 ro-
ku i o blisko 700 tys. wię-
cej niż w 2015 roku. Jak 
dotąd pod względem od-
wiedzin to najlepszy rok 
w 9-letniej historii obiek-
tu.    

Ale nie tylko cały 2017 
był udany, także poszcze-
gólne miesiące okazały się 
bardzo dobre dla galerii. 
W minionym roku Juraj-
ska po raz pierwszy od 
otwarcia zaczęła notować 
stałe miesięczne odwiedzi-
ny na poziomie ponad 600 
tys.    osób. Wcześniej takie 
wyniki pojawiały się wy-
łącznie sezonowo w grud-
niu. Sam grudzień 2017 
również pobił własny re-

kord. Galerię odwiedziło 
ponad 755 tys. osób, tj. 
o 10% więcej klientów niż 
w tym samym okresie 
przed rokiem. Po raz pierw-
szy także miesięczny wynik 
odwiedzin przekroczył próg 
750 tys. klientów.

– Klientów jest coraz 
więcej. Dla częstochowian 
staliśmy się najczęściej 
wybieraną galerią, podob-
nie jest z mieszkańcami 
miast ościennych m.in. 
Myszkowa, Lublińca czy 
Kłobucka – mówi Roman 
Bugajczyk, dyrektor Gale-
rii Jurajskiej. – Przybywa 
także klientów z dalszych 
zakątków i z ościennych 
województw, przede 
wszystkim z graniczących 
z północną częścią woj. 
śląskiego powiatów woj. 
łódzkiego, opolskiego czy 
świętokrzyskiego. Wzrosła 
także liczba przejezdnych, 
poruszających się wzdłuż 
sąsiadującej trasy A1. Za-
sięg na jakim dziś działa-
my jest niemal 3 krotnie 
większy, niż przed kilko-
ma laty i obejmuje blisko 
1,4 miliona mieszkańców  
– zaznacza.

  
Udana komercjalizacja 

i rekomercjalizacja
Spora w tym zasługa 

zmieniającej się oferty. 

W 2017 roku Jurajska 
przeprowadziła efektywną 
rekomercjalizację. Część 
najemców zdecydowała się 
także zainwestować 
w znacznie większą po-
wierzchnię najmu.    
W efekcie, galeria jest 
obecnie w 97,3% wynaję-
ta, a na dostępną po-
wierzchnię są już chętni. 
W 2017 roku Galeria 
Jurajska pozyskała w su-
mie 14 nowych najemców. 
W połowie    roku w Juraj-
skiej swoją działalność za-
czął także nowy operator 
spożywczy – Biedronka. 
Supermarket zajął po-
wierzchnię 1318 m kw. 
Nowego najemcę zyskała 
także strefa restauracyjna. 
Także część tych dotych-
czasowych decydowała się 
w 2017 roku na inwestycję 
w większe powierzchnie, 
relokując lokale je lub zaj-
mując dostępny w są-
siedztwie metraż. Taki 
ruch wykonało aż 9 na-
jemców! Spore grono zde-
cydowało się także na mo-
dernizację swoich sklepów 
lub przeprowadzkę i re-
mont w nowej lokalizacji. 
W sumie zmiany metraży, 
modernizacje i wprowa-
dzenie nowych konceptów 
objęły aż 33 salony.

kg

http://www.wosp.czest.pl/
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Przełom na rynku samochodów elektrycznych

Wielka szansa przed ekotransportem

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY
LUTY

2 Światowy Dzień Obszarów Wodno-błotnych
27 Dzień Bez Futra i Skóry

Może to być przełomowy 
moment dla rozwoju elektro-
mobilności w Polsce. W pierw-
szym kwartale 2018 r. ma 
wejść w życie ustawa, która 
będzie zachęcać do kupowa-
nia elektrycznych aut (usta-
wa o elektromobilności).

Powstanie także Fundusz Ni-
skoemisyjnego Transportu, któ-
ry wesprze finansowo produ-
centów aut elektrycznych i bu-
dowę infrastruktury ładowania. 
Na początku roku rozstrzygnie 
zostanie również I etap konkur-
su na prototyp polskiego „elek-
tryka”, zorganizowany przez 
ElectroMobility Poland (EMP). 
Pierwszymi jego użytkownikami 
będą m.in. cztery największe 
polskie koncerny energetyczne 
(PGE, Energa, Enea oraz Tau-
ron), które zakupią takie auta 
(podpisały już w tej sprawie list 
intencyjny z ElectroMobility Po-
land). „Elektryki” zakupi też Te-
lewizja Polska.

Nowe regulacje
Ustawa o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych – 
przyjęta przez rząd 28 grudnia 
2017 r. – ma szansę wejść w ży-
cie w I kwartale tego roku. No-

we przepisy mają nie 
tylko spopularyzować 
ekotransport, lecz tak-
że uregulować cały ry-
nek i dać impuls do 
rozwoju firmom, które 
na nim działają. Na ra-
zie – bez jasnych regu-
lacji prawnych – jest to 
trudne.

– Użytkownicy sa-
mochodów elektrycz-
nych będą mogli się po-
ruszać w sposób uprzy-
wilejowany, korzystać 
z buspasów i parkować 
bez opłat w miejscach, 
które są publicznie do-
stępne. W ustawie za-
warliśmy też szereg 
przywilejów o charak-
terze podatkowym, m.in. niższy 
odpis amortyzacyjny i zerową 
akcyzę. Ten pakiet korzyści ma 
spowodować, że samochody 
elektryczne będą dla kierowców 
bardziej atrakcyjne – mówi Mi-
chał Kurtyka, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Energii.

Zadanie dla samorządów
Wiceminister energii podkre-

śla także, że dużą zaletą projek-
tu ustawy o elektromobilności 

jest jego kompleksowość – nowe 
przepisy zauważają zarówno biz-
nes, przyszłych użytkowników 
aut elektrycznych, jak i samo-
rządy, które będą musiały stwo-
rzyć dla nich infrastrukturę.

Rok 2018 będzie również 
przełomowy dla projektu pol-
skiego samochodu elektrycz-
nego. W ostatnim kwartale 
2017 r. ElectroMobility Poland 
uruchomiło postępowanie na 
wybór partnera biznesowego, 
z którym spółka uruchomi 

produkcję elektrycz-
nego auta. W 2018 r. 
powstanie dokumen-
tacja techniczna 
i pierwsze wersje pro-
totypów. Postępowa-
nie zakończy się 
w I połowie tego roku. 
Jego efektem będzie 
nie tylko wybór part-
nera, lecz także po-
wstanie dojrzałych 
prototypów.

Wieloetapowy proces
– Jesteśmy w trak-

cie poszukiwań part-
nera do uruchomienia 
produkcji. Postępowa-
nie będzie trwało kil-
kanaście miesięcy, 

więc kluczowe jego etapy przy-
padną właśnie na 2018 rok. 
Chcemy mieć pewność, że pra-
cujemy z najlepszymi firmami 
z tej branży, dlatego w trakcie 
kolejnych etapów postępowania 
będziemy weryfikować naszych 
partnerów. Uruchomimy pro-
dukcję z tym, który zaprezentu-
je najlepszą koncepcję bizneso-
wą i największe umiejętności 
techniczne. Proces prac nad 
prototypem jest wieloetapowy, 

bo idziemy w stronę produktu, 
który potem da się wyproduko-
wać w dużej liczbie egzemplarzy 
– mówi Piotr Zaremba, szef pro-
jektu ElectroMobility Poland. 

Równolegle z konkursem na 
prototypy ElectroMobility Po-
land pracuje nad przyszłym po-
pytem na polski samochód 
elektryczny. Zgodnie z założe-
niami, ma to być miejski po-
jazd, który na jednym ładowa-
niu powinien przejechać co naj-
mniej ok. 150 kilometrów.

Pierwszym krokiem do zbu-
dowania popytu było podpisa-
nie listów intencyjnych z pięcio-
ma firmami dysponującymi du-
żymi flotami samochodów, któ-
re są zainteresowane wykorzy-
stywaniem polskiego e-auta na 
swoje potrzeby.

70 proc. nowych samocho-
dów kupowanych w Polsce to 
samochody flotowe. Dlatego 
chcemy pozyskać wiedzę o tym, 
jakiego samochodu potrzebują 
duże firmy, aby produkt, z któ-
rym za kilka lat wejdziemy na 
rynek, spełniał oczekiwania 
klienta flotowego – mówi Piotre 
Zaremba.

– Auto ma trafić do małose-
ryjnej produkcji w 2019 roku.

Ekokukanie

Dlaczego warto 
słuchać kukułki?

Kukanie kukułki zyskuje coraz 
więcej znaczeń. Badania przepro-
wadzone w okolicy Czarnobyla na 
Ukrainie pozwalają je uznać za or-
nitologiczny odpowiednik czujni-
ka lub papierka lakmusowego, 
wskazującego stan środowiska w 
danej okolicy. 

Do takiego wniosku doszli Pape 
Moller z Université Paris-Sud XI we 
Francji wraz z Timem Mousseau z 
University of South Carolina (USA), 
którzy nasłuchiwali i nagrywali ptaki 
w lasach Ukrainy, na terenie o po-
wierzchni 2 tys. km kw. – m.in. w za-
mkniętej strefie wokół terenów najbar-
dziej dotkniętych skutkami katastrofy 
w Czarnobylu. Część nagrań przepro-
wadzili poza strefą, a część – na odda-
lonym obszarze kontrolnym. Wyniki 
opublikowali w prestiżowym „Ecologi-
cal Indicators”. Badania zależności 
pomiędzy kukaniem a stanem środo-
wiska to nowość.

Liczba sylab w pieśni kukułki od-
zwierciedla nie tylko kondycję samca, 
ale też może świadczyć o czystości śro-
dowiska i jakości gleby, a nawet obec-
ności promieniowania. Według ornito-
logów serie kuknięć kukułki tworzą 
coś w rodzaju zwrotek, pomiędzy któ-
rymi następują chwile ciszy. Poszcze-
gólne samce zachowują typową dla 
siebie, stałą liczbę sylab (od trzech do 
kilkudziesięciu). Autorzy badania 
chcieli wiedzieć, czy samce kukułki 
zmieniają długość zwrotek swoich pie-
śni, a jeśli tak – to kiedy.

Samce zwiększają liczbę kuknięć, 

gdy w okolicy pojawia się samica albo 
rywal. Samce, które normalnie wydo-
bywają z siebie stosunkowo dużo sy-
lab, w takim towarzystwie produkują 
ich odpowiednio więcej niż osobniki 
oszczędne wokalnie.

Jest to odkrycie zgodne z założeniem, 
że tylko samce będące w najlepszej 
kondycji są gotowe do popisów na naj-
wyższym poziomie.

Zwrotki swoich pieśni wydłużają 
również samce żyjące w okolicach ży-
znych, gdzie większość gleby stanowi 
czarnoziem. Autorzy badania zwracają 
uwagę, że gleba może wpływać na 
skład gatunkowy flory, a zatem po-
średnio – na liczbę obecnych w okoli-
cy motyli i ich gąsienic, głównego po-
karmu kukułki.

Autorzy publikacji badali też najbar-
dziej skażone okolice Czarnobyla, w 
których ptaków jest generalnie mniej. 
Promieniowanie jonizujące wpływa na 
kukułczy śpiew. Samce żyjące w miej-
scach o wyższym promieniowaniu tła 
wykukują krótsze zwrotki.

Obserwacje z lasów Ukrainy po-
twierdzają, że liczba sylab wykukiwa-
nych przez kukułkę jest dobrym sy-
gnałem jakości środowiska – rodzaju 
siedliska, typu gleby, a nawet radioak-
tywności. Potwierdziło się również, że 
liczba sylab w zwrotce i jej wydłużenie 
świadczy o indywidualnych możliwo-
ściach danego samca – zgodnie z zasa-
dą „dobry może więcej”. Świadczą o 
tym samce wyśpiewujące z definicji 
więcej sylab, które w obliczu samicy 
lub rywala nieproporcjonalnie zwięk-
szają liczbę sylab w śpiewie.

Zielona policja

Do walki z trucicielami
Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska zamie-
rza powołać Agencję Bezpie-
czeństwa Ekologicznego. 
Zadaniem „policji środowi-
skowej” byłaby przede 
wszystkim walka z szarą 
strefą i przedsiębiorstwami, 
które zatruwają środowisko 
naturalne. Informację taką 
oficjalnie potwierdziło Mini-
sterstwo Środowiska

Projekt jest na wstępnym 
etapie opracowania.

Jego celem jest wzmocnie-
nie istniejących i stworzenie 
nowych narzędzi umożliwia-
jących skuteczną walkę z 
szarą strefą, w tym z przed-
siębiorstwami, które zatru-
wają środowisko naturalne. 

Projektowane przepisy ma-
ją więc doprowadzić wyłącz-
nie do poprawy bezpieczeń-

stwa ekologicznego kraju i ja-
kości środowiska naturalnego 
– informuje resort środowi-
ska.

– Działalność szarej 
strefy w gospodarce odpa-
dami przynosi konkretne 
straty dla budżetu pań-
stwa oraz środowiska. Jej 
udział w rynku odpado-
wym może przekraczać na-
wet 40 proc.

Prawo pierwokupu

Po co staroście oczko 
wodne?

Nowe przepisy Prawa 
wodnego dają starostom 
pierwszeństwo wykupu 
działek z oczkami wodny-
mi, basenami i zbiornika-
mi retencyjnymi. Po co? 
Nie wiadomo.

Od 1 stycznia 2018 r. oso-
by, które będą chciały sprze-
dać działkę, na której terenie 
znajdują się stojące wody 
śródlądowe, czekają utrud-
nienia. Nowe przepisy bo-
wiem zobowiązują właścicie-
li, aby sprzedając działkę 
najpierw ofertę zakupu zło-
żyli staroście. 

Zgodnie z art. 217 ust. 13 
nowej ustawy Prawo wodne 
Skarbowi Państwa przyznane 
zostało prawo wykupu grun-
tów pod stojącymi wodami 

śródlądowymi. Za takie, wg 
przepisów art. 23,  uznawane 
są nie tylko jeziora czy natu-
ralne zbiorniki, ale też wody 
znajdujące się w zagłębie-
niach terenu stworzonych 
przez człowieka, a do takich 
zliczyć można basen, sadzaw-
ki, oczka wodne i zbiorniki re-
tencyjne. Natomiast nie wia-
domo do końca, czy prawo 
pierwokupu obejmuje rów-
nież rowy. Prawnicy uważają, 
że nie powinno, bo przecież 
rów przebiega z reguły przez 
wiele nieruchomości, nabycie 
tylko jednego odcinka nie 
miałoby więc sensu.

Prawo pierwokupu nie 
obejmie tylko gruntu pod 
oczkiem czy basenem, ale 
całą nieruchomość, na której 
się znajduje taki zbiornik. Z 

orzecznictwa sądowego wy-
nika bowiem, że jeżeli pra-
wem pierwokupu jest objęty 
choćby mały fragment, to do-
tyczy ono całej działki.

W praktyce oznacza to, że 
sprzedający działkę będzie 
musiał podpisać dwie umo-
wy – najpierw trzeba będzie 
zawrzeć warunkową umowę 
sprzedaży, a następnie nota-
riusz zwróci się do starosty z 
zapytaniem, czy chce skorzy-
stać z prawa pierwokupu. 
Jeżeli odpowiedź będzie ne-
gatywna, dopiero wówczas 
będzie można zawrzeć umo-
wę przenoszącą własność.

W ocenie prawników więk-
szość starostów raczej nie 
będzie korzystała z  prawa 
pierwokupu. Nowe przepisy 
zwiększą tylko biurokrację.

Kolumnę opracował DF



W Filharmonii Często-
chowskiej odbyło się trady-
cyjne spotkanie noworocz-
ne zorganizowane przez 
prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka. 
Jak zawsze uczestniczyło 
w nim liczne grono miejsco-
wych przedsiębiorców, dzia-
łaczy społecznych, przed-
stawicieli kultury, sportu, 
duchowieństwa. Gościem 
była wicemarszałek Sejmu 
Barbara Dolniak.

   W swoim wystąpieniu pre-
zydent K. Matyjaszczyk przy-
pomniał najważniejsze doko-
nania władz miasta i samo-

rządu w minionym roku, 
scharakteryzował przyszło-
roczne zamierzenia, a także 
złożył zebranym noworoczne 
życzenia. Życzenia owocnego 
2018 roku przekazano rów-
nież od metropolity często-
chowskiego ks. arcybiskupa 
Wacława Depo i przedstawi-
cieli innych wyznań. 

W trakcie uroczystości przy-
znano wyróżnienia „Promotor 
częstochowskiej gospodarki”. 
Otrzymali je: firmy Linex sp. 
z o o,  Inergis SA, Dariusz 
Jadczyk, Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA, Loża Czę-
stochowska BCC. Wręczono 
także nagrody za najlepsze 
prace inżynierskie, magister-
skie i doktorskie dotyczące 
Częstochowy. 

W kategorii  Praca Magi-
sterska  miejsce pierwsze 
(nagroda w wysokości 5000 zł) 
za pracę „Możliwości zagospo-
darowania terenów poprzemy-
słowych w Częstochowie” 
przypadło Natalii Trojanow-
skiej, a drugie (4000 zł) za 

„Wpływ funduszy Unii Euro-
pejskiej na rozwój infrastruk-
tury sportowej w Częstocho-
wie” Paulinie Lisińskiej.

III miejsce – ex aequo – za-
jęli Luiza Skrobich za pracę 
„Marketing terytorialny mia-
sta Częstochowa – analiza 
wybranych zagadnień oraz 
perspektywy rozwoju w ujęciu 
teoretycznym i empirycznym” 
i Paweł Bilski za „Spółdziel-
nia socjalna „Jasne, że alter-
natywa 21” drogą do samo-
dzielności osób z niepełno-
sprawnością” (po 3000 zł).

W kategorii  Praca Doktor-
ska  (5000 zł) zwyciężyła Aga-
ta Arkabus z rozprawą zaty-
tułowaną „Źródła informacji 
w pracy nauczyciela edukacji 
regionalnej (na przykładzie 
Częstochowy)”.

 W części artystycznej wy-
stąpił zespół jazzu tradycyjne-
go  Five o’clock z Justyną Kró-
lak, który zaprezentował kolę-
dy i znane standardy jazzowe.

DF

W Filharmonii

Spotkanie noworoczne 
z prezydentem Częstochowy

PCz
Najpierw 
wymiana 

ogrodzenia
Zauważyliśmy, że coś się 

„dzieje” na niewielkim placy-
ku nieopodal stadionu CKS 
Budowlani. Nareszcie! Teren 
należący do Politechniki Czę-
stochowskiej od wielu lat stoi 
odłogiem. 

Politechnika Częstochowska 
realizując plan remontów, w 
ubiegłym roku przeprowadziła 
postępowanie przetargowe w ce-
lu wyłonienia wykonawcy wy-
miany ogrodzenia boiska przy 
ul. Dąbrowskiego. – Prace wyko-
nawcze w tym zakresie rozpoczę-
ły się z początkiem stycznia bie-
żącego roku i potrwają do połowy 
lutego – Izabela Walarowska, 
rzecznik Prasowy Politechniki 
Częstochowskiej. – W zakresie 
zakontraktowanych prac zosta-
nie wykonany demontaż istnie-
jącego ogrodzenia wraz z brama-
mi i furtkami oraz montaż nowe-
go ogrodzenia po trasie odtwo-
rzenia ogrodzenia istniejącego – 
dodaje. Uczelnia ma dalsze pla-
ny związane z tym miejscem, 
jednak na razie nie chce rozma-
wiać o szczegółach. df
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„Kolęda dobrych ludzi woli...”

Koncert połączony 
z licytacją

„Kolęda dobrych ludzi wo-
li...” – pod takim hasłem 
odbędzie się IV charytatyw-
ny koncert organizowany 
przez „Fundację Walczę z 
SM”. Wydarzenie zaplano-
wano na 13 stycznia na go-
dzinę 17.00. Przed publicz-
nością zgromadzoną w Miej-
skim Domu Kultury w Czę-
stochowie wystąpią zespół 
Universe i Amelia Cierpiał. 
Koncertowi towarzyszyć bę-
dzie licytacja. 

– Tradycją stało się, że co 
roku organizujemy charyta-
tywny koncert „Kolęda do-
brych ludzi woli” – mówi Ange-
lika Radłowska, manager Fun-
dacji „Walczę z SM”. – Oprócz 
koncertu odbędzie się licytacja 
przedmiotów otrzymanych od 
darczyńców. Wystąpi zespół 
Universe i młodziutka często-
chowska wokalistka i skrzy-
paczka Amelia Cierpiał. Uzbie-
rane pieniądze przeznaczone 
zostaną na pomoc naszym 
podopiecznym – wyjaśnia An-

gelika Radłowska. 
Fundacja „Walczę z SM” po-

wstała w 2012 roku z inicjaty-
wy Zbigniewa Miśkiewicza, bę-
dącego jednocześnie jej preze-
sem i podopiecznym. Celem 
Fundacji jest kompleksowe 
wsparcie osób z SM (sclerosis 
multiple – stwardnienie roz-
siane) i innymi schorzeniami. 

