
Od nowego roku

Wyższe kary za  
brak OC

Od nowego roku wysokość składki OC wzrośnie proporcjonalnie do wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli o siedem procent. Maksymalna 
stawka dla samochodu osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia. W efek-
cie w 2019 roku właściciele aut osobowych przy braku OC muszą liczyć się z 
karą w wysokości 4500 złotych.

Ciąg dalszy na str. 7

Blisko 400 przypadków w Częstochowie

Liczba zachorowań 
wciąż rośnie 

W województwie śląskim wciąż dynamicznie rośnie liczba zachorowań na wiru-
sowe zapalenie wątroby typu A, czyli żółtaczkę. W tych niechlubnych statystykach 
przoduje niestety Częstochowa! Spośród 692 przypadków WZW na terenie całego 
województwa śląskiego, ponad połowa wystąpiła właśnie w naszym mieście.

Ciąg dalszy na str. 4

Nowości w kodeksie

Elektryczna 
hulajnoga jak rower? 
Elektryczne hulajnogi zyskują coraz większą popularność. Być mo-

że w niedługim czasie ich użytkownicy będą mogli korzystać ze ście-
żek rowerowych. Powstaje bowiem projekt ustawy regulującej ruch 
małych elektrycznych środków lokomocji.

Ciąg dalszy na str. 7

Pomysł rządu

Właściciele samochodów 
zapłacą nowy podatek
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Dla rencistów i emerytów

Mogą zarobić więcej
Z początkiem grudnia zmieniły się wysokości kwot, do jakich mogą dorobić 

emeryci i renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli powszechnego wieku emerytal-
nego. To ważna informacja, ponieważ przekroczenie limitów może oznaczać 
zmniejszenie, a nawet  zawieszenie świadczenia wypłacanego przez ZUS. 

Ciąg dalszy na str. 4

Partia rządząca najwy-
raźniej chce zrobić wszyst-
ko, aby zniechęcić Polaków 
do kupowania zagranicz-
nych samochodów o du-
żych pojemnościach silni-
ków. W jaki sposób? Mini-
sterstwo Finansów pracuje 
nad regulacjami, za sprawą 
których wprowadzony zo-
stanie nowy podatek.

O resortowym pomyśle po-
informował premier Mateusz 
Morawiecki podczas odbywa-
jącego się w Katowicach 
szczytu klimatycznego 
COP24. W czasie globalnej 
konferencji, gdzie negocjowa-
ne są działania na rzecz poli-
tyki klimatycznej, szef pol-
skiego rząd wspomniał o 
zmianach w podatku akcyzo-
wym. 

Konkretnie chodzi o 
uszczelnienie sprowadzania 
do Polski samochodów wyso-
kolitrażowych o pojemności 
powyżej 2-2,5 litrów. Docelo-
wo ma to pomóc w promocji 
tak zwanych czystych, ekolo-
gicznych pojazdów. 

Morawiecki wyjaśnił, że co 
roku do naszego kraju trafia 

kilkaset tysięcy zagranicz-
nych używanych pojazdów – 
są wśród nich również te, 
które emitują do atmosfery 
zbyt dużo zanieczyszczeń. 

Według Polskiego Związku 
Przemysłu Motoryzacyjnego, 
od stycznia do października 
do Polski sprowadzono po-
nad 791 tys. aut wysokolitra-
żowych. Na dodatek, niejed-
nokrotnie zdarza się, że sa-
mochody z dużymi silnikami 
powyżej 2 litrów, które opo-
datkowane są wyższą stawką 
akcyzy, są zgłaszane jako au-
ta ciężarowe – a na nie z ko-
lei nie obowiązuje akcyza. 
Gdy jednak trafią już na ry-
nek polski, są sprzedawane 
jako pojazdy osobowe. Zmia-
ny mają więc przy okazji po-
zwolić na wyeliminowanie te-
go typu praktyk. 

Morawiecki wspomniał, że 
resort pracuje również nad 
regulacjami mającymi zapo-
biegać wycinaniu filtrów czą-
stek stałych z układów wyde-
chowych pojazdów.

 Przy tej okazji warto przy-
pomnieć, że w naszym kraju 
obowiązują dwie stawki ak-
cyzy dotyczące samochodów 

osobowych (importowanych z 
innych rynków i nowych jesz-
cze niezarejestrowanych): sil-
nik poniżej 2,0 l – 3,1%, po-
wyżej 2,0 l – 18,6% wartości. 

Na jakim poziomie miałby 
być nowy podatek? Tego na 
razie nie wiadomo. Nie jest 
też znana data wejścia w ży-

cie regulacji. Wiadomo jedy-
nie, że wdrożenie zmian nie 
nastąpi od razu – wszystko 
ma być rozłożone w czasie. 

Morawiecki twierdzi, że no-
we rozwiązania spowodują, 
że Polacy przerzucą się na 
samochody bardziej ekolo-
giczne. 

Dziwić może jednak fakt, 
że rząd – przynajmniej w teo-
rii – jest ich zwolennikiem, 
ale nie ma w planach żad-
nych zachęt do ich kupowa-
nia, chociażby wprowadzenia 
dopłat dla nabywców. 

Katarzyna Gwara

Chcesz coś sprzedać, kupić, a może zamienić? 
Wejdź na naszą stronę 

www.zycieczestochowy.pl  
i dodaj bezpłatnie  

OGŁOSZENIE DROBNE. 
Ogłoszenie może również ukazać się 

w naszej gazecie – wystarczy tylko 
wypełniony i wycięty kupon dostarczyć  

do naszej redakcji.

Masz problem?

n MOTORYZACJA str. 7 i 9

n  DLA PRZEDSIĘBIORCY  str. 8

n EKOLOGIA str. 11 

n  SZKOŁY  str. 13 

n  OGŁOSZENIA  str. 14

n SPORT str. 15

http://www.zycieczestochowy.pl/
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Częstochowski biznesmen

Oskarżony o 
wyłudzenie  

25 milionów!
Wkrótce przed sądem stanie 

piętnaście osób oskarżonych o 
działalność w zorganizowanej 
grupie przestępczej zajmującej 
się wyłudzaniem podatku VAT.

Przypomnijmy, w latach 2012-
2014 na terenie Polski, Czech i 
Wielkiej Brytanii działała zorgani-
zowana grupa przestępcza, której 
założycielem i kierownikiem był 
Sebastian M. - Grupa ta zajmo-
wała się wyłudzeniami podatku 
VAT, praniem brudnych pienię-
dzy oraz wystawianiem poświad-
czających nieprawdę faktur. Jej 
członkowie tworzyli szereg pod-
miotów gospodarczych, które wy-
twarzały dokumentację dotyczącą 
fikcyjnych transakcji handlo-
wych, niezbędną dla uzyskiwania 
zwrotu podatku VAT oraz doko-
nywały operacji na rachunkach 
bankowych – informuje prokura-
tor Tomasz Ozimek, rzecznik Pro-
kuratory Okręgowej w Częstocho-
wie.

W grupie przestępczej każdy 
miał swoją funkcję. Część osób 
zajmowała się pozyskiwaniem 
tzw. „słupów” do zakładania fik-
cyjnie działających firm, inne były 
łącznikami pomiędzy poszczegól-
nymi firmami, a jeszcze inne nad-
zorowały proceder wydając pole-
cenia w zakresie wystawiania fak-
tur VAT i wprowadzania ich do 
ewidencji księgowo-podatkowej. - 
W śledztwie stwierdzono, że firma 
„D.” sp. z o.o. z siedzibą w Często-
chowie, w ramach tzw. karuzeli 
podatkowej, wykazywała nabycie 
towarów od fikcyjnych podmio-
tów, które to następnie były 

przedmiotem fikcyjnej we-
wnątrzwspólnotowej dostawy to-
warów, opodatkowanej stawką 
0% . W ten sposób spółka „D.” ge-
nerowała znaczne kwoty podatku 
naliczonego VAT, a następnie do-
magała się ich nienależnego zwro-
tu – wyjaśnia prokurator Ozimek.

Sebastianowi M., który zarzą-
dzał firmą „D.” zarzucono wyłu-
dzenie podatku VAT w wysokości 
około 25 mln zł, pranie brudnych 
pieniędzy w kwocie około 134 mln 
zł, popełnienie przestępstw kar-
nych skarbowych oraz nielegalne 
posiadanie broni palnej - pistole-
tu TT z amunicją. Podejrzany nie 
przyznał się do zarzucanych mu 
przestępstw. Twierdził, że nie 
sprawował kierownictwa nad 
spółką i nie miał wiedzy na temat 
działalności współpracowników. 

– Wobec Sebastiana M. na 
wniosek prokuratora zastosowa-
no w śledztwie środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania. Na poczet grożą-
cych oskarżonym kar grzywny i 
przepadku korzyści uzyskanych z 
przestępstw zabezpieczono w 
śledztwie nieruchomości oraz pie-
niądze o łącznej wartości około 2 
mln zł – podsumowuje prokura-
tor Ozimek. 

Zarzucane oskarżonym prze-
stępstwa są zagrożone karą po-
zbawienia wolności  do 15 lat. 
Przedmiotowe śledztwo było pro-
wadzone przez Wydział ds. Prze-
stępczości Gospodarczej Prokura-
tury Okręgowej w Częstochowie 
wspólnie z Agencją Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego.

 Katarzyna Gwara

O krok od tragedii

Uratowali życie 
62-latka

Na placu Biegańskiego sta-
nęła piękna choinka. Kilkuna-
stometrowy świerk kanadyjski 
został przywieziony z prywat-
nej posesji pana Grzegorza, 
mieszkańca dzielnicy Północ. 

Przypomnijmy, w tym roku 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
w Częstochowie ogłosił... „ca-
sting” na choinki, które staną  
na placach na terenie miasta. Z 
tego powodu zwrócił się z apelem 
do mieszkańców miasta i regio-
nu, którzy planowali usunięcie 
kilkunastometrowych drzew 
iglastych ze swoich działek i oto-
czenia domostw. Oczywiście wy-
cinka musiała być konieczna, 
przesądzona i poparta stosowny-
mi zgodami administracyjnymi. 
Najpiękniejszą choinką okazała 
się ta znajdująca się na prywat-
nej posesji pana Grzegorza, 
mieszkańca dzielnicy Północ. Kil-
kunastometrowy świerk kana-
dyjski otrzyma drugie życie – na 
placu Biegańskiego. - To pierw-
sze drzewo tego szlachetnego ga-
tunku, które stanie w central-
nym miejscu naszego miasta sta-
jąc się najważniejszą z ozdób 
świątecznych. Drzewo z użyciem 
specjalistycznego sprzętu wyso-
kościowego i samochodów cięża-
rowych zostało przetransporto-
wane na miejsce docelowej loka-
lizacji – informuje Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZDiT. 

Oprócz choinki na placu Bie-
gańskiego pojawiły się też nowe – 
robiące ogromne wrażenie - ele-
menty przestrzenne. Ozdoby tra-
dycyjnie zobaczymy także na bu-
dynku miejskiego ratusza oraz w 
ciągu alei. 

Przy tej okazji przypominamy, 
że iluminację w pełnej krasie bę-
dziemy mogli podziwiać od 8 
grudnia, kiedy to do Częstocho-
wy przyjedzie święty Mikołaj. Te-
go dnia na placu Biegańskiego 
odbędą się koncerty, spektakle 
teatralne oraz animacje dla dzie-
ci.

Koszt świątecznego wystroju 
miasta to ponad 140 tys. zł z bu-
dżetu Wydziału Kultury, Promo-
cji i Sportu Urzędu Miasta (w tym 

elementy świąteczne na placu 
Biegańskiego) oraz 90 tys. zł z 
budżetu Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu (rozwieszane 
elementy świetlne i przygotowa-
nie choinek). Katarzyna Gwara

Iluminacja w pełnej krasie

Mikołajkowy prezent  
dla mieszkańców

Policjanci z komendy sto-
łecznej, wracając z zabez-
pieczenia działań COP24 w 
Katowicach, byli świadkami 
zdarzenia w Poczesnej na 
DK 1. Wszystko wskazuje na 
to, że 62-latek jadący vol-
kswagenem zasłabł za kie-
rownicą, zjechał na pobocze 
i uderzył w drzewo. Mundu-
rowi natychmiast podbiegli 
do samochodu, wyciągnęli 
poszkodowanego na ze-
wnątrz i przystąpili do re-
animacji.  

Do zdarzenia doszło na dro-
dze krajowej numer 1 w Pocze-
snej. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń policjantów z często-
chowskiej drogówki, 62-letni 
kierujący, jadąc w stronę War-
szawy, zjechał z drogi i uderzył w 
drzewo. Prawdopodobnie przy-
czyną tego niekontrolowanego 
manewru było zasłabnięcie. 

Na szczęście w tym samym 
czasie na pobliskiej stacji benzy-
nowej zatrzymała się kolumna 
radiowozów. Byli to mundurowi 
z Komendy Stołecznej Policji, 

którzy wracali z zabezpieczenia 
COP24. Stróże prawa natych-
miast podbiegli do volkswagena 
i wyciągnęli mężczyznę na ze-
wnątrz. Niezwłocznie przystąpili 
do reanimacji. 62-latek odzyskał 
świadomość. 

Wezwane pogotowie zabrało 
poszkodowanego do szpitala. 
Komenda Miejska Policji w Czę-
stochowie jest w trakcie ustala-
nia szczegółów, przyczyn i oko-
liczności tego zdarzenia.

  Katarzyna Gwara



Częstochowski magistrat – 
jak co roku o tej porze – cze-
ka na zgłoszenia do konkursu 
na najpiękniejszą witrynę 
świąteczną. Jest na to czas do 
17 grudnia. Do wspólnej zaba-
wy zapraszani są właściciele 
placówek handlowo-usługo-
wych.

Tradycyjnie przed świętami 
niektóre witryny sklepowe zmie-
niają się nie do poznania. Są 
pięknie przystrojone bombkami, 
choinkami, brokatem, mikołaja-
mi, aniołkami... Otulone cie-
płym światłem z bożonarodze-
niowymi dekoracjami wzbudzają 
radość i atmosferę wyczekiwa-
nia na najpiękniejsze święta. Za-
praszają do odwiedzenia skle-
pów i dodają uroku miejskiej 
przestrzeni. Z tego też powodu 
Urząd Miasta Częstochowy za-
chęcając do współtworzenia nie-
zapomnianej, magicznej atmos-
fery świątecznej, zaprasza wła-
ścicieli placówek handlowo-
-usługowych do przygotowania 
w obrębie witryny dekoracji o te-
matyce bożonarodzeniowej i 
wzięcia udziału w konkursie na 
najpiękniejszą witrynę świątecz-

ną. Przygotowane w obrębie wi-
tryny dekoracje o tematyce bo-
żonarodzeniowej mogą zgłaszać 
właściciele placówek handlowo-
-usługowych położonych w gra-
nicach administracyjnych mia-
sta.

Warunkiem udziału jest wy-
pełnienie karty zgłoszenia i prze-
słanie jej drogą elektroniczną na 
adres: kps@czestochowa.um.
gov.pl lub dostarczenie do Wy-
działu Kultury, Promocji i Spor-
tu – Odwach, Aleja Najświętszej 
Maryi Panny 45a.  Na zgłoszenia 
magistrat czeka do 17 grudnia. 
W dniach 18 – 20 grudnia komi-
sja konkursowa oceni zgłoszone 
witryny. Ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród zaplanowano 
podczas Targów Bożonarodze-
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Blisko 400 przypadków w Częstochowie

Liczba zachorowań 
wciąż rośnie 

Dokończenie ze str. 1
Wirusowe zapalenie wątro-

by typu A potocznie zwane 
jest żółtaczką pokarmową lub 
chorobą brudnych rąk. Jest 
ono bardzo groźne, a powikła-
nia po nim mogą okazać się 
śmiertelne. Na terenie całego 
kraju od początku roku do 
końca listopada odnotowano 
1283 przypadki WZW A (2644 
zachorowania w tym samym 
okresie w roku 2017). Z tego  
692 przypadki WZW A były w 
naszym województwie. Naj-
więcej zachorowań odnotowa-
no do tej pory w Częstochowie 
– w sumie 361 (47 z nich od-
notowano od 16 do 30 listopa-
da). Na drugim miejscu pod 
względem zachorowań jest So-
snowiec. Jednak liczba cho-
rych jest zdecydowanie mniej-
sza – zanotowano tam bo-
wiem 107 zachorowań. Dalej 
jest Dąbrowa Górnicza (35), 
Kłobuck (35), Bytom (29), Ka-
towice (25) i Tychy (21).

Spośród wszystkich osób 
chorych w drugiej połowie li-
stopada hospitalizacji podle-
gały 50 osób (tj. 83,3% cho-
rych).

Wirusowe zapalenie wątro-
by typu A (potocznie zwa-
ne żółtaczką pokarmową lub 
chorobą brudnych rąk) jest 
schorzeniem wywoływanym 
przez wirus A zapalenia wą-
troby (HAV). Ludzie są jedy-
nym rezerwuarem tego wyda-
lanego z kałem wirusa. 

Do zakażenia może dojść 
poprzez:

– spożycie skażonego poży-
wienia lub skażonej wody 
(podstawowa droga),

–  kontakt bezpośredni z za-
każonym człowiekiem (np. 
przeniesienie wirusa poprzez 
nieumyte po wyjściu z toalety 
ręce),

– kontakty seksualne (nie 
tylko analne), w tym przez 
bezpośredni kontakt oralno–
analny, jak i poprzez kontakt 
oralny z częściami ciała oraz 
powierzchniami, na których 
znajduje się wirus.

Podstawą w zapobieganiu 
zakażeniom jest przestrzega-
nie zasad higieny – mycie rąk 
przed każdym posiłkiem i po 
wyjściu z toalety, a także przy 
przygotowywaniu i spożywa-
niu posiłków (dokładne mycie 
owoców i warzyw). Brak jest 
specyficznego leczenia. Do-
stępna jest natomiast sku-
teczna szczepionka, która 
zgodnie z obowiązującym Pro-
gramem Szczepień Ochron-
nych zalecana jest:

– osobom  wyjeżdżającym 
do krajów  o wysokiej i  po-
średniej endemiczności za-
chorowań na WZW typu A

– osobom zatrudnionym 
przy produkcji i dystrybucji 
żywności, usuwaniu odpadów 
komunalnych i płynnych nie-
czystości oraz przy konserwa-
cji urządzeń służących temu 
celowi

– dzieciom w wieku przed-
szkolnym, szkolnym oraz mło-
dzieży, które nie chorowały na 
WZW typu A.  Katarzyna Gwara

Dla rencistów i emerytów

Mogą zarobić 
więcej

Dokończenie ze str. 1
Emeryci, którzy osiągnęli 

powszechny wiek emerytalny 
mogą dorabiać do swojej eme-
rytury bez ograniczeń. Pozo-
stali emeryci (na wcześniej-
szych emeryturach) oraz ren-
ciści muszą pamiętać, do ja-
kiej wysokości przychodu 
mogą dorobić, by ZUS nie 
zmniejszył ani nie zawiesił 
wypłaty ich świadczenia. 