Stwardnienie rozsiane to 
jedna z bardziej tajemniczych 
chorób, której przyczyny nie 
zostały do końca rozpoznane. 
Układ odpornościowy pacjenta 
atakuje własne zdrowe komór-
ki nerwowe. Zaatakowana ko-
mórka traci zdolność do prawi-
dłowego przesyłania impulsów 
nerwowych, co w konsekwen-
cji wywołuje zaburzenia ru-
chowe, wzrokowe i poznawcze. 

W Polsce choruje około 50 
tysięcy osób, na świecie 2,5 
mln. Częściej zapadają na nią 
kobiety w wieku od 20 do 40 
lat. Co druga, osoba porusza-
jąca się na wózku inwalidzkim, 
choruje na SM.

ek                            
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Siatkarki Klubu Sportowego Czę-
stochowianka trzykrotnie w swojej 
historii grały w I lidze. Było to jed-
nak dawno, jeszcze w latach 60.  
I znów pojawiła się szansa, aby na-
sze zawodniczki znalazły się w gro-
nie najlepszych w kraju, bo dziś 
doskonale radzą sobie w rozgryw-
kach II ligi. Ale to nie jedyna dobra 
wiadomość. Klub pozyskał nowego 
sponsora strategicznego – Galerię 
Jurajską.

O obecnej sytuacji klubu, nadziejach 
i celach Częstochowianki rozmawiamy 
z Romanem Bugajczykiem, dyrekto-
rem Galerii Jurajskiej i Grzegorzem 
Kurkiem, prezesem KS Częstocho-
wianka.

Dlaczego zdecydowaliście się na sponso-
ring sportowy? Pytanie oklepane, ale 
trudno od niego uciec.

Roman Bugajczyk – Galeria Jurajska 
wrosła w Częstochowę, stałą się zna-
czącym podmiotem na rynku gospo-
darczym miasta. Nadszedł więc czas, 
abyśmy wsparli projekt bliski miesz-
kańcom, również w innej dziedzinie niż 
handel i związanych z nim sferach 
działalności (targi, eventy, koncerty), 
które stanowią podstawę naszej pracy. 
Faktem jest, że historia Częstocho-
wianki jest długa, jej tradycje sięgają 
lat trzydziestych minionego wieku (9 
maja 1936 r. przyjmuje się za datę po-
wstania klubu – przyp. red.), ale brak 
w jej historii spektakularnych sukce-
sów. Mnie jednak najbardziej interesu-
je tu i teraz oraz przyszłość, a także po-
tencjał, jakim dysponuje klub, aby te 
sukcesy wywalczyć. Nie lubię stać w 
miejscu, zawsze jasno wyznaczam cele. 
I tak jest w tym przypadku. Cel mamy 
wyznaczony. 

To awans do I ligi!
R.B. – To nasz priorytet, jako sponso-
ra, ale także drużyny. Chcemy awanso-
wać i to jeszcze w tym sezonie. 

Słowa te ucieszą fanów siatkówki. 
To ważna deklaracja.

R.B. – Bez determinacji trudno o suk-
ces. Zawsze trzeba stawiać najwyższe 
cele. Tylko w ten sposób można wyzwa-
lać w sobie niesamowitą energię, pobu-
dzać do walki, rywalizacji, co w konse-
kwencji gwarantuje zwycięstwo. Dlatego 
też jasno i konkretnie określiliśmy na-
sze oczekiwania w  stosunku do klubu.

Dlaczego akurat wybór padł na Często-
chowiankę?

R.B. – To, że zdecydowaliśmy się wes-
przeć Częstochowiankę to zasługa 
samego klubu. Szukając sponsorów 
klubowi działacze trafili do nas i to w 
najlepszym z możliwych momentów, 
kiedy pojawiła się u nas myśl o wspar-
ciu różnych zewnętrznych inicjatyw 
sportowych. Zanim jednak doszło do 
współpracy, dokładnie „prześwie-
tliliśmy” klub. Okazało się, że Czę-
stochowianka to solidna ekipa, ale z 
kłopotami, potrzebująca wsparcia. Za-
imponowały nam młode zawodniczki, 
które – mimo problemów tak dzielnie 
walczą na parkiecie. Cieszy nas, że mo-
żemy wesprzeć właśnie żeński zespół.

Czy w umowie jest zapis na co konkretnie 
mają iść środki ze sponsoringu. O kwotę 
nie pytam, bo pewnie zasłaniając się 
tajemnicą handlową, jej Pan nie zdradzi.

R.B. – Uważam, że Zarząd Częstocho-
wianki najlepiej wie na co przeznaczyć 
pieniądze. Nie będziemy też w żaden 
sposób ingerować w sprawy szkolenio-
we. To domena trenerów.

Częstochowianka zaskakuje w tym sezo-
nie kibiców. Na plus. Siatkarki plasują się 
w czubie drugoligowej tabeli. 

Grzegorz Kurek – Przed najbliższym 
meczem ligowym z Pszczyną (w sobotę 
13 stycznia o godz. 18 w hali sportowej 
przy ul. Rejtana), a będzie to piąta run-
da rewanżowa zajmujemy 4 miejsce w 
tabeli. A byliśmy na drugiej pozycji, ale 
dość pechowa porażka w poprzedniej 
kolejce z SMS Szczyrk sprawiła, że spa-
dliśmy.
Różnice punktowe między czołówką są 
jednak niewielkie. Tak czy inaczej szan-
se na awans do ekstraklasy są duże. Co 
prawda do końca rozgrywek dość dale-
ko (w drugiej lidze drużyny grają w czte-
rech grupach, a o awansie zadecydują 
baraże), ale trzeba uczciwie przyznać, 
że stajemy przed dużą szansą, której 
nie chcemy zmarnować. Zwłaszcza te-
raz, gdy wreszcie pojawił się sponsor 
strategiczny, co pozwala nam optymi-
stycznie patrzeć w przyszłość. 

To, że klub borykał się z kłopotami nie 
było tajemnicą...

G.K. – Trzon naszego budżetu stano-
wi docelowa dotacja z Urzędu Miasta 
(pieniądze przeznaczone są na dofi-
nansowanie rozgrywek ligowych oraz 
na szkolenie dzieci i młodzieży). Resz-
ta budżetu pochodzi od sponsorów, 
którymi są z reguły małe firmy. Teraz 
jednak pozyskaliśmy sponsora strate-
gicznego – Galerię Jurajską, miejsce 
znane chyba wszystkim mieszkańcom 

Częstochowy. To dla nas niesamowita 
sprawa, cieszyliśmy się jak małe dzie-
ci. Wiemy jednak, że pomoc finanso-
wa wiąże się z określonymi zadaniami. 
Strategiczny sponsor postawił sprawę 
jasno. Interesuje go awans do I ligi i to 
w tym sezonie. 

Sponsoring sportowy to nowe doświad-
czenie dla Galerii Jurajskiej. Ale również 
Pana prezesowanie ma krótką historię, 
rozpoczęło się w czerwcu ubiegłego roku.

G.K. – Pan Roman Bugajczyk, dyrektor 
Galerii Jurajskiej to osoba konkretna, 
z dużą charyzmą. Wie czego chce. Roz-
winął w ostatnich latach mocno Galerię 
Jurajską, czyniąc z niej lidera w mieście 
i regionie. Mamy nadzieję, że współpra-
ca będzie owocna dla obu stron.

Przedstawmy zawodniczki, które budują 
oblicze klubu...

G.K. – Nasza podstawowa kadra liczy 
15 siatkarek. To: Wiesława Siuda, An-
gela Mroczek, Justyna Zych, Zuzan-
na Lipińska, Patrycja Rygalik, Bianka 
Fudali, Monika Warczygłowa, Klaudia 
Hajduk, Agata Sobczak, Agnieszka Ku-
rek, Justyna Kasprzyk, Natalia Kupiec, 
Justyna Sagan, Michalina Fujarska, 
Anna Łuszczyk.
Pierwsza siódemka tworzy trzon druży-
ny. Nad formą czuwają dwie znakomite 
trenerki: Anita Krzyczmonik i Urszu-
la Szynkiel-Jędrys. Dodam, że więk-
szość naszych siatkarek (chyba nawet 
90 procent) to studentki. To rozsądne, 
pełne temperamentu, humoru i na do-
datek urodziwe dziewczęta. Umiejętnie 
łączą naukę ze sportem, chociaż w ich 
przypadku wcale nie jest to łatwą spra-

wą. Treningi odbywają się 4 razy w ty-
godniu, we wtorki, czwartki i piątki (na 
sali), a teraz dodatkowo jeszcze w ponie-
działki (na siłowni, która dostępna jest 
dzięki Galerii Jurajskiej), w weekendy 
rozgrywane są natomiast mecze ligowe. 
Niewiele więc pozostaje czasu na inne 
przyjemności. Celowe mówię inne, bo 
sport – siatkówka, choć wymaga tak 
wiele zaangażowania sprawia naszym 
kadrowiczkom dużo przyjemności i ra-
dości, jest ich pasją, sposobem na życie. 

Ale nie zapominacie o narybku, przyszłych 
gwiazdach Częstochowianki...

G.K. –  To dla nas bardzo ważna spra-
wa. Obecnie w różnych grupach dzie-
cięco-młodzieżowych ćwiczy około 90 
dziewczynek. Mamy młodziczki, kade-
tki, różne grupy kinderek. To właśnie u 
nas rozpoczynają swoją wielką przygo-
dę ze sportem. To cieszy, choć z dru-
giej strony martwi mnie, że nie ma w 
Częstochowie zbyt wiele propozycji dla 
dziewcząt, jeśli chodzi o gry zespołowe. 
Warto to zmienić, bo gra w drużynie to 
coś innego niż występ indywidualny – 
uczy współpracy, koleżeństwa, elimi-
nuje egoizm, a sukces zależy od całego 
zespołu. Nasze seniorki tworzą zgrany 
kolektyw. Dziewczęta wiedzą, że mogą 
na siebie liczyć nie tylko na boisku.  
Uczennice z klas I-VI szkoły podsta-
wowej zainteresowane grą w siatkówkę 
zapraszamy do naszego klubu.

Patronat medialny nad siatkarkami 
KS Częstochowianka objęła redakcja 
„Życia Częstochowy i Powiatu”. 

Rozmawiał Dariusz Fiuty

Inwestycja w sport

Galeria Jurajska sponsorem Częstochowianki

Dyrektor Galerii Jurajskiej Roman Bugajczyk (z prawej) i prezes KS Częstochowianka Grzegorz Kurek Drużyna siatkarek KS Częstochowianka
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEDYCYNA

WAGI

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego i 
trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego typu, 
montaż anten telewizyjnych i satelitarnych. 
Dojazd do klienta. Gwarancja na wykonane 
usługi. Tel. 34 362 14 42, 608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne ZATRUDNI 
pielęgniarki w Częstochowie.Tel. 508 321 688 

ZGUBY

8 grudnia naprzeciwko Politechniki zgubiłem 
emeryturę 1100 zł. Łaskawego znalazcę 

proszę o kontakt tel. 34 324 05 52  
(prosić Lucjana) – znaleźne.

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

— WY NAJMĘ —
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

SPRZEDAM
— ELEKTRONIKA —

n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, czarny, 
etui, ładowarka, 1,5-letni. Stan b. dobry. Cena 
380 zł. Tel. 603 664 249

— 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

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe 
granatowe dla pieska średniej wielkości; 
2) smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę 
na karmę; 4) bidon turystyczny na wodę 
z poidełkiem. Dodatkowo oddam GRATIS 
siedzisko używane. Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta z 
frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14 cm, 15 cm 
(dwie pary). Klocki „Lego” komplet, warsztat 
drewniany tkacki (mały) – zabytek. Szeleczki 
dla kotka (czerwone). Tel. 504 563 612

USŁUGI

OGŁOSZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 
3/2017 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Wspierania 
Młodzieży Wokalnie Utalentowanej z dnia 16.11.2017 r. w sprawie 
postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji oraz postanowienia Sądu 
Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 29.12.2017 r. sygnatura sprawy: CZ.XVII 
NS-REJ.KRS/012289/17/550 – wszczęta została likwidacja 
Stowarzyszenia Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej 
z siedzibą w Częstochowie ul. Gajcego 4/79. 

Adres dla korespondencji jak wyżej.

Likwidatorem Stowarzyszenia zostali: Stanisław Zieliński i Robert Balik.

Czas do składania ewentualnych roszczeń – do 26.01.2018



W Sejmie

O elektromobilności i paliwach
alternatywnych

W Sejmie odbyło się pierw-
sze czytanie rządowego pro-
jektu ustawy o elektromobil-
ności i paliwach alternatyw-
nych. Ma on przyczynić się 
do tego, że Polacy chętniej 
zaczną korzystać z innowa-
cyjnych form transportu. 

Projekt ustawy proponuje re-
gulacje, których celem będzie 
stymulowanie rozwoju elektro-
mobilności w Polsce oraz zasto-
sowanie w transporcie paliw al-
ternatywnych, czyli głównie gazu 
ziemnego: skroplonego (LNG) i 
sprężonego (CNG) oraz energii 
elektrycznej. 

Projekt ustawy zakłada budo-
wę sieci bazowej infrastruktury 
dla paliw alternatywnych w aglo-
meracjach miejskich, na obsza-
rach gęsto zaludnionych oraz 
wzdłuż dróg należących do tran-
seuropejskich korytarzy trans-
portowych. Rozbudowa sieci ba-
zowej ma pozwolić na swobodne 
przemieszczanie się samochodów 
wykorzystujących paliwa alter-

natywne – bez obawy braku moż-
liwości doładowania. Planuje się, 
że do końca 2020 r. sieć bazową 
stworzy 6 tys. punktów ładowa-
nia energią elektryczną o  nor-
malnej mocy i 400 punktów łado-
wania energią elektryczną o dużej 
mocy oraz 70  punktów tankowa-
nia CNG rozmieszczonych w  32 
aglomeracjach miejskich i na ob-
szarach gęsto zaludnionych.

Pierwszy etap rozwoju stacji 
ładowania energią elektryczną 
ma przypaść na lata 2018 i  
2019. Infrastruktura w  tym 
okresie powinna rozwijać się na 
zasadach rynkowych, z  dofinan-
sowaniem ze środków publicz-
nych. Jeśli do końca 2019 r. nie 
zostanie osiągnięta liczba stacji 
ładowania w gminach spełniają-
cych warunki określone w  usta-
wie, to wtedy gmina będzie mu-
siała opracować plan rozwoju 
brakującej infrastruktury do ła-
dowania pojazdów, a  za budowę 
na jej obszarze brakujących sta-
cji ładowania będzie odpowiadał 
operator systemu dystrybucyj-

nego elektroenergetycznego.
Z kolei operator systemu dys-

trybucyjnego gazowego będzie 
musiał przygotować program 
budowy stacji gazu ziemnego 
oraz przedsięwzięć dotyczących 
modernizacji i  rozbudowy oraz 
przyłączenia tych stacji do sieci. 
Operator ten będzie również mu-
siał wybudować stacje gazu 
ziemnego wskazane w programie 
budowy. Program ten ma być 
sporządzony wyłącznie dla gmi-
ny, której liczba mieszkańców 
wynosi co najmniej 100 tys., i  w 
której zarejestrowano co naj-
mniej 60 tys. pojazdów samo-
chodowych, zaś 400 pojazdów 
samochodowych przypada na 

1000 mieszkańców w tej gminie.
Zgodnie z projektem ustawy, 

Generalny Dyrektor Dróg Krajo-
wych i Autostrad będzie przygo-
towywał plan lokalizacji ogólno-
dostępnych stacji ładowania i 
stacji gazu ziemnego wzdłuż po-
zostających w jego zarządzie 
dróg sieci bazowej TEN-T na 
okres nie krótszy niż 5  lat.

Przewiduje się, że po wejściu 
nowych przepisów m.in.: zakup 
osobowego samochodu elek-
trycznego będzie tańszy (zosta-
nie on zwolniony z akcyzy); 
przedsiębiorstwa uzyskają moż-
liwość wyższego odpisu amorty-
zacyjnego z tytułu zużycia pojaz-
du elektrycznego; kierowca sa-

mochodu elektrycznego przez ja-
kiś czas będzie uprzywilejowany 
(chodzi o możliwość korzystania 
z  buspasów do końca 2025  r.) i  
będzie jeździł taniej (bezpłatne 
parkowanie w  strefach płatnego 
parkowania); samorządy chęt-
niej będą wybierać autobusy 
elektryczne (bo szybsza będzie 
budowa infrastruktury dla paliw 
alternatywnych); władze lokalne 
otrzymają realne narzędzie do 
walki o lepsze powietrze na swo-
im terenie (chodzi o możliwość 
ustanawiania stref czystego 
transportu). Dzięki tym rozwią-
zaniom ma poprawić się stan 
zdrowia ludzi i  środowiska.

kg
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Wykaz samochodów na dzień 10 stycznia 2018 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

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

 
99.900 zł

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

99.000 zł

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

109.500 zł netto  

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

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

 38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 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

 

9.900 zł

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

59.900 zł

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

49.900 zł

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

 39.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

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

 5.900 zł

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

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

 33.700 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

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

 
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
 

 18.900 zł

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

45.900 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

 
29.900 zł

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

 
49.800 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   67.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN XSARA PICASSO 1.6 E,  

rok prod. 2010, krajowy, I – wł.    14.900 zł
n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  

rok prod. 1998 2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E + GAZ,  

rok prod. 2010, krajowy 9.900 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2006 7.900 zł
n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 33.900 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004 12.900 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

rok prod. 2007   25.900 zł
n MERCEDES C200 2.0 D,  

rok prod. 2000   11.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E,  

rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
F-ra VAT, serwisowany 26.900 zł

n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  
rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł

n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,  
5 drzwi, przebieg 77 tys. km 29.900 zł

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2008, krajowy, I – wł., 
F-ra VAT 15.900 zł

n RENAULT CLIO 1.2 E,  
rok prod. 2013, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 21.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 28.900 zł

n RENAULT FLUENCE 1.5 D,  
rok prod. 2015, sedan, krajowy,  
I –wł., F-ra VAT 36.900 zł

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

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł

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

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004 – 06, krajowy 
 od 10.800 do 12.600 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW PASSAT 1.6 E,  
rok prod. 2003, klimatronic 10.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł
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Kolarstwo przełajowe

Najlepsi wystartują 
w Koziegłowach

W sobotę i niedzielę, 13 i 14 
stycznia po raz drugi w Kozie-
głowach odbywać się będzie 
rywalizacja w ramach 81. Mi-
strzostw Polski w Kolarstwie 
Przełajowym.

W sobotę na trasę wyjadą za-
wodnicy i zawodniczki w katego-
riach: masters, cyklosport a tak-
że najmłodsi – żacy, żakinie, 
młodzicy i młodziczki. W niedzie-
lę ścigać się będą zawodnicy i za-
wodniczki i z kategorii: junior 
młodszy, juniorka młodsza, ju-
nior, juniorka, elita kobiet open i 
elita mężczyzn open. W medalo-
wej rywalizacji klasyfikowani bę-
dą osobno jeszcze orlicy i orlicz-
ki, czyli zawodnicy i zawodniczki 
do lat 23.

Gospodarze wiążą najwięk-
sze nadzieje z występem Jaku-
ba Musialika. Startujący w ka-
tegorii junior młodszy zawodnik 

odnosi w tym sezonie najwięk-
sze sukcesy w swym życiu. 
Ośmiokrotnie wygrywał już w 
nim zawody Pucharu Polski. 
Bardzo dobrze radzi sobie w ka-
tegorii juniorka młodsza Ewa 
Miłek, która jest także kandy-
datką do medalu. Młodzicy wal-
czyć będą o Naramiennik Preze-
sa PZKol. W tej rywalizacje du-
że szanse na stanięcie na po-
dium ma zawodnik Błękitnych 
Bartosz Oleksiak. Szansę na 
medal ma także Kajetan Wąso-
wicz reprezentujący w kategorii 
młodzik Mexllera Kolejarz Jura 
Częstochowa. W kobietach 
open powalczy jego klubowa 
koleżanka Martyna Klekot, a w 
młodziczkach Marta Marek.

W elicie mężczyzn zdecydowa-
nym faworytem jest Marek Kon-
wa. Jeśli tylko sprzęt go nie za-
wiedzie, powinien zdobyć złoty 
medal. Największe szanse na po-

walczenie z nim mają: Bartosz 
Mikler, Adam Żuber, Mariusz Gil 
i Patryk Kostecki. W elicie kobiet 
rywalizacja o zloty medal powin-
na rozegrać się pomiędzy: Bar-
barą Borowiecką, Patrycją Lor-
kowską, Brygidą Piersiak i Kingą 
Kalembkiewicz.

Trasa, na której odbędą się 
Mistrzostwa Polski, została przed 
listopadowym Super Pucharem 
Polski w Koziegłowach nieco 
zmodyfikowana. Pojawiły się na 
niej m.in. dodatkowe wzniesie-
nia, które wymagają od zawodni-
ków sporego wysiłku. Zawody 
rozegrane zostaną w bezpośred-
nim sąsiedztwie trasy DK 1. 
Uczestnicy Mistrzostw Polski 
ścigać się będą w terenie w są-
siedztwie kompleksu sportowego 
Orlik, po asfaltowych ulicach 
Osiedla Zamkowego oraz na bło-
niach obok osiedla.
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Siatkówka
W sobotę grają AZS i Norwid

W sobotę, 13 stycznia AZS 
i Norwid powalczą o ligowe 
punkty w Częstochowie. Dru-
żyna Krzysztofa Stelmacha 
zagra z TSV Sanok, a ekipa 
Radosława Panasa zmierzy się 
z Krispolem Września.

Faworytem sobotniego me-
czu w Hali Sportowej Często-
chowa będzie miejscowy AZS, 
który po 15. kolejkach z do-
robkiem 32 punktów jest wice-
liderem I ligi. Jego rywalem bę-
dzie obecnie ósmy TSV Sanok. 
Warto dodać, że częstochowia-
nie będą mieć okazję do re-

wanżu za zeszłoroczną poraż-
kę (1:3).  

Z pewnością trudniejsze zada-
nie czeka siatkarzy Norwida, 
którzy zagrają z trzecim w tabeli 
Krispolem Września. W pierw-
szej rundzie częstochowianie 
przegrali z tą drużyną 1:3. W re-
wanżu nie stoją na straconej po-
zycji, ale o zwycięstwo będzie 
piekielnie ciężko.  

Mecz w hali sportowej przy ul. 
Jasnogórskiej zaplanowano na 
godz. 16. Dwie godziny później 
rozpocznie się mecz AZS w Hali 
Sportowej Częstochowa.  

KR

Dla zdrowia i dla dzieci

Charytatywny bieg 
karnawałowy…

Aktywność i cel cha-
rytatywny, to były naj-
ważniejsze cele organi-
zatorów i uczestników 
mierzących się z trud-
ną nawierzchnią ścież-
ki jurajskiej podczas 
biegu karnawałowego.

W ubiegłą niedzielę 7 
stycznia odbyła się kolej-
na impreza biegowa or-
ganizowana przez Sto-
warzyszenie MIASTO 
SPORTU, CHRONO-
SPORTS sp. z o.o., oraz 
Gminny OSiR w Olszty-
nie w miejscu, gdzie 
swój początek ma ścieżka rowe-
rowo-rolkowa na końcu ulicy 
Bugajskiej w Częstochowie, kie-
runek Olsztyn, Janów. To popu-
larne miejsce dla ludzi aktyw-
nych, wielu biegaczy, rowerzy-
stów, spędza tam długie godziny 
na treningach.

Tym razem spotkaliśmy się 
w szczytnym celu. 10 zł. z każdej 
opłaty startowej przeznaczone zo-
stało na zakup wyposażenia dla:  
Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Blachowni, Domu dla 
dzieci „Skałka” i Domu dla dzieci 
„Sosenka”. Nie dziwi więc fakt, że 
frekwencja wyniosła prawie 250 
uczestników. Można było wybrać 
3 dystanse, podczas których na-
stępowało sprawdzenie swoich 
sportowych możliwości, 5 km, 10 
km, 15 km. Wszyscy uczestnicy 
to amatorzy, ale wykręcone czasy 
i walka do ostatnich metrów nie 
była amatorska. Pot, deszczowa 
chłodna pogoda, błoto i śliskie 

podłoże. Z tym wszystkim musie-
li zmierzyć się uczestnicy i orga-
nizatorzy. Jedni i drudzy zasłuży-
li na pamiątkowe medale. A me-
dale były karnawałowe, bo przy-
pominały maskę karnawałową, 
zresztą prawdziwa maska karna-
wałowa była wygraną w każdym 
z miejsc na podium biegu. 

Dla większości biegaczy sezon 
biegowy jeszcze dobrze się nie roz-
począł, ale wielu organizatorów 
biegów, próbuje zachęcić ludzi ak-
tywnych do coraz wcześniejszego 
udziału w biegach. Nie stanowi to 
problemu, bo każdy pretekst jest 
dobry by założyć buty, bluzy swo-
ich klubowych teamów i stanąć 
na linii startu. Wśród uczestników 
byli redakcyjni przedstawiciele 
Życia Częstochowy.

Zwycięscy w poszczególnych 
biegach:

Dystans 5 km mężczyźni: Ka-
rol Grabowski CKS Budowlani 
Częstochowa, Dominik Klimek 

CKS Budowlani Często-
chowa, Krzysztof Mazur 
City Cross Częstochowa. 
5 km kobiety: Agniesz-
ka Czyżewska NGB Kło-
buck, Rozalia Pająk Ka-
linowski Team, Tatiana 
Geletugha Zabiegani 
Częstochowa.
Dystans 10 km męż-
czyźni: Grzegorz Doro-
bisz Zabiegaj z Żarkami, 
Adrian Lampa z Często-
chowy, Michał Kiecon 
Ustroń Mountain Team. 
10 km kobiety: Aneta 
Świtaj Aktywna Ekipa 
Calypso Częstochowa, 

Agnieszka Jeż z Lelowa, Patry-
cja Brzozowska Życie Często-
chowy Team.

Dystans 15 km mężczyźni:  
Zbigniew Kalinowski Kalinow-
ski Team, Mikołaj Kawelczyk 
Życie Częstochowy Team, Piotr 
Nowak z Łobodna. 15 km ko-
biety: Ewa Brych-Pająk JKLA  
Jawor Jaworzno, Aneta Kulej 
z Wręczycy Małej, Agnieszka 
Gorzyńska.

Życie Częstochowy Team 
reprezentowali:

Bartłomiej Szajer-Mazur  5 km – 
43 msc. open.

Patrycja Brzozowska 10 km – 3 
msc. open kobiet.

Przemysław Dubiński 10 km – 
35 msc. open.

Mikołaj Kawelczyk 15 km – 2 
msc. open mężczyzn.

Dominik Haładus 15 km – 11 
msc. open.

BM

Piłka nożna

Białoruski obrońca w Rakowie

Cechujący się bardzo dobry-
mi warunkami fizycznymi bia-
łoruski obrońca Artem Rakh-
manov podpisał we wtorek, 9 
stycznia kontrakt z często-
chowskim Rakowem

27-letni Białorusin, który ma 
aż 195 cm wzrostu, może wystę-
pować na środku obrony. Już 
w grudniu   Rakhmanov był te-
stowany w Częstochowie.  – Szu-
kaliśmy zawodnika na środek 
defensywy. Kłopoty ze zdrowiem 
ma Lukas Duriska i chcieliśmy 
wzmocnić rywalizację właśnie 
w tej formacji. Rakhmanov przy-
jechał do nas by wziąć udział 

w treningach, a z jego postawy 
nie krył zadowolenia trener Ma-
rek Papszun – mówi prezes Ra-
kowa Janusz Żyła.

Kontrakt zawodnika z czę-
stochowskim klubem będzie 
obowiązywał do końca obecne-
go sezonu. Istnieje jednak moż-
liwość przedłużenia go o kolej-
ne trzy lata.  

Białorusin reprezentował 
ostatnio barwy Czarnomorca 
Odessa, gdzie w ekstraklasie 
ukraińskiej zagrał w siedmiu 
spotkaniach. W przeszłości był 
również graczem między innymi 
Levadii Tallin czy FK Mińsk.

KR

Były sponsor Włókniarza nie żyje
Były sponsor Włókniarza Częstochowa – Artur Sukiennik – nie żyje. Przyczyną śmierci by-

ły problemy z sercem.
Kłopoty byłego sponsora Włókniarza ze zdrowiem zaczęły się kilka lat temu. Najpierw 

złamał nogę, później zachorował na sepsę. W ostatnim czasie natomiast przeszedł opera-
cję zastawki serca.

Artur Sukiennik przez wiele lat wspierał finansowo częstochowski Włókniarz. To za jego spra-
wą do klubu trafili Grigorij Łaguta, Emil Sajfutdinow czy Michael Jepsen Jensen. W 2013 roku 
częstochowski zespół otarł się o medale mistrzostw Polski. Była to jednak niezwykle kontrower-
syjna postać. Mimo że był tylko sponsorem, traktowano go jak prezesa i właściciela klubu.

Był związany z firmą paliwową K.J.G. Company. Jego „kariera” w częstochowskim żuż-
lu zakończyła się, gdy funkcjonariusze CBA i ABW zatrzymali sześć osób podejrzanych 
o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się tzw. praniem pieniędzy 
i oszustwami podatkowymi w zakresie obrotu paliwami. Wśród zatrzymanych był właśnie 
Artur Sukiennik, któremu postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. Na tych intere-
sach Skarb Państwa miał stracić 250 milionów złotych.

Artur Sukiennik zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek (8.01. na 9.01.) w Warszawie.  
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek (11.01.) w kościele w Mykanowie.

 kg
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Nowy rok – Nowe przepisy związane z rodzicielstwem
Wraz z nadejściem nowego roku warto pamiętać 

o zmianach przepisów, które wpływać będą na sytu-
ację rodziców. Najważniejsza zmiana dotyczy rodzi-
ców samotnie wychowujących dziecko, którzy pobiera-
ją świadczenie 500+. 

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, świad-
czenie wychowawcze na dane dziecko nie przysłu-
guje, jeżeli rodzić samotnie wychowujący dziecko 
nie ustalił na jego rzecz świadczenia alimentacyj-
nego od drugiego rodzica. Podstawą przyznania 
świadczenia jest więc tytuł wykonawczy dotyczący ali-
mentów pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez 
sąd. Ustawa przewiduje kilka wyjątków od tej regu-
lacji. Są to sytuacje, gdy:
- drugie z rodziców dziecka nie żyje; 
- ojciec dziecka jest nieznany; 
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjne-

go od drugiego z rodziców zostało oddalone; 
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobo-
wiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimen- tacyjnego na rzecz tego dziecka

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, znajduje 
się pod opieką naprzemienną obojga rodziców 
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających 
się okresach. 
Zgodnie z rządowym uzasadnieniem, zmiana ma 

ukrócić sytuacje, w których osoby nie będące małżeń-
stwem, ale wychowujące wspólnie dziecko składały 
oświadczenia o samotnym rodzicielstwie po to, aby za-
robki drugiego rodzica nie były wliczane do dochodu. 

Inne zmiany dotyczą organizacji obsługi świadcze-
nia 500+ w zakresie koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego, czyli w sytuacji, w których świad-
czenie wychowawcze przysługuje rodzicom w więcej 
niż jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej. 
Sprawy, które dotychczas załatwiane były przez 
marszałków województw w Regionalnych Ośrod-

kach Polityki Społecznej, będą po 1 stycznia 2018 
r. rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie i to bez-
pośrednio z urzędami wojewódzkimi należy się 
kontaktować w tych sprawach. Przykładem takiej 
sprawy jest np. rozpatrywanie wniosku o przyznanie 
500 zł na dziecko w sytuacji, gdy jedno z rodziców 
przebywa za granicą. W pozostałym zakresie składa 
się wnioski tak jak dotychczas.

Ponadto, po 1 stycznia 2018 r. powiększyła się 
grupa rodzin uprawnionych do skorzystania z Kar-
ty Dużej Rodziny. Dotychczas o wydanie karty mogli 
się ubiegać rodzice posiadający na swoim utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat. Od 
początku nowego roku do korzystania z karty upraw-
nieni będą rodzice posiadający również dorosłe dzieci, 
niezależnie od tego w jakim są wieku. Zmiana ma 
w zamyśle wynagrodzić rodzicom trud włożony 
w wychowanie co najmniej trójki dzieci.

Zmienia się również ustawa o opiece nad dzieć-
mi w wieku do lat 3. Zmiany mają na celu zwiększe-
nie liczby miejsc w żłobkach. Najważniejsze zmiany 
to m.in. zwiększenie liczby podmiotów, które mogą pro-
wadzić żłobek. Po zmianach mogą to robić np. instytu-
cje państwowe, które zapewnią w ten sposób miejsca 
w żłobku dla dzieci sowich pracowników. Inna zmiana 
dotyczy warunków lokalowych, w których można bę-
dzie prowadzić żłobek. Przed 1 stycznia 2018 r. żłobek 
musiał składać się co najmniej z dwóch pomieszczeń, 
w których przebywają dzieci. Obecnie, podobnie jak 
w klubie dziecięcym, wystarczy jedno pomieszcze-
nie. Możliwe będzie również prowadzenie żłobka 
w jednym budynku wraz z przedszkolem. Wcześniej 
obowiązujące przepisy nie regulowały tej kwestii, więc 
pozostawała ona sporna. Podobnie rzecz miała się 
z działaniem rady rodziców w żłobku. Nowelizacja 
ustawy wprost przewiduje, że w żłobkach będzie moż-
na organizować rady rodziców, co spotkało się z pozy-

tywnym przyjęciem ze strony rodziców, którzy będą 
mogli mieć większy wpływ na funkcjonowanie żłobka.

Na sytuację rodziców, którzy są przedsiębiorcami 
wpłynąć może zmiana w organizacji przekazywania skła-
dek do ZUS. Dotychczas przedsiębiorcy przekazywali 
składki na kilka odrębnych kont: na ubezpieczenie eme-
rytalne, osobno zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powodo-
wało to, że nawet jeśli ktoś nie opłacał jednej ze składek 
np. emerytalnej, a opłacał pozostałe, to był uprawiony do 
pobierania zasiłków np. chorobowego lub macierzyńskie-
go. Po 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą przeka-
zywać całość składki na jedno wspólne konto, a to 
ZUS będzie rozdzielał pieniądze na poszczególne 
fundusze. Pieniądze poszczególnych przedsiębiorców 
mają trafiać w pierwszej kolejności do tych funduszy, 
gdzie przedsiębiorący ci są zadłużeni. W rezultacie 
część przedsiębiorców może zostać pozbawionych 
prawa do zasiłku chorobowego, lub w przypadku 
matek – macierzyńskiego, ponieważ jeśli mieli zadłuże-
nie np. na swoim koncie emerytalnym to cała opłacana 
przez nich składka będzie trafiać właśnie tam. 

Aplikant adwokacka Justyna Gumuła-Kędracka  
     z Kancelarii Adwokackiej  

adwokat Moniki Wypych                                                                Aplikant adwokacki Justyna Gumuła-Kędracka

Adwokat Monika Wypych
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3719; 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. 

192; serial TVP
10:15 Dr Quinn; seria III, 

odc. 1; USA (1994)
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 19; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Polskie domy drewniane 
- mieszkaj w zgodzie z 
naturą

12:55 Natura w Jedynce – 
Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt. 
Ptaki; serial dokum.; 
Francja (2015)

14:00 Elif; odc. 172; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
15:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

7; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

45; serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3720; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3241; 

telenowela TVP

18:35 Nieznane serce odc. 
2/4; film obyczajowy; 
Niemcy (2014)

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
21:25 Weekendowy Hit 

Jedynki – Arsene Lupin; 
film sensacyjny; Francja, 
Hiszpania, Włochy (2004)

23:45 Zła krew; thriller; USA 
(2014)

01:20 Straszny film 4; 
komedia; USA (2006)

02:50 Notacje – Stanisław 
Szatkowski. Niczego nie 
żałowałem; cykl dokum.

05:55 Rodzinka.pl; odc. 218; 
serial komediowy TVP

06:30 Podróże z historią; 
odc. 48 Śląsk 
nieoczywisty; cykl dokum.; 
Polska (2017)

07:05 M jak miłość; odc. 204
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama
10:55 Barwy szczęścia; odc. 

1779; serial TVP
11:35 Na dobre i na złe; odc. 

517; serial TVP
12:40 Tylko z Tobą; odc. 62; 

serial Turcja (2015)
13:35 Na sygnale; odc. 118; 

serial fabularyzowany TVP
14:05 Anna Dymna - 

spotkajmy się
14:40 Rodzinka.pl; odc. 211 

„Dominujesz nad 
facetami” sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:15 Tygrysy Europy; odc. 
5/11 - Interview; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 112 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
26; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

11; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

13/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1779; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1780; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Asterix na 
olimpiadzie; komedia; 
Belgia, Francja, Hiszpania, 
Niemcy (2008)

22:50 Jutro będzie futro 2; 
USA (2015); reż.:Steve 
Pink; wyk.: Rob Corddry,  
Clark Duke,  Craig 
Robinson,  Kellee Stewart

00:30 The Good Doctor; odc. 
5; serial obyczajowy; USA 
(2017)

01:25 Jedyna szansa; odc. 5; 
serial; Francja (2015)

02:30 Rani; odc. 1 Bękartka; 
serial kostiumowy; Francja 
(2011)

03:35 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

04:10 Koło fortuny; odc. 36 
ed. 3; teleturniej

04:45 DISCOPOLAND (2); 
program rozrywkowy

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (596); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (101); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (588); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (209); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (402); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2608); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (648); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (92); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (80); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2609); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (458); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego rodziny, 
a także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:10 Jak rozpętałem II 
wojnę światową: Za 
bronią (2/3); komedia, 
Polska 1969. Franek Dolas 
zostaje wcielony do Legii 
Cudzoziemskiej. Ze 
względu na nieznajomość 
francuskiego zostaje 
kucharzem. Po 
perypetiach Franek trafia 
do obozu...

21:50 Spider-Man 2; film 
przygodowy, USA 2004. 
Superbohater staje tym 
razem do walki z 
Doktorem Octopusem.

0:40 Pożegnanie z 
niewinnością; dramat 
obyczajowy, USA 2010. 
Dramat nastolatki, która 
pada ofiarą pedofila. Wraz 
z nią piekło przechodzi jej 
rodzina.

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5188) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2163) - magazyn, Polska 
10:55 Ukryta prawda (525) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (267) - 

program
13:00 19 + (155/165) - 

program
13:30 19 + (156/165) - 

program
14:00 Szpital (411) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 7 

(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (268) - 
program

17:00 Ukryta prawda (526) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (412) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5189) - 

program 
20:00 Harry Potter i komnata 

tajemnic - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2002. Młody 
czarodziej Harry Potter 
(Daniel Radcliffe) i jego 
przyjaciele, Ron (Rupert 
Grint) i Hermiona (Emma 
Watson), rozpoczynają 
drugi rok nauki w 
Hogwarcie, słynnej szkole 
magii. Wraz z początkiem 
roku w szkole zaczynają 
dziać się straszne i 
tajemnicze rzeczy…

23:20 Nietykalni - film 
sensacyjny, USA 1987. 
Chicago, lata dwudzieste 
XX wieku. Prohibicja 
sprawia, że nielegalnie 
sprowadzany alkohol staję 
się podstawowym źródłem 
dochodów licznych 
organizacji 
przestępczych…

01:45 Życie bez wstydu 5 
(4/12) - reality show. W 
kolejnej, piątej już serii 
„Życia bez wstydu”, 
lekarze z Kliniki Ambroziak 
ponownie staną przed 
niezwykle 
skomplikowanymi 
wyzwaniami medycznymi

02:45 MasterChef 6 (5/14) - 
program rozrywkowy  

04:10 Moc Magii(TVN noc) 
(11/50) - program

05:15 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 8

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. 16

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 20

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 9

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 67

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 38

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 39

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 9

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

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

21:50 Superfast!; komedia,  
2015. Policjant Lucas 
White przenika do 
działającego w Los 
Angeles gangu Vina 
Serento, który specjalizuje 
się w nielegalnych 
wyścigach 
samochodowych…

23:55 Krzyk 2; horror, USA 
1997

02:20 Przypadki Cezarego 
P.; serial fabularny, Polska 
2015; odc. 11

02:50 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1986

03:25 Allo Allo!; serial
03:50 Ale numer!; Polska
04:15 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:40 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 50; serial TVP

06:15 Noce i dnie; odc. 
12/12 - A potem nastąpi 
noc; serial TVP

07:20 Na sygnale; odc. 114 
„Dziecko”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 115 
„Kara”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
713; serial TVP

09:20 Komisariat; odc. 11 
Gdzie jest mama?; serial 
TVP

09:50 Komisariat; odc. 12 
Gwiazda; serial TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 201 
„Upiorne urodziny” sezon 
10; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 202 
„Suknia teściowej?” sezon 
10; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 128 - 
Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 129 - 
Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
106 - Sztuka dojrzewania; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
107 - Czarna wdowa; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
655 - „Kocha, lubi, 
szanuje...”; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 115 
„Kara”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 130 - 
Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 1 - 
Spadek  49’; serial 
obyczajowy TVP; Polska 
(2006); reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Cezary Żak, 
Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

18:45 Rodzinka.pl; odc. 203 
„Daj żonie palec...!” sezon 
10; serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
108 - Obrączka; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 232; serial; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 2; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 3; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
109; serial TVP