- Limity kwot dorabiania 
dla emerytów i rencistów 
ustala się na podstawie wyso-
kości przeciętnego wynagro-
dzenia, które oblicza Główny 
Urząd Statystyczny. Ta wyso-
kość zmienia się, co trzy mie-
siące: w marcu, w czerwcu, 
we wrześniu i w grudniu. 
Zmniejszenie świadczenia 
następuje po przekroczeniu 
70 proc. przeciętnego wyna-
grodzenia, a zawieszenia po 
przekroczeniu 130 proc. - 
mówi Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy 
ZUS w województwie śląskim. 
Bez konsekwencji można do-
rabiać, jeśli nasz przychód 
nie jest wyższy niż 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. Od 1 grudnia 
kwota ta wynosi 3 206,10 zł 
brutto. Jeśli przekroczymy 
ten próg - ZUS może nam za-
wiesić lub zmniejszyć świad-
czenie. Nasze świadczenie zo-
stanie zmniejszone, jeśli osią-
gniemy przychód przekracza-
jący 70 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, 
ale nie wyższy niż 130 proc. 
tego wynagrodzenia. Jeśli na-
sze zarobki przekroczą 130 
proc. przeciętnego wynagro-
dzenia, tj. 5 954,30 zł brutto 
- ZUS zawiesi wypłatę świad-
czenia.

To czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie ma na 
to wpływ przede wszystkim 
przychód z działalności, od 
której są obowiązkowe skład-
ki na ubezpieczenia społecz-
ne, np. z umowy o pracę czy 
umowy zlecenia albo z prowa-
dzenia własnej działalności.

- ZUS nie zmniejsza ani nie 
zawiesza świadczenia bez 
względu na wysokość osiąga-
nego przychodu emerytom, 
którzy osiągnęli powszechny 
wiek emerytalny (obecnie 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn). ZUS nie zmniejsza ani 
nie zawiesza świadczenia w 
razie osiągania przychodu w 
przypadku prawa do emery-
tury częściowej. Pełna wyso-
kość gwarantowana jest rów-
nież w przypadku renty inwa-
lidy wojennego, z tytułu po-
bytu w obozie i w miejscach 
odosobnienia lub renty ro-
dzinnej po tych inwalidach, 
jak również rent inwalidy 
wojskowego w związku ze 
służbą wojskową lub renty 
rodzinnej po żołnierzu, które-
go śmierć ma związek ze służ-
bą wojskową – wylicza Beata 
Kopczyńska.

Od 1 grudnia wzrosła też 
kwota przychodu, jaką mogą 
uzyskać osoby pobierające 
rentę socjalną. Wynosi ona 3 
206,10 zł. W przypadku tego 
świadczenia nie są stosowane 
kwoty zmniejszenia. Prawo 
do renty socjalnej jest zawie-
szane, gdy kwota przychodu 
przekracza 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
za kwartał kalendarzowy. 

Katarzyna Gwara

Konkurs

Które witryny są najpiękniejsze?

Problemy  
z systemem

 E-zwolnienia  
nie działają 
prawidłowo
Od 1 grudnia obowiązuje obli-

gatoryjnie wszystkich lekarzy 
e-ZLA. - Politycy i prezes ZUS zi-
gnorowali stanowiska Naczelnej 
Rady Lekarskiej, Porozumienia 
Zielonogórskiego, Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Le-
karzy, jak i Polskiej Federacji 
Pracodawców Prywatnych 
Ochrony Zdrowia - mówią leka-
rze.

Wszystkie te organizacje prze-
strzegały, aby nie wprowadzać 
elektronicznych zwolnień w sposób 
obligatoryjny, ale fakultatywny. 
Należy pozostawić lekarzom możli-
wość wyboru:  wystawiania zwol-
nienia lekarskiego swoim pacjen-
tom w formie elektronicznej, lub je-
śli to nie jest możliwe z różnych 
względów  w formie papierowej.

- W trosce o naszych pacjentów 
wszyscy ci polscy lekarze, którzy 
nie są przygotowani do e-ZLA – bę-
dą wystawiać druk „orzeczenie o 
niezdolności do pracy” przygotowa-
ny przez POL - wyjaśniają medy-
cy zrzeszeni w POL. - Kategorycznie 
domagamy się, aby ten druk był 
honorowany przez ZUS i na jego 
podstawie nasi pacjenci mieli wy-
płacany zasiłek chorobowy. Przy-
pominamy i informujemy, że pod-
stawą wypłaty takiego zasiłku jest 
opłacanie składek społecznych do 
ZUS (w tym składki chorobowej), a 
nie forma orzekania o niezdolności 
do pracy. Jako obywatele tego kra-
ju mamy zawsze prawo wyboru.

3 grudnia platformy ZUS zawie-
szały się, co uniemożliwiało leka-
rzom sprawne wprowadzanie do 
systemu e-zwolnień. Pacjenci mu-
sieli czekać po kilka godzin na zwol-
nienie. Dopiero po godz. 16.00 
platforma ruszyła.  

Beata Marciniak

niowych „Gwiazdkowa Aleja”. 
Na zwyciężczynie i zwycięzców 

czekają nagrody pieniężne. Z re-
gulaminem konkursu  można 
zapoznać się w poniższym za-
łączniku lub w Wydziale Kultu-
ry, Promocji i Sportu UM Czę-
stochowy. Wszelkich dodatko-
wych informacji dotyczących 
konkursu udziela Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Estetyki 
Miasta pod nr tel. (34) 370 74 
65.  Katarzyna Gwara, zdj. UM Cz-wa

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ogółem 16 4 9 7 3 547 692

Zachorowania za WZW A w województwie śląskim  
w latach 2012-2018 (dane tylko do 30 listopada)
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Częstochowski sztab szuka 
wolontariuszy

Częstochowski sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
szuka wolontariuszy. Chętni mo-
gą się zgłaszać do 14 grudnia. 

27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbędzie się 
13 stycznia 2019 roku. Tym razem 
zebrane pieniądze zostaną prze-
znaczone na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. Są 
to placówki z oddziałami II oraz III 
stopnia referencyjności, czyli takie, 

które mogą dokonać specjalistycz-
nej diagnozy oraz udzielić pomocy 
medycznej najciężej chorym dzie-
ciom. W Polsce funkcjonuje dziś 
blisko 50 takich szpitali. Swoim za-
sięgiem obejmują one teren całego 
kraju. W placówkach tego rodzaju 
szczególnie ważne jest nowoczesne, 
spełniające najwyższe standardy 
wyposażenie, które daje lekarzom i 
personelowi medycznemu, jak naj-
lepsze możliwości diagnozy i lecze-
nia najtrudniejszych przypadków.

Dla wszystkich, którzy chcą spę-

dzić styczniową niedzielę (13.01.), z 
puszką w rękach kwestując na 
rzecz potrzebujących, to ostatni 
dzwonek. Chętni mogą się zgłaszać 
do siedziby sztabu al. NMP 24/14. 
Jest on czynny w poniedziałki w go-
dzinach 16.30-20.00 i w piątki 
16.30-18.30. Zgłosić się można 
również bez wychodzenia z domu – 
wystarczy tylko wejść na stronę  
https://iwolontariusz.wosp.org.
pl/login. Podpisywanie oświadczeń 
i zgód odbędzie się w dniach 15 
oraz 17 grudnia.  Katarzyna Gwara

Integracja międzypokoleniowa

Spektakl  
w Muzeum Monet  

i Medali  
Jana Pawła II

Spektakl w wykonaniu 
Amatorskiego Teatru Inte-
gracji Międzypokoleniowej 
„Ci co zginą będą siewca-
mi” będziemy mieli okazję 
zobaczyć 17 grudnia w Mu-
zeum Monet i Medali Jana 
Pawła II. 40 aktorów, którzy 
wystąpią w widowisku, przy-
gotowuje się już od czerw-
ca. Obecnie trwają ostatnie 
szlify.

Pomysł stworzenia  Amator-
skiego Teatru Integracji Mię-
dzypokoleniowej narodził się 
w Fundacji Małego i Dużego 
Człowieka Kolorowa. 

– Fundacja prowadzi bar-
dzo szeroki zakres działań – 
od organizacji i prowadzenia 
półkolonii przez wyjazdy, 
warsztaty edukacyjne, arty-
styczne i taneczne, a na te-
atralnych kończąc. Prowadzi-
my zajęcia dla osób borykają-
cych się z problemem celiakii, 
choroby Hashimoto oraz inny-
mi chorobami cywilizacyjnymi 
czy metabolicznymi – opowia-
da wiceprezes fundacji Michał 
Szymczyk. 

Od czerwca fundacja reali-
zuje projekt dofinansowany z 
Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Efekt prac będzie 
można zobaczyć w drugiej po-
łowie grudnia. W projekcie 
„Amatorski Teatr Integracji 
Międzypokoleniowej” bierze 
udział 40 osób – w tym 15 w 
wieku 60+ i 25 w wieku 9-16 
lat. Różnicy wieku pomiędzy 
aktorami nie widać – wszyscy 
świetnie czują się w swoim to-

warzystwie i wzajemnie się 
uzupełniają. 

– Za sprawą projektu chcie-
liśmy pokazać, że wiek nie 
może stanowić żadnej bariery. 
Różne pokolenia potrafią się 
ze sobą świetnie dogadywać i 
współpracować. Udowodnią to 
podczas wspólnego spektaklu 
– podkreśla Michał Szymczyk. 

Spektakl teatralny „Ci co 
zginą będą siewcami” łączy w 
sobie poezję, muzykę, ruch 
sceniczny oraz obraz. 

– Porusza tematykę walki o 
odzyskanie niepodległości Pol-
ski. Słowo oparte jest na utwo-
rze Elizy Orzeszkowej „Gloria 
Victis”, muzyka inspirowana 
działami Chopina, a obraz 
pięknem ojczystego kraju – 
zdradza Michał Szymczyk. Re-
żyserią, scenariuszem i cho-
reografią zajęła się Beata 
Koch. Za muzykę odpowiada 
Marek Makles, a scenografię 
przygotował Michał Tkaczyń-
ski. Nad wszystkim czuwała 
instruktorka teatralna Kata-
rzyna Skolik-Miedziak oraz 
założyciele fundacji – Alek-
sandra i Michał Szymczyk. 
Premiera spektaklu odbędzie 
się 17 grudnia w Muzeum Mo-
net I Medali Jana Pawła II (uli-
ca Jagiellońska 67/71). Po-
czątek o godzinie 18.00. 
Przedstawienie będzie można 
również zobaczyć na początku 
przyszłego roku. - Na tym jed-
nak nie koniec. Spektakl „Ci 
co zginą będą siewcami” to 
dopiero początek naszych 
działań – zapowiada Michał 
Szymczyk.  Katarzyna Gwara

Policjant z Myszkowa

Uratował życie dziecka
Chwile grozy przeżyła matka 

1,5 chłopczyka. Dziecko w pew-
nym momencie nie mogło zła-
pać oddechu. Na szczęście zim-
ną krew zachował mundurowy z 
Myszkowa, który był świadkiem 
całego zajścia. Podkomisarz Sła-
womir Maciąg uratował malu-
cha. Gdyby nie jego pomoc, mo-
głoby dojść do tragedii. 

Policjanci z Myszkowa podczas 
wykonywanych działań przy DK-1 
w Koziegłowach, w obrębie jednej 

ze stacji paliw, nagle usłyszeli gło-
śny krzyk mężczyzny, który wołał o 
pomoc. Podkomisarz Sławomir Ma-
ciąg wybiegł z radiowozu. Roztrzę-
siony mężczyzna poinformował, że 
na terenie stacji paliw jest malutkie 
dziecko, które straciło oddech.  Jak 
się okazało, podróżująca do Łodzi 
matka z dzieckiem na chwilę za-
trzymała się na stacji paliw, żeby 
odpocząć. Wtedy też doszło do za-
trzymania oddechu. Chłopiec wy-
glądał tak, jakby się czymś zadła-
wił. 

Wiedząc, że jest mało czasu, po-
licjant natychmiast ruszył z pomo-
cą. Podkom. Maciąg, wziął dziecko 
na ręce i zaczął udrażniać drogi od-
dechowe. Udało się. Z buzi chłopca 
wypłynął gęsty śluz, który prawdo-
podobnie zablokował dziecku drogi 
oddechowe. Po chwili, malutki 
chłopczyk zaczął głośno płakać i je-
go oddech wrócił do normy. W mię-
dzyczasie policjant polecił zadzwo-
nić po pogotowie. Po badaniu dziec-
ko trafiło do szpitala.

Katarzyna Gwara

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa

Dla najlepszych stypendia  
i gwarancja zatrudnienia

Dwie klasy z Zespołu Szkół 
im. Bolesława Prusa zostały  
objęte patronem ISD Huty Czę-
stochowa. Współpraca odbywa 
się w ramach pilotażowego pro-
jektu Młody Przemysł. Biorący 
w nim udział uczniowie mają 
zagwarantowane m.in. zajęcia 
praktyczne pod okiem specjali-
stów z huty, jak i możliwość 
wypracowania nowych kompe-
tencji za pomocą innowacyjnej 
aplikacji komunikacyjno e-le-
arningowej. Najlepsi z nich 
otrzymają stypendia naukowe 
oraz gwarancję zatrudnienia.

Policjanci z Myszkowa podczas 
wTrójstronne porozumienie doty-
czące objęcia patronatem dwóch 
klas o profilu technik-elektronik 
oraz technik-mechatronik w ra-
mach projektu Młody Przemysł 
podpisali: Anatolii Fediaiev, Pre-
zes Zarządu ISD Huty Częstocho-
wa, Maciej Mierzwiński, Prezes 
Zarządu Przemysłowej Akademii 
Rozwoju oraz Dariusz Rataj, Dy-
rektor Zespołu Szkół im. Bolesła-
wa Prusa. Współpraca obejmuje 
szeroko rozumiane kształcenie 
techniczne poprzez podniesienie 
atrakcyjności kształcenia zawo-
dowego, nabycie umiejętności 
przydatnych na rynku pracy oraz 
przygotowanie absolwentów do 
podjęcia zatrudnienia, jak i zaan-
gażowanie we wspólne inicjatywy 
uwzględniające oczekiwania, wy-
magania i możliwości każdej ze 
stron. - Inicjatywa objęcia patro-
natem klas technik-mechatronik 
oraz technik-elektronik, a zara-
zem nasz udział w projekcie Mło-
dy Przemysł, jest odpowiedzią na 

sytuację na rynku, na którym 
wciąż brakuje ludzi ze specjali-
stycznym wykształceniem. Do-
skonale zdajemy sobie sprawę z 
tego, że to właśnie młodzi ludzie 
są przyszłością i dlatego chcemy 
inwestować w ich rozwój – mówi 
Anatolii Fediaiev, Prezes ISD Hu-
ty Częstochowa – Dajemy 
uczniom możliwość nauczenia się 
zawodu pod okiem naszych spe-
cjalistów i wierzymy, że to przed-
sięwzięcie będzie korzystne dla 
każdej ze stron.

W ramach projektu Młody 
Przemysł ISD Huta Częstochowa 
objęła patronatem w sumie trzy-
dziestu dwóch uczniów czwartych 
klas z Zespołu Szkół im. Bolesła-
wa Prusa. Dwudziestu czterech z 
nich uczy się w klasie o profilu 
technik-mechatronik, pozosta-
łych ośmiu uczęszcza do klasy o 
profilu technik-elektronik. Obec-
nie uczniowie zdobywają kompe-
tencje miękkie i informacje o 
przyszłym pracodawcy za pomocą 
nowoczesnej aplikacji komunika-
cyjno e-learningowej Młody-Prze-
mysł.pl.

W ramach projektu uczniowie 
mają zaplanowany szereg spo-
tkań, dzięki którym będą mieli 
szansę zapoznać się z funkcjono-
waniem przedsiębiorstwa i odbyć 
zajęcia praktyczne. Będą też roz-
wiązywać zadania i nabywać wie-
dzę o przedsiębiorstwie, w którym 
realizują program, a także uczest-
niczyć w dedykowanych kursach. 
Przygotowany został też atrakcyj-
ny system motywacyjny. 

– Nagradzamy zaangażowanie, 
dlatego każdego miesiąca ucznio-
wie klas patronackich będą mieli 

szansę zyskać stypendium za 
osiągane wyniki, jak i inne nagro-
dy, np. w postaci voucherów na 
różnego rodzaju wydarzenia – 
mówi Maciej Mierzwiński, prezes 
Przemysłowej Akademii Rozwoju. 

W ramach projektu Młody 
Przemysł każdy uczestnik uzyska 
informację zwrotną na temat swo-
ich słabych i mocnych stron w ce-
lu sprofilowania najodpowiedniej-
szego dla danej osoby zawodu. 
Przez cały czas trwania projektu 
uczniowie będą w kontakcie ze 
swoim mentorem – konsultantem 
Przemysłowej Akademii Rozwoju. 
Ponadto w przypadku podjęcia 
współpracy z przedsiębiorstwem 
– po zakończeniu szkoły – uczeń 
klasy patronackiej będzie miał 
możliwość osiągnięcia wyższego 
wynagrodzenia, tożsamego z wy-
nikami osiąganymi na platformie. 
Uczestnicy projektu Młody Prze-
mysł będą również mieć pierw-
szeństwo w nawiązaniu współ-
pracy z przedsiębiorstwem pilotu-
jącym program.

– Dziś wykształcenie ogólne już 
nie wystarcza. Specjalistów i fa-
chowców jest na rynku coraz 
mniej, a w branży przemysłowej 
liczą się przecież przede wszyst-
kim kompetencje i konkretny za-
wód. Właśnie dlatego klasy patro-
nackie są potrzebne, żeby mło-
dzież zaraz po zakończeniu edu-
kacji miała fach w ręku – mówi 
Dariusz Rataj, dyrektor Zespołu 
Szkół im. Bolesława Prusa. 

Więcej informacji na temat pro-
jektu Młody Przemysł znajduje się 
na stronie: www.mlody-przemysl.
pl.

oprac. Katarzyna Gwara

Jasna Góra

Wystawa biżuterii 
patriotycznej

Wystawę biżuterii patrio-
tycznej i pamiątek historycz-
nych z XIX i XX wieku moż-
na oglądać na wystawie na ja-
snogórskich wałach. Na 40 
planszach przedstawione zo-
stały eksponaty z prywatnej 
kolekcji Wojciecha Postuły - 
z okresu od Manifestacji War-
szawskich do roku 1918. 

Wystawa w roku jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości powsta-
ła z inicjatywy Iwony Knechty 
z Wydawnictwa „Grafika” na 
bazie książki „Biżuteria pa-
triotyczna i pamiątki histo-
ryczne XIX i XX wieku” Woj-
ciecha Postuły. Kolekcjoner w 
ciągu 8 lat zgromadził kilkaset 
przedmiotów. 