00:25 Ojciec Mateusz; odc. 
231 - Dobry mąż ; serial 
kryminalny TVP

01:20 Krew z krwi 2; odc. 
8/10; serial TVP

02:15 Krew z krwi 2; odc. 
9/10; serial TVP

03:15 Noce i dnie; odc. 
12/12; serial TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
713; serial TVP

05:50 Familiada; odc. 2365 
odcinek specjalny

06:30 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów – Krystyna 
Sienkiewicz

06:45 Okrasa łamie przepisy 
– Kozie sery w 
Ogrodzieńcu

07:25 Kraj się śmieje – 
Publiczność interaktywna 
(1)

08:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (67) - UFO

09:20 Koło fortuny; odc. 30 
ed. 3; teleturniej

09:55 Kierunek Kabaret – 
Śmiertelnie poważny 
temat; /39/

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /80/ - 
„Normalnie o tej porze” - 
Kaliber 44

11:15 Kabaretożercy (6); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Artur 
Andrus

13:10 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Moralnego Niepokoju

14:10 Familiada; odc. 2365 
odcinek specjalny

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2014 (1-3) Witamy w 
korporacji

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na kaczkę do Paryża

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (79) - 
Poganiacz słoni; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (75) Indie 
„Ulice Delhi”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 5; serial TVP

20:15 Kabaretożercy (7); 
teleturniej

21:15 Postaw na milion; 
odc. 150; teleturniej

22:15 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 2; reality 
show

23:15 Dzięki Bogu już 
weekend (19)

00:15 Koło fortuny; odc. 29 
ed. 3; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa 2013  
(1-3)

04:00 Rozrywka Retro – 
Złote płyty zespołu Dwa 
Plus Jeden; koncert

05:20 Ukryta prawda (122) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (230) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (163) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(8/23) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (227) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (228) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (505) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (164) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (404) - 
program sądowy

14:55 Szpital (231) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(12/24) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(9/23) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (229) - serial 
obyczajowy 

18:30 Brzydula (230) - serial 
obyczajowy 

19:00 Ukryta prawda (506) - 
program obyczajowy. 
Zagubiony dowód Ewelina 
(34) prowadzi z mężem 
(Adam, 35) herbaciarnię. 
Interes nie idzie najlepiej – 
ze względu na kiepską 
lokalizację firma przynosi 
straty…

20:00 Tombstone - western, 
USA 1993. Wyatt Earp 
(Kurt Russel), były 
zastępca szeryfa w Dodge 
City, przybywa do 
Tombstone w Arizonie. 
Miasteczka wyrosłego i 
szybko rozwijającego się 
wokół kopalni srebra. 
Postanawia rozpocząć 
spokojne życie rodzinne…

22:40 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…

00:45 Zabójcza broń (13/18) 
- serial, USA 

01:45 Nie z tego świata 
(16/22) - serial, USA  

02:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(11/50) - program 

04:55 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

05:40 Wiem, co kupuję 
(2/12) - program

06:10 Oszczędne zakupy 2 
(4/6) - serial, Wielka 
Brytania

07:25 Ugotowani 10 (1/12) - 
program

08:25 Sekrety lekarzy 3 
(4/12) - reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (10/13) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (12/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (5/13) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 9 
(6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Ostre cięcie 4 (6/12) - 
program

13:35 Kobieta na krańcu 
świata 9 (9) - program

14:00 W czym do ślubu? 
(1/10) - reality show

14:30 W czym do ślubu? 
(5/10) - reality show

15:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (2/12) - reality 
show

15:45 Wybory Mini Miss - 
dokument

17:10 Pani Gadżet EXTRA 3 
- magazyn

17:55 Ugotowani 10 (2/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

18:55 Afera fryzjera 5 (3/12) 
- program rozrywkowy

19:40 Kuchenne rewolucje 
10 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:40 Jak zachować 
zdrowie?

21:45 Magia Y (2/7) - 
program rozrywkowy

22:30 Sekrety lekarzy 3 
(5/12) - reality show

23:30 Oddać dziecko 2 
(2/12) - program 
dokumentalny

00:30 Zapytaj lekarza 
(11/12) - serial, Australia

01:10 Prawda z DNA (1/8) - 
program obyczajowy

01:40 Prawda z DNA (2/8) - 
program obyczajowy

02:10 W roli głównej – Anja 
Rubik (2/6) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Agnieszka Grochowska 
(4/8) - talk show

03:00 W roli głównej – 
Cezary Pazura (2/6) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

07:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 1/2F (1)

08:55 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - 1/2F (2)

10:55 Gwiazdy tenisa
11:30 Hokej na lodzie - PHL, 

30.kolejka: TatrySki 
Podhale Nowy Targ - Orlik 
Opole

13:35 Wielkie walki 
bokserskie

14:40 Megafights
16:20 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Sydney - 1/2F (2)
17:55 Piłka ręczna mężczyzn 

- Eliminacje MŚ 2019: 
Polska - Kosowo (studio)

18:10 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Polska - Kosowo

20:10 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Cypr (studio)

20:25 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Cypr

22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 
Szwecja - Islandia

00:30 Hokej na lodzie - NHL: 
skróty

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (31): Columbus 
Blue Jackets - Vancouver 
Canucks

07:00 Narciarski weekend
07:05 Kwadrans w ogrodzie
07:25 Narciarski weekend
08:05 Przerwana Misja; film 

dokum.; Polska (2017)
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1031
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Mój pies i inne zwierzaki
12:20 Pogoda na narty
12:30 Ja zostaję 2; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Mój zwierzyniec; odc. 

14; magazyn
14:15 Przerwana Misja; film 

dokum.; Polska (2017)
15:15 Pogoda na narty
15:35 Diagnoza zdrowia – 

Zwyrodnienie plamki 
związane z wiekiem(AMD), 
nowoczesne laserowe 
leczenie 2/10; magazyn

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 Dojrzalsi; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
19:15 Schlesien Journal
20:01 Zasmakuj w 

Sienkiewiczu
20:25 Narciarski weekend
20:30 Dokument w obiektywie
20:45 Narciarski weekend
20:55 POGODA
21:00 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do 
archiwum TVP; magazyn 
historyczny

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 Przerwana Misja; film 

dokum.; Polska (2017)
00:40 Diagnoza zdrowia – 

Zwyrodnienie plamki 
związane z wiekiem(AMD), 
nowoczesne laserowe 
leczenie 2/10; magazyn

01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne zwierzaki
02:20 Pogoda na narty
02:40 Przerwana Misja; film 

dokum.; Polska (2017)
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Mój zwierzyniec; odc. 

14; magazyn
04:50 POGODA na narty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1031
06:20 Reportaż
06:35 Diagnoza zdrowia – 

Zwyrodnienie plamki 
związane z wiekiem(AMD), 
nowoczesne laserowe 
leczenie 2/10; magazyn

06:50 Był taki dzień – 12 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – New 
Poland; film dokum.; 
Polska (2010)

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (88); cykl 
reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Kobiety na obcasach i 
hetman Czarniecki; cykl 
reportaży; Polska (2016)

09:15 Czas honoru; odc. 65 
serial TVP

10:00 Tajemnice, zamki i 
podziemia – Zagadka 
plebanii św. Macieja

10:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 – 
Katowice. Oddział 
„Wędrowiec”; cykl 
reportaży; Polska (2017)

10:50 Podróże z historią; odc. 
45; cykl dokum.

11:25 Taśmy bezpieki – 
Obchody rocznicy 
wybuchu II WŚ

12:00 Nieznana Białoruś. – 
Siewca; cykl dokum.; 
Polska (2014)

13:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych – Pomniki 
historii – Kazimierz Dolny; 
reportaż

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ciąg dalszy 
nastąpił

13:40 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica berlińskiego 
bunkra; cz. 1-2; cykl 
dokum.

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Żukow; cykl 
dokum.

15:15 Odkryć tajemnicę; 6/6; 
serial dokum.; Wielka 
Brytania (2014)

16:15 Historia Polski – Bitwa 
pod Warną; film dokum.; 
Polska (1979)

17:20 Goniec historyczny 
IPN; magazyn

17:45 Czas honoru; odc. 66 
„WEZWANIE”; serial TVP

18:35 Szlakiem miejsc 
niezwykłych – Pomniki 
historii – Wrocław; 
reportaż

18:50 Sensacje XX wieku – 
Pucz Janajewa; cz. 1-2; 
cykl dokum.

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; magazyn

20:30 Pacyfik w ogniu; odc. 
2/3; Niemcy (2015)

21:35 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas.; odc. 2/4; 
serial; Polska (2013)

22:35 Nadzy wśród wilków; 
dramat; Niemcy (2015)

00:30 Ośmiornica; s. 7 odc. 
8/12; serial; Włochy (1984)

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (88); cykl 
reportaży

02:20 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas.; odc. 2/4; 
serial; Polska (2013)

03:15 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia lidera 
zespołu młodzieżowego w 
Petersburgu; reportaż

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
ćwierćfinałowy

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

10:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Chemik Police - 
Dinamo Kazań

12:10 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny kobiet

14:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
sztafetowy mężczyzn

16:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Developres 
SkyRes Rzeszów - CSM 
Volei Alba Blaj

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Cuprum Lubin - 
Espadon Szczecin

20:30 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny kobiet

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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04:00 Galeria; odc. 99; serial 
obyczajowy TVP

04:20 Klan; odc. 3237
04:45 Klan; odc. 3238
05:05 Klan; odc. 3239
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3720; teleturniej muz.
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; odc. 

298; magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie - 

extra; magazyn
08:45 Córka kapitana; odc. 

2/4; film kostiumowy; 
Włochy (2011)

09:50 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

10:25 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

10:55 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

11:25 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

12:00 Studio Raban
12:30 Fascynujący świat – 

Tajemnice ludzkiego 
ciała 1; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

13:20 Okrasa łamie przepisy 
– Kaczka z octem i 
musztardą; magazyn 
kulinarny

13:55 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Tauplitz/
Bad Mitterndorf - konkurs 
indywidualny (studio)

14:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Tauplitz/
Bad Mitterndorf - konkurs

16:50 Rajd Dakar 2018; odc. 
8; felieton

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Blondynka; serial TVP
18:25 Opole na bis
18:55 Jaka to melodia?; 

odc. 3721; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Hit na sobotę – 

Wyścig; film obyczajowy; 
USA, Niemcy (2013)

22:20 Straszny film 4; 
komedia; USA (2006)

23:55 Arsene Lupin; film 
sensacyjny; Francja, 
Hiszpania, Włochy (2004)

02:15 Zła krew; thriller; USA 
(2014)

06:05 Niedźwiedź władca 
gór; film dokumentalny; 
Polska (2012); 
reż.:Krystian Matysek

07:05 M jak miłość; odc. 
1340; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk!
11:15 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
11:45 Barwy szczęścia; odc. 

1776; serial TVP
12:15 Barwy szczęścia; odc. 

1777; serial TVP
12:50 Barwy szczęścia; odc. 

1778; serial TVP
13:20 Było... nie minęło - 

Extra (2); magazyn
14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny; odc. 113 

ed. 3; teleturniej
15:15 Rodzinka.pl; odc. 212 

„Coś za coś” sezon 11; 
serial komediowy TVP

15:50 Pierwsza randka (6)
16:50 Na dobre i na złe; odc. 

689; serial TVP
17:45 Słowo na niedzielę – 

Błogosławiona 
bezsenność

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

12; felieton
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 165
19:05 Postaw na milion; 

odc. 165; teleturniej
20:05 Voice Kids - 

Przesłuchania w ciemno 
(5); widowisko muzyczne

21:15 Voice Kids - Voice 
Kids - Przesłuchania w 
ciemno (6); widowisko 
muzyczne

22:20 Sztuka zbrodni; odc. 
1/6; serial; Francja (2016); 
reż.:Charlotte Brändström; 
wyk.:Nicolas Gob, Philippe 
Duclos, Elonore Gosset - 
Bernheim

23:25 Rani; odc. 1 Bękartka; 
serial kostiumowy; Francja 
(2011)

00:30 Szklanką po łapkach; 
komedia; USA (1996)

02:00 Jutro będzie futro 2; 
USA (2015)

03:45 Sztuka zbrodni; odc. 
1/6; serial; Francja (2016)

04:50 Koło fortuny; odc. 37 
ed. 3; teleturniej

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (19); 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 (1); 
serial animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (39); serial 
animowany

9:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (40); serial 
animowany

9:45 Przygody Kota w 
Butach (33); serial 
animowany

10:15 Ewa gotuje (286); 
magazyn kulinarny. Ewa 
Wachowicz postanowiła 
sięgnąć po przepis na 
udka kurczaka, duszone z 
rodzynkami i żurawiną 
oraz papryką. Do mięsa 
poda ciekawą...

10:50 Spider-Man 2; film 
przygodowy, USA 2004

13:40 Jak rozpętałem II 
wojnę światową: Za 
bronią (2/3); komedia, 
Polska 1969. Franek Dolas 
zostaje wcielony do Legii 
Cudzoziemskiej. Ze 
względu na nieznajomość 
francuskiego zostaje 
kucharzem. Po 
perypetiach Franek trafia 
do obozu...

15:10 Opolska Noc 
Kabaretowa 2017; 
widowisko. W 
świętującym szacowny 
jubileusz Opolu wystąpi 
cała polska kabaretowa 
elita. Mikołaj Cieślak oraz 
artyści Kabaretu na Koniec 
Świata wcielą się...

17:45 Chłopaki do wzięcia 
(133); serial dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(134); serial dokumentalny

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

Kiepskich (459); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego rodziny, a 
także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:10 Garfield; film familijny, 
USA 2004

21:50 Last Vegas; komedia 
obyczajowa, USA 2013

0:20 Zdobycz; thriller, RPA/
USA 2007

2:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5189) - 
program 

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem 

2
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1041) - magazyn, Polska 
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (664) - serial 
obyczajowy, Polska 

12:25 Domowe rewolucje 2 
(1/8) - program

13:25 Azja Express 2 (8/13) - 
program

14:55 Gwiezdne wojny: 
Część IV – Nowa nadzieja 
- film S-F, USA 1977. 
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…

17:30 Podatek od miłości - 
kulisy filmu - program 

17:55 Tu się gotuje! (7/9) - 
program  

18:00 Kuchenne rewolucje 
14 (14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! (5190) - 

program 
20:00 Bodyguard - film 

sensacyjny, USA 1992. 
Frank Farmer (Kevin 
Costner) jest zawodowym 
ochroniarzem, jednym z 
najlepszych w swoim 
fachu. Rachel Marron 
(Whitney Houston) jest 
aktorką i piosenkarką, 
jedną z największych 
gwiazd Hollywood…

22:45 Pora na miłość - 
komedia, USA 2013

01:00 Węże w samolocie - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy/Kanada 2006

03:20 Uwaga! (5190) - 
program 

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(12/50) - program

05:00 Nic straconego

05:50 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015

06:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:20 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 3

08:25 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 4

09:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 35. 
W lombardzie zjawia się 
Ziutek z dwoma nowymi 
znajomymi – Ryśkiem i 
Jankiem, którzy chcą 
zastawić trumnę swojej 
matki…

10:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 36. 
Sąsiadka Andżeliki kradnie 
akordeon romskiego 
muzyka, który dostał 
zawału, kiedy grał na jej 
podwórku…

11:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 37

12:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 38

13:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 39

14:00 Junior; komedia, USA 
1994

16:15 Ostatni legion; 
przygodowy, Francja, 
Wielka Brytania, Włochy 
2007. Targany wojną 
domową Rzym chyli się 
ku upadkowi. Rebelianci 
porywają cesarza – 
Romulusa Augustusa – 
który zostaje uwięziony na 
wyspie Capri…

18:25 Guardians: Misja 
superbohaterów; akcja, 
Rosja 2017. W okresie 
zimnej wojny organizacja 
o nazwie „Patriot” 
utworzyła super-
bohaterski 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…

20:00 Liberator 2; akcja, USA 
1995

22:00 Protektor; akcja, USA 
2012

23:55 Koliber; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2013

01:50 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1986

02:50 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

03:25 Ale numer!; Polska
03:40 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:15 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:45 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:10 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:40 Bulionerzy; odc. 16/75 
- Dziecko sukcesu; serial 
komediowy TVP

06:20 Życie na gorąco; odc. 
3/9 - Marsylia; serial 
sensacyjny TVP

07:50 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

08:55 O mnie się nie martw; 
odc. 8; serial TVP

09:50 Ranczo; odc. 123 - 
Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

10:50 Ranczo; odc. 124 - 
Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; odc. 195 
„Zakaz palenia” sezon 9; 
serial komediowy TVP

12:20 Rodzinka.pl; odc. 196 
„Przypadkowe pary” sezon 
10; serial komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; odc. 197 
„Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
102 - Pani sierżant; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ranczo; odc. 125 - 
Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; odc. 126 - 
Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; odc. 127 - 
Dominator; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Przygody pana 
Michała; odc. 2/13; serial 
histor.-przyg. TVP

17:45 Przygody pana 
Michała; odc. 3/13; serial 
histor.-przyg. TVP

18:25 Komisarz Alex; odc. 
109; serial krym. TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
232; serial krym. TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
103; serial krym. TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
104; serial krym. TVP

22:05 Ranczo; odc. 128; 
serial obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; odc. 129; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Wojenne dziewczyny; 
odc. 6; serial TVP

00:50 Mrok; odc. 4/8; serial 
kryminalny TVP

01:50 Sfora; odc. 5/9
02:55 Nowa; odc. 8; serial 

TVP
03:55 Pod wspólnym 

niebem; odc. 4; serial 
komediowy TVP

04:35 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

05:05 Bulionerzy; odc. 
16/75; serial TVP

05:50 Kochamy polskie 
komedie - odc.34; 
teleturniej

06:15 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów – Maciej 
Stuhr

06:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie 
inne story

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 15 Stargard; 
magazyn

07:50 Smaczne Go! (12); 
magazyn kulinarny

08:45 Koło fortuny; odc. 31 
ed. 3; teleturniej

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami – Opole 2017 
(5); reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Maciej 
Stuhr; program 
kabaretowy

10:55 Kierunek Kabaret – 
Wiosna, ach to Ty!; /24/

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(6); reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Grilowanie w 
przedszkolu; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 26 Na ratunek w 
górach; cykl 
dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.34; 
teleturniej

14:15 Postaw na milion; 
odc. 150; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /83/ - „Rudy 
Rydz” - Halina Majdaniec

15:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (3) - Policjant; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

16:20 Ale Cię urządzą!; /1/ 
(Your Home in Their 
Hands); Wielka Brytania 
(2014)

17:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/38/; Francja (2016)

18:05 Wielki Test o 
Sienkiewiczu

19:55 Bake off – Ale ciacho! 
(6); widowisko

21:00 Bake off – Ale przepis 
(6)

21:20 TUMBLE - Arena 
strachu; /1/; Wielka 
Brytania (2014)

23:05 Paranienormalni 
Tonight – Marcin Gortat

00:05 Koło fortuny; odc. 30 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (1-3)

03:45 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie 
inne story

05:35 Ukryta prawda (123) - 
program obyczajowy 

06:35 Mango - Telezakupy
08:40 Gotowe na wszystko II 

(8/24) - serial, USA
09:40 Gotowe na wszystko II 

(9/24) - serial, USA 
10:40 Gotowe na wszystko II 

(10/24) - serial, USA 
11:40 Brzydula (221) - serial 

obyczajowy 
12:15 Brzydula (222) - serial 

obyczajowy 
12:50 Brzydula (223) - serial 

obyczajowy 
13:25 Brzydula (224) - serial 

obyczajowy 
14:00 Brzydula (225) - serial 

obyczajowy 
14:35 Brzydula (226) - serial 

obyczajowy 
15:10 Przygoda z pandą - 

film przygodowy, USA 
1995

16:55 Mała księżniczka - 
film rodzinny, USA 1995

19:00 Jak przeżyć święta - 
komedia, USA 2004. 
Milioner Drew Latham 
(Ben Affleck) nie ma 
rodziny ani żadnych na 
tyle bliskich przyjaciół, by 
spędzić z nimi święta 
Bożego Narodzenia. W 
związku z tym co roku 
unika świąt jak może. Tym 
razem jednak, za sprawą 
rady psychiatry, wyrusza 
do domu, w którym 
dorastał. Ku jego 
zaskoczeniu wygląda on 
zupełnie inaczej niż dwie 
dekady temu…

21:00 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…

23:45 Wzgórze Złamanych 
Serc - film wojenny, USA 
1986. Sierżant Tom 
Highway (Clint Eastwood) 
jest weteranem wojennym. 
Całe życie służył w 
piechocie morskiej. Po 
latach służby i życia w 
szponach nałogu, 
dokonuje podsumowania 
swojej kariery…

02:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(12/50) - program 

04:45 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (3/12) - program

05:50 Wiem, co jem na 
diecie (4/12) - program

06:20 Idealna niania 8 (5/6) 
- program obyczajowy

07:05 Pojedynek na modę
07:50 Wszystko o jedzeniu 

(14) - program lifestylowy
08:20 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (6/12) - 
program lifestylowy

09:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (6/12) - 
program lifestylowy

09:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (1/10) - program

10:50 Sekrety lekarzy 3 
(5/12) - reality show

11:50 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy

12:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (3/12) - reality 
show

13:20 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show

14:05 W czym do ślubu? 
(1/10) - reality show

14:35 Mistrzowskie cięcie 
(2/8) - program

15:35 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

16:05 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

16:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (7/13) - program

17:35 W dobrym stylu 2 (12) 
- program lifestylowy

18:20 Gwiazdy od kuchni 
(2/8) - program

18:50 Kobieta na krańcu 
świata 9 (9) - program

19:20 Prawda z DNA (3/8) - 
program obyczajowy

19:50 Prawda z DNA (4/8) - 
program obyczajowy

20:20 Terapeuci Los 
Angeles (2/8) - program 

21:20 Rozbierana randka 
(6/20) - program

21:55 Rozbierana randka 
(7/20) - program

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

22:55 Bajeczne życie 
milionerów 2 (8/10) - 
program rozrywkowy

23:25 W dobrym stylu 2 (12) 
- program lifestylowy

00:10 Pocałunek w ciemno 3 
(2/10) - program 

01:10 Przewodnik po seksie 
(2/3) - program 
popularnonaukowy 

02:15 W roli głównej – 
Małgorzata Rozenek (1/6) 
- talk show

02:40 W roli głównej – 
Urszula Dudziak (3/8) - 
talk show

03:05 W roli głównej – 
Marcin Meller (13/16) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

07:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Sydney - FINAŁ

09:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (31): Columbus 
Blue Jackets - Vancouver 
Canucks

09:45 Biegi narciarskie - Ski 
Classics - Keiser 
Maximillian Lauf, Seefeld

12:35 magazyn
13:10 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Sydney - FINAŁ
14:40 Piłka ręczna mężczyzn 

- Eliminacje MŚ 2019: 
Polska - Kosowo

16:20 Największe legendy 
mundiali

16:55 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
Niemcy - Czarnogóra 
(studio)

17:15 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
Niemcy - Czarnogóra

19:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Kosowo

21:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Polska - Cypr (studio)

21:30 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Polska - Cypr

23:30 Sportowa Sobota
23:50 Arena e-sport
00:25 Hokej na lodzie - NHL: 

skróty
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (32): Montreal 
Canadiens - Boston Bruins

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Pogoda na narty
07:45 Historie szczęśliwe; cykl 

reportaży
08:05 Astronarium; magazyn
08:35 Ślizg TVP 3; odc. 4; mag.
09:05 Kreatywni 1
09:20 Pogoda
09:20 Polska z Miodkiem; (45) 

Legnica; felieton
09:30 Rączka gotuje
10:01 Narciarski weekend
10:06 Studio 3
11:05 Narciarski weekend
11:15 Jak to działa; odc. 113 

Elektrostatyka; magazyn
11:45 Polska z Miodkiem; (45) 

Legnica; felieton
11:55 Przegląd polityczny
12:25 1200 Muzeów; odc. 25
12:50 Pogoda
12:55 Niepamięć; film dokum.; 

Polska (2015)
14:00 Nożem i widelcem; odc. 

181
14:20 Rajd Dakar 2018 - 

reportaż
14:50 Polska słowem 

malowana
15:15 Pogoda
15:20 Pod Tatrami
15:30 Szpiedzy – Szpieg ze 

złamanym sercem; film 
dokum.; Polska (2016)

16:00 Mój pies i inne zwierzaki
16:20 Rolnik szuka żony; seria 

IV; odc. 6; 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 Studio 3
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
21:46 Wiadomości sport 

weekend
21:56 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Szpiedzy – Szpieg ze 

złamanym sercem; film 
dokum.; Polska (2016)

22:55 Antenowe remanenty
23:15 Dojrzalsi; magazyn
23:40 Historie szczęśliwe; cykl 

reportaży
24:00 Niepamięć; film dokum.; 

Polska (2015)
01:00 Polska z Miodkiem; (45) 

Legnica; felieton
01:05 Rączka gotuje
01:35 Pod Tatrami
01:50 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:20 Ślizg TVP 3; odc. 4; mag.
02:50 Kreatywni 1
03:10 Astronarium; magazyn
03:40 Niepamięć; film dokum.; 

Polska (2015)
04:45 Historie szczęśliwe; cykl 

reportaży
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Dojrzalsi; magazyn
06:15 Polska z Miodkiem; (45) 

Legnica; felieton
06:20 Mój pies i inne zwierzaki
06:30 Jak to działa; odc. 113 

Elektrostatyka; magazyn

06:50 Był taki dzień – 13 
stycznia; felieton

07:00 Saga prastarej 
puszczy – Opowieść o 
mrówce: samotność w 
tłumie; film dokumentalny

08:05 Dziedzictwo regionów 
– Ząbki. Złote gody czyli 
50 lat minęło; cykl 
reportaży

08:25 Pewnego razu na 
Zachodzie; odc. 3 
Tygrysy; cykl dokum.; 
Polska (2017)

08:40 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
– Holaszowice spadek ze 
średniowiecza 3/13; cykl 
dokum.; Czechy (2012)

09:20 Siedem życzeń; odc. 
1/7; serial TVP; Polska 
(1984)

10:05 Szlakiem miejsc 
niezwykłych – Pomniki 
historii – Pomniki historii 
– Kórnik; reportaż

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Podlaski posiłek oracza

10:50 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 8. Rajski Ogród 
i Dedalus; cykl dokum.; 
Polska (2016)

11:50 Dzikie Chiny; odc. 2 
Shangri – La; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:50 Amerykańska broń; 
odc. 2 Od zamka 
skałkowego do 
kapiszonowego; serial 
dokum.; Kanada (2013)

13:50 Szerokie tory. Sekta 
wyznawców Putina; rep.

14:25 Wielka Gra; odc. 684 
(50); teleturniej

15:25 Spór o historię – 
Władcy polscy: 
Władysław IV; debata

16:10 Roman Dmowski; film 
dokum.; Polska (1995)

17:05 Mój dom – 
wspomnienia hrabiny 
Renaty Ostrowskiej; film 
dokumentalny; Polska 
(1999)

17:45 Córka kapitana; odc. 
2/4; film kostiumowy; 
Włochy (2011)

19:00 Generałowie Hitlera; 
odc. 2/6 Rommel: 
bohater; serial 
dokumentalny; Niemcy 
(1998)

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Żyrzyn czas 
archeologów

20:30 Ekstradycja I
21:35 Piwna historia; film 

dokumentalny; Polska 
(2016)

22:20 Jedwabny szlak; 2/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

23:25 Bitwa Wrocławska; 
film dokumentalny; Polska 
(2016)

01:10 Karbala; dramat 
wojenny; Polska (2015)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
ćwierćfinałowy

9:10 Magazyn narciarski
10:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: Cuprum Lubin - 
Espadon Szczecin

12:10 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny kobiet

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Jastrzębski 
Węgiel - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga angielska: IBB 
Polonia Londyn - Wessex 
Volleyball Club

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

22:30 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
sztafetowy kobiet

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017
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04:00 Galeria; odc. 100; 
serial obyczajowy TVP

04:20 Klan; odc. 3240
04:45 Klan; odc. 3241
05:05 Świadectwo; odc. 2/3; 

dokument fabularyz.; 
Polska (2008)

06:10 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (373)

06:35 Pełnosprawni; odc. 
235; magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Naród 

wybrany; magazyn
09:15 Jak to działa; odc. 150 

Powietrze; magazyn
09:45 Sonda 2 (71); program 

popularnonaukowy
10:10 Zakochaj się 

w Polsce; odc. 55; 
magazyn; Polska (2017)

10:45 Na imię miał 
Franciszek; odc. 1; film 
biograficzny; Włochy, 
Niemcy (2015)

11:40 Sekrety mnichów – 
Prawa kobiet, prawa 
matek; rozmowa

11:55 Między ziemią 
a niebem

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem
12:45 BBC w Jedynce – 

Życie w powietrzu. 
Zatłoczone niebo; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

13:45 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 9; reportaż

14:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Tauplitz/
Bad Mitterndorf - konkurs 
indywidualny (studio)

14:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - konkurs

16:50 Rajd Dakar 2018; odc. 
9; felieton

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3722; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Blondynka; odc. 69 

Ultimatum; serial TVP
21:10 Zakochana Jedynka – 

Podstępne druhny; 
komedia romantyczna; 
USA (2010)

22:45 The Social Network; 
film obycz.; USA (2010)

00:50 Wyścig; film obycz.; 
USA, Niemcy (2013)

03:00 Na imię miał 
Franciszek; odc. 1; film 
biograficzny; Włochy, 
Niemcy (2015)

05:50 Słowo na niedzielę – 
Błogosławiona 
bezsenność

06:05 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 6/12; 
Wielka Brytania (2015)

07:05 M jak miłość; odc. 
1341; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
09:40 Barwy szczęścia; odc. 

1779; serial TVP
10:10 Barwy szczęścia; odc. 

1780; serial TVP
10:45 Rodzinne oglądanie – 

Zwierzęce superzmysły – 
Wzrok; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

11:50 Gwiazdy w południe – 
Asterix na olimpiadzie; 
komedia; Belgia, Francja, 
Hiszpania, Niemcy (2008)

14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny; odc. 114 

ed. 3; teleturniej
15:20 Na dobre i na złe; odc. 

690 Obrona przez atak; 
serial TVP

16:20 Voice Kids - 
Przesłuchania w ciemno 
(5); widowisko muzyczne

17:05 Voice Kids - 
Przesłuchania w ciemno 
(6); widowisko muzyczne

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

13; felieton
18:40 Pogoda
18:55 Na sygnale; odc. 171 

„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

19:25 Rodzinka.pl; odc. 219 
„W salonowca 
gracie?”sezon 11; serial 
komediowy TVP

20:05 Szklanką po łapkach; 
komedia; USA (1996); 
reż.:Rick Friedberg; 
wyk.:Leslie Nielsen, 
Nicolette Sheridan, 
Charles Durning, Barry 
Bostwick

21:40 Kino bez granic – Nine 
– Dziewięć; musical; USA 
(2009)

23:45 Kamerdyner; dramat; 
USA (2012)

02:05 Golfiarze II; komedia; 
USA (1988)

03:55 Koło fortuny; odc. 38 
ed. 3; teleturniej

04:30 Koło fortuny; odc. 39 
ed. 3; teleturniej

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:40 My3 (20); program dla 
dzieci

8:10 Jeźdźcy smoków (2); 
serial animowany

8:40 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (41); serial 
animowany

9:05 Potwory kontra obcy: 
Wielka ucieczka 
B.O.B.-a; film animowany, 
USA 2009. Kolejne 
przygody sympatycznych 
straszydeł: B.O.B.-a, 
Doktora Karalucha i 
Brakującego Ogniwa. 
Doktor obchodzi urodziny. 
Podczas przyjęcia z tej 
okazji okazuje się,...

9:30 Roboty; film 
animowany, USA 2005

11:20 Artur i Minimki; film 
familijny, Francja 2006

13:40 Garfield; film familijny, 
USA 2004. Film 
nawiązujący do kultowych 
komiksów Jima Davisa.

15:30 Ostatnie wakacje; 
komedia, USA 2006. 
Wielbicielka gotowania 
postanawia spełnić swoje 
kulinarne marzenia.

17:50 Nasz nowy dom (88); 
reality show. W 
Czosnowie pod jedynym 
dachem mieszkają: pani 
Wacława, jej syn Robert i 
wnuczka. Mężczyzna 
poświecił się opiece nad 
bliskimi. Tymczasem...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny
20:00 10. Płocka Noc 

Kabaretowa; program 
rozrywkowy. Motywem 
przewodnim widowiska w 
płockim amfiteatrze były 
igrzyska olimpijskie. W 
zawodników i inne osoby 
związane ze sportem 
wcielili się m.in....

23:20 Przebiegła gra; film 
sensacyjny, USA 2013. 
Agent FBI John Nelson 
(Cuba Gooding Jr.) 
wyjaśnia tajemnicę 
sfingowanej śmierci 
swojego informatora. 
Pomaga mu żona 
rzekomej ofiary.

1:20 Transporter 2; film 
sensacyjny, Francja/USA 
2005

3:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5190) - 
program 

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1042) - magazyn, Polska 
11:00 Domowe rewolucje 2 

(2/8) - program
12:00 Co za tydzień (833) - 

magazyn 
12:35 26. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (1/6) - program 

13:00 Kulinarne podróże 
Magdy Gessler (2) - 
dokument kulinarny

13:50 26. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (2/6) - program 

14:10 Drzewo marzeń (4/9) - 
program

15:15 26. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (3/6) - program 

15:30 Harry Potter i komnata 
tajemnic - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2002. Młody 
czarodziej Harry Potter 
(Daniel Radcliffe) i jego 
przyjaciele, Ron (Rupert 
Grint) i Hermiona (Emma 
Watson), rozpoczynają 
drugi rok nauki w 
Hogwarcie, słynnej szkole 
magii. Wraz z początkiem 
roku w szkole zaczynają 
dziać się straszne i 
tajemnicze rzeczy…

18:45 26. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (4/6) - program 

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 26. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (5/6) - program 

20:10 Gwiezdne wojny: 
Część V – Imperium 
kontratakuje - film S-F, 
USA 1980. Po zniszczeniu 
Gwiazdy Śmierci, walka o 
Galaktykę nasila się. Siły 
Imperium zapędzają 
Rebeliantów na lodową 
planetę Hoth…

22:50 26. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (6) - program 

00:25 MasterChef 6 (6/14) - 
program rozrywkowy

02:00 MasterChef 6 (7/14) - 
program rozrywkowy 

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(13/50) - program

04:55 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015

07:00 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1987

07:35 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

08:05 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

08:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny,  2008

09:40 Przygody Merlina; 
serial fabularny,  2008

10:40 Godzilla; akcja, 
Japonia, USA 1998. 

13:10 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Pani 
zamieć; familijny, Niemcy 
2008

14:20 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: 
Niedźwiedzia skóra; 
familijny, Niemcy 2015

15:45 Junior; komedia, USA 
1994

18:00 Matylda; familijny, 
USA 1996. Rodzice małej 
Matyldy nie mają za dużo 
czasu dla swojej córeczki: 
ojciec handluje używanymi 
samochodami, a matka 
całe dnie spędza na grze w 
bingo. Najważniejszym 
przedmiotem w życiu 
rodziców jest telewizor…

20:00 S.W.A.T. Jednostka 
Specjalna; akcja, USA 
2003. Colin Farrell wciela 
się w rolę byłego członka 
zespołu S.W.A.T., który 
został zdegradowany i 
trafił do pracy w 
zbrojowni. Pojawia się 
przed nim jednk nowa 
szansa…

22:20 Rewolwer; akcja, 
Francja, Wielka Brytania 
2005. Jake Green to 
zapalony hazardzista, 
znany z pewności siebie i 
małej inteligencji. Z 
powodu częstych 
wygranych ma zakaz 
wstępu do większości 
kasyn…

00:25 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2014; odc. 2

01:25 Ale numer!; Polska
02:00 Allo Allo!; serial 

fabularny, Wielka Brytania 
1986

02:40 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

03:15  Na jedwabnym 
szlaku; factual, Polska 
2015

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 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

06:05 Bulionerzy; odc. 17/75 
- Powrót; serial 
komediowy TVP

06:35 Czarne chmury; odc. 
1/10 - Szafot; serial TVP; 
Polska (1973); 
reż.:Andrzej Konic; 
wyk.:Leonard Pietraszak, 
Stanisław Niwiński, 
Ryszard Pietruski, Maciej 
Rayzacher, Janusz 
Zakrzeński, Edmund 
Fetting

07:40 Przygody pana 
Michała; odc. 2/13 - 
Hetmański ordonans; 
serial historyczno-
przygodowy TVP

08:15 Przygody pana 
Michała; odc. 3/13 - 
Zrękowiny pana Michała; 
serial historyczno-
przygodowy TVP

08:50 O mnie się nie martw; 
odc. 9; serial TVP

09:45 Ranczo; odc. 126 - 
Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 127 - 
Dominator; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 198 
„Śpiwór dla czworga” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 199 
„Albo ona, albo ja” sezon 
10; serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 200; 
serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
104; serial TVP

14:15 Ranczo; odc. 128; 
serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 129; 
serial obyczajowy TVP

16:10 Ranczo; odc. 130; 
serial obyczajowy TVP

17:15 Życie na gorąco; odc. 
4/9; serial sensacyjny TVP

18:40 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 4/12; serial 
komediowy TVP

19:35 Na sygnale; odc. 170; 
serial fabularyzowany TVP

20:05 Ojciec Mateusz; odc. 
105; serial TVP

20:55 Ojciec Mateusz; odc. 
106 - Sztuka dojrzewania; 
serial kryminalny TVP

21:50 Ranczo; odc. 1; serial 
TVP; Polska (2006)

22:55 Ranczo; odc. 2; serial 
obyczajowy TVP

23:55 Komisariat; odc. 3; 
serial TVP

00:25 Komisariat; odc. 4 
Ślad krwi; serial TVP

00:55 Nowa; odc. 9; serial 
TVP

01:50 Krew z krwi 2; odc. 
8/10; serial TVP

02:50 Krew z krwi 2; odc. 
9/10; serial TVP

03:45 Komisariat; odc. 37 
Hazardzista; serial TVP

04:10 Komisariat; odc. 38; 
serial TVP

04:40 Bulionerzy; odc. 
17/75; serial TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc. 35; 
teleturniej

06:10 Kabaretowe Hity – 
Maciej Stuhr & Kabaret 
Pod Wyrwigroszem

06:30 Rozrywka Retro – 
Aleja Gwiazd - recital 
Zdzisławy Sośnickiej

07:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 17 Szczecin; 
magazyn

07:40 Dubidu; odc. 20; quiz 
muzyczny

08:45 Koło fortuny; odc. 32 
ed. 3; teleturniej

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Mlynkova; /cz. 1/; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu – Kabaret 
Ani Mru Mru

10:45 Dzięki Bogu już 
weekend (19)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Mlynkova; /cz. 2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Od żniw do chleba

12:55 Podróże z historią; 
odc. 25 Bursztynowym 
szlakiem; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 35; 
teleturniej

14:10 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 2; reality 
show

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /84/ - 
„Scyzoryk” - Liroy

15:15 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/39/; Francja (2016)

15:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Mlynkova; /cz. 1/; reportaż

16:20 Ale Cię urządzą!; /2/; 
Wielka Brytania (2014)

17:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Mlynkova; /cz. 2/; reportaż

17:55 Olga Lipińska 
zaprasza (24); talk-show

18:45 Wielki Test o Jasnej 
Górze

20:10 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów – Maciej 
Stuhr

20:30 Kierunek Kabaret – 
Wiosna, ach to Ty!; /24/

21:30 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (3) - Policjant; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

22:35 Hity kabaretu (20) - 
Mirek i Lucyna i inne hity 
Kabaretu Jurki; program 
rozrywkowy

23:40 Koło fortuny; odc. 31 
ed. 3; teleturniej

00:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – 6 Letni Festiwal 
Kabaretowy Koszalin 
2000. Camping Europa 
(1-3)

03:35 Rozrywka Retro – 
Aleja Gwiazd - recital 
Zdzisławy Sośnickiej

05:40 Ukryta prawda (124) - 
program obyczajowy

06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Gotowe na wszystko II 

(11/24) - serial, USA
09:45 Gotowe na wszystko II 

(12/24) - serial, USA 
10:45 Brzydula (227) - serial 

obyczajowy 
11:20 Brzydula (228) - serial 

obyczajowy 
11:55 Brzydula (229) - serial 

obyczajowy 
12:30 Brzydula (230) - serial 

obyczajowy 
13:05 Tylko dla orłów - film 

wojenny, Wielka Brytania 
1969

16:25 Gnomeo i Julia - 
komedia, Wielka Brytania/
USA 2011. Historia 
najbardziej znanego 
romansu wszech czasów, 
który tym razem 
przeniesiony zostaje w 
najmniej prawdopodobne 
realia- świat ogrodowych 
krasnali. Na kolorowym, 
wypełnionym różowymi 
flamingami, 
marmurowymi fontannami 
i plastikowymi palemkami 
podwórku, spotykają się 
Gnomeo i Julia i... 
zakochują się w sobie po 
czubki krasnalich 
czapek…

18:00 Oszuści (10) - serial, 
USA

19:00 Zabójcza broń (13/18) 
- serial, USA

20:00 Dowód życia - film 
sensacyjny, USA 2000. 
Peter Bowman (David 
Morse), amerykański 
inżynier, zostaje porwany. 
Pracodawca Petera 
odmawia zapłacenia 
okupu. Wówczas Alice 
(Meg Ryan), żona 
porwanego, sama musi 
walczyć o uwolnienie 
męża…

22:45 Zabójcza broń (14/18) 
- serial, USA 

23:45 Krwawa jazda - 
horror, Wielka Brytania/
Luksemburg 2003

01:40 Moc Magii (TVN7 noc) 
(13/50) - program 

03:50 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

04:20 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

04:50 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:25 55 sposobów na życie 
(5/6) - program

05:55 55 sposobów na życie 
(6) - program rozrywkowy

06:25 Apetyt na miłość 3 
(12) - program

07:25 W roli głównej – 
Magdalena Boczarska 
(1/8) - talk show

07:55 Kobieta na krańcu 
świata 9 (9) - program

08:25 Oddać dziecko 2 
(2/12) - program

09:25 Idealna niania 8 (6) - 
program obyczajowy

10:10 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- program rozrywkowy

10:55 Gwiazdy od kuchni 
(2/8) - program

11:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - 
program rozrywkowy

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (2/8) - reality 
show

13:40 W czym do ślubu? 
(2/10) - reality show

14:10 Beauty ekspert 2 
(10/12) - magazyn

14:40 Sekrety lekarzy 3 
(5/12) - reality show

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (5/8) - program

17:05 Pojedynek na modę
17:50 Gwiazdy prywatnie 

(2/8) - program
18:20 Zemsta z pomocą 

Kardashianki (3/9) - 
program rozrywkowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

21:15 Mistrzowskie cięcie 
(2/8) - program

22:15 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program

23:15 Jak zachować 
zdrowie?