– Od 40 lat jestem anty-
kwariuszem, prowadzę malut-
ki antykwariat numizmatycz-
ny, zajmuje się starymi mone-
tami, a ta biżuteria patriotycz-
na to jest poboczna sprawa, 
hobbystyczna – wyjaśnia Woj-
ciech Postuła. – Interesowa-

łem się tym bardzo dawno, ok. 
30 lat temu, ale do tego trzeba 
dojrzeć. To hobby ‘ekskluzyw-
ne’, nie dla ludzi niewrażli-
wych, o kamiennych sercach. 
To dla ludzi, którzy interesują 
się historią, historią Polski, 
przeszłością, a te przedmioty 
odgrywały ok. 150 lat temu 
ogromną rolę. Można było 
walczyć bronią, a można było 
walczyć w inny sposób. Część 
dzisiejszych eksponatów lu-
dzie nosili w celach manife-
stacji swoich uczuć patrio-
tycznych w czasach niewoli. 
Problem duchowy odgrywa 
dużą rolę w tych przedmio-
tach - wystarczy na nie spoj-
rzeć. Są poruszające, szcze-
gólnie czarne krzyże, łańcu-
chy czy korony cierniowe i in-
ne elementy męczeństwa. To 
stało się dla mnie tak poru-
szające, że się tym zaintereso-
wałem głębiej - dodaje. Wysta-
wę można oglądać na wałach 
jasnogórskich – przy I Stacji 
Drogi Krzyżowej.

Katarzyna Gwara



Dokończenie ze str. 1
O całej sprawie poinformo-

wała „Rzeczpospolita”. W pro-
jekcie ma chodzić głównie o 
elektryczne hulajnogi, o któ-
rych do tej pory w ogóle nie 
było mowy w kodeksie drogo-
wym. Z tego też powodu ma 
zostać wprowadzona definicja 
pojęcia „urządzenia transpor-
tu osobistego”. 

– Zgodnie z propozycją 

urządzenie transportu osobi-
stego to: „urządzenie kon-
strukcyjnie przeznaczone do 
poruszania się pieszych, na-
pędzane siłą mięśni lub za po-
mocą silnika elektrycznego, 
którego konstrukcja ograni-
cza prędkość jazdy do 25 
km/h, o szerokości nieprze-
kraczającej w ruchu 0,9 m” – 
informuje „Rzeczpospolita”. W 
efekcie miłośnicy tego typu 

urządzeń będą mogli pełno-
prawnie korzystać ze ścieżek 
rowerowych. Obecnie poru-
szanie się urządzeniami typu 
elektryczna hulajnoga czy se-
agway po drogach publicz-
nych, w strefach zamieszka-
nia oraz w strefach ruchu jest 
zabronione. 

– Policjanci reagują na ta-
kie wykroczenia, pouczając 
lub nakładając mandat karny 

– od 20 zł do 500 zł (na zasa-
dach ogólnych, bez taryfikato-

ra) – przypomina dziennik. 
Katarzyna Gwara

Nowości w kodeksie

Elektryczna hulajnoga jak rower? 

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534
N A J W Y ¯ S Z E C E N Y ! ! !

PIĄTEK-NIEDZIELA, 7-9 GRUDNIA 2018 7.

Dokończenie ze str. 1
Jeżeli przerwa w ciągłości 

ubezpieczenia wynosi tylko kilka 
dni sankcja jest niższa: jeżeli nie 
przekracza 3 dni, wynosi – 20 
proc., a do 14 dni – 50 proc. peł-
nej stawki. W praktyce w przy-
padku samochodów osobowych 
zwłoka licząca do 3 dni koszto-
wać będzie równe 900 zł zamiast 
dotychczasowych 840 zł. Jeśli 
brak ciągłości ubezpieczenia OC 
wynosić będzie między 4 a 14 
dni kara finansowa sięgnie 2 250 
zł (do tej pory było to 2100 zł). 
Najwięcej zapłacą oczywiście ci, 
którzy przekroczą termin 14 dni. 
Jeśli zwłoka w ciągłości obowiąz-
kowego ubezpieczenia OC wyno-
sić będzie powyżej dwóch tygo-
dni, właściciel pojazdu będzie 
musiał zapłacić karę w wysoko-

ści aż 4500 zł. Obecnie kara wy-
nosi 4200 zł.

Na tym jednak nie koniec. W 
znacznie gorszej sytuacji będą 
kierowcy, którzy bez polisy OC 
spowodują wypadek. To właśnie 
po ich stronie będzie leżał bo-
wiem zwrot odszkodowania. W 
efekcie suma może więc przekro-
czyć nawet kilka milionów zło-
tych. Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny szacuje, że w Pol-
sce może być obecnie około 80-
90 tysięcy nieubezpieczonych 
pojazdów, co stanowi 0,4 – 0,5 
procenta wszystkich pojazdów 
mogących brać udział w ruchu.

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że już 75% wykrywanych 
przypadków braku polisy OC od-
bywa się poprzez ustalenia wła-
sne Ubezpieczeniowego Fundu-

szu Gwarancyjnego, bez bezpo-
średniego kontaktu z właścicie-
lem auta. Pozostałe - dzięki kon-
troli policji lub innych organów 
zewnętrznych. Od początku 
stycznia do końca września UFG 
wystawił ponad 68 tysięcy we-
zwań o zapłacenie kary za brak 
tej polisy, czyli o 10 procent wię-
cej niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. System 
ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych jest zatem coraz 
bardziej szczelny. Fundusz roz-
wija własne narzędzia do typo-
wania nieubezpieczonych - 
przede wszystkim dzięki infor-
macjom z ogólnopolskiej bazy 
polis komunikacyjnych i Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów.

Katarzyna Gwara

Od nowego roku

Wyższe kary za brak OC

Nadchodzi zmiana przepisów, która sprawi, że leasing stanie się mniej opłacalny.  
Każdy przedsiębiorca, który nie zdąży zawrzeć umowy leasingu do 31 grudnia 2018r., 
będzie zmuszony do rozliczania kosztów uzyskania przychodu w nowy sposób, 
niekorzystny dla samochodów o wartości powyżej 150 000 zł netto. 

Nie pozwól, aby ominęła Cię szansa pełnego odliczenia kosztów leasingu Twojego 
nowego Land Rovera i skorzystaj ze specjalnej oferty na modele z rocznika 2018. 

BRITISH AUTOMOTIVE SILESIA
ul. Lotnisko 81, Katowice 
tel.: (+48) 32 787 33 66

ba-silesia.landrover.pl

OD 2.399 ZŁ NETTO/MIES.  
W OFERCIE LAND ROVER PREMIUM LEASE

KUP LAND ROVERA DO KOŃCA ROKU
I ODLICZ DO 100% KOSZTÓW LEASINGU

RANGE ROVER VELAR



Komercjalizacja

Poczta Polska będzie 
sprzedawać mieszkania

Ostateczny tekst rozporzą-
dzenia o wzajemnym uznawa-
niu przez państwa członkow-
skie nakazów zabezpieczenia i 
przepadku mienia pochodzące-
go z przestępstwa został przyję-
ty przez Radę Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają wejść w 
życie 24 dni po publikacji w Dz.U. 
Unii Europejskiej. Zagwarantują 
one automatyczne wykonywanie 
przez sądy i prokuratury krajów 
unijnych orzeczenia dotyczącego 
przepadku lub zajęcia majątku 
pochodzącego z nielegalnych źró-
deł, bez nakładania dodatkowych 
formalności, które wynikają z 
przepisów lokalnych. 

– Odmowa wykonania orzecze-
nia o zabezpieczeniu czy prze-
padku majątku będzie dopusz-
czalna jedynie wyjątkowo, np. w 
sytuacji gdy konfiskata mienia 
stanowiłaby jawne naruszenie 
prawa do skutecznego środka od-
woławczego, prawa do sprawie-
dliwego procesu lub innego pra-
wa podstawowego; gdy dotyczy 
ona czynu, który nie stanowi 
przestępstwa w państwie wyko-
nującym orzeczenie czy w sytu-
acji; gdy przepadek byłby równo-
znaczny z zakazem dwukrotnego 
karania za ten sam czyn – wyja-
śnia Gazeta Prawna.

Ustawa o komercjalizacji 
państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej „Pocz-
ta Polska”, która została podpi-
sana przez prezydenta Andrzeja 
Dudę, przewiduje, że będzie 
ona mogła sprzedawać z bonifi-
katą lokale mieszkalne, które 
znajdują się w należących do 
Poczty budynkach niemieszkal-
nych.

– Celem ustawy jest przyjęcie 
nowych regulacji dotyczących 
umożliwienia zbywania samo-
dzielnych lokali mieszkalnych po 
preferencyjnych cenach na rzecz 
ich najemców w budynkach będą-
cych własnością spółki Poczta Pol-
ska S. A. – bez względu na funk-
cję budynku, w którym mieszka-
nia te są usytuowane – poinfor-
mowała Kancelaria Prezydenta.

Regulacja wprowadzona do 
ustawy z dnia 5 września 2008 r. o 
komercjalizacji państwowego 
przedsiębiorstwa użyteczności pu-
blicznej „Poczta Polska” umożliwia 
zbywanie z bonifikatą samodziel-
nych lokali mieszkalnych na rzecz 

ich najemców, zarówno w budyn-
kach mieszkalnych, jak i nie-
mieszkalnych będących własno-
ścią Poczty Polskiej S.A., czyli bez 
względu na funkcję budynku, w 
którym te lokale są usytuowane.

Do tej pory najemca mieszka-
nia na takich samych zasadach w 
budynku niemieszkalnym (nawet, 
gdy budynek był zbędny Spółce) 
takiej możliwości nie posiadał – 
wyjaśniła Kancelaria. 

Geoblokowanie

Duże kary za 
dyskryminowanie 

klientów
Geoblokowanie wiąże się z 

ograniczaniem dostępu do 
wszelkiego rodzaju dóbr ze 
względu na położenie geogra-
ficzne nabywcy a także na 
wprowadzaniu różnych warun-
ków dla kupujących z różnych 
państw. Już od 3 grudnia za te-
go typu praktykę, przedsię-
biorcom grożą ogromne kary, 
wynikające z ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumen-
tów.

– 3 grudnia weszło w życie roz-
porządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady UE 2018/302 z 
28 lutego 2018 r., dotyczące nie-
uzasadnionego blokowania geo-
graficznego oraz innych form 
dyskryminacji klientów ze wzglę-
du na przynależność państwową, 
miejsce zamieszkania lub miejsce 
prowadzenia działalności na ryn-
ku wewnętrznym oraz w sprawie 
zmiany rozporządzeń (WE) nr 
2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 
i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.
Urz. UE z 2018 r. L 60I, s.1) – do-
nosi Gazeta Prawna. 

Oznacza to, że obowiązywać 
będzie zakaz geoblokowania. 
Zmiany w przepisach dotyczyć 
będą w głównej mierze najwięk-
szych sieci handlowych, ale także 
niewielkie polskie przedsiębior-
stwa, które działają w tej branży i 
chcą wyjść na rynek europejski.

Z geoblokowaniem mamy do 
czynienia wtedy, gdy na przykład 
zagraniczny sklep sprzedaje swo-
je produkty poprzez stronę inter-
netową, ale dla kupującego z in-
nego kraju nie wszystkie produk-
ty są dostępne. Inna sytuacja to 
taka, w której ceny dla nabywców 
z różnych państw, różnią się dia-
metralnie. 

Może zdarzyć się również tak, 
że sklep internetowy nie obsługu-
je potencjalnych klientów z kon-
kretnych krajów. 

Równe zasady dla wszystkich 
klientów z Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego – to cel rozpo-
rządzenia, dzięki któremu przed-
siębiorcy z branży handlowej nie 
będą mogli dyskryminować klien-
tów ze względu na położenie geo-
graficzne. 

Stronę opracowała: Paula Nogaj
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Nowe przepisy 

Konfiskata 
majątku za granicą 

automatyczna

Prezydent podpisał

Zarobki małżonka 
wliczane w koszty

Trzeba spełnić trzy warunki

Kiedy członek rodziny  
jest współpracownikiem?

Osoby współpracujące przy 
prowadzeniu działalności gospo-
darczej podlegają ubezpiecze-
niom społecznym i zdrowotnym. 
Kto może stanowić osobę współ-
pracującą?

O warunkach, jakie musi speł-
nić dana osoba, aby być współpra-
cownikiem, mówi definicja zwarta 
w ustawie. 

– Wskazano tam, że za osobę 
współpracującą z osobami prowa-
dzącymi pozarolniczą działalność 
uważa się małżonka, dzieci własne, 

dzieci drugiego małżonka i dzieci 
przysposobione, rodziców, maco-
chę, ojczyma oraz osoby przyspo-
sabiające, jeżeli pozostają z nimi we 
wspólnym gospodarstwie domo-
wym i współpracują przy prowa-
dzeniu tej działalności – zauważa 
DGP. 

Trzy warunki muszą zostać za-
tem spełnione, aby osoba mogła 
mieć status współpracownika. 
Pierwszy jest taki, że należy być w 
kręgu osób bliskich, drugi – czło-
nek rodziny powinien pozostawać 
we wspólnym gospodarstwie domo-

wym. Trzeci warunek mówi o 
współpracy przy prowadzeniu dzia-
łalności pozarolniczej. 

– Oznacza to, że tylko osoby 
związane z przedsiębiorcą węzłem 
pokrewieństwa lub powinowactwa, 
tworzące z nim wspólne gospodar-
stwo domowe i pracujące przy jego 
działalności, będą podlegać ubez-
pieczeniom społecznym jako osoby 
współpracujące. Nie ma przy tym 
wątpliwości co do tego, że wszyst-
kie powyżej wskazane przesłanki 
muszą być spełnione łącznie – pod-
sumowuje DGP. 

Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał Pakiet MŚP, przygotowa-
ny przez Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii. Za-
kłada on m.in. wliczanie warto-
ści wynagrodzenia małżonka w 
koszty uzyskania przychodu, 
jednorazową możliwość rozli-
czenia straty podatkowej do 
wysokości 5 mln zł, uwolnienie 
od obowiązkowych okresowych 
szkoleń BHP dla pracowników 
najmniej wypadkowych branż.

Prawie 50 uproszczeń zakłada 
nowelizacja niektórych ustaw w 
celu wprowadzenia ułatwień dla 
przedsiębiorców w prawie podat-
kowym i gospodarczym. To tak 
zwany Pakiet MŚP, dzięki które-
mu przedsiębiorcy zaoszczędzą 
przez 10 lat blisko 4 mld zł. 

 Wliczanie pracy małżonka  
w koszty

Nowa ustawia przewiduje, że 
przedsiębiorca będzie mógł 
uwzględnić wynagrodzenie wy-
płacane współmałżonkowi w 
kosztach uzyskania przychodu. 
Ta zmiana  jest korzystna  dla   
mikro i małych przedsiębiorstw 
rodzinnym.  

Właściciel firmy zatrudniający 
małżonka na dowolną umowę  
będzie traktowany przez Urząd 
Skarbowy tak samo, jak podat-
nik, który zatrudnia  niespokrew-
nionego pracownika.

Jednorazowe rozliczenie 
straty podatkowej

Kolejna zmiana uchwalona 
przez Sejm to możliwość  jedno-
razowego rozliczenia straty po-
datkowej w wysokości 5 milio-

nów złotych. 
Natomiast nadwyżka tej kwo-

ty  rozliczana  będzie na obec-
nych zasadach –  będzie to mak-
symalnie połowa tej kwoty.

Likwidacja okresowych 
szkoleń BHP

Zmiana dotyczy pracowników 
administracyjno-biurowych,  za-
trudnionych u pracodawców,  
którzy zostali zakwalifikowani 
do grupy prowadzenia działalno-
ści, dla której ustalono nie wyż-
szą niż trzecią kategorię ryzyka, 
według przepisów ZUS. 

Jeśli liczba jego pracowników 
nie przekracza 50 osób, ustawa  
pozwala, aby właściciel firmy 
sam pełnił zadania służby BHP. 
Obecnie liczba ta wynosi 20 
osób. 



skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu!

Wybrane samochody na dzień 29 listopada 2018 r.

OPEL CORSA 1.4 E, 
rok prod. 2011, kraj.,  
I – wł.

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

 
 28.900 – 33.900 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., serwisowana, na 
gwarancji fabrycznej 
producenta 

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

 42.800 zł  

OPEL INSIGNIA 1.4 E, 
rok prod. 2012

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

  47.900 zł
SKODA OCTAVIA III 
1.4 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F, VAT

 49.900 zł  
OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

 34.900 zł  

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  21.800 zł
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod. 2009, I – wł.  32.900 zł
n FORD KA+ 1.2 E, zakup 2008, kraj., I – wł., 

przebieg 2 tys. km!  36.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

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

I –właśc.  39.900 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005  6.700 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

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

I – wł.  24.900 zł
n	 OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł
n	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n	 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 

163 KM 25.900 zł
n	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł

n	 OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo 13.600 zł
n	 RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 29.900 zł
n	 RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł

n	 RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł

n	 RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008 9.900 zł

n	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  23.900 zł

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

n	 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
I – wł.  32.900 zł

n	 SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł

n	 SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł

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

n	 SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł. 29.900 zł

n	 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006 	 16.900 zł

n	 TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  
kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł

n	 TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł

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

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 15.900 - 18.900 zł

n	 VW POLO 1.6 E, rok prod. 1994 3.800 zł

n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
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Jasne, że święty Mikołaj

Spełnij 
marzenia dzieci
Częstochowskie dzieci z ro-

dzin potrzebujących wsparcia 
napisały listy do świętego Mi-
kołaja. Każdy z nas może speł-
nić marzenia najmłodszych... 
Koszt upragnionych upomin-
ków nie przekracza kilkudzie-
sięciu złotych. 

Akcja odbędzie się w Często-
chowie już trzeci raz. Inspiracją 
był list przyczepiony do balonika, 
który trzy lata temu przyfrunął 
do naszego miasta. Przebył on 
ponad 300 km – został wypusz-
czony w Mnichovo Hradiště na 
północy Czech i zawierał życzenia 
czeskiej dziewczynki Eliški skie-
rowane do „Jezuska” (w Republi-
ce Czeskiej to właśnie do niego 
dzieci kierują swoje świąteczne 
prośby o upragnione prezenty). 
W Częstochowie również w niebo 

poszybują baloniki z dziecięcymi 
marzeniami, a wszystko po to, by 
dotrzeć do ludzi dobrej woli, któ-
rzy chcą pomóc Mikołajowi w ra-
mach akcji „Jasne, że Święty Mi-
kołaj” i spełnić marzenia dzieci z 
częstochowskich rodzin w trud-
nej sytuacji materialnej. 