00:20 W roli głównej – 
Magdalena Boczarska 
(1/8) - talk show

00:50 Magia Y (2/7) - 
program rozrywkowy

01:35 Bajeczne życie 
milionerów (2/15) - 
program rozrywkowy

02:05 W roli głównej – Olga 
Bołądź (8) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Beata Kozidrak (2/8) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Michel Moran (2/6) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (16) - 
magazyn

07:55 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (32): Montreal 
Canadiens - Boston Bruins

10:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
Niemcy - Czarnogóra

11:25 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Polska - Cypr

13:00 Hokej na lodzie - PHL, 
31.kolejka: Tauron GKS 
Katowice - GKS Tychy

15:40 piłka nożna - Barca TV
17:00 Barca TV
18:10 piłka nożna - Barca TV 

magazyn
18:45 Piłka ręczna mężczyzn 

- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Polska 
(studio)

19:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Polska

21:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
Islandia - Chorwacja (2 
poł.)

22:20 Sportowa niedziela
22:50 Piłka ręczna mężczyzn 

- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Polska

07:00 Turystyczna jazda
07:15 Polska słowem 

malowana
07:40 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
08:00 Rolnik szuka żony; seria 

IV; odc. 7; reality show
08:55 Pogoda 
08:55 Uroczysta Msza św. z 

katedry opolskiej
10:00 Sacrum profanum
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 114 

Algorytmy; magazyn
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Diagnoza zdrowia – 

Zwyrodnienie plamki 
związane z wiekiem(AMD), 
nowoczesne laserowe 
leczenie 2/10; magazyn

13:30 Pogoda 
13:30 Polska z Miodkiem; (45) 

Legnica; felieton
13:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Powrót do służby

14:05 Teraz ryby/ Wiatr od 
morza

14:25 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

14:55 Pogoda 
15:05 Sabina; film TVP; Polska 

(1998)
16:25 Sport
16:55 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
17:32 POGODA
17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:20 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Idea, która przerasta 

codzienność – Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne; 
film dokum.

20:10 Dojrzalsi; magazyn 
publicystyczny

20:40 Dokument w obiektywie; 
magazyn

20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Podwójne życie Piotra 

S.; film dokum.
23:25 Diagnoza zdrowia – 

Zwyrodnienie plamki 
związane z wiekiem(AMD), 
nowoczesne laserowe 
leczenie 2/10; magazyn

23:55 Przegląd polityczny
00:20 1200 Muzeów; odc. 25 - 

Muzea techniki; reportaż
00:50 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:45 Sabina; film TVP; Polska 

(1998)
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Powrót do służby

05:05 Dziennik Regionów
05:30 TERAZ RYBY / 

Antenowe remanenty
05:45 Podwójne życie Piotra 

S.; film dokum.
06:30 Jak to działa; odc. 114 

Algorytmy; magazyn

06:50 Był taki dzień – 14 
stycznia; felieton

06:55 Bieszczadzki Park 
Narodowy; film 
dokumentalny; Polska 
(2005); reż.:Jacek 
Sołtysiak

08:10 Nasz profesor 
Papieżem; film 
dokumentalny; Polska 
(2013)

09:20 Parada oszustów; odc. 
4/4 - Ładny gips; serial 
TVP

10:25 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łemkowska 
nad Odrą; magazyn 
kulinarny

11:00 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 9. Królewskie 
Katakumby i Zatoka 
Padang; cykl 
dokumentalny; Polska 
(2016)

11:55 Odkryć tajemnicę; 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

12:55 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 2/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

13:50 Wejście smoczka; 
reportaż

14:10 Szerokie tory. 
Antyputyniści; reportaż

14:45 Pani minister tańczy; 
komedia; Polska (1937)

16:20 Wielka Gra; odc. 685 
(51); teleturniej

17:15 Ex Libris; magazyn
17:45 Córka kapitana; odc. 

3/4; film kostiumowy; 
Włochy (2011)

18:50 Pacyfik w ogniu; odc. 
2/3; Niemcy (2015)

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Operacja Emil

20:30 Karbala; dramat 
wojenny; Polska (2015)

22:35 Hitler i Niemcy. Chora 
namiętność – W 
szponach terroru 2/3; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

23:30 Kurs na lewo; 
komedia; Polska (1986)

00:55 Jedwabny szlak; 2/3; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

02:00 Hitler i Niemcy. Chora 
namiętność – W 
szponach terroru 2/3; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

10:00 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding

12:05 Koszykówka 
mężczyzn: Polska Liga 
Koszykówki: Rosa Radom 
- BM Slam Ostrów 
Wielkopolski

13:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO 
Warszawa - Trefl Gdańsk

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - PGE 
Skra Bełchatów

17:30 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding

20:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: Chemik 
Police - Grot Budowlani 
Łódź

22:30 Boks
1:00 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3721; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ŁAP START UP
08:55 ŁAP START UP
09:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3722; teleturniej muz.
10:15 Dr Quinn; odc. 2; USA 

(1994)
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 20; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Przystępowanie do 
systemów jakości 
żywności; magazyn

12:55 BBC w Jedynce – 
Życie w powietrzu. 
Zatłoczone niebo; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:James Brickell

13:45 Tyłówka BBC w 
Jedynce

14:00 Elif; odc. 173; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/204/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

10; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

46 - Znak szatana; serial 
kryminalny TVP

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

odc. 3723; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3242; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

10; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – 

Biesiada u hrabiny 
Kotłubaj; spektakl 
teatralny

21:40 Zbrodnia II; serial
24:00 Podstępne druhny; 

komedia romantyczna; 
USA (2010)

01:35 The Social Network; 
film obyczajowy; USA 
(2010); reż.:David Fincher; 
wyk.:Jesse Eisenberg, 
Andrew Garfield

03:40 Notacje – Marek 
Budzyński. Zawód 
architekt; cykl dokum.

06:05 Rodzinka.pl; odc. 219 
„W salonowca 
gracie?”sezon 11; serial 
komediowy TVP

06:40 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:00 M jak miłość; odc. 205
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1780; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
518 - Pierwszy dzień; 
serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 63; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 119 
„Więzy krwi”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
VI odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Tygrysy Europy; odc. 
6/11 - Zakręcona; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 115 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
27; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

14; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

14/100; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 20; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1780; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1781; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 20; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1342; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1075

21:50 Słowo na A; odc. 3; 
serial obyczajowy; Wielka 
Brytania (2016)

23:05 Słowo na A; odc. 4; 
serial obyczajowy; Wielka 
Brytania (2016)

00:15 Czy świat oszalał? – 
Lo i stało się. Zaduma 
nad światem w sieci; film 
dokumentalny; USA 
(2016); reż.:Werner 
Herzog

02:05 Pod wspólnym 
niebem; odc. 2 Buenas 
noches; serial komediowy 
TVP

02:40 Nine – Dziewięć; 
musical; USA (2009)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (597); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (102); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (589); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (210); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (403); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2609); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (649); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (93); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (81); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2610); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (460); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego rodziny, 
a także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:10 Megahit: Transporter 
2; film sensacyjny, 
Francja/USA 2005. 
Człowiek do zadań 
specjalnych rusza na 
pomoc porwanemu przez 
bandytów chłopcu.

22:00 21; film sensacyjny, 
USA 2008

0:45 Dzień Niepodległości; 
film SF, USA 1996. 
Kosmici atakują Ziemię. 
Cała ludzkość staje w 
obliczu zagłady.

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Kuchenne rewolucje 2 
(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (13/40) - 
magazyn

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2164) - magazyn, Polska 

10:55 Tu się gotuje! (7/9) - 
program  

11:00 Ukryta prawda (526) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (268) - 
program

13:00 19 + (157/165) - 
program

13:30 19 + (158/165) - 
program

14:00 Szpital (412) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (269) - 
program

17:00 Ukryta prawda (527) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (413) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5191) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2612) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (44/118) - 
teleturniej

21:30 Życie bez wstydu 5 
(5/12) - reality show. W 
kolejnej, piątej już serii 
„Życia bez wstydu”, 
lekarze z Kliniki Ambroziak 
ponownie staną przed 
niezwykle 
skomplikowanymi 
wyzwaniami medycznymi. 
W ich gabinetach pojawią 
się pacjenci, którzy latami 
zmagają się ze wstydem, 
strachem, frustracją i 
stracili wszelką nadzieję na 
uzyskanie pomocy…

22:30 Projekt Lady 2 (6/12) - 
program

23:30 Odwet - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2003. Sean Vetter (Vin 
Diesel) nieprzejednany 
agent specjalny jest 
wrogiem numer jeden 
wszystkich handlarzy 
narkotyków…

01:50 Co za tydzień (833) - 
magazyn 

02:20 The Following II 
(8/15) - serial sensacyjny, 
USA

03:20 Uwaga! (5191) - 
program 

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(14/50) - program

05:05 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 9

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. 17

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 21

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 10

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 68

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 39

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 40

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 10

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 10

20:00 Zdrada; akcja, USA 
1997

22:10 Liberator 2; akcja, USA 
1995. Pędzący przez Góry 
Skaliste pociąg pasażerski 
Grand Continental zostaje 
opanowany przez grupę 
terrorystów. Dowodzący 
nimi Travis Dane 
przemienia go w ruchome 
centrum dowodzenia za 
sprawą którego przejmuje 
kontrolę nad bronią nowej 
generacji mogącą 
wywoływać trzęsienia 
ziemi…

00:10 Ekspedycja; 
katastroficzny,  2010. 
Skylar Shane, biolog 
morski, próbuje odnaleźć 
szczątki prehistorycznych 
form życia w wodach 
Morza 
Południowochińskiego…

02:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:50 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1987

03:15 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 

03:40 Ale numer!; Polska
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:20 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

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

06:10 Wojna domowa; odc. 
1/15 - Ciężkie jest życie; 
serial komediowy TVP

06:50 Wojna domowa; odc. 
2/15 - Bilet za fryzjera; 
serial komediowy TVP

07:20 Na sygnale; odc. 115 
„Kara”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 116 
„Szlachetna zemsta”; 
serial fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
714; serial TVP

09:30 Ojciec Mateusz; odc. 
232 - 15:10 do Skarżyska; 
serial kryminalny TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 202 
„Suknia teściowej?” sezon 
10; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 203 
„Daj żonie palec...!” sezon 
10; serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 129 - 
Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 130 - 
Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
107 - Czarna wdowa; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
108 - Obrączka; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
656 - Największy strach; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 116 
„Szlachetna zemsta”; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP; reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Cezary Żak, 
Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

17:50 Ranczo; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; odc. 204 
„Lepiej dobrze żyć z 
teściową” sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
109 - Ucieczka; serial 
kryminalny TVP

20:25 Wspaniałe stulecie; 
odc. 233; serial; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 3; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; odc. 4; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
110; serial TVP

00:25 Blondynka; odc. 68 
Niespodzianka; serial TVP

01:20 Sfora; odc. 5/9
02:30 Sfora; odc. 6/9
03:35 Wojna domowa; odc. 

1/15 - Ciężkie jest życie; 
serial komediowy TVP

04:10 Wojna domowa; odc. 
2/15; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 202; 
serial komediowy TVP

05:45 Familiada; odc. 2366 
ODCINEK SPECJALNY

06:20 Okrasa łamie przepisy 
– Na kaczkę do Paryża

06:50 Kraj się śmieje – 
regiony i rejony (1)

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki (66) - Policjanci 
i złodzieje

08:55 Koło fortuny; odc. 33 
ed. 3; teleturniej

09:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /26/ - „Dumka 
na dwa serca” - Edyta 
Górniak, Mietek 
Szcześniak

09:40 Bake off – Ale ciacho! 
(6); widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis 
(6)

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /93/ - „Moja 
i Twoja nadzieja” - Hey

11:20 Kabaretożercy (7); 
teleturniej

12:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Artur 
Andrus

13:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Moralnego Niepokoju; 
program kabaretowy

14:15 Familiada; odc. 2366 
ODCINEK SPECJALNY; 
teleturniej

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś i piwo kozicowe

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(80) - Łódka Pana 
Makarona; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (76) Indie 
„Z przyjaciółmi”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 6 Powrót Julii; serial 
komediowy TVP

20:10 KabareTOP Story; /8/ - 
„Nudzę się”

20:25 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (70) - Gry 
i zabawy

22:20 The Voice Kids - 
Przesłuchania w ciemno 
(3) Wielkopolska

23:05 The Voice Kids - 
Przesłuchania w ciemno 
(4) Podlasie

23:55 Koło fortuny; odc. 32 
ed. 3; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Stachursky - 
Typ Niepokorny

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot  2003 
na bis - Skaldowie 
i Goście

02:40 Paranienormalni 
Tonight – Marcin Gortat

03:45 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - 
Z Kolbergiem przez świat

05:20 Ukryta prawda (125) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (231) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (164) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(9/23) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (229) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (230) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (506) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (165) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (405) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (232) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(13/24) - serial, USA

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(10/23) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (231) - serial 
obyczajowy Ula i Marek 
pracują razem całą noc. 
Pshemko załamuje się. 
Marek ma wypadek 
samochodowy. 

18:30 Brzydula (232) - serial 
obyczajowy Ula dowiaduje 
się o wypadku Marka. 
Piotr widzi, jak wielkie 
wrażenie wywarła na niej 
ta informacja. W szpitalu 
Paulina nie dopuszcza Uli 
do Marka. 

19:00 Ukryta prawda (507) - 
program obyczajowy 

20:00 Zakochany prawnik - 
komedia, Włochy 2013. 
Andrea Campi (Fabio 
Volo) – to stale odnoszący 
sukcesy, mediolański 
adwokat. Skupiony na 
sobie i własnej karierze, 
często zapomina o 
rodzinie i przyjaciołach. 
Przedmiotowo traktuje też 
kobiety. Uwielbia rutynę i 
nie znosi, gdy sytuacja go 
zaskakuje. Zlecenie 
otrzymane od szefa 
wywraca życie mężczyzny 
do góry nogami…

21:50 Nie z tego świata 
(17/22) - serial, USA  

22:50 Nowe życie - film 
sensacyjny, USA 2008

00:55 Ukryta prawda (125) - 
program obyczajowy. 
Stefan to przesadnie miły, 
skromny i wstydliwy 
magazynier. Jest 
sumiennym 
pracownikiem. Od 
jakiegoś czasu planuje 
wstąpić do seminarium 
duchownego, co nie 
podoba się jego matce…

01:55 Moc Magii (TVN7 noc) 
(14/50) - program 

04:10 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show – 
Tomasz Gollob

04:40 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

05:25 44 ale wiocha (1/4) - 
program rozrywkowy

05:55 44 ale wiocha (2/4) - 
program rozrywkowy

06:25 44 ale wiocha (3/4) - 
program rozrywkowy

06:55 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- program rozrywkowy

07:40 Idealna niania 8 (6) - 
program obyczajowy

08:25 Sekrety lekarzy (9/12) 
- reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (11/13) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (13) - program 
rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (6/13) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 9 
(7/13) - program

12:50 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program

13:50 Co za tydzień (833) - 
magazyn

14:25 Pani Gadżet EXTRA 3 
- magazyn

14:55 W czym do ślubu? 
(6/10) - reality show

15:25 W czym do ślubu? 
(2/10) - reality show

15:55 Prawda z DNA (3/8) - 
program obyczajowy

16:25 Prawda z DNA (4/8) - 
program obyczajowy

16:55 Ugotowani 10 (2/12) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (4/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (9/12) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(1/12) - reality show

20:40 Gwiazdy prywatnie 
(2/8) - program 
lifestylowy

21:10 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - 
program rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

22:25 W roli głównej – 
Radosław Majdan (8) - 
talk show

22:55 Mistrzowskie cięcie 
(2/8) - program 
rozrywkowy

23:55 W dobrym stylu 2 (12) 
- program lifestylowy

00:40 Rodzice jednej płci - 
dokument

01:50 W roli głównej – 
Daniel Olbrychski (7/8) - 
talk show

02:20 W roli głównej – 
Szymon Hołownia (1/8) - 
talk show

02:50 W roli głównej – 
Jacek Braciak (7/8) - talk 
show

03:20 Wiem, co jem 4 (15) - 
magazyn

03:50 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
Islandia - Chorwacja

09:45 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Polska

11:35 Hokej na lodzie - PHL, 
31.kolejka: Tauron GKS 
Katowice - GKS Tychy

13:40 Magazyn
14:15 PN - Barca TV
17:00 4-4-2 magazyn 

piłkarski
18:05 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 
Węgry - Hiszpania

20:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
Czarnogóra - Macedonia

22:15 Sportowy Wieczór
22:50 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 
Węgry - Hiszpania

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:05 ZSRR. Rozpad 
mocarstwa; film dokum.; 
Belgia (2016)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1032; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Szpiedzy – Szpieg ze 

złamanym sercem; film 
dokum.

11:40 Nożem i widelcem; 
magazyn kulinarny

11:55 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

12:30 Sekrety mnichów – 
Ideał matki; rozmowa

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 ZSRR. Rozpad 

mocarstwa; film dokum.; 
Belgia (2016)

15:15 Mój zwierzyniec; odc. 
15; magazyn

15:35 Przegląd polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Sacrum profanum
17:50 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:00 Posmakuj Opolskiego
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu; 

program publicystyczny
20:01 Optyka polityka; 

program publicystyczny
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:15 Dary i ludzie
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 ZSRR. Rozpad 

mocarstwa; film dokum.; 
Belgia (2016)

00:40 Przegląd polityczny
01:20 Szpiedzy – Szpieg ze 

złamanym sercem; film 
dokum.

01:45 Nożem i widelcem; 
magazyn kulinarny

02:05 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

02:40 ZSRR. Rozpad 
mocarstwa; film dokum.; 
Belgia (2016)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Mój zwierzyniec; odc. 

15; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1032; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż

06:50 Był taki dzień – 15 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Ignacy Jan Paderewski - 
zanim powróci; widowisko 
kameralne

07:45 Tajemnice, zamki i 
podziemia – Wojna o 
Śląsk - nieznana historia

08:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(89) Kabokle; cykl report.

08:35 Ukryte skarby – Orle 
gniazdo i kielich 
świętego Wojciecha; cykl 
reportaży

09:10 Czas honoru; odc. 66 
„WEZWANIE”; serial TVP

10:05 Polska i świat z 
historią w tle – Skrzydła 
nad Polską F - 16 Fighting 
Falcon; cykl reportaży

10:30 Amerykańska broń; 
odc. 2 Od zamka 
skałkowego do 
kapiszonowego; serial 
dokum.; Kanada (2013)

11:25 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 20; 
magazyn

11:55 Constans; dramat; 
reż.:Krzysztof Zanussi

13:35 Sensacje XX wieku – 
Pucz Janajewa; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – U - booty 
wychodzą; cykl dokum.

15:00 Wyśpiewana historia 
– Marsz Pierwszej 
Brygady; teledysk

15:10 Spór o historię – 
Między dworem a 
zaściankiem; debata

15:50 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 2/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Operacja Emil

17:20 Flesz historii; odc. 
373; cykl reportaży

17:45 Czas honoru; odc. 67 
„Prosty wybór”; serial TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Latający 
żołnierz. Odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas.; odc. 3/4; 
serial biograficzny

22:30 Matecznik.; film 
dokum.