Do baloników zostanie docze-
piony „klucz” - informacja, jak i 
gdzie można zrealizować świą-
teczne marzenia dzieci. A co, jeśli 
nie odnajdziemy żadnego baloni-
ka? Żaden problem – do akcji 
można przyłączyć się w inny spo-
sób.

Wystarczy wejść na stronę 
www.fdr.com.pl/mikolaj/ i po-
brać dowolny list lub odebrać ko-
respondencję osobiście w siedzi-
bie częstochowskiej Fundacji Dla 
Rozwoju, ul. Kościuszki 13. 

Katarzyna Gwara

Jasne,  
że święty Mikołaj:

• Spełnij marzenie dziecka i 
przygotuj opisany w liście 
prezent. 

• Zapakuj go odświętnie - to 
przecież paczka od samego 
świętego Mikołaja! 

• Pamiętaj, nie każdy może 
sobie pozwolić na prezent 
dla swojego podopiecznego. 
Realizujesz marzenia, które 
bez Twojej pomocy nie mo-
gły się spełnić.

• Zapakowane prezenty należy 
dostarczyć do 10 grudnia do 
siedziby Fundacji Dla Roz-
woju, ul. Kościuszki 13. 

• Akcja zakończy się 15 grud-
nia KOROWODEM ŚWIĘ-
TEGO MIKOŁAJA, podczas 
którego Mikołaj rozda dzie-
ciom przygotowane prezen-
ty.

15 grudnia podczas 
korowodu świętego Mikołaja:
• Mikołaj wraz z barwnym or-

szakiem przejedzie ulicami 
naszego miasta. 

• W każdym z kilku wyznaczo-
nych punktów będą czekały 
świąteczne atrakcje dla ro-
dzin, a Mikołaj wręczy pacz-
ki dzieciom, które wcześniej 
pisały listy.

• Korowód zakończy się zimo-
wym piknikiem świątecz-
nym na Placu Orląt Lwow-
skich, podczas którego prze-
widziano wspólne zabawy, 
poczęstunek i konkurs z na-
grodami. 
Akcję „Jasne, że Święty Mi-

kołaj” organizuje Fundacja 
Dla Rozwoju oraz Radny Mia-
sta Częstochowy Dariusz Ka-
pinos.  Partnerem jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Częstochowie. 
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Zima, a zwłaszcza okres 
świąteczny  to doskonały czas 
na aktywny wypoczynek. Mo-
że to być typowy rodzinny 
spacer, nordic walking lub 
przejażdżka na rowerze. Za-
chęcamy Państwa serdecznie 
do poznawania ciekawych 
miejsc w Częstochowie i na-
szym regionie. 

Podczas wypadów pamiętajmy 
o zachowaniach ekologicznych. 
Nie śmiećmy, nie niszczmy rośli, 
nie zachowujmy się głośno. Po-
kazując dzieciom te wspaniałe 
miejsca, uczmy je jednocześnie 
zachowań proekologicznych.

Kamieniołomy Złotej Góry
Złota Góra, jak możemy prze-

czytać w przewodnikach, jest 
rozległym wzgórzem wapiennym. 
Wyróżnia się tam trzy środowi-
ska przyrodnicze – podrosty 
drzew, łąkę trzcinnikową a także 
ubogie murawy nawapienne. 
Niezwykle interesujące jest to, że 
na murawie nawapiennej wystę-
puje koniczyna biała i łąkowa, 
przelot pospolity, cieciorka pstra, 
komonica zwyczajna, wyka pta-
sia, lucerna i marchew zwyczaj-
na. Stwierdzono, że na całym ob-
szarze Złotej Góry zachodzą in-
tensywne procesy sukcesji wtór-
nej. Na czym polega i czym jest? 
Sukcesja wtórna zmierza do od-
tworzenia się naturalnego zbio-
rowiska dla lokalnych warun-
ków środowiskowych. Jest oczy-
wiście odmienna o sukcesji pier-
wotnej – w przypadku wtórnej 
inny jest jej punkt startowy. 
Sukcesja wtórna prowadzi do 
prawie całkowitego odtworzenia 
się ekosystemów o dość prostej 
strukturze - zarówno przestrzen-
nej jak i pokarmowej – możemy 
przeczytać w publikacjach spe-
cjalistycznych. 

W XX wieku, w południowej 
części Złotej Góry powstały ka-
mieniołomy, sięgające od ul. Zło-
tej, aż do ulicy Legionów. Obec-
nie wciąż można zobaczyć pozo-
stałości – przepastne ścianki 
skalne, które zbudowane są 
z wapienia płytowego. Sukcesja, 

która przebiega na tym terenie 
polega na zalesieniu i zakrzacze-
niu. Występuje tam róża polna, 
wierzba iwa, brzoza brodawko-
wata i klon jesionolistny. Na pół-
nocy i wschodzie, zbocze poro-
śnięte jest zaroślami głogowymi, 
śliwami tarniny i zdziczałej wi-
śni. 

Jar w Mirowie
Nazywany jest także Susków 

Dołem i jest głęboko wyciętym 
wąwozem, który rozdziela dwa 
jurajskie wzgórza. Las, który za-
chował się na stromych zbo-
czach wąwozu ma charakter 
grądu, czyli wielogatunkowego 
i wielowarstwowego lasu liścia-
stego. Występują tam dęby szy-
pułkowe, brzozy brodawkowate, 
lipy drobnolistne i sosny zwy-
czajne. Rzadko występuje nato-
miast grab i czeremcha amery-
kańska – w dolnej warstwie. 
Podszyt jest silnie związany z ta-
kimi gatunkami jak robinia aka-
cjowa. Sporadycznie rośnie 
trzmielina brodawkowata, wicio-
krzew, suchodrzew, kruszyna, 

leszczyna, porzeczka agrest i ja-
łowiec. Runa obfituje w przy-
laszczkę, kokoryczkę wonną, 
konwalię, majową, rutewkę or-
kolistną, konwalijkę dwulistną, 
dąbrówkę rozłogową i bodziszek 
cuchnący. Z roślin chroniony 
można wymienić lilię złotogłów, 
miodownik melisowaty i paprot-
kę zwyczajną. Wąwóz jest ideal-
nym miejscem dla egzystencji 
gatunków chronionych. 

Góra Ossona
To rozległe wzgórze na jurze, 

które przez długi czas było uży-
wane jako pastwisko. Następnie 
była siedzibą ośrodka jeździec-
kiego AKJ. Wnętrze góry skrywa 
potężne zbiorniki na wodę, zbu-
dowane w latach 50-tych XX 
wieku w związku z działalnością 
huty. Obecnie zachodzi na tym 
terenie sukcesja naturalna. Wo-
kół góry występują łąki, murawy 
kserotermiczne i skupiska zaro-
śli. Łąki i murawy mają charak-
ter półnaturalny, a gatunki, ja-
kie można spotkać w obrębie te-
go terenu w znacznej ilości sta-

nowią gatunki chronione i rzad-
kie. Jest to m.in. dziewięćsił bez-
łodygowy i ożanka pierzasto-
sieczna. Spotkać można także 
bezkręgowce – motyle dzienne 
zagrożone wyginięciem. Wzgórze 
nie posiada jedynie walorów 
przyrodniczych, ale odgrywa 
także dużą rolę w turystyce. 

Góra Kokocówka
Na całej powierzchni góry 

znajdują się grądowe zbiorowi-
ska leśno-zaroślowe, które mają 
naturalny charakter. Pnącza, 
które tam występują to bluszcz 
pospolity. Różnorodne i bogate 
jest runo – obecna jest przy-
laszczka pospolita, marzanka 
wonna, miodunka ćma, zawilec 
gajowy, groszek wiosenny i czer-
niejący, czerniec gronkowy, ru-
tewka orkolistna, kopytnik po-
spolity, szczyr trwały, pszeniec 
gajowy, piżmaczek wiosenny, 
konwalia majowa, dzwonek 
brzoskwiniolistny, gajowiec żół-
ty, fiołek leśny, żywokost serco-
waty, kokoryczka wonna i per-
łówka zwisła. Na tym terenie wy-

stępują ponadto gatunki chro-
nione. Wymienić można lilię zło-
togłów, miodownik melisowaty 
i groszek wschodniokarpacki. 

Na wschodniej stronie wystę-
pują paprocie cieniolubne, pa-
procie zwyczajne i zanokcice 
skalne. Należy wspomnieć także 
o elementach muraw – ciemięży-
ku białokwiatowym, przetaczni-
ku kłosowym, wilczomlecz sosn-
ka, czyścica storzyszek i pierwio-
snka lekarska. Obrzeża kom-
pleksu obfitują dzięki komplek-
sowi leśnemu, gdzie dominują 
śliwa tarnina, głóg, derenia świd-
wy, trzmieliny brodawkowatej 
oraz kruszyny pospolitej. 

Góra Kamyk
Niewysokie wzgórze jurajskie, 

u podnóża którego spoczywają 
rozległe pola rolne i ugory. Wierz-
chołek zawiera niewielkie wy-
chodnie wapienne. Pod szczytem 
tuż obok skałek, wykształciły się 
rozległe murawy, charakteryzu-
jące się występowaniem gatun-
ków roślin – w tym chronionej 
zarazy. Ma ona nie tylko wartość 
przyrodniczą, ale także krajoz-
brazową.

Murawa w Mirowie
Wzgórze, które nie nosi żadne-

go imienia i jest dość niewysokie 
i tak dominuje nad polami i ugo-
rami. Podobnie jak w przypadku 
góry Kamyk, na wierzchołku 
znajdują się wychodnie wapien-
ne. Poniżej, rozległe pola obecnie 
są odłogowane.

Góra Prędziszów
Warstwy szczytowe zostały 

zniszczone w wyniku eksploata-
cji wapienia. Część ta ulega 
szybkim procesom sukcesji 
wtórnej – także naturalnej, 
a także w wyniku częściowej re-
kultywacji. Występują tam so-
snowe i brzozowe zagajniki. Dno 
kamieniołomu i jego stocza obro-
śnięte są tysiącami okazów za-
wilca wielokwiatowego. Północ-
no-wschodnie zbocza, które oca-
lały, zajmują rozległe murawy 
kserotermiczne. Jest ono nie-
zwykle bogate w kwiaty.

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

Aktywny wypoczynek a ekologia

Poznaj przyrodę Częstochowy!

jest na specjalnie w tym celu 
przygotowanym, wyizolowanym 
oraz zabezpieczonym przed  
ewentualnym  przesiąkaniem 
do powierzchni  gruntów  polet-
ku bioremediacyjnym – wyja-
śnił nam Jan Jarosiński z kie-
leckiej firmy, dodając – Wyłożo-
na na całej powierzchni oraz  na  
obwałowaniach  poletka – spe-
cjalna izolacja w postaci maty 
bentonitowej,  posiada wszelkie 
wymagane atesty, zezwolenia, 
badania gwarantujące zabez-
pieczanie  gruntów przed ewen-
tualnym przenikaniem sub-
stancji ropopochodnych   w 

głąb gruntów. Taka certyfiko-
wana i atestowana izolacja tere-
nu zabezpiecza go przed jakim-
kolwiek przenikaniem substan-
cji do gruntu.

Zwożone w to miejsce odpady 
są i będą fizycznie odpadami je-
dynie krótkookresowo, tj. przez 
ok. 6-8 tygodni – w zależności 
od pory roku, po czym w wyni-
ku zastosowania technologii 
biologicznego oczyszczania gle-
by, ziemi, humusu z tych sub-
stancji zostają przetworzone do 
postaci zwykłej ziemi, gleby. 
Oznacza to, że w efekcie prze-
stają być one odpadami.

Proces oczyszczania polega na 
zastosowaniu całkowicie natu-
ralnych i biologicznie obojętnych 
dla środowiska bakteriom, dzięki 
czemu pierwotnie przywieziony 
odpad zawierający substancje 
ropopochodne zostaje odzyskany 
dla środowiska naturalnego jako 
oczyszczona z substancji ropopo-
chodnych ziemia – gleba, nie bę-
dąca już opadem. Oczywiście ta-
ką ziemię należy jeszcze przeba-
dać i po otrzymaniu odpowied-
niego certyfikatu, może zostać 
przeznaczona do rekultywacji te-
renów zdegradowanych wcze-
śniej przez eksploatację złoża. 

Lgota

Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego
Od kilku miesięcy w Lgo-

cie pod Kłobuckiem ma miej-
sce rekultywacja gruntów na 
terenie po dawnej kopalni 
żwiru. Choć mieszkańcy po-
czątkowo byli przekonani, że 
zaczęto składować tam odpa-
dy, okazało się, że firma, któ-
ra zajmuje się rekultywacją, 
wykorzystuje innowacyjną 
technikę, która co prawda 
może być uciążliwa (przez 
nieprzyjemny zapach), ale 
jest zgodna z rozporządze-
niem Ministra Środowiska 
i całkowicie bezpieczna dla 
przyrody.

Oczyszczanie środowiska 
gruntowo-wodnego może odby-
wać się poza miejscem wystę-
powania zanieczyszczenia. 
W tym celu grunt zostaje wydo-
byty przed odpowiednią firmę 

i przetransportowany do miej-
sca jego ostatecznego zagospo-
darowania metodą odzysku lub 
unieszkodliwienia. Natomiast 
wody podziemne muszą zostać 
odpompowywane i dostarczone 
do miejsca zagospodarowania. 
Wcześniej projektowane jest 
i wykonywane poletko bioreme-
diacyjne. To właśnie na nim 
prowadzony jest cały proces 
biodegradacji zanieczyszczeń 
organicznych, które zawiera 
skażony grunt. Remadiacja ex-
-situ dotyczy ziemi, która jest 
zanieczyszczona metalami cięż-
kimi, węglowodorami ropopo-
chodnymi, pestycydami i inny-
mi substancjami.

– Na teren naszego poletka 
bioremediacyjnego w Lgocie 
zwożona jest ziemia, gleba z za-
wartością substancji ropopo-
chodnymi. Odpad ten zwożony 

Kolumnę opracowała: Paula Nogaj
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Zakończyły się zawody w 
piłce siatkowej dziewcząt. W 
Licealiadzie brały udział 
uczennice szkół ponadgim-
nazjalnych z rocznika 1999 i 
młodsze. Organizatorem mi-
strzostw był  ZM SZS oraz 
szkoły, na terenie których 
rozgrywane były mistrzo-
stwa. 

W większości mecze rozgry-
wane były na salach gimna-
stycznych szkół: IX LO Norwi-
da, IV LO Sienkiewicza, III LO 
Biegańskiego oraz częściowo w 
hali „Częstochowianki”.

W zawodach wzięło udział  
11 drużyn. Mistrzostwa roz-
grywane były w 3  grupach eli-
minacyjnych - w systemem 
każdy z każdym  w sumie.  Me-
cze zarówno w grupach elimi-
nacyjnych, jak i w finale ligi 
szkolnej  były bardzo zacięte. 
Szczególnie interesujące i peł-
ne emocji były spotkania po-
między drużynami Sienkiewi-
cza, Norwida, Żeromskiego , 
Ekonomika, Mickiewicza, Bie-

gańskiego. Tytułu mistrzow-
skiego  z roku ubiegłego broni-
ła drużyna dziewcząt z Norwi-
da. Trzeba zaznaczyć, że dziew-
częta z tej szkoły - pod wodzą 
trenera  i nauczyciela wycho-
wania fizycznego  Agnieszki 
Trebert - przez kilka poprzed-
nich lat cieszyły się tytułem 
mistrzowskim. Wygrywały nie 
tylko na terenie Częstochowy, 
ale również z powiatu kłobuc-
kiego, Zawiercia, Dąbrowy 
Górniczej czy Sosnowca.  W 
tym roku szkolnym szczęście 
jednak uśmiechnęło się do 
dziewcząt z Sienkiewicza. I to 
właśnie zespół trenowany 
przez Zbigniewa Biegańskiego 
wygrywał 2:0. Mecz rozegrany 
został w hali „Częstochowian-
ki”. 

Drużyna IV LO Sienkiewi-
cza – skład: Ciaszkiewicz Ewa, 
Hutna Nadia, Jońska Natalia, 
Kowalik Natalia, Kowalska Na-
talia, Kurek Agnieszka, Ku-
rzacz Natalia, Laska Agniesz-
ka, Orman Iga, Puchała Pauli-
na, Rogozik Natalia, Stolarska 

Joanna, Szyda Sandra, Wa-
laszczyk Aleksandra, Witkow-
ska Nicola, Wołek Julia,  Tre-
ner: Zbigniew Biegański 

Drużyna IX LO Norwida – 
skład: Fyda Klaudia, Jasak 
Adrianna, Kołacz Oliwia, Kon-
drowska Zuzanna, Langier Ol-
ga, Leszczyńska Adrianna, 
Magdziarz Julia, Morawska 

Julia, Pikura Aleksandra, Pod-
siedlik Weronika, Rajek Julia, 
Rajek Weronika, Szczypiór 
Sylwia, Szymańska Natalia. 
Trener: Agnieszka Trebert 

Drużyna ZS Ekonomicz-
nych - skład: Garus Julia, Ja-

błońska Klaudia, Knopik We-
ronika, Kobiś  Iga, Leszczyń-
ska Kamila, Mrozik Nadia, 
Okularczyk Kamila, Rogocz 
Kinga, Więckowska Paula, 
Woszczyńska Kinga. Trener: 
Maciej Saboczyński 

Licealiada

Uczennice „Sienkiewicza” najlepsze w siatkówce

SZKOŁA PUNKTY SETY

IV LO Sienkiewicza 10 10 : 0

IX LO Norwida 9 8 : 2

ZS Ekonomicznych 8 6 : 4

III LO Biegańskiego 7 4 : 6

V LO Mickiewicza 6 2 : 8

ZSTiO Żeromskiego 5 0 : 10

TABELA KOŃCOWA LIGI

Drużyna IV LO Sienkiewicza Drużyna IX LO Norwida

Drużyna ZS Ekonomicznych
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100. rocznica Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości
Z okazji 100. rocznicy odzyska-

nia niepodległości w I LO odbyło 
się szereg inicjatyw. 9 listopada 
2018 r. w Auli im. Z. Idzikowskiej 
miała miejsce uroczysta akade-
mia. 

Program wspólnego świętowa-
nia był bogaty i urozmaicony. Za-
proszeni goście, pani dyrektor 
Małgorzata Kaim, opiekunowie i 
laureaci konkursów, grono peda-
gogiczne oraz uczniowie naszej 
szkoły na początku uroczystości 
wysłuchali hymnu I LO i przemó-
wienia pani Jadwigi Wiśniewskiej 
Posła do Parlamentu Europej-
skiego. Kolejnym punktem ob-
chodów było wręczenie nagród 
laureatom m.in.  Festiwalu Ma-
łych Form Teatralnych „wywie-
dzione ze słowa „niepodległość”, 
konkursu na najlepszy plakat re-
klamujący sztukę,  najlepszy au-
torski scenariusz - „A to Polska 
właśnie?”, konkursu literackiego 
pod hasłem „Patriotyzm dziś”, 
konkursu filmowego  „Polska w 
marzeniach i wizjach wielkich Po-
laków” oraz skierowanego  do 
uczniów szkół podstawowych i 
klas gimnazjalnych konkursu 

pod hasłem „A to Polska wła-
śnie”.  Następnie zgromadzeni 
obejrzeli fragment nagrodzonego 
przedstawienia „Bal u Senatora” 
w wykonaniu uczniów VII LO im. 
M. Kopernika. Zaprezentowany 
został również film nagrany w ra-
mach projektu klas pierwszych 
mannequin challenge, inspirowa-
ny polskim malarstwem patrio-
tycznym.  Wszyscy uczestnicy, 
wraz z chórem szkolnym, zaśpie-
wali dwie pieśni legionowe, po 
czym miała miejsce najważniejsza 
i najbardziej wzruszająca część 
całej uroczystości, czyli odśpiewa-
nie hymnu państwowego o godzi-
nie 11:11. Akademię zakończyła 
prezentacja multimedialna opa-
trzona komentarzem historycz-
nym – „Polskie drogi do niepodle-
głości” i wspólne odśpiewanie pie-
śni „Pierwsza brygada”. Wszyst-
kim laureatom gratulujemy, a 
uczestnikom  i organizatorom  
dziękujemy za możliwość wspól-
nego  przeżycia tak wzruszają-
cych chwil. 

Konferencja „Chroń swoją 
prywatność II”

21 listopada - w związku z re-
alizacją II edycji Inicjatywy lokal-
nej - odbyła się konferencja  
„Chroń swoją prywatność II” pod 
patronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy zainicjowana przez  
Fundację Niech Się…Dzieje. Part-
nerami inicjatywy było także I Li-
ceum Ogólnokształcące im. J. 
Słowackiego. 

Podczas spotkania prelekcje 
wygłosiły  pani Barbara Michal-
ska z EduKabe oraz Pani Karolina 

Szczepaniak z centrum cyfrowe-
go, nad całością czuwała Pani 
Magdalena Celeban i Pani Edyta 
Jankowska z I LO. Konferencję 
prowadzili uczniowie I LO Zuzan-
na Konieczna i Oskar Dziembek . 
Dziękujemy za cenne wskazówki i 
przedstawienie zagrożeń, których 
nie byliśmy świadomi. 

W nagrodę  
za zaangażowanie

14 listopada delegacja uczniów 
z I LO wraz z Dyrektor Małgorzatą 
Kaim, paniami  Agnieszką Henel i  
Dorotą Marlińską – opiekunem 
zespołu „Słowak i Muza”, uczest-
niczyła w wycieczce, której celem 
był Koncert Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” im. Stanisława Hady-
ny. Koncert odbył się w Katowic-
kim Mieście Ogrodów – instytucji 
kultury im. Krystyny Bochenek. 

Wydarzenie miało związek z 
setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości i realizowa-
ne było przez Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach pod hasłem „Pol-
ska to jest wielka rzecz!” (Stani-
sław Wyspiański). Śląski Kurator 
Oświaty, pani Urszula Bauer, za-
prosiła przedstawicieli szkół, któ-
re szczególnie zaangażowały się w 
uroczystości rocznicowe. 

Reprezentanci I LO to ucznio-

wie, którzy występowali 2 listopa-
da podczas koncertu „Młodzi dla 
niepodległej” i 4 listopada pod-
czas uroczystości na Błoniach Ja-
snogórskich, w czasie których 
śpiewano pieśni patriotyczne.

Polak, Węgier...
Od 29 do 31 października 

uczniowie klas II e oraz II f pod 
opieką  pań Joanny Tatarczyk, 
Małgorzaty  Jankowskiej - Nowak 
oraz Tamary Samarcew uczestni-
czyli w trzydniowej wycieczce do 
Budapesztu. 

Stolicę Węgier mogliśmy podzi-
wiać z pokładu statku wycieczko-

wego kursującego po Dunaju. 
Pięknie oświetlone miasto i widok 
wzgórza zamkowego oraz parla-
mentu na długo pozostanie nam 
w pamięci. Oprowadzani po Bu-
dapeszcie przez Węgierkę mówią-
cą po polsku, odwiedziliśmy bazy-
likę św. Stefana, plac Kossutha 
Lajosa, wzgórze Gellerta oraz 
wzgórze zamkowe. 

Zatrzymaliśmy się również w 
miejscowości Szentendre (święty 
Andrzej), która leży na północ od 
Budapesztu. Miejscowość  nad 
brzegiem Dunaju ma zachowaną 
piękną węgierską starówkę z ni-
ską zabudową, licznymi kościoła-
mi, wąskimi uliczkami i starymi 
kawiarniami. Szentendre jest na-
zywane miastem malarzy, gdyż 
znajduje się tam wiele galerii i 
pracowni artystycznych.  Odwie-
dziliśmy także muzeum marcepa-
nu z ekspozycją figur wykona-
nych z tego słodkiego przysmaku. 
Podczas wycieczki pogłębiliśmy 
naszą wiedzę o kulturze węgier-
skiej i historii tego narodu, tak 
związanego z Polską.

 Paweł Mieszczański  II F

Nasza uczennica  
jedzie do Brukseli

W Szkole Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Mstowie od-
był się finał konkursu „100 lat 
Niepodległości”, którego organi-
zatorką była Poseł na Sejm RP Li-
dia Burzyńska.

 Honorowy patronat nad kon-
kursem objęła Poseł do Parla-
mentu Europejskiego Jadwiga 
Wiśniewska.  Zadaniem uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych było 
napisanie eseju na temat: ”Skry-
wane historie rodzinne i lokalne, 
związane z odzyskaniem przed 
100 laty Niepodległości”.  Uczen-
nica klasy II a TS - Wiktoria Ka-
sprzyk zdobyła I miejsce i  główną 
nagrodę w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych- wyjazd studyjny 
wraz z nauczycielką - p. Aliną 
Grabną do Parlamentu Europej-

skiego w Brukseli ,ufundowany 
przez panią Europoseł Jadwigę 
Wiśniewską. 

Spotkanie dyrektora  
w Wojskowej Komendzie 

Uzupełnień w Częstochowie
Dyrektor szkoły pan Jacek 

Grzegorzewski brał udział w spo-
tkaniu, które odbyło się w Woj-
skowej Komendzie Uzupełnień w 
Częstochowie. 

Spotkanie dotyczyło uściślenia 
i ugruntowania współpracy mię-
dzy szkołą a WKU. W czasie spo-
tkania pan dyrektor Jacek Grze-
gorzewski odebrał z  rąk komen-
danta Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Częstochowie ppłk. Ad-
riana Klimka pamiątkowy medal 
w ramach podziękowania.

Żywa lekcja historii  
z Sybirakami

23 listopada 2018 Zespół Szkół 
Samochodowo-Budowlanych od-
wiedzili przedstawiciele Często-
chowskiego Związku Sybiraków, 
których przywitał  dyrektor Jacek 
Grzegorzewski. 

Spotkanie było dla uczniów  
„żywą lekcją historii”. Młodemu 
pokoleniu przedstawiono tragicz-
ny los Polaków zesłanych na Sy-
bir. Najbardziej wzruszającą i 
skłaniającą do przemyśleń czę-
ścią spotkania były osobiste 
wspomnienia osób, które bezpo-
średnio zostały dotknięte  okru-
cieństwem totalitaryzmu bolsze-
wickiego. Uroczystość została 
zorganizowana przez nauczyciel-
kę historii Ewę Bekus-Kotynię. 

Ze Świętym Mikołajem  
na Kresy

„Święty Mikołaj na Kresy” – w 
100-lecie Odzyskania Niepodle-
głości-to akcja charytatywna, w 
którą aktywnie włączył się rów-
nież Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych.

Na terenie szkoły zorganizowa-
na została zbiórka artykułów 
żywnościowych i szkolnych, sło-
dyczy, zabawek oraz funduszy 
przeznaczonych dla polskich 
dzieci mieszkających na Litwie, 
Białorusi i Ukrainie. Poza tym 

nasza młodzież kwestowała w 
sklepach „Biedronka”. W zbiórce 
brali udział uczniowie z klasy: I 
ATS, I ABS, II ATS, II CTS, III CTS 
oraz IV ATS pod opieką p. Aliny 
Grabnej, p. Anny Majchrzak, p. 
Ewy Kublik i p. Aleksandry Ku-
śmirek. 

Super książki w bibliotece
„Biblioteka  pęka w szwach”, 

ponieważ w ramach otrzymanej 
dotacji w wysokości 15000 zł z 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2016-2020 
zakupiono aż 962 tytułów ksią-
żek o różnorodnej tematyce, 
zgodnie z preferencjami zawarty-
mi w ankietach przeprowadza-
nych przez nauczycieli – bibliote-
karzy wśród uczniów, rodziców i 
nauczycieli. W swych zbiorach bi-
blioteka ma do zaoferowania 

wspaniałe nowości wydawnicze, o 
czym można przeczytać na tabli-
cy bibliotecznej w holu szkoły, a 
także na naszym szkolnym FB.         

Droga do sukcesu
Zespół Szkół Samochodowo-

-Budowlanych prowadzi projekt 
pod tytułem „Droga do sukcesu”. 

Dzięki niemu nasza młodzież 
była na praktykach w Portugalii 
pod opieką nauczycielek: pani 
Justyny Mizery, pani Marzeny 
Śledź. Wyjazd był finansowany w 
100% z programu PO WER. 
Uczniowie mieli zapewnione peł-
ne wyżywienie, staż w zakładach 
pracy i wycieczki krajoznawcze. 
Pomiędzy uczniami powstała nie-
samowita więź. Z pracodawcami 
porozumiewali się w języku an-
gielskim, a także uczyli się na-
wzajem ojczystych języków.
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 w bloku, pow. 
48 m2, czwarte piętro, centrum zadbane, 
o przestrzennym rozkładzie. Do mieszkania 
należą: piwnica, pół boksu na strychu oraz 
garaż blaszak obok bloku. Cena 175 tys. zł. 
Tel. 796 307 890

NAUKA
— KOREPETYCJE —

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

— KURSY —
n KURSY na kwalifikowanego pracownika 

ochrony. Kursy doskonalące dla 
kwalifikowanych pracowników ochrony 
warunkujące przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 
biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl Tel. 34 3616 425

USŁUGI
n TRENER PERSONALNY – plany dietetyczne, 

plany treningowe, treningi personalne. Dominik 
Nowak. Tel. 578 364 768 

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

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

SPRZEDAM
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

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

n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

PRACA

— DAM PRACĘ —

Zatrudnię pracowników 
budowlanych i/lub podwykonawców 

– prace murarskie, wykończeniowe, 
płytki, itp. Umowa o pracę. Praca na 

terenie Wrocławia i województwa 
dolnośląskiego. Możliwość darmowego 
zakwaterowania. Tylko poważne oferty.

tel. 697 12 12 71

n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 
wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

— SZUKAM PRACY —
n JESTEM osobą bezrobotną poszukującą 

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

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576, 
667 499 164

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ medaliki, krzyżyki różańca. Przyjmę 

stare klucze i telefony komórkowe. 
Tel. 663 626 576, 667 499 164

MATRYMONIALNE
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 

normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

ŚRODKI CZYSTOŚCI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

 Nr tel. ........................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ  
DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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SPORT
Wnioski do 14 grudnia

Stypendia dla sportowców

Klubowe Mistrzostwa Świata

Nasi sędziowie 
nominowani

Młode sportsmenki i sports-
meni, borykający się z trudno-
ściami w rozwoju kariery, mogą 
ubiegać się o wsparcie w ra-
mach IV edycji programu sty-
pendialnego Funduszu. Każde 
stypendium to 10 000 zł.

– Program stypendialny Fun-
duszu Natalii Partyki oferuje 
wsparcie młodym, utalentowanym 
ludziom szukającym możliwości 
dofinansowania swojego rozwoju 
sportowego – informuje Marcin 
Breczko z biura prasowego często-
chowskiego magistratu.

Stypendium mogą otrzymać 
sportowcy w wieku od 17 do 22 
lat, którzy osiągają wysokie wyniki 
na poziomie klasy sportowej odpo-
wiedniej do ich kategorii wiekowej, 

w dyscyplinach indywidualnych 
lub grach zespołowych, olimpij-
skich lub paraolimpijskich. Sty-
pendium otrzymają kandydatki i 
kandydaci, którzy z różnych przy-
czyn przeżywają problemy z roz-
wojem kariery, ale jednocześnie 
mają sprecyzowane cele sportowe.

– Kandydatki i kandydaci, 
oprócz wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego, muszą przesłać 
także krótką prezentację wideo. 
Wnioski stypendialne należy skła-
dać do 14 grudnia. Stypendia w 
wysokości 1000 zł miesięcznie bę-
dą wypłacane przez 10 miesięcy – 
wyjaśnia.

Szczegółowe zasady przyznawa-
nia stypendiów dostępne są na 
stronie www.fundusznataliiparty-
ki.pl

Natalia Partyka jest czterokrot-
ną mistrzynią paraolimpijską, 
trzykrotną uczestniczką igrzysk 
olimpijskich, medalistką mi-
strzostw Europy, wielokrotną re-
prezentantką Polski w tenisie sto-
łowym.

W dotychczasowych edycjach 
programu stypendia zdobyły 33 
osoby, wśród nich snowboardzista 
Oskar Kwiatkowski, chodziarz Łu-
kasz Niedziałek, Dominik Bury – 
wielokrotny medalista w biegach 
narciarskich, Bartosz Tyszkowski 
– zdobywca srebrnego medalu w 
pchnięciu kulą podczas Igrzysk 
Paraolimpijskich czy Maria An-
drejczyk, która zajęła czwartą po-
zycję w konkursie rzutu oszcze-
pem na olimpiadzie w Brazylii.

Katarzyna Gwara

Dziewięciu siatkarskich arbi-
trów z Częstochowy i dwóch z 
Gminy Mykanów zostało nomi-
nowanych do sędziowania Klu-
bowych Mistrzostw Świata w 
siatkówce. W finałowym meczu 
pomiędzy Trentino Volley a 
Cucine Lube Civitanova na li-
niach sędziowali: Marta Rembie-
lak-Kucharska, Małgorzata Szo-
pa, Marcin Dobrzański, Artur 
Kucharski i rezerwowy Rafał Po-
śpiech.

Niedziela była ostatnim dniem 
Klubowych Mistrzostw Świata w 
Częstochowie. W wielkim finale 
zmierzyły się ze sobą dwie włoskie 
drużyny: Cucine Lube Civitanova 
oraz Trentino Volley. TA ostatnia 
zdobyła mistrzowski tytuł, wygry-
wając 3:1. 

Finał miał częstochowskie ak-
centy - na liniach sędziowali czę-
stochowscy arbitrzy: Marta Rem-
bielak-Kucharska, Małgorzata Szo-
pa, Marcin Dobrzański i Artur Ku-
charski. Sędzią liniowym rezerwo-

wym na finale był Rafał Pośpiech. 
Wymieniona piątka ma spore do-
świadczenie na imprezach między-
narodowych. W przeszłości sędzio-
wali Mistrzostwa Świata, Mistrzo-
stwa Europy, Ligę Światową, Siat-
karską Ligę Narodów i mecze euro-
pejskich pucharów. 

To nie jedyni sędziowie z Często-
chowy, którzy zostali nominowani 
na mecze KMŚ. W spotkaniu o trze-
cie miejsce i brązowe medale sędzią 
liniowym rezerwowym był Ireneusz 
Wolszczyniak. Na sobotni półfinał 
(mecz: Cucine Lube – Asseco Reso-
via Rzeszów) byli nominowani trzej 
sędziowie z Częstochowy (Paweł 
Kapica, Dawid Wygas i Bartłomiej 
Fortuna) oraz dwie mieszkanki 
podczęstochowskiej Gminy Myka-
nów (Agnieszka Zyskowska i Ur-
szula Jędrys-Szynkiel). 

W spotkaniu finałowym pierw-
szym sędzią był Polak – Wojciech 
Maroszek z Żor (województwo ślą-
skie). Należy on do ścisłej światowej 
czołówki sędziów. 

 Paula Nogaj

Tauron AZS

Kolejna porażka

Niezwyciężona twierdza – w 
ten sposób mówi się o hali przy 
ul. Jasnogórskiej. Exact Sys-
tems Norwid odniósł na własnym 
parkiecie aż 9 zwycięstw.

W pierwszej rundzie fazy zasad-
niczej, nie przegrali na swoim bo-

isku ani razu. Obecnie klub znaj-
duje się na 3 miejscu w tabeli. Na-
stępne spotkanie zaplanowane zo-
stało na 8 grudnia o godz. 17:00. 

Tym razem Norwid zmierzy się z 
AZS AGH Kraków podczas meczu 
wyjazdowego w Hali Sportowej 
AGH.  Paula Nogaj

Siatkówka

Norwid broni 
twierdzy

Akademicy przegrali 5 grud-
nia mecz wyjazdowy z STS Olim-
pia Sulęcin 3:0. To kolejna po-
rażka biało-zielonych w tym se-
zonie.

Tauron AZS Częstochowa od 
niedawna ma nowego trenera. Po 
zakończeniu współpracy z Sina-
nem Cem Tanikiem, zarząd zdecy-
dował, że drużynę trenować będzie 
Piotr Łuka - były siatkarz, występu-

jący na pozycji przyjmującego. W 
sezonie 2009/2010 reprezentował 
drużynę Biało-Zielonych. Karierę 
zawodnika zakończył po sezonie 
2016/2017. 

W sezonie 2017/2018 pełnił 
funkcję I trenera drużyny Stal Ny-
sa. Kolejny, wyjazdowy mecz już 8 
grudnia o godz. 18:00. AZS zmierzy 
się z UKS-em Mickiewicz w hali 
OSiR w Kluczborku. 

Paula Nogaj

Mistrzostwa w Sportach Walki

Częstochowianin zwyciężył
Krzysztof Kułak – żołnierz 13. Śląskiej Bryga-

dy Obrony Terytorialnej z Częstochowy zwycię-
żył Mistrzostwa Służb Mundurowych w Sportach 
Walki o puchar rektora – komendanta Akademii 
Wojsk Lądowych. 

Wydarzenie, organizowane po raz drugi przez 
AWL, miało miejsce 1 grudnia, a zawodnicy mogli 
startować w trzech dyscyplinach: judo, zapasach 
oraz brazylijskim ju-jitsu. W tej ostatniej startował 
szeregowy Krzysztof Kułak. W swojej kategorii wago-
wej był najlepszy. 

Szeregowy Kułak walki eliminacyjne wygrał przed 
czasem przez duszenia. W walce finałowej spotkał 
się z szeregowym Pawłem Jóźwiakiem – również żoł-
nierzem Wojsk Obrony Terytorialnej - i pokonał go 
na punkty.