23:40 Powstanie 
Warszawskie; dokument 
fabularyzowany

01:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(89); cykl reportaży

01:40 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas.; odc. 3/4; 
serial biograficzny

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Jastrzębski 
Węgiel - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

9:10 Atleci; magazyn 
10:00 Biatlon; Zawody 

Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny kobiet

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - PGE 
Skra Bełchatów

14:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg ze startu 
wspólnego kobiet

16:30 Boks
18:00 Siatkówka kobiet; Liga 

Siatkówki Kobiet: ENEA 
PTPS Piła - Developres 
SkyRes Rzeszów

20:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

22:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji 
NABF w Nowym Jorku z 
1970 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Oscar 
Bonavena

23:10 Boks
1:00 Boks; Gala POLSAT 

Boxing Night 7 w 
Gdańsku; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Solomon Haumono

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3723; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sonda 2 (71) - 

Sztuczna inteligencja; 
program 
popularnonaukowy

09:15 The Wall. Wygraj 
marzenia; /16/; teleturniej

10:15 Dr Quinn; odc. 3; USA 
(1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 21; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Rozwój produkcji bydła 
mięsnego; magazyn

12:55 Natura w Jedynce –  
Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt. 
Drapieżniki; serial 
dokumentalny; Francja 
(2015)

14:00 Elif; odc. 174; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/205/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

11; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

47 - Zrabowane szczęście; 
serial kryminalny TVP

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

odc. 3724; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3243

18:30 Korona królów; odc. 
11; telenowela histor. TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 8; serial; USA (2017)

21:15 Sekundy, które 
zmieniły życie; /8/; 
reportaż

21:35 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /57/; magazyn

22:10 Weterani. Wyrwani 
śmierci s. 1; cykl 
dokumentalny

22:35 Uwięzione; odc. 3; 
serial; Hiszpania (2015)

23:35 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 10/12; 
serial; USA (2015)

00:30 Zbrodnia II; serial
02:50 Polana pośród 

brzeziny; dramat; Francja, 
Niemcy, Polska (2003)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 220 
„Drobny lifting” sezon 11; 
serial komediowy TVP

06:35 Dzielmy się radoscią z 
potrzebującymi; reportaż

07:00 M jak miłość; odc. 206
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1781; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
519 - Wyniki nie kłamią; 
serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 64; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 120 
„Przesilenie”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 4/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 20; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1342; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 116 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
28; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Rajd Dakar 2018; odc. 

15; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

15/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1781; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1782; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1343; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1076

21:50 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

22:55 Świat bez fikcji – 
Ciemne śluby; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Joanna Potts

24:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; odc. 3/22; 
serial sensacyjny; Kanada, 
USA (2013)

00:50 Pierwsza randka (7)
01:55 Słowo na A; odc. 3; 

serial obyczajowy; Wielka 
Brytania (2016)

03:05 Słowo na A; odc. 4; 
serial obyczajowy; Wielka 
Brytania (2016)

04:15 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (598); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (103); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (590); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (211); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (404); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2610); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (650); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (94); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (82); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2611); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (461); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego rodziny, 
a także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:05 Dzień Niepodległości; 
film SF, USA 1996. 
Kosmici atakują Ziemię. 
Cała ludzkość staje w 
obliczu zagłady.

23:15 Maksimum ryzyka; 
film sensacyjny, USA 
1996

1:25 Jeszcze większe dzieci; 
komedia, USA 2013

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5191) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2165) - magazyn, Polska 
10:55 Ukryta prawda (527) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (269) - 

program
13:00 19 + (159/165) - 

program
13:30 19 + (160/165) - 

program
14:00 Szpital (413) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 7 

(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (270) - 
program

17:00 Ukryta prawda (528) - 
program obyczajowy. 
35-letnia Iza przez lata 
samotnie wychowywała 
córkę Natalię, która dziś 
ma 16 lat. Jakiś czas temu 
kobieta związała się z 
Markiem, który jest po 
rozwodzie…

18:00 Szpital (414) - 
program obyczajowy. 
Monika Lisicka przywozi 
do szpitala swoją 6-letnią 
córkę Zosię. Dziewczynka 
od dwóch tygodni źle się 
czuje. Dzisiaj jej stan 
gwałtownie się 
pogorszył…

19:00 Fakty
19:30 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(1/7) - program 

19:40 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! (5192) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2613) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (45/118) - 
teleturniej

21:30 Zabójcza broń II - film 
sensacyjny, USA 1989

00:00 Kuba Wojewódzki 11 
(4/13) - talk show

01:00 Mroczne zagadki Los 
Angeles (17/19) - serial, 
USA  

01:55 Revolution II (12/22) - 
serial S-F, USA

02:55 Uwaga! (5192) - 
program 

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(15/50) - program

04:40 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 10

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 10

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. 18

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 22

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 11

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 69

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 40

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 41

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 11

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 10

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

20:00 Zastępca; akcja, USA 
2006. Były żołnierz 
oddziałów specjalnych w 
obronie USA, Sam 
Keenan, ma objąć ochroną 
kolejną placówkę. Tym 
razem jednak zadanie jest 
trudniejsze, ponieważ w 
Sofii rozgrywa się krwawa 
walka…

21:55 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004

23:30 Sądny dzień; komedia, 
USA 2001. Kevin Caffery 
jest złodziejem. Pewnej 
nocy, gdy okrada willę 
bogatego milionera, 
zostaje złapany na 
gorącym uczynku. Bogacz 
zabiera Kevinowi 
obrączkę, którą ten dostał 
od swojej ukochanej…

01:30 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2015; odc. 5

02:25 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

03:05 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

03:30 Ale numer!; Polska
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:20 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

06:05 Wojna domowa; odc. 
3/15 - Wywiadówka; serial 
komediowy TVP

06:40 Wojna domowa; odc. 
4/15 - Pierwszy dzień; 
serial komediowy TVP

07:20 Na sygnale; odc. 116 
„Szlachetna zemsta”; 
serial fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 117 
„Będzie dobrze”; serial 
fabularyzowany TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
715; serial TVP

09:25 Blondynka; odc. 68 
Niespodzianka; serial TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 203 
„Daj żonie palec...!” sezon 
10; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 204 
„Lepiej dobrze żyć z 
teściową” sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 130 - 
Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP; reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Cezary Żak, 
Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

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

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

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
657 - Nie jesteś sama; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 117; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 2; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Rodzinka.pl; odc. 205; 
serial komediowy TVP

19:35 Ojciec Mateusz; odc. 
110; serial krym. TVP

20:30 Wspaniałe stulecie; 
odc. 234; serial; Turcja 
(2014)

21:30 Ranczo; odc. 4; serial 
obyczajowy TVP

22:35 Ranczo; odc. 5; serial 
obyczajowy TVP

23:35 Ojciec Mateusz; odc. 
111; serial krym. TVP

00:25 Rodzinka.pl; odc. 211; 
serial komediowy TVP

00:55 Pod wspólnym 
niebem; odc. 5; serial 
komediowy TVP

01:35 Ratownicy; odc. 10/13; 
serial TVP

02:30 Ratownicy; odc. 11/13; 
serial TVP

03:30 Wojna domowa; odc. 
3/15 - Wywiadówka; serial 
komediowy TVP

04:05 Wojna domowa; odc. 
4/15; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 203; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2367
06:35 Okrasa łamie przepisy 

– Gęś i piwo kozicowe; 
magazyn kulinarny

07:15 Kraj się śmieje – 
regiony i rejony (2); 
program kabaretowy

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (70) - Gry i 
zabawy; widowisko 
rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 34 
ed. 3; teleturniej

09:45 Paranienormalni 
Tonight (10) Zbigniew 
Wodecki; program 
rozrywkowy

10:35 Kabaretowe Hity – 
Kabaret Ani Mru Mru; 
program rozrywkowy

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /83/ - „Rudy 
Rydz” - Halina Majdaniec

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /7/ - „Szklana 
pogoda” - Lombard

11:25 Kabaretożercy (8); 
teleturniej

12:20 Życie to Kabaret – 
Hrabi Dracula (1); 
program satyryczny

13:15 Życie to Kabaret – 
Hrabi Dracula (2); 
program satyryczny

14:05 Familiada; odc. 2367
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – 6 Letni Festiwal 
Kabaretowy Koszalin 
2000. Camping Europa 
(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Orzechy i wiklina

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(81) Wyprawa do łowców 
głów; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 21 (77) Austria i 
Szwajcaria - „Silvretta”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 7 Uchodźca; serial 
komediowy TVP

20:15 Kabaretożercy (9); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (71) - 
Równouprawnienie czy 
męska dominacja?

22:15 Bake off – Ale ciacho! 
(7); widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis 
(7)

23:35 Koło fortuny; odc. 33 
ed. 3; teleturniej

00:10 Tylko dla dorosłych - 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 1/

00:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju /2/

01:45 Jest okazja (3); 
widowisko

02:55 Hity kabaretu (20) - 
Mirek i Lucyna i inne hity 
Kabaretu Jurki

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie 
inne story

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1178) - program 
kryminalny 

06:20 Szpital (232) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (165) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(10/23) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (231) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (232) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (507) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (166) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (406) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (233) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(14/24) - serial, USA

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(11/23) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (233) - serial 
obyczajowy 

18:30 Brzydula (234) - serial 
obyczajowy 

19:00 Ukryta prawda (508) - 
program obyczajowy 

20:00 Władza - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Były policjant, a obecnie 
prywatny detektyw Billy 
Taggart (Mark Wahlberg) 
otrzymuje zlecenie od 
burmistrza Nowego Jorku, 
wszechwładnego 
Nicholasa Hostetlera 
(Russell Crowe). Sprawa 
wydaje się być banalna. 
Burmistrz podejrzewa swą 
żonę (nagrodzona 
Oscarem Catherine Zeta-
Jones) o zdradę, a 
zadaniem Taggarta jest 
zdobycie 
kompromitujących ją 
dowodów…

22:20 Tombstone - western, 
USA 1993. Wyatt Earp 
(Kurt Russel), były 
zastępca szeryfa w Dodge 
City, przybywa do 
Tombstone w Arizonie. 
Miasteczka wyrosłego i 
szybko rozwijającego się 
wokół kopalni srebra. 
Postanawia rozpocząć 
spokojne życie rodzinne…

01:00 Niewierni (10) - serial, 
USA  

02:00 Moc Magii (TVN7 noc) 
(15/50) - program 

04:15 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

04:45 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

05:35 Ściąga z szafy (3/5) - 
program lifestylowy

06:05 Co za tydzień (833) - 
magazyn

06:40 W dobrym stylu 2 (12) 
- program lifestylowy

07:25 Mistrzowskie cięcie 
(2/8) - program

08:25 Sekrety lekarzy 
(10/12) - reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (12/13) - 
program lifestylowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (7/13) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 9 
(8/13) - program

12:55 Pani Gadżet 14 (6/12) 
- magazyn

13:25 Pani Gadżet 2.0 (6/12) 
- magazyn

13:55 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

14:25 Gwiazdy od kuchni 
(2/8) - program 
lifestylowy

14:55 Oszczędne zakupy 2 
(5/6) - serial, Wielka 
Brytania

16:10 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program 
lifestylowy

16:40 Wszystko o jedzeniu 2 
(1/13) - program 
lifestylowy

17:10 Idealna niania 8 (6) - 
program obyczajowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (10/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(2/12) - reality show

20:40 Oddać dziecko 2 
(3/12) - program 
dokumentalny

21:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

22:25 Pojedynek na modę
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 4 (2/8) - reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program 
rozrywkowy

00:55 Terapeuci Los 
Angeles (2/8) - program 
rozrywkowy 

01:55 W roli głównej – 
Marcin Daniec (6/8) - talk 
show

02:25 W roli głównej – Maja 
Sablewska (6) - talk show

02:55 W roli głównej – 
Szymon Majewski (6/8) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(2/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Węgry - Hiszpania

09:45 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Czarnogóra - Macedonia

11:30 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Świata w 

lotach - Tauplitz/Bad 

Mitterndorf

13:10 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 4

14:10 Halo tu Pjongczang

14:30 Pełnosprawni

15:00 PN - Bayern TV

16:55 4-4-2 magazyn 

piłkarski

18:05 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Serbia - Islandia

20:20 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Chorwacja - Szwecja

22:30 Sportowy Wieczór

23:00 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Serbia - Islandia

07:01 Archiwalne wspominki; 
odc 1; program rozrywkowy

08:05 Urodziłam się 
pierwszego września; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1033; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Dingo

11:40 Nożem i widelcem; odc. 
27

11:55 Dojrzalsi; magazyn 
publicystyczny

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 Urodziłam się 

pierwszego września; film 
dokum.

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 

jubileuszowe1; magazyn
18:00 EkoAgent; 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 Urodziłam się 

pierwszego września; film 
dokum.

00:40 Telenowyny/ Antenowe 
remanenty

01:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Dingo

01:45 Nożem i widelcem; odc. 
27

02:05 Dojrzalsi
02:40 Urodziłam się 

pierwszego września; film 
dokum.

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. 1033; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny/ Antenowe 

remanenty

06:50 Był taki dzień – 16 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Bitwa pod Warną; film 
dokumentalny

08:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(90) Statek; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; cykl reportaży

09:15 Czas honoru; odc. 67; 
serial TVP

10:40 Dzikie Chiny; odc. 2 
Shangri - La; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:40 Goniec historyczny 
IPN; odc. 10; magazyn

12:00 Ziemia – Podwodny 
świat – Ziemia. 
Podwodny świat cz. 8. 
Rajski Ogród i Dedalus; 
cykl dokumentalny

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Śmieszna 
wojna; cykl dokumentalny

15:05 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Latający 
żołnierz. Odc. 2/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:30 Historia Polski – 
Zapomniany generał 
Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film dokum.

17:30 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
16 List z Auschwitz; 
reportaż

17:50 Czas honoru; odc. 68; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Ostatnia narada cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

19:55 Nowe Ateny; odc. 69; 
program publicystyczny

20:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Lublin R VIII na 
kursie

21:30 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas.; odc. 4/4; 
serial biograficzny

22:30 Na krawędzi wojny; 
odc. 3/6 Rewolucja Fidela 
Castro; serial dokum.; 
Kanada (2012)

23:30 Hubal; dramat 
wojenny; reż.:Bohdan 
Poręba; wyk.:Ryszard 
Filipski, Małgorzata 
Potocka, Tadeusz Janczar, 
Stanisław Niwiński

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(90) Statek; cykl reportaży

02:25 Popiełuszko. Wolność 
jest w nas.; odc. 4/4; 
serial biograficzny

7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: ENEA 
PTPS Piła - Developres 
SkyRes Rzeszów

9:10 Atleci; magazyn 
10:00 Biatlon; Zawody 

Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg ze startu 
wspólnego kobiet

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Jastrzębski 
Węgiel - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

14:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny kobiet

15:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Zenit Kazań - 
Jastrzębski Węgiel

18:30 Boks
20:30 Boks
22:30 Boks
1:00 Siatkówka mężczyzn; 

Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017. 
Turniej został rozegrany w 
dniach 12-17 grudnia w 
trzech miastach: Opolu, 
Łodzi i Krakowie
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3724; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; odc. 150 

Powietrze; magazyn
09:20 Dylematu 5; odc. 3/3 - 

Biznes; serial TVP
10:15 Dr Quinn; odc. 4; USA 

(1994)
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 22; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Polskie domy drewniane 
– mieszkaj w zgodzie z 
naturą

12:55 Natura w Jedynce – 
Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt – Te 
najmniejsze; serial 
dokumentalny; Francja 
(2015); reż.:Jean-Marc 
Dauphin

14:00 Elif; odc. 175; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/206/; cykl reportaży
15:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

12; felieton
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

48 - Ostatni gem; serial 
kryminalny TVP

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

odc. 3725; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3244; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

12; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test
21:55 Zdzisław Najder. 

Chciałem być lotnikiem; 
film dokumentalny; 
reż.:Mieczysław Voght

23:05 Wyrok skazujący; 
dramat; USA (2010)

01:00 Naszaarmia.pl; odc. 
298; magazyn

01:30 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 10/12; 
serial; USA (2015)

02:25 Insha Allah. Krew 
Męczenników; film 
dokumentalny; reż.:Witold 
Gadowski, Maciej Grabys

04:10 Notacje – Piotr 
Szulkin. Mój krajobraz; 
cykl dokumentalny

06:10 Rodzinka.pl; odc. 221 
„Trzy gracje” sezon 11; 
serial komediowy TVP

06:40 Anny Bikont 
poszukiwania Ireny 
Sendlerowej

07:05 M jak miłość; odc. 207
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1782; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
520 - Niepewność; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 65; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 121 
„Spotkanie”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
VI odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 20; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1343; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 117 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
29; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Rajd Dakar 2018; odc. 

16; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

16/100; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 20; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1782; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1783; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Na dobre i na złe; odc. 
691; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

22:20 Kino relaks – Eks 
mojego życia; komedia 
romantyczna; Francja 
(2013); reż.:Dorothee 
Sebbagh; wyk.:Geraldine 
Nakache, Kim Rossi 
Stuart, Pascal Demolon, 
Sophie Cattani

23:50 Jedyna szansa; odc. 6; 
serial; Francja (2015)

01:05 Świat bez tajemnic – 
Brexit. Bitwa o Anglię; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

02:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; odc. 3/22; 
serial sensacyjny; Kanada, 
USA (2013)

02:55 Paradoks; odc. 10; 
serial kryminalny TVP

03:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 78; 
serial obyczajowy TVP

04:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 79; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (599); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (104); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (591); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (212); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (405); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2611); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (651); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (95); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (83); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2612); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (462); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego rodziny, 
a także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:05 Świat według 
Kiepskich (486); serial 
komediowy

20:40 Jeszcze większe 
dzieci; komedia, USA 
2013. Szalony powrót do 
lat młodości. Mężowie i 
ojcowie znów chcą się 
poczuć jak za dawnych 
dobrych czasów...

22:50 Szkoła uwodzenia 2; 
komediodramat, USA 
2000

0:45 Brzydka prawda; 
komedia romantyczna, 
USA 2009. Kobieta 
poszukująca swojego 
ideału zyskuje 
błyskotliwego doradcę 
sercowego.

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5192) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2166) - magazyn, Polska 
10:55 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(1/7) - program 

11:00 Ukryta prawda (528) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (270) - 
program

13:00 19 + (161/165) - 
program

13:30 19 + (162/165) - 
program

14:00 Szpital (414) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (271) - 
program

17:00 Ukryta prawda (529) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (415) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:30 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(2/7) - program 

19:40 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! (5193) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2614) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (46/118) - 
teleturniej

21:35 Krwawy sport - film 
sensacyjny, USA 1988. 
Frank W. Dux (Jean 
Claude Van Damme) to 
postać prawdziwa. Jako 
jedyny Amerykanin przez 
kilka lat zdobywał 
mistrzowski tytuł w 
nielegalnej olimpiadzie 
wschodnich sztuk walki 
organizowanej pod nazwą 
Kumite. W drodze do 
sławy Frank musiał 
pokonać wielu 
bezwzględnych wrogów, 
nie tylko na ringu…

23:20 Zabójcza broń II - film 
sensacyjny, USA 1989.  
Tym razem Martin Riggs i 
Roger Murtaugh 
otrzymują specjalne 
zadanie - mają pilnować 
Leo Getza (Joe Pesci) - 
koronnego świadka w 
procesie mafijnym…

01:50 MasterChef 6 (6/14) - 
program rozrywkowy  

03:20 Uwaga! (5193) - 
program 

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(16/50) - program

05:05 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 11

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. 19

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 23

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 12

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 70

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 41

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 42

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 12

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 11

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

20:00 Piąty wymiar; thriller, 
Australia, Wielka Brytania 
2009. Młoda dziewczyna  - 
Jess – płynie w rejs 
jachtem razem z 
przyjaciółmi. Podczas 
żeglugi ma złe przeczucia. 
Wkrótce okazuje się, że 
nie są one 
nieuzasadnione…

22:00 Nieuchwytny; akcja, 
USA 2008. Agentka FBI, 
Jennifer Marsh, ma za 
zadanie dopaść seryjnego 
mordercę, który 
umieszcza w Internecie 
zdjęcia swoich ofiar. 
Perwersyjny zabójca 
uzależnia szybkość 
uśmiercenia torturowanej 
ofiary od liczby widzów 
odwiedzających stronę z 
makabrycznym 
widowiskiem…

00:00 Zastępca; akcja, USA 
2006

01:55 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2015; odc. 6

03:00 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

03:30 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

04:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

05:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 1; serial TVP

06:05 Wojna domowa; odc. 
5/15; serial TVP

06:40 Wojna domowa; odc. 
6/15; serial TVP

07:15 Na sygnale; odc. 117; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 118; 
serial fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
716; serial TVP

09:20 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 4/12; serial 
komediowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 204; 
serial komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 205; 
serial komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP; reż.:Wojciech 
Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Cezary Żak, 
Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

12:20 Ranczo; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
109 - Ucieczka; serial 
kryminalny TVP; 
reż.:Wojciech Nowak; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Paulina Chapko, Tamara 
Arciuch, Rafał Cieszyński, 
Aleksandra Hamkało

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
110; serial krym. TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
658; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 118; 
serial fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 3; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 4; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 206; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
111; serial krym. TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 235; serial; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 5; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 6; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
112; serial krym TVP

00:15 Komisarz Alex; odc. 
109; serial krym. TVP

01:15 Komisja morderstw; 
odc. 4/12; serial TVP

02:15 Komisja morderstw; 
odc. 5/12; serial TVP

03:05 Wojna domowa; odc. 
5/15; serial TVP

03:40 Wojna domowa; odc. 
6/15 - Trójka klasowa; 
serial komediowy TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
716; serial TVP

05:55 Familiada; odc. 2368
06:25 Okrasa łamie przepisy 

– Orzechy i wiklina
07:00 Kraj się śmieje – 

Partnerzy i rywale (1)
08:05 Kabaretowy Klub 

Dwójki (71) - 
Równouprawnienie czy 
męska dominacja?