- Najbardziej zadowolony jestem z walki finałowej 
gdzie pokonałem bardziej doświadczonego zawodni-
ka MMA i brazylijskiego ju-jitsu, który jest polską le-
gendą sportów walki. – przyznał po zawodach Ku-
łak.

W rywalizacji brało udział 60 zawodników z takich 
formacji jak: Policja, Straż Pożarna, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze, Straż 
Ochrony Kolei, Służba Celna oraz Wojsko Polskie.

Krzysztof Kułak zaczął swoją przygodę z judo w 
wieku 8 lat, kiedy zapisał się do klubu Czarni By-
tom, gdzie trenował przez 12 lat, z czego ostatnie 6 
lat w grupie zawodowej. W wieku 16 lat rozpoczął 
treningi ju-jitsu. W wieku 20 lat dostał się do kadry 
narodowej ju-jitsu semi-contact (połączenie judo z 
tradycyjnym jujutsu), zdobywając tytuły i medale 
zarówno w Polsce jak i za granicą. W 2010 roku pod-
czas gali „KSW 13: Kumite” Kułak pokonał Brazylij-

czyka Vitora Nobregę w walce o pas mistrza KSW w 
wadze średniej. 

W listopadzie 2011 roku podczas gali „KSW 17: 
Zemsta” zrzekł się pasa KSW. Powodem były odna-
wiające się problemy z kontuzją kręgosłupa. Rok 
później we wrześniu powrócił do występów w MMA 
pokonując przez techniczny nokaut Irlandczyka 
Stephena Rice’a na gali Celtic Gladiator V w Dubli-
nie. 28 października tego roku po szkoleniu złożył 
przysięgę i stał się żołnierzem 13. Śląskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej.  Paula Nogaj

W Śląskiej Lidze Kick-boxin-
gu udział wzięli wychowanko-
wie Klubu Sportów Walki START 
z Częstochowy, uzyskując 
świetne wyniki. 

Dwa srebrne medale w formu-
łach light-contact do 63 kg i poin-
t-fighting do 69 kg zdobył Daniel 
Orlikowski. Pierwsze miejsce w li-
ght-contact do 63 kg i drugie w 
kick-light do 63 kg zdobył Konrad 
Gibki. 

Z kolei Jacek Kowalczyk zwycię-
żył w formule kick-light do 79 kg, 
a trzecie miejsce zajął w light-con-
tact do 79 kg. Daniel i Konrad 
startowali w grupie juniorów, a Ja-
cek w seniorach. Dodatkowo Kon-
rad wystartował w obu formułach 
w wyższej kategorii wagowej – do 
63 kg, a nie w swojej do 57 kg. 

W kategorii wyższej wystartował 
także Daniel w formule point-fi-
ghting – poinformował trener Da-
riusz Pleśniak.  Paula Nogaj

Kick-boxing

START w Śląskiej Lidze

Stadion dla Rakowa

Dyskusji ciąg dalszy
Urząd Miasta w Częstocho-

wie wysłał do ministerstwa 
sportu wniosek o uzyskanie do-
finansowania na modernizację 
stadionu Rakowa. Projekt jest 
już gotowy, a i pozwolenie na 
budowę zostało uzyskane. 
Urząd chce uzyskać od mini-
sterstwa ponad 20 milionów zł 
dotacji na ten cel.

Pojawiły się wątpliwości, czy w 
istocie miasto otrzyma dofinanso-
wanie od ministerstwa właśnie w 
tej kwocie. Klub Rakowa postano-
wił uspokoić wszystkich zaintere-
sowanych, wydając oświadczenie: 

– W nawiązaniu do publicznej 

dyskusji, która od pewnego czasu 
toczy się wokół tematu moderni-
zacji stadionu Rakowa, pragnie-
my prosić wszystkich kibiców o 
zachowanie spokoju. Nikt w Czę-
stochowie nie neguje konieczno-
ści szybkiego rozpoczęcia prac na 
naszym obiekcie. Wszystkie śro-
dowiska polityczne w mieście 
również są w tej kwestii jedno-
myślne. Cały czas jesteśmy w sta-
łym kontakcie zarówno z włoda-
rzami Częstochowy, Radnymi 
Miasta, jak i z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki – możemy 
przeczytać na profilu w portalu 
społecznościowym klubu. – Za-
pewniamy, że aktualnie każda ze 

stron deklaruje wsparcie i dobrą 
wolę. Pragniemy zauważyć, że de-
batę prowadzą przede wszystkim 
media. Wzajemne pomówienia i 
sugestie o złej woli wprowadzają 
niepotrzebną nerwowość, co na 
tym etapie przynosi więcej szkody 
niż pożytku. Dlatego jako klub 
prosimy o niekontynuowanie tej 
dyskusji i wspólną działalność na 
rzecz budowy „Centrum Piłki 
Nożnej w Częstochowie”. Kluczo-
we decyzje powinny się pojawić 
jeszcze w tym roku. Głęboko wie-
rzymy, że będą to dobre informa-
cje dla klubu i wszystkich osób 
sympatyzujących z Rakowem – 
dodaje klub.  Paula Nogaj
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 381; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

73; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3952; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 

101 - Grecy i Bułgarzy; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 23) - Zabójcza 
dawka; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
3/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy - 

Sięgnij po wołowinę
12:55 Natura w Jedynce – 

Życie w błękicie; film 
dokumentalny; Hiszpania 
(2016)

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 382; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz; 
teleturniej muzyczny

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /93/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc. 

74; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3953; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3389; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów – taka 
historia...; odc. 13; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
4/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /48/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz (24); 

teleturniej muzyczny
22:35 Wydarzyło się w 

Teksasie; dramat; USA 
(2013)

00:20 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

01:15 Ocaleni; reality show
02:20 Jasne błękitne okna; 

dramat
04:00 Notacje – Ryszard 

Peryt - Istotą Harmonni 
Jest Krzyż; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 79 
ed. 3; teleturniej

05:55 Egzamin z życia; odc. 
15; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.III; odc. 33 Jak smakują 
Kresy?; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra (234)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

69 „Słowa, słowa, słowa”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1957; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 80 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 94; 
serial; Turcja (2011)

14:05 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:30 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem.; 
odc. (2); magazyn 
kulinarny

15:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki – Mariolka 
Prawdę ci powie (1); 
widowisko rozrywkowe

16:00 Koło fortuny; odc. 355 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2429; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 70; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Mini audycja 

(Sylwester)
18:40 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 

216 „Sie czyta, sie wie” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

19:30 Mini audycja 
(Sylwester)

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1957; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1958; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

22:25 Fotograf; dramat
00:25 Jutro będzie futro 2; 

USA (2015)
02:05 Rok przemocy; 

dramat; USA (2014)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (30) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (793) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (74) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (740) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2777) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (666) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (129) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (59) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2778) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (336) serial 
komediowy

20:05 Miss Supranational 
2018 (1) widowisko

23:05 Star Trek; film SF, 
Niemcy/USA 2009. Statek 
Federacji zostaje 
zaatakowany przez okręt 
dowodzony przez 
tajemniczego Romulanina, 
który szuka ambasadora 
Spocka. Kapitan George 
Kirk, by ocalić życie załogi 
i pasażerów, wśród 
których znajdują się jego 
żona i nowo narodzony 
syn James Tiberius, 
decyduje się na 
samobójczą misję. Niszczy 
wrogą jednostkę…

1:55 Opętani; horror, 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/USA 2010. 
Niedaleko 
prowincjonalnego 
miasteczka Ogden Marsh 
rozbija się rządowy 
samolot z bronią 
biologiczną. Skażeniu 
ulegają ujęcia wody pitnej. 
Wkrótce mieszkańcy 
zaczynają się dziwnie 
zachowywać…

4:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5516) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Ciasto kokosowe z 
orzechami (24/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2346) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (989) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (878) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (641) - 
program

14:00 19 + (342) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (642) - 
program

16:30 19 + (343) - program
17:00 Szpital (879) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (990) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7646) - 

informacje
19:35 Sport (7629) - 

informacje
19:45 Pogoda (7626) - 

informacje
19:49 Raport smogowy – 

poznaj kolory powietrza 
(24/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5517) - 
program

20:00 Gwiezdne wojny: 
Część VII – Przebudzenie 
mocy - film przygodowy, 
USA 2015. Wiele lat po 
zniszczeniu wrogiego 
Imperium władzę w 
galaktyce zaczyna 
przejmować Nowy 
Porządek. Cała nadzieja w 
Ruchu Oporu, który 
sprzeciwia się potężnej 
organizacji…

22:55 Wojna światów - film 
S-F, USA 2005. Ray 
Ferrier (Tom Cruise) to 
rozwiedziony pracownik 
portowy, a jednocześnie 
niezbyt idealny ojciec. 
Wkrótce po tym jak jego 
była żona (Miranda Otto) i 
jej nowy małżonek 
wpadają do Ferriera, żeby 
podrzucić mu dzieciaki - 
nastoletniego Robbiego 
(Justin Chatwin) i 
młodSzą córkę, Rachel 
(Dakota Fanning) w 
mieście rozpętuje się 
przedziwna burza z 
piorunami…

01:15 Życie bez wstydu 6 
(1/10) - reality show

02:15 Kuba Wojewódzki 11 
(9/14) - talk show

03:20 Uwaga! (5517) - 
program

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(332/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 108

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 58

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 12

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 13

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 116

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

17:00 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018; odc. 
10

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 58

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 59

20:00 Replikant; akcja, USA 
2001. Garrott  (Jean-
Claude Van Damme) - 
chory psychicznie, seryjny 
zabójca pozostaje na 
wolności. Nosi przydomek 
„Pochodnia”. Schwytać go 
może tylko naprawdę 
wyszkolony człowiek - 
detektyw Jake Riley 
(Michael Rooker)…

22:00 Momentum; akcja, 
RPA, USA 2015

00:00 Misjonarz; akcja, USA 
2008. Tajemniczy 
nieznajomy przybywa do 
miasta na unikalnym 
motocyklu. Wszystko, co 
ze sobą nosi to Biblia i 
chęć zaprowadzenia 
sprawiedliwości. Kiedy 
krąży po miasteczku w 
poszukiwaniu prawdy o 
śmierci swojego 
przyjaciela, dowiaduje się, 
że krew rozlała się przez 
morderstwo… 

01:55 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2009; odc. 17

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 50; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 164 
„Żółtodziób”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 165 
„Życie toczy się dalej”; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Tygrysy Europy; odc. 
15/18 - Polowanie na lisa; 
serial komediowy TVP

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

09:15 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 38 - „Być albo 
nie być”; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 227 „Słońce 
Kalifornii” sezon 12; serial 
komediowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 228 „Miłość potrafi 
zmienić” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 50; serial TVP

11:40 Ranczo; s.VI; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
185 Ból serca

16:20 Na sygnale; odc. 165 
„Życie toczy się dalej”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 51; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 52 - Niebezpieczne 
zadanie; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 82; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93; serial TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 263; serial TVP

01:10 Glina; odc. 6/25; serial 
kryminalny TVP

02:20 Glina; odc. 7/25; serial 
kryminalny TVP

03:30 Tygrysy Europy; odc. 
15/18; serial TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
942; serial TVP

05:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 227 sezon 12; serial 
komediowy TVP

06:25 Familiada; odc. 2447 
odcinek specjalny; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– W neolitycznym garnku; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(50)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/49/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 325 
ed. 5; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /62/ - „Mury” - 
Jacek Kaczmarski

10:50 Familiada; odc. 2447 
odcinek specjalny; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Parada 
uniesień

12:35 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; widowisko 
rozrywkowe

13:40 Śpiewające fortepiany 
(51)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (1-3)

17:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki - Mariolka Prawdę 
ci powie; widowisko 
rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Przy wspólnym stole; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 14 
- Ekwador znaczy równik; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 25 Holandia 
(95) „W dawnym stylu”; 
magazyn kulinarny

19:35 Rodzina wie lepiej; 
/49/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(52)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 173; teleturniej

22:15 The Wall. Wygraj 
marzenia; /26/; teleturniej

23:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 3) - Żona 2; 
widowisko

00:20 Koło fortuny; odc. 324 
ed. 5; teleturniej

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Bohater 
potrzebny od zaraz (1-3); 
widowisko

04:00 KabareTOP Story; /4/ - 
„Z tyłu sklepu”; program 
rozrywkowy

04:15 Rozrywka Retro – L 
jak Laskowik, T jak TEY - 
Z tyłu sklepu

05:10 Ukryta prawda (409) - 
magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (178) - 
program sądowy

07:15 Szpital (459) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (2/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(3/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (227) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (179) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (3/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (460) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (3/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(4/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (99/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (100/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (228) - 
program obyczajowy

20:00 W krzywym 
zwierciadle: Witaj Święty 
Mikołaju! - komedia, 
USA 1989. Clark W. 
Griswold, junior (Chevy 
Chase) i jego klan szykują 
się do świąt. Clark 
wymarzył sobie 
najwspanialsze w dziejach 
rodziny Boże Narodzenie, 
sam na siebie wziął 
odpowiedzialność za jego 
przygotowanie. Sam 
przywiezie drzewko, sam 
dopilnuje wszystkiego, tej 
gwiazdki nie zapomni nikt 
z jego najbliższych. 
Niestety od początku 
prześladuje go pech…

22:10 Zmiana pasa - film 
sensacyjny, USA 2002. 
Błaha stłuczka na 
autostradzie rozpoczyna 
długotrwały spór 
pomiędzy młodym 
prawnikiem i agentem 
ubezpieczeniowym. 
Bardzo szybko kłótnia obu 
mężczyzn przestaje 
dotyczyć szkody 
poniesionej w wyniku 
kolizji. Bohaterowie tej 
historii dążą do tego, aby 
nawzajem zrujnować sobie 
życie…

00:15 W garniturach (2/12) - 
serial, USA

01:15 Porwani (9/12) - serial, 
USA

02:15 Moc Magii (332/355) - 
program 

04:25 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Jacek Olszewski.

06:00 Pojedynek na modę 
(5/10) - program 
rozrywkowy

06:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (6/12) - 
program lifestylowy

07:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (2/10) 
- program lifestylowy

08:15 Sekrety lekarzy 4 
(3/12) - reality show

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (6) - reality show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (12/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (5/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Eks-tra zmiana (2/8) - 
program lifestylowy

13:45 W czym do ślubu 4 
(2/12) - reality show

14:20 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

14:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

15:35 Zanim Cię zobaczę 
(6/8) - program 
rozrywkowy

16:35 Pani Gadżet 2.0 (9/12) 
- magazyn

17:10 Gwiazdy prywatnie 3 
(1/8) - program 
lifestylowy

17:40 Kuchenne rewolucje 
10 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:45 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (2/12) - 
program

19:45 Ugotowani 7 (35) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:20 Ugotowani 7 (36) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:50 Ciało - nowa męska 
obsesja - dokument

21:55 Victoria’s Secret 
Fashion Show 2018

22:55 Mój mąż jest kobietą - 
dokument 

00:00 Młoda para na diecie
01:00 Randka z Internetu 
01:30 Wyglądać jak gwiazda 

(2/6) - program 
rozrywkowy

02:00 W roli głównej - 
Zygmunt Chajzer (1/8) - 
talk show

02:30 W roli głównej - 
Robert Makłowicz (5/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - 
Agnieszka Szulim (4/6) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 2 
(2/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:30 Piłka nożna - Puchar 
Włoch - Podsumowanie

11:20 Kolarstwo torowe - PŚ 
- 3: Berlin 

12:30 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 10 

13:30 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (500m k i m)

14:35 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (studio)

14:55 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (1000m kobiet)

15:30 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (studio)

15:50 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (wyścig druż. mężczyzn)

16:35 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (studio)

16:50 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (wyścig druż. kobiet)

17:25 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (studio)

17:40 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 
1 (1000m mężczyzn)

18:15 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

18:55 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

19:50 RING TVP SPORT
20:50 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 2.faza grupowa
22:55 Sportowy Wieczór
23:35 Łyżwiarstwo szybkie - 

PŚ - Tomaszów Maz.
01:00 RING TVP SPORT
02:00 Hokej na lodzie - 

NHL(32): Winnipeg Jets - 
St. Louis Blues 

04:55 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (4) 
magazyn poradnikowy

7:05 Turbo Fast (4) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (5) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (91) 
reality show

9:00 Septagon (24) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 5 (9) 
reality show

11:25 Benny Hill (72) 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (68) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Galileo (720) program 
popularnonaukowy. Jak 
powstają desery z 
czekolady. Następnie 
podpatrzą produkcję 
strojów kąpielowych. W 
programie także sposoby 
na...

14:00 Galileo (721) program 
popularnonaukowy. Co to 
takiego Albergo Diffuso i 
dlaczego warto 
wykorzystać go przy 
planowaniu wakacji. 
Poznają też...

15:00 Policjantki i Policjanci 
(433) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(67) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(67) telenowela

18:00 Septagon (25) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(434) serial obyczajowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu (2) 
program rozrywkowy. 
Program realizowany z 
udziałem publiczności. 
Widzowie zobaczą m.in. 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju, Ani Mru-Mru, 
grupę Nowaki i Kabaret 
pod Wyrwigroszem. W...

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (209) serial 
kryminalny

22:05 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (210) serial 
kryminalny

23:20 Anakonda 3: 
Potomstwo; thriller SF, 
Rumunia/USA 2008. Dr 
Amanda Hayes (Crystal 
Allen) na zlecenie 
milionera Petera 
Murdocha (John Rhys-
Davies) prowadzi testy 
naukowe na dwóch 
ogromnych anakondach. 
Wkrótce eksperyment 
wymyka się spod 
kontroli…

1:05 Galileo: Tajemnicze 
historie (14) program 
popularnonaukowy

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

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

06:50 Był taki dzień – 7 
grudnia; felieton

07:00 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 1/4; serial 
TVP

08:05 Taśmy bezpieki – II 
pielgrzymka Jana Pawła 
II do Polski

08:45 Marzyciele – 
Kościuszko w Krakowie; 
program publicystyczny

09:20 Historia Polski – 
Historia Kowalskich; film 
dokumentalny

10:30 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
1; cykl dokumentalny

11:00 Życie po radziecku; 
odc. 6/8 Perfumy po 
radziecku; Białoruś (2011)

11:35 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

12:35 Czterdziestolatek; odc. 
15/21 - Kosztowny 
drobiazg, czyli rewizyta; 
serial TVP

13:55 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 4/4; 
Wielka Brytania (2011)

14:55 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

15:55 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 1/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:00 Historia Polski – WIN 
Wolność i Niezawisłość. 
Ostatnia nadzieja; film 
dokumentalny

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:30 Ex Libris; odc. 361; 
magazyn

18:55 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 2/4; serial 
TVP

20:05 Skamieniały Las; 
widowisko muzyczne

21:05 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

22:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 55; 
magazyn

22:35 Szerokie tory –  
Bunkry Sewastopola

23:15 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 9-10/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2015)

00:20 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
2; cykl dokumentalny

00:45 Życie po radziecku; 
odc. 7/8; Białoruś (2012)

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – O honor 
Francji cz 2; cykl dokum.

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

02:40 Ballada o dwóch 
domach; film dokum.

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

6:00 Piłka nożna; PP; Bruk-
Bet Termalica - Lechia 
Gdańsk

8:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:00 Piłka nożna; PP; 
Chrobry Głogów - Legia 
Warszawa

12:10 Puncher Extra Time
14:10 Biatlon; Zawody 

Pucharu Świata w 
Pokljuce; bieg sprinterski 
mężczyzn

15:20 Piłka nożna; PP; Wigry 
Suwałki - Raków Cz-wa

17:30 Siatkówka kobiet; 
LSK; E.Leclerc Radomka 
Radom - Energa MKS 
Kalisz

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Trefl Gdańsk - 
ONICO Warszawa

23:00 Boks
1:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3385; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3386; 
telenowela TVP

05:55 Klan; odc. 3387; 
telenowela TVP

06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
08:00 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 13; magazyn
08:25 Pełnosprawni; odc. 

279; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:50 Fascynujący świat - 

Plastik
10:55 Korona królów – taka 

historia...; odc. 13; 
telenowela historyczna 
TVP

11:25 Korona królów; odc. 
135; telenowela 
historyczna TVP

11:55 Korona królów; odc. 
136; telenowela 
historyczna TVP

12:25 Korona królów; odc. 
137; telenowela 
historyczna TVP

13:00 Korona królów; odc. 
138; telenowela 
historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie przepisy 
– .; magazyn kulinarny

14:10 Jak to działa; odc. 172 
Mleko; magazyn

14:35 Gen innowacyjności; 
s.II; odc. 9

14:45 Spis treści; /34/; 
felieton

14:55 Rolnik szuka żony 
seria V; odc. 12; reality 
show

15:50 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs drużynowy 
(studio)

16:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs drużynowy

17:00 Teleexpress (w 
przerwie)

18:35 Blondynka; odc. 79 
Wesele na raty; serial TVP

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Hit na sobotę – 

Eskorta; western; USA 
(2014); reż.:Tommy Lee 
Jones; wyk.:Hilary Swank, 
Tommy Lee Jones

22:45 Loft; thriller; USA 
(2014); reż.:Erik Van 
Looy; wyk.:Karl Urban, 
James Marsden, 
Wenthworth Miller, Eric 
Stonestreet

00:40 Wydarzyło się w 
Teksasie; dramat; USA 
(2013)

02:25 Nocne Graffiti; film 
sensacyjny

04:05 Spis treści; /34/; 
felieton

05:20 Koło fortuny; odc. 81 
ed. 3; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1954; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1955; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1403; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Pytanie na śniadanie 

Extra (235)
11:30 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem.; 
odc. (11); magazyn 
kulinarny

11:55 Mini audycja 
(Sylwester)

12:00 Córka prezydenta; 
komedia romantyczna; 
USA (2004)

14:00 Familiada; odc. 2499; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 356 
ed. 5; teleturniej

15:10 Mini audycja 
(Sylwester)

15:15 Kabaretowe hity
16:25 Słowo na niedzielę
16:35 Rodzinka.pl; odc. 252 

sezon 13; serial 
komediowy TVP

17:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; 

odc. 184; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 184
19:35 Lajk!
20:05 Jobs; dramat; Wielka 

Brytania, USA (2013)
22:15 Sierocki na sobotę; 

odc. 10; program 
rozrywkowy

23:30 Rok przemocy; 
dramat; USA (2014). 
Nowy Jork, 1981 r. 
Ambitny imigrant próbuje 
chronić swój biznes oraz 
rodzinę podczas 
najbardziej 
niebezpiecznego roku pod 
względem przestępczości.

01:45 Fotograf; dramat. 
Współczesna Moskwa. 
Miasto jest terroryzowane 
przez seryjnego mordercę 
(Artur Chamski), który 
zostawia przy swoich 
ofiarach kartoniki z 
numerami, 
wykorzystywane przez 
ekipy śledcze podczas 
fotografowania zwłok oraz 
potencjalnych dowodów. 
Policja nadaje zabójcy 
pseudonim „Fotograf”…

03:45 Doktor Foster; s.II; 
odc. 9 ; serial; Wielka 
Brytania (2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (33) serial 
animowany

9:15 Przygody Kota w 
Butach (44) serial 
animowany

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

10:15 Ewa gotuje (350) 
magazyn kulinarny

10:45 Trolle; film 
animowany, USA 2016

12:45 12 mężczyzn z 
kalendarza; komedia 
romantyczna, USA 2009

14:35 Jaś Fasola (3) serial 
komediowy

15:10 Ryjek 2018: Piotr 
Bałtroczyk i Przyjaciele; 
widowisko

17:45 Chłopaki do wzięcia 
(125) serial dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(126) serial dokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (337) serial 
komediowy

20:05 Pan Popper i jego 
pingwiny; komedia, USA 
2011

22:05 Boks; Gala Tiger Fight 
Night: Urban Jungle w 
Gdańsku; waga ciężka: 
Izuagbe Ugonoh - Ali Eren 
Demirezen

0:10 Panaceum; thriller, USA 
2013. Emily Taylor 
(Rooney Mara) i jej mąż 
Martin (Channing Tatum) 
prowadzą dostatnie życie. 
Gdy mężczyzna zostaje 
oskarżony o malwersacje 
finansowe i osadzony w 
więzieniu, jego partnerka 
przeżywa załamanie 
nerwowe. Przez cztery lata 
czeka w niewielkim 
mieszkaniu na 
Manhattanie na powrót 
męża z zakładu karnego. Z 
pomocą psychiatry, dra 
Jonathana Banksa (Jude 
Law), próbuje odzyskać 
równowagę wewnętrzną. 
Kiedy jednak Martin 
wychodzi na wolność, 
problemy kobiety nie 
mijają…

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:15 Uwaga! (5517) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
07:50 Jak Mikołaj (2/5) - 

program
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1115) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (710) - serial 
obyczajowy

12:50 MasterChef 7 (13/14) 
- program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
(1/13) - program

15:50 Nigdy w życiu! - 
komedia 2004

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

19:00 Fakty (7647) - 
informacje

19:25 Sport (7630) - 
informacje

19:35 Pogoda (7627) - 
informacje

19:44 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(25/138) - informacje 

19:45 Uwaga! (5518) - 
program

20:00 Jak Mikołaj (3/5) - 
program

20:05 Niemożliwe - film 
katastroficzny, Hiszpania/
USA 2012

22:25 Jump Street 21 - 
komedia, USA 2012. Byli 
wrogami w szkole, teraz 
są partnerami w policji, 
których nie sposób 
rozdzielić. Otrzymują 
zadanie, by wcielić się w 
studentów i rozbić gang 
narkotykowy na swojej 
dawnej uczelni. Gdy 
jednak muszą znowu 
wieść żywot nastolatków, 
do głosu dochodzi ich 
młodzieńcza niedojrzałość, 
która może zagrozić 
powodzeniu misji a także 
ich przyjaźni…

00:50 Mumia - film 
przygodowy, USA 1999. 
Egipt, rok 1925. Evelyn 
(Rachel Weisz) poszukuje 
skarbów starożytności. 
Chce odnaleźć legendarne 
miasto zmarłych. W 
poszukiwaniach pomaga 
jej Rick O’Connell 
(Brendan Fraser), były 
oficer Legii 
Cudzoziemskiej. Kiedy 
poszukiwaczom udaje się 
wreszcie trafić do pełnej 
skarbów nekropolii, muszą 
zmierzyć się z Imhotepem 
(Arnold Vosloo), 
potępionym egipskim 
kapłanem, którego mumia 
od trzech tysięcy lat nie 
może zaznać spokoju…

03:25 Uwaga! (5518) - 
program

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(333/351) - program

05:45 Hotel Zacisze; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1975

06:25 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1992

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018; odc. 
10

08:50 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; Polska; odc. 21. 
Czarek po obejrzeniu 
pewnego filmu jest 
opętany obsesją 
wykąpania się z Kasią pod 
prysznicem. Kasia zgadza 
się na pomysł 
ukochanego. Ale jest 
problem, bo…nigdzie nie 
ma prysznica…

09:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 22

10:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 55

11:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 56

12:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 57

13:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 58

14:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 59

15:00 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa; Polska 2018

16:15 Smokiem i mieczem; 
przygodowy, Luksemburg

17:55 Wygrane marzenia; 
komedia, USA 2000

20:00 Dziedzictwo krwi; 
akcja, Francja, USA 2016. 
John Link stara się 
trzymać z dala od 
kłopotów. Po wyjściu z 
więzienia znalazł sobie 
ustronne miejsce, w 
którym wiedzie spokojne 
życie. Niestety, błogi czas 
dobiegł końca kiedy w 
drzwiach jego domu 
zjawia się 17-letnia córka. 
Nie wiedział jej od lat, a 
teraz może ją stracić, 
ponieważ ścigana jest 
przez meksykański gang 
narkotykowy. Dziewczyna 
ma nadzieję, że ojciec jej 
pomoże…

21:50 W obronie własnej; 
akcja, USA 2013

23:50 Cicha noc; komedia, 
USA 2015

01:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

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

06:15 Bulionerzy; odc. 26/75 
- Jadło domowe; serial 
komediowy TVP

06:50 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

07:50 Ogniem i mieczem; 
odc. 1/4; serial TVP

08:55 Komisariat; odc. 58 
Prawdziwi rodzice; serial 
TVP

09:25 Komisariat; odc. 59 
Psi przekręt; serial TVP

09:55 Ranczo; s.VI; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

10:50 Ranczo; s.VI; odc. 73 - 
Świadek koronny; serial 
obyczajowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
221 „Trzy gracje” sezon 
11; serial komediowy TVP

12:20 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
222 „Ale nam tu dobrze” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
223 „W mieszczańskich 
okowach” sezon 11; serial 
komediowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 86 - Haracz; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.VI; odc. 74 - 
Sztuka translacji; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.VI; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.VI; odc. 76- 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

18:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 39; serial 
obyczajowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 264 - Powołanie; 
serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 87 - Pożyczka; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

23:55 Strażacy; s.I; odc. 
1/10; serial TVP

00:55 07 zgłoś się; odc. 
14/21 - Hieny; serial TVP

02:35 Krew z krwi; odc. 7/8; 
serial TVP

03:45 Nowa; odc. 7; serial 
TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 250 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

05:10 Rodzinka.pl; odc. 251 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (1)

06:20 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki - M jak 
Michnikowski

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 64 
Kluczbork; magazyn

07:15 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (6); 
widowisko rozrywkowe

08:05 Koło fortuny; odc. 326 
ed. 5; teleturniej

08:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Reni Jusis; /
cz. 1/; reportaż

09:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Reni Jusis; /
cz. 2/; reportaż

09:35 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (2); 
widowisko

10:45 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /2/ - 
Magia; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

11:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Reni Jusis; /
cz. 1/; reportaż

12:05 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Reni Jusis; /
cz. 2/; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie pod 
żaglami; magazyn 
kulinarny

13:05 Podróże z historią; 
s.V; odc. 52 Polskie cuda 
natury; cykl dokumentalny

13:40 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 9; reportaż

14:15 Postaw na milion; 
odc. 173; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /63/ - „Ogrodu 
serce” - Daab

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (1); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight - Jolanta 
Fraszyńska

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /2/ - 
Magia; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

17:50 Wielki Test o Polskich 
Siłach Zbrojnych

19:15 Herbatka z kabaretem 
(18-9); program

20:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (10) - Urzędnik; 
cz. 2; program 
rozrywkowy

21:50 Big Music Quiz (23); 
teleturniej muzyczny

22:55 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 9; reportaż

23:30 Koło fortuny; odc. 325 
ed. 5; teleturniej

00:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 1-3

03:30 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (1)

05:50 Ukryta prawda (410) - 
magazyn obyczajowy

06:55 Mango - Telezakupy
09:00 Brzydula (91/180) - 

serial obyczajowy
09:35 Brzydula (92/180) - 

serial obyczajowy
10:10 Brzydula (93/180) - 

serial obyczajowy
10:45 Brzydula (94/180) - 

serial obyczajowy
11:20 Brzydula (95/180) - 

serial obyczajowy
11:55 Zabójcza broń (2/18) - 

serial, USA
12:55 Beethoven VII: 

Świąteczna przygoda - 
film rodzinny, USA/
Kanada 2011

14:50 Lemur zwany Rollo - 
komedia, Wielka Brytania/
USA 1997. Specjalistka od 
marketingu, Willa Weston 
(Jamie Lee Curtis), dostaje 
nową pracę. Tuż po jej 
rozpoczęciu dowiaduje się, 
że jej szef, multimilioner 
Rod McCain (Kevin Kline) 
zmienił warunki umowy…

16:50 Charlie St. Cloud - 
film obyczajowy, 
USA 2010. Charlie (Zac 
Efron) nie może pogodzić 
się ze śmiercią swojego 
młodszego brata. Żeby 
sobie poradzić z tym 
wydarzeniem, zatrudnia 
się na cmentarzu, na 
którym pochowano 
chłopca…

19:00 Sknerus - komedia, 
USA 1994. Wujek Joe 
(Kirk Douglas) jest coraz 
starszy. Jest także 
milionerem. Dlatego armia 
jego siostrzeńców i 
siostrzenic robi wszystko, 
by zaskarbić sobie jego 
sympatię oraz, z czego 
starszy pan doskonale 
zdaje sobie sprawę, 
spadek. Ale wujek Joe nie 
przez przypadek dorobił 
się milionów i wie jak 
oceniać ludzi…

21:25 Stosunki 
międzymiastowe - 
komedia, USA 2010. Erin 
(Drew Barrymore) i 
Garrett spędzili razem lato 
w Nowym Jorku. Po 
romantycznych wakacjach 
każde z nich musi wrócić 
do swojego normalnego 
życia. Nie są jednak pewni 
czy chcą zakończyć tę 
znajomość…

23:40 American Pie: Zjazd 
absolwentów - komedia, 
USA 2012

02:00 Moc Magii (333/355) - 
program 

04:10 Druga strona 
medalu (8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Alicja 
Tysiąc. Matka trójki dzieci 
i inwalidka pierwszej 
grupy, która po zajściu po 
raz trzeci w ciążę mogła 
stracić wzrok

05:55 Eksperci domowego 
budżetu 5 (6/8) - program 
dokumentalny

07:15 Misja ratunkowa 2 
(4/10) - program 
rozrywkowy

08:00 Ostre cięcie 6 (9/12) - 
program

08:45 Co nas truje (4/12) - 
program lifestylowy

09:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (4/12) - 
program lifestylowy

10:15 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (2/12) - 
program

11:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (1/12) - program 
rozrywkowy

12:00 Zanim Cię zobaczę 
(6/8) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

13:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (6/8) - reality 
show

14:30 W czym do ślubu 4 
(2/12) - reality show

15:00 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet EXTRA 4
16:30 Pani Gadżet 15 

(10/22) - magazyn
17:00 Misja ratunkowa 2 

(5/10) - program 
rozrywkowy

17:45 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (3/10) 
- program lifestylowy

18:30 10/10 (7/10) - program
19:00 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 4 (8/12) - 
program lifestylowy

19:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (11/12) - 
program lifestylowy

20:30 Gwiazdy prywatnie 3 
(1/8) - program 
lifestylowy

21:00 Loteryjne szaleństwo 
w USA - dokument

22:15 Zaskocz mnie! 2 
(1/10) - program 
rozrywkowy

22:45 Rosyjski Projekt Lady 
2 

00:35 Bajeczne życie 
milionerów 3 (2/10) - 
program rozrywkowy

01:05 Project Runway: 
Młodzi projektanci (7/8) - 
program rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Magda Gessler (1/6) - talk 
show

02:30 Najsztub słucha - 
Tatiana Okupnik (4/6) - 
talk show

03:00 Najsztub słucha - 
Anna Grodzka (6) - talk 
show

03:30 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

06:25 Łyżwiarstwo figurowe - 
Grand Prix Final: Vancouver 
- program dowolny solistów

07:45 Hokej na lodzie - 
NHL(32): Winnipeg Jets - 
St. Louis Blues 

09:25 Biegi narciarskie - PŚ, 
Beitostoelen - 15km dow. 
kobiet 

10:55 Skoki Narciarskie - PŚ: 
Niżny Tagił - Podsum. 

12:30 Stan futbolu; magazyn
13:35 Łyżwiarstwo szybkie - 

PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 2 
(500m kobiet)

14:20 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 2 
(studio)

14:40 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 2 
(1500m mężczyzn)

15:30 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Titisee - Neustadt (studio) 

16:00 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Titisee - Neustadt - konkurs 
drużynowy 

18:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

19:50 Sporty walki - DSF 
Kickboxing Challenge - Gala 
w Ząbkach

22:50 Łyżwiarstwo figurowe - 
Grand Prix Final: Vancouver 
- program dowolny solistek

00:05 Sportowy Wieczór
00:40 Hokej na lodzie - NHL- 

skróty meczów 
01:00 Hokej na lodzie - 

NHL(33): Ottawa Senators - 
Pittsburgh Penguins 

03:50 Łyżwiarstwo figurowe - 
Grand Prix Final: Vancouver 
- program dowolny par 
tanecznych

6:00 Czysta chata (5) 
magazyn poradnikowy

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (12) serial 
animowany

8:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata: Koszmarny 
koszmar (13) serial 
animowany

8:35 Flintstonowie: Basen 
(3) serial animowany

9:05 Flintstonowie: 
Koleżeńska pomoc (4) 
serial animowany

9:40 Tom i Jerry: Piraci i 
kudłaci; film animowany, 
USA 2006

11:00 Policjantki i Policjanci 
(430) serial obyczajowy

12:00 Policjantki i Policjanci 
(431) serial obyczajowy

13:00 Policjantki i Policjanci 
(432) serial obyczajowy

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Blond ambicja; 
komedia romantyczna, 
USA 2007. Katie 
postanawia złożyć wizytę 
narzeczonemu, który 
wyjechał do Nowego 
Jorku. Próbuje odnaleźć 
się w wielkiej metropolii.

17:00 Policjantki i Policjanci 
(433) serial obyczajowy

18:00 Policjantki i Policjanci 
(434) serial obyczajowy

19:00 Galileo (722) program 
popularnonaukowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu (3) 
program rozrywkowy

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (211) serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (212) serial 
kryminalny

23:00 Krwawa zemsta; film 
sensacyjny, USA 2011. 
David chce porzucić 
przestępcze życie. Zostaje 
zamordowany przez 
swoich kompanów. Jego 
brat Michael, zastępca 
szeryfa, postanawia sam 
wymierzyć 
sprawiedliwość. 
Odchodzi...

1:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (5) 
reality show. Dziś 
inwestorzy zapoznają się z 
projektem ręcznego 
roweru, tajemniczą 
substancją dachową, 
interesującymi gadżetami 
samochodowymi i innymi 
dziwnymi pomysłami 
początkujących 
przedsiębiorców.