09:00 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (4)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /84/ - 
„Scyzoryk” - Liroy

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

11:20 Kabaretożercy (9); 
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. 2368
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie ryby w polskim 
winie; magazyn kulinarny

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(82) Mały Indianin; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 21 (78) Austria i 
Szwajcaria - „Dolina 
Paznaun”; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 8; serial TVP

20:15 Kabaretożercy (10); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (68) - Bracia

22:10 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (4) - Policjant 
cz. 2

23:05 Koło fortuny; odc. 34 
ed. 3; teleturniej

23:40 Tylko dla dorosłych - 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 2/; 
program satyryczny

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – A niech 
gadają - koncert zespołu 
Ich Troje; koncert

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Znamy się 
(nie) tylko z widzenia - 
jubileusz zespołu 
Trubadurzy; widowisko 
artystyczne

02:50 Kierunek Kabaret - 
Śmiertelnie poważny 
temat /39/

03:50 Rozrywka Retro – 
Aleja Gwiazd - recital 
Zdzisławy Sośnickiej

05:20 Ukryta prawda (126) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (233) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (166) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(11/23) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (233) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (234) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (508) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (167) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (407) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (234) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(15/24) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(12/23) - serial S-F, USA. 
Melinda i Sam wybierają 
się w podróż, która ma 
pomóc mężczyźnie w 
przypomnieniu sobie 
przeszłości…

17:55 Brzydula (235) - serial 
obyczajowy 

18:30 Dwóch i pół (5/22) - 
serial, USA

19:00 Ukryta prawda (509) - 
program obyczajowy 

20:00 Bez granic - 
melodramat, USA/Niemcy 
2003. Jest rok 1984, w 
życiu Sary Jordanpojawia 
się doktor Nick Callahan, 
społecznik walczący o 
pomoc dla głodujących 
dzieci w Afryce. Sara traci 
głowę dla Nicka i wspólnie 
z nim wyjeżdża do 
Afryki…

22:35 Mentalista VI (4/22) - 
serial, USA  

23:40 Daję nam rok - 
komedia, Wielka Brytania/
Francja 2013. Nat i Josh, 
początkujący pisarz, biorą 
huczny, choć niezupełnie 
udany ślub…

01:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(16/50) - program 

04:00 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

04:30 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (3/12) - program

05:50 Wiem, co jem na 
diecie (4/12) - program

06:20 Wszystko o jedzeniu 2 
(1/13) - program

06:50 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program

07:20 Beauty ekspert 2 
(10/12) - magazyn

07:50 Gwiazdy od kuchni 
(2/8) - program

08:20 Sekrety lekarzy 
(11/12) - reality show

09:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (13) - 
program lifestylowy

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

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

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

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (2/8) - reality 
show

13:30 Pojedynek na modę
14:15 W dobrym stylu 2 (12) 

- program lifestylowy
15:00 W roli głównej – 

Radosław Majdan (8) - 
talk show

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (5/8) - program

16:50 Apetyt na miłość 4 
(6/12) - program

17:50 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(1/7) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (6/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (11/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(3/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- program rozrywkowy

21:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (7/13) - program

22:25 Pani Gadżet 2.0 (7/12) 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(5/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(6/20) - program

00:25 Rozbierana randka 
(7/20) - program

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (3/9) - 
program rozrywkowy

02:00 W roli głównej – 
Halina Młynkowa (5/8) - 
talk show

02:25 W roli głównej – 
Małgorzata Kożuchowska 
(5/6) - talk show

02:55 W roli głównej – Jan 
Englert (5/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Serbia - Islandia

09:45 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Chorwacja - Szwecja

11:30 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Świata w 

lotach - Tauplitz/Bad 

Mitterndorf

12:35 Snooker - Champion 

of Champions 2017 - dz 5

14:50 Piłka nożna Barca TV

17:30 Piłka nożna Barca TV

18:05 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Niemcy - Macedonia

20:20 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Hiszpania - Dania

22:15 Sportowy Wieczór

22:45 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 

Niemcy - Macedonia

07:00 EkoAgent; magazyn
07:26 Narciarski weekend
08:05 Warszawska Niobe; 

dokument fabularyzowany
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1034; 

telenowela TVP
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 Warszawska Niobe; 

dokument fabularyzowany
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
17:55 Narciarski weekend
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:15 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
19:15 Ślązaków portret 

własny – Tadeusz Kijonka
20:01 Dokument w 

obiektywie; magazyn
20:20 Tajemnice historii; 

cykl dokum.
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
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 Warszawska Niobe; 

dokument fabularyzowany
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Warszawska Niobe; 

dokument fabularyzowany
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1034; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 17 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Zapomniany generał 
Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film dok.

08:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(91) Rejs dla zuchwałych; 
cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

09:15 Czas honoru; odc. 68; 
serial TVP

10:20 Matecznik.; film 
dokum.

11:25 Spór o historię – 
Między dworem a 
zaściankiem; debata

12:05 Ziemia – Podwodny 
świat – Ziemia. 
Podwodny świat cz. 9. 
Królewskie Katakumby i 
Zatoka Padang; cykl dok.

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Lublin R VIII 
na kursie

13:30 Sensacje XX wieku – 
Ostatnia narada cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:10 Na krawędzi wojny; 
odc. 3/6 Rewolucja Fidela 
Castro; serial dokum.; 
Kanada (2012)

16:10 Historia Polski – 
Wszystko co nasze; film 
dokumentalny

17:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - Łódź. 
Konspiracyjne Wojsko 
Polskie; cykl reportaży

17:45 Czas honoru; odc. 69; 
serial TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Zemsta; cykl dokum.

19:20 Sensacje XX wieku – 
Prezydent dziękuje; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Na skraju 
lotniska - finał

20:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

21:35 Mała Moskwa; odc. 
1/4; serial obycz. TVP

22:30 Ogród po drugiej 
stronie rzeki

23:40 Pianista; dramat; 
Polska, Wielka Brytania, 
Francja (2002)

02:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(91) Rejs dla zuchwałych; 
cykl reportaży

02:45 Mała Moskwa; odc. 
1/4; serial obycz. TVP

7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: ENEA 
PTPS Piła - Developres 
SkyRes Rzeszów

9:10 Magazyn narciarski
10:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Zenit Kazań - 
Jastrzębski Węgiel

14:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Ruhpolding; bieg 
indywidualny kobiet

16:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Dinamo 
Moskwa - PGE Skra 
Bełchatów

19:30 Boks
20:20 Siatkówka mężczyzn; 

Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Noliko 
Maaseik

23:00 Boks
1:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3725; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /57/; magazyn
09:15 Blondynka; odc. 69 

Ultimatum; serial TVP
10:15 Dr Quinn; odc. 5; USA 

(1994)
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 23; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

rolnictwo przyszłości
12:55 Natura w Jedynce – 

Cudaczne stroje zwierząt; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2014); reż.:Phil 
Cole

14:00 Elif; odc. 176; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Obserwator; odc. 
/207/; cykl reportaży

15:30 Wiadomości
15:40 Rajd Dakar 2018; odc. 

13; felieton
15:50 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Świata w 
lotach - Oberstdorf - 
kwalifikacje

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

odc. 3726; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3245; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

13; telenowela histor. TVP
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

193; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:25 Paryż – dni terroru; 

Wielka Brytania (2015); 
reż.:Ursula Macfarlane

00:35 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 8; serial; USA (2017)

01:35 Uwięzione; odc. 3; 
serial; Hiszpania (2015)

02:35 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 3/13; serial 
sensacyjny TVP

03:30 Sprawa dla reportera

06:05 Rodzinka.pl; odc. 222 
„Ale nam tu dobrze” sezon 
11; serial komediowy TVP

06:35 Afryka od kuchni; odc. 
11/13 Jima, Etiopia; cykl 
dokumentalny; USA 
(2013)

07:05 M jak miłość; odc. 208
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1783; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
521 - Reanimacja; serial 
TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 66; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 122 
„Hat trick”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 O mnie się nie martw; 
VI odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
691; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 118 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
30; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Rajd Dakar 2018; odc. 

17; felieton
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

17/100; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 20; 
felieton

19:40 Barwy szczęścia; odc. 
1783; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1784; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc. 

6; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Zawiedziona; film 
fabularny; USA (2013)

23:35 Lincz; dramat; 
reż.:Krzysztof Łukaszewicz

01:05 Kiedy Harry poznał 
Sally; komedia; USA 
(1989)

02:50 Zawiedziona; film 
fabularny; USA (2013)

04:30 Art Noc: Andrzej 
Korzyński – muzyka 
filmowa (1); koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (600); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (105); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (592); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (213); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (406); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2612); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (652); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (96); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (84); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2613); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (463); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego rodziny, 
a także sąsiadów. Kiepski 
odkryje w sobie żyłkę do 
interesu.

20:05 Brzydka prawda; 
komedia romantyczna, 
USA 2009. Kobieta 
poszukująca swojego 
ideału zyskuje 
błyskotliwego doradcę 
sercowego.

22:05 Erin Brockovich; 
dramat obyczajowy, USA 
2000

1:00 Hitchcock; dramat 
biograficzny, USA 2012

3:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5193) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 2 

(14) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2167) - magazyn, Polska 
10:55 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(2/7) - program 

11:00 Ukryta prawda (529) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (271) - 
program

13:00 19 + (163/165) - 
program

13:30 19 + (164/165) - 
program

14:00 Szpital (415) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(15) - program kulinarno-
rozrywkowy

16:00 Szkoła (272) - 
program

17:00 Ukryta prawda (530) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (416) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:30 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(3/7) - program 

19:40 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! (5194) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2615) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (47/118) - 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje 
14 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Operacja Dunaj - 
komedia, Polska/Czechy 
2009. Przygody  żołnierzy 
– nieudaczników, którym 
nie udaje się dotrzeć do 
Pragi podczas zbrojnej 
interwencji Układu 
Warszawskiego na 
Czechosłowację…

00:45 Krwawy sport - film 
sensacyjny, USA 1988. 
Frank W. Dux to postać 
prawdziwa. Jako jedyny 
Amerykanin przez kilka lat 
zdobywał mistrzowski 
tytuł w nielegalnej 
olimpiadzie wschodnich 
sztuk walki organizowanej 
pod nazwą Kumite…

02:35 Uwaga! (5194) - 
program 

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(17/50) - program

04:20 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 12

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. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 24

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 71

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 42

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 43

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 13

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 12

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 13

20:00 Ja, ty i on; komedia, 
USA 2006. Molly i Carl 
zakochują się w sobie i 
biorą ślub. Wszystko 
układa się po ich myśli, do 
czasu gdy najlepszy 
przyjaciel Carla – Dupree 
traci pracę i mieszkanie. 
Carl proponuje mu, że 
może się zatrzymać u 
niego i Molly. To wszystko 
sprawie, że uczucie 
nowożeńców zostanie 
wystawione na wielką 
próbę…

22:10 Nie ma jak w piekle; 
akcja, USA 2015. Gdy 
Mona odkrywa romans 
męża z nową, śliczną 
ekspedientką, życie w tym 
podmiejskim kawałku 
nieba, gdzie hołduje się 
zasadzie, że „pozory 
znaczą wszystko”, 
wymyka się spod 
kontroli…

00:10 Krzyk 3; horror, USA 
2000

02:30 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

03:05 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

03:30 Ale numer!; Polska
04:05 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:45 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:30 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

06:05 Wojna domowa; odc. 
7/15 - Polski joga; serial 
komediowy TVP

06:40 Wojna domowa; odc. 
8/15 - Wizyta starszej 
pani; serial komediowy 
TVP

07:40 Na sygnale; odc. 119 
„Więzy krwi”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
717; serial TVP

09:15 Komisarz Alex; odc. 
109 - Maja przed północą; 
serial kryminalny TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 205 
„Pogadajmy o facetach” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 206 
„Trzymaj się za portfel!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
110 - Sprawa honoru; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
111 - Festyn; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
659 - Życie za życie; serial 
TVP

16:10 Na sygnale; odc. 119 
„Więzy krwi”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 5 - Wieść 
gminna; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 207 
„Metka mnie drapała...” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
112 Powrót po latach; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 236; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 6 - Racja 
gminy; serial obyczajowy 
TVP

22:20 Ranczo; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
113; serial krym. TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
691; serial TVP

01:25 Mrok; odc. 4/8; serial 
kryminalny TVP

02:20 Mrok; odc. 5/8; serial 
kryminalny TVP

03:15 Wojna domowa; odc. 
7/15; serial TVP

03:50 Wojna domowa; odc. 
8/15; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 205; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2369
06:35 Okrasa łamie przepisy 

– Polskie ryby w polskim 
winie; magazyn kulinarny

07:10 Kraj się śmieje – 
Partnerzy i rywale (2)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (68) - Bracia

09:10 Koło fortuny; odc. 36 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (4) - Policjant 
cz. 2

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /101/ - 
„Ucieczka z tropiku” - 
Marek Biliński

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /81/ - „Ostatni” - 
Edyta Bartosiewicz

11:00 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa 
narzeczona” - Lady Pank

11:15 Kabaretożercy (10); 
teleturniej

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju Przedstawia...

14:10 Familiada; odc. 2369
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – XX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2014 (1-3) 

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wspomnienie lata

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(83) Życie codzienne 
Indian; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (79) Indie 
„Pociąg do jogi”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 9; serial TVP

20:15 Kabaretożercy (11); 
teleturniej

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (69) - Hobby

22:15 Kierunek Kabaret - 
Książki itp. /40/

23:10 KabareTOP Story - 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

23:30 Olga Lipińska 
zaprasza (25); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 35 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa 2013  
(1-3); widowisko 
rozrywkowe

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie 
story

05:20 Ukryta prawda (127) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (234) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (167) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(12/23) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (235) - serial 
obyczajowy 

09:45 Dwóch i pół (5/22) - 
serial, USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (509) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (168) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (408) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (235) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(16/24) - serial, USA. 
Carlos i Gaby natrafiają na 
problemy w związku z 
procedurą adopcyjną. 
Susan idzie pod nóż, a 
Bree i Andrew wciąż 
walczą ze sobą…

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(13/23) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni (1/13) - 
serial kryminalny. Wieczór 
w jednej z warszawskich 
dzielnic. Tuż przed 
zamknięciem osiedlowego 
sklepu, do środka wchodzi 
spóźniony klient. 
Sprzedawczyni, nie 
przeczuwając 
niebezpieczeństwa, zgadza 
się go obsłużyć. Nagle w 
sklepie pada seria 
strzałów…

19:00 Ukryta prawda (510) - 
program obyczajowy. 
Męska sprawa 41-letnia 
Anna od roku jest 
rozwódką. Jej były mąż 
Bartek jest w nowym 
związku z 26-letnią Kariną, 
która spodziewa się 
dziecka. Anna jest mamą 
15-letniego Franka, który 
ma ograniczony kontakt z 
ojcem…

20:00 Daję nam rok - 
komedia, Wielka Brytania/
Francja 2013. Para 
brytyjczyków – Nat, 
pracownica firmy 
reklamowej i Josh, 
początkujący pisarz, biorą 
huczny, choć niezupełnie 
udany ślub…

22:10 X-FILES (1/6) - serial 
23:15 Ognista miłość II - 

komedia, USA 2013
02:55 Moc Magii (TVN7 noc) 

(17/50) - program 

05:30 Wszystko o jedzeniu 
(6/14) - program

06:00 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (5/14) - progr.

06:45 Magia Y (2/7) - 
program rozrywkowy

07:30 Pojedynek na modę
08:15 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(1/7) - program

08:20 Sekrety lekarzy (12) - 
reality show

09:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (1/13) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (9/13) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 9 
(10/13) - program

12:50 Mistrzowskie cięcie 
(2/8) - program

13:50 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - progr.

14:35 Gwiazdy prywatnie 
(2/8) - program

15:05 Ostre cięcie 4 (6/12) - 
program

15:50 Afera fryzjera 4 (8/10) 
- program rozrywkowy

16:35 Gwiazdy od kuchni 
(2/8) - program

17:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (7/12) - 
program lifestylowy

17:50 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(2/7) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 
10 (7/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (12) - program

19:40 Życie bez wstydu 3 
(4/12) - reality show

20:40 Beauty ekspert 2 
(10/12) - magazyn

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

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (2/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 14 (7/12) 
- magazyn

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (1/12) - 
program rozrywkowy

23:40 Gwiazdy prywatnie 
(2/8) - program

00:10 Jak zachować 
zdrowie?

01:15 Detektywi od zdrad 
(11/22) - reality show 

02:10 W roli głównej – 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Karolina Korwin 
Piotrowska (4/6) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Agnieszka Grochowska 
(4/8) - talk show

03:25 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: Niemcy - Macedonia

09:45 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: Hiszpania - Dania

11:25 Piłka ręczna mężczyzn 
- Eliminacje MŚ 2019: 
Portugalia - Polska

13:05 Skoki Narciarskie - 
MŚw. w lotach - Tauplitz/
Bad Mitterndorf - konkurs 
drużynowy

15:05 Skoki Narciarskie - 
MŚw. w lotach - 
Oberstdorf - kwalifikacje 
(studio) 

15:55 Skoki Narciarskie - 
MŚw. w lotach - 
Oberstdorf - kwalifikacje

18:05 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: 2.faza grupowa - 1

20:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: 2.faza grupowa - 2

22:15 Sportowy Wieczór
22:45 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Świata w 
lotach - Oberstdorf - 
kwalifikacje

07:00 Narciarski weekend
07:05 Kopalnia reportaży; 

reportaż
07:25 Narciarski weekend
08:05 Tajemnice alpejskich 

jezior; film dokum.; Niemcy 
(2014)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1035; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Podwójne życie Piotra 

S.; film dokum.
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 Tajemnice alpejskich 

jezior; film dokum.; Niemcy 
(2014)

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 Sola Scriptura; reportaż
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
20:01 Uwaga! Weekend
20:50 Narciarski weekend
20:55 POGODA
21:00 Reportaż z regionu
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 OPP
23:35 Tajemnice alpejskich 

jezior; film dokum.; Niemcy 
(2014)

00:40 Polska słowem 
malowana

01:20 Podwójne życie Piotra 
S.; film dokum.

02:15 Historie szczęśliwe; cykl 
reportaży

02:40 Tajemnice alpejskich 
jezior; film dokum.; Niemcy 
(2014)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Teraz ryby /Antenowe 

remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1035; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Polska słowem 

malowana

06:50 Był taki dzień – 18 
stycznia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Wszystko co nasze; film 
dokumentalny

08:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(92) Macho; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Łopienka, przytułek 
łotrów i cerkiew na końcu 
świata - ruszamy w 
Bieszczady; cykl reportaży

09:15 Czas honoru; odc. 69; 
serial TVP

10:25 Nowe Ateny; odc. 69; 
program publicystyczny

11:15 Flesz historii; odc. 
373; cykl reportaży

11:35 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
16 List z Auschwitz; rep.

11:50 Ogród po drugiej 
stronie rzeki

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Na skraju 
lotniska - finał

13:30 Sensacje XX wieku – 
Zemsta; cykl dokum.

14:10 Sensacje XX wieku – 
Prezydent dziękuje; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Daleko na 
Wschodzie cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:20 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

16:25 Historia Polski – 
Gorzkie zwycięstwo...; 
film dokumentalny

17:10 Taśmy bezpieki - 
Problemy z młodzieżą w 
PRL

17:45 Czas honoru; odc. 70; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tragedia i nadzieja cz. 
1-2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarb

20:30 Generałowie Hitlera; 
odc. 3/6 Canaris: szpieg; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (1998)

21:25 Mała Moskwa; odc. 
2/4; serial obycz. TVP

22:20 Spór o historię – 
Królestwo Polskie; debata

22:55 Szpiedzy – Szpieg ze 
złamanym sercem; film 
dokumentalny

23:30 Szwadrony śmierci - 
Proszę się ubierać; cykl 
dokumentalny

00:10 Ośmiornica; 7 odc. 
9/12; serial; Włochy 
(1984)

01:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(92) Macho; cykl reportaży

01:40 Mała Moskwa; odc. 
2/4; serial obyczajowy 
TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Dinamo 
Moskwa - PGE Skra 
Bełchatów

9:10 Magazyn 
snowboardowy

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - PGE 
Skra Bełchatów

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Noliko 
Maaseik

14:05 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Antholz-Anterselvie; bieg 
sprinterski kobiet

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Noliko 
Maaseik

17:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: PAOK Saloniki - 
VfB Friedrichshafen

20:20 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Trentino Diatec 
- Arkas Izmir

23:00 Boks: Gala w Atlancie 
z 1970 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Jerry 
Quarry

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017. 
Turniej został rozegrany w 
dniach 12-17 grudnia w 
trzech miastach: Opolu, 
Łodzi i Krakowie
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