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 9 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Armenia - kraina 
Noego; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:15 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Polska wieprzowina na 
trzy sposoby; magazyn 
kulinarny

10:35 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 4/4; 
Wielka Brytania (2011)

11:35 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:35 Lodowa planeta; cz. 4. 
Jesień; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011)

13:35 Archiwum zimnej 
wojny – Twórczość na 
wygnaniu – 2; magazyn

14:15 Moi rodzice rozwodzą 
się; dramat

16:10 Wielka Gra; teleturniej
17:05 Wojownicy czasu – 

Małujowice 1741 czyli 
cudza wojna; cykl 
reportaż

17:40 Przygody pana 
Michała; odc. 11/13 - 
Bułat i szabla; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

18:10 Przygody pana 
Michała; odc. 12/13 - 
Dymy nad twierdzą; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

18:45 Przygody pana 
Michała; odc. 13/13 - 
Hektor Kamieniecki; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

19:20 Koło historii - Franek; 
cykl reportaży

20:00 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:05 Wesele; dramat; 
Polska (1972); 
reż.:Andrzej Wajda; 
wyk.:Marek Walczewski, 
Izabella Olszewska, Ewa 
Ziętek, Daniel Olbrychski, 
Emilia Krakowska, 
Mieczysław Stoor, 
Kazimierz Opaliński, 
Henryk Borowski, Marek 
Perepeczko, Janusz 
Bukowski

23:00 Wielki test o 
Sienkiewiczu

00:50 Moja historia – 20 lat 
później; film TVP

02:15 Towarzysz Generał; 
film dokumentalny; 
reż.:Robert Kaczmarek, 
Grzegorz Braun

03:40 Wieniawa; film 
dokumentalny

04:50 wojsko – polskie.pl; 
odc. 38; reportaż

6:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski;1/8 finału: Wigry 
Suwałki - Raków 
Częstochowa

8:10 Piłka nożna; Puchar 
Polski; 1/8 finału: Chrobry 
Głogów - Legia Warszawa

10:20 Piłka nożna; Puchar 
Polski; 1/8 finału: Bruk-Bet 
Termalica - Lechia Gdańsk

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga: King 
Szczecin - Polpharma 
Starogard Gdański

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - Asseco Resovia 
Rzeszów

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga;ZAKSA 
Kędzierzyn Koźle - Aluron 
Virtu Warta Zawiercie

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

0:00 Boks
3:00 Sporty walki… UFC 

231: Holloway vs. Ortega; 
studio

4:00 Sporty walki; UFC 231: 
Holloway vs. Ortega; waga 
piórkowa: Max Holloway - 
Brian Ortega; waga 
słomkowa: Walentina 
Szewczenko - Joanna 
Jędrzejczyk
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04:25 Galeria; odc. 170; 
serial obyczajowy TVP

04:45 Galeria; odc. 171; 
serial obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3388; 
telenowela TVP

05:40 Klan; odc. 3389; 
telenowela TVP

06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka

06:35 wojsko – polskie.pl; 
odc. 40; reportaż

07:00 Msza Święta - 
Transmisja Mszy Świętej z 
Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 4; magazyn
09:00 Ziarno – Ręce są po 

to, by dobro czyniły...; 
magazyn

09:35 Weterynarze z sercem
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 96 
Konstancin - Jeziorna; 
magazyn

10:30 Leśniczówka; odc. 62
11:00 Leśniczówka; odc. 63
11:25 Leśniczówka; odc. 64
11:55 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan 

(2018)
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:45 Wigilijne dzieło
13:10 BBC w Jedynce – 

Dziki Meksyk; cz. 2. Lasy 
Majów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:10 Sonda 2 (98); program 
popularnonaukowy

14:40 Program rozrywkowy
15:05 Spis treści; /35/; 

felieton
15:15 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Titisee - Neustadt - 
konkurs indywidualny 
(studio)

15:30 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs indywidualny

17:35 The Wall. Wygraj 
marzenia; /48/; teleturniej

18:35 Jaka to melodia?; 
odc. 3954; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka; odc. 80 

Kapitan; serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka – 

Wyszłam za mąż, zaraz 
wracam; komedia 
romantyczna; Francja 
(2012)

23:10 Eskorta; western; USA 
(2014)

01:20 Jaka to melodia?; 
odc. 3954; teleturniej 
muzyczny

02:15 Loft; thriller; USA 
(2014)

04:00 Spis treści; /35/; 
felieton

05:15 Słowo na niedzielę
05:20 Barwy szczęścia; odc. 

1956; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1957; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1958; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1404; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Rodzinne oglądanie - 

Wielka rafa koralowa; odc. 
3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

12:00 Mini audycja 
(Sylwester)

12:05 Gwiazdy w południe – 
Człowiek z Zachodu; 
western; USA (1958)

14:00 Familiada; odc. 2500; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 357 
ed. 5; teleturniej

15:15 Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Pogoda na suma (1); 
widowisko

16:15 Kopciuszek w świecie 
mody; komedia 
romantyczna; USA (2015); 
reż.:Sean Garrity; 
wyk.:Portia Doubleday, 
Marc - Andre Grondin, 
Chris Noth, Lauren Holly

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Mini audycja 

(Sylwester)
18:35 Na dobre i na złe; odc. 

723 Poza zasięgiem; serial 
TVP

19:30 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

20:05 Spectre; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania, USA (2015). 
James Bond otrzymuje 
tajemniczą wiadomość 
mającą związek z jego 
przeszłością. Pod jej 
wpływem wyrusza na 
ryzykowną misję do 
stolicy Meksyku, którego 
mieszkańcy właśnie 
hucznie świętują Dzień 
Zmarłych. Tam brytyjski 
szpieg wchodzi w drogę 
terrorystom i zdobywa 
nowy trop w swoim 
śledztwie, który wiedzie go 
do Rzymu. We Włoszech 
poznaje Lucię Sciarrę - 
uwodzicielską wdowę po 
wpływowym przestępcy…

22:30 Mini audycja 
(Sylwester)

22:40 Kino bez granic – 
Lina; dramat obyczajowy; 
Szwajcaria (2016)

00:25 Lewiatan; dramat; 
Rosja (2014)

02:45 Spectre; film 
sensacyjny; Wielka 
Brytania, USA (2015)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (34) serial 
animowany

9:15 Aladyn i król złodziei; 
film animowany, USA 
1995. Kassim i jego banda 
napadają na pałac podczas 
ślubu Aladyna i Jasminy. 
Chcą zdobyć skarb - 
czarodziejską Rękę 
Midasa.

11:00 Doktor Dolittle 2; 
komedia, USA 2001

12:55 Pan Popper i jego 
pingwiny; komedia, USA 
2011. Zwierzęta mają na 
ludzi dobroczynny wpływ. 
Przekonuje się o tym 
właściciel pingwinów.

14:55 Star Trek; film SF, 
Niemcy/USA 2009

17:35 Nasz nowy dom (96) 
reality show. W niewielkiej 
kaszubskiej wsi mieszka 
pani Regina, pielęgniarka. 
Samotnie wychowuje 
pięcioro dzieci. Dwaj 
synowie są 
niepełnosprawni. Dom 
kobiety i jej...

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

program publicystyczny
20:05 Miss Polski 2018; 

widowisko
23:05 Ślad (23); serial 

kryminalny. Milioner 
Eugeniusz Kucharski 
zostaje zasztyletowany. 
Dzień przed śmiercią kazał 
notariuszowi wykreślić ze 
swojego testamentu 
jednego z synów. 
Podejrzenie o zbrodnię...

0:05 Ślad (24) serial 
kryminalny. CWŚ dostaje 
zadanie odnalezienia 
zaginionego 
siedemnastolatka, Tymona 
Tarkowskiego. 
Wychowany we 
wpływowej rodzinie 
adopcyjnej chłopak został 
uprowadzony dla okupu. 
Jest dwoje...

1:20 Hancock; film 
sensacyjny, USA 2008

3:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:15 Uwaga! (5518) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
07:50 Jak Mikołaj (3/5) - 

program
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1116) - magazyn
11:00 Kobieta na krańcu 

świata 10 (5) - program
11:30 Co za tydzień (879) - 

magazyn
11:55 Drzewo marzeń 2 

(1/9) - program
12:55 Program rozrywkowy 

(1/3) - program
13:00 Wracajcie skąd 

przyszliście (1/4) - 
program

14:00 Program rozrywkowy 
(2/3) - program

14:05 Gwiezdne wojny: 
Część VII – Przebudzenie 
mocy - film przygodowy, 
USA 2015. Wiele lat po 
zniszczeniu wrogiego 
Imperium władzę w 
galaktyce zaczyna 
przejmować Nowy 
Porządek. Cała nadzieja w 
Ruchu Oporu, który 
sprzeciwia się potężnej 
organizacji…

17:00 Program 
rozrywkowy  (3) - 
program

19:00 Fakty (7648) - 
informacje

19:25 Sport (7631) - 
informacje

19:35 Pogoda (7628) - 
informacje

19:44 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(26/138) - informacje 

19:45 Uwaga! (5519) - 
program

20:00 MasterChef 7 (14) - 
program rozrywkowy

21:35 Mumia - film 
przygodowy, USA 1999. 
Egipt, rok 1925. Evelyn 
(Rachel Weisz) poszukuje 
skarbów starożytności. 
Chce odnaleźć legendarne 
miasto zmarłych. W 
poszukiwaniach pomaga 
jej Rick O’Connell 
(Brendan Fraser), były 
oficer Legii 
Cudzoziemskiej. Kiedy 
poszukiwaczom udaje się 
wreszcie trafić do pełnej 
skarbów nekropolii, muszą 
zmierzyć się z Imhotepem 
(Arnold Vosloo), 
potępionym egipskim 
kapłanem, którego mumia 
od trzech tysięcy lat nie 
może zaznać spokoju…

00:05 Niemożliwe - film 
katastroficzny, Hiszpania/
USA 2012

02:25 Kuchenne rewolucje 
18 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

03:25 Uwaga! (5519) - 
program

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(334/351) - program

05:40 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 16

06:25 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 17

07:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 18

08:10 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2011

09:10 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2011

10:05 Księga mistrzów; 
familijny, Rosja 2009

12:10 Najpiękniejsze baśnie: 
Najlepszy przyjaciel; 
familijny, Czechy 2017

14:10 Crown Prince; 
familijny, Czechy 2015

16:20 Dzień bałwana; 
komedia, USA 2000

18:00 Śnięty Mikołaj; 
komedia, USA 1994. Scott 
Calvin (Tim Allen) jest 
rozwodnikiem. 
Nadchodzące święta ma 
spędzić ze swoim synem 
Charliem (Eric Lloyd). 
Chłopiec jednak uważa 
ojca za strasznego 
nudziarza i nie może 
znaleźć z nim wspólnego 
języka. Niespodziewanie w 
nocy budzi ich hałas. 
Okazuje się, że to Święty 
Mikołaj…

20:00 Człowiek w ogniu; 
akcja, USA 2004. John 
Creasy (Denzel 
Washington) to były 
zabójca, przez wiele lat 
pracujący dla CIA. 
Przyjeżdża do Meksyku, 
aby objąć posadę 
ochroniarza 
dziewięcioletniej Pity 
(Dakota Fanning)…

22:55 Firmowa gwiazdka; 
komedia, USA 2016. Clay 
Vanstone (T.J. Miller) jest 
kierownikiem oddziału 
firmy informatycznej 
sprzedającej. Prezesem 
jest jego bezwzględna 
siostra Carol (Jennifer 
Aniston). Kobieta 
przylatuje na 
przedświąteczną kontrolę. 
Mężczyzna jest 
zdesperowany, żeby 
zatrzymać swój zespół…

01:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2016

01:55 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 18

02:30 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:50 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:55 Bulionerzy; odc. 27/75 
- Hazard; serial 
komediowy TVP

06:35 Zmiennicy; odc. 13/15 
- Spotkania z Temidą; 
serial TVP

07:45 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

08:55 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 39; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Ranczo; s.VI; odc. 75 - 
Kontrrewolucja; serial 
obyczajowy TVP

10:55 Ranczo; s.VI; odc. 76- 
Tchnienie Las Vegas; 
serial obyczajowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
224 „Prohibicja domowa” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

12:20 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
225 „Świąteczne 
oświadczyny” sezon 11; 
serial komediowy TVP

12:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 226 „To nie jest dom 
schadzek” sezon 12; serial 
komediowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ranczo; s.VI; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

17:20 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP

18:25 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

19:15 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

19:45 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

00:05 Korona królów; odc. 
77; telenowela historyczna 
TVP

00:35 Korona królów; odc. 
78; telenowela historyczna 
TVP

01:15 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 14; serial TVP

02:15 Ratownicy; odc. 8/13; 
serial TVP

03:10 Glina; odc. 7/25; serial 
kryminalny TVP

04:15 Komisariat; odc. 47; 
serial TVP

04:40 Komisariat; odc. 48 
Prześladowca; serial TVP

05:40 Rozrywka Retro – 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; 
cz. 1

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 65 Przemyśl; 
magazyn

07:10 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (7); 
widowisko rozrywkowe

08:05 Koło fortuny; odc. 327 
ed. 5; teleturniej

08:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

09:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

09:35 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (1); 
widowisko

10:25 KabareTOP Story; /13/ 
- „Animator kultury”; 
program rozrywkowy

10:40 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /3/ - 
Mój muzyczny rok; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z podlaskiego 
miodu; magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 51 Z życia 
wyższych sfer; cykl 
dokumentalny

13:35 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 10; reportaż

14:15 Big Music Quiz (23); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /64/ - 
„Pamiętajcie o ogrodach” 
- Jonasz Kofta

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (2); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight - Maciej 
Kurzajewski; program 
rozrywkowy

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /3/ - 
Mój muzyczny rok; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:50 La La Poland; odc. 
(4); program rozrywkowy

18:40 Wielki Test o Polskich 
Kryminałach

20:00 Kabaret na lato (24) - 
Marzenia Marcina Dańca

20:30 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

21:30 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 3) - Żona 2; 
widowisko

22:30 Ludzik, czyli One Man 
Show (4); program

23:05 Koło fortuny; odc. 326 
ed. 5; teleturniej

23:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata (1-3); widowisko

02:50 Rozrywka Retro – 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; 
cz. 1

05:30 Ukryta prawda (411) - 
magazyn obyczajowy

06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Brzydula (96/180) - 

serial obyczajowy
09:20 Brzydula (97/180) - 

serial obyczajowy
09:55 Brzydula (98/180) - 

serial obyczajowy
10:30 Brzydula (99/180) - 

serial obyczajowy
11:05 Brzydula (100/180) - 

serial obyczajowy
11:40 Zabójcza broń (3/18) - 

serial, USA
12:40 Zabójcza broń (4/18) - 

serial, USA
13:40 Legendy sowiego 

królestwa: Strażnicy 
Ga’Hoole - film 
przygodowy, USA/
Australia 2010. Soren, to 
młoda sowa zachwycona 
opowieściami ojca o 
Strażnikach Ga’Hoole, 
którzy stoczyli straszliwą 
wojnę w obronie całego 
gatunku sów. Marzy o 
tym, aby pewnego dnia 
dołączyć do grona tych 
mitycznych 
wojowników…

15:45 Śnieżne psy - film 
przygodowy, USA/
Kanada 2002

17:50 Wojownicze żółwie 
ninja - film przygodowy, 
USA 2014. Miasto 
potrzebuje bohaterów. 
Ciemność zapanowała w 
Nowym Jorku, bo 
Shredder i jego Klan 
Walczących Stóp trzymają 
wszystkich w ryzach - od 
policji po polityków. 
Przyszłość wygląda 
ponuro, ale nagle spod 
ziemi wyrastają czterej 
niezwykli bracia - 
Wojownicze Żółwie 
Ninja…

20:00 Szybcy i wściekli VI - 
film sensacyjny, 
USA 2013. Hobbs tropi 
organizację 
niebezpiecznych 
kierowców – najemników. 
Jedynym sposobem na 
pokonanie ich jest uliczny 
pojedynek…

22:45 Eksplozja - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Boston ogarnia panika. 
Ktoś podkłada w mieście 
bomby. Grupa odważnych 
policjantów z brygady 
antyterrorystycznej szuka 
szaleńca…

01:15 Sposób na 
morderstwo 2 (9/15) - 
serial, USA

02:20 Moc Magii (334/355) - 
program 

04:30 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Aneta 
Krawczyk. Bohaterka 
głośnej seksafery w 
Samoobronie…

05:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (2/7) - program 
rozrywkowy

07:00 program rozrywkowy
08:00 Apetyt na miłość 2 

(7/10) - program 
rozrywkowy

09:00 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler (8/9) - program

09:30 Tu jest pięknie (5/8) - 
program

10:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(1/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

11:30 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (2/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu 4 
(3/12) - reality show

14:20 10/10 (8/10) - program
14:50 Eks-tra zmiana (2/8) - 

program lifestylowy
15:50 Zaskocz mnie! 2 

(1/10) - program 
rozrywkowy

16:25 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (3/12) - 
program

17:25 Sablewskiej sposób 
na... (5/10) - program

18:00 Sablewskiej sposób 
na... (6/10) - program

18:30 Co nas truje (11/12) - 
program lifestylowy

19:15 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

20:00 Pani Gadżet 15 
(10/22) - magazyn

20:30 Pani Gadżet EXTRA 4
21:15 Apetyt na miłość 5 

(1/12) - program 
rozrywkowy

22:15 Zanim Cię zobaczę 
(7/8) - program 
rozrywkowy

23:15 Victoria’s Secret 
Fashion Show 2018

00:15 Ciało - nowa męska 
obsesja - dokument

01:20 Wyglądać jak gwiazda 
(3/6) - program 
rozrywkowy

01:55 Najsztub słucha - Maja 
Sablewska (6) - talk show

02:25 Najsztub słucha - 
Natalia Siwiec (1/5) - talk 
show

02:55 W roli głównej - Piotr 
Stramowski (6/8) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn03:55 
Wiem, co jem 2 (9/15) - 
magazyn

04:25 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

05:10 Łyżwiarstwo figurowe - 
Grand Prix Final: Vancouver 
- program dowolny par 
sportowych 

06:30 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

08:10 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:50 Hokej na lodzie - 
NHL(33): Ottawa Senators - 
Pittsburgh Penguins 

10:25 Biegi narciarskie - PŚ, 
Beitostoelen - sztafeta 
4x5km kobiet

11:45 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Titisee - Neustadt - konkurs 
drużynowy 

12:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 3 
(sprint drużynowy kobiet i 
mężczyzn)

13:40 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 3 
(studio)

14:00 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 3 
(5km kobiet)

15:05 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Titisee - Neustadt - (studio) 

15:30 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Titisee - Neustadt - konkurs 
indywidualny 

17:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

19:50 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Maz. - dz. 3 
(10km M)

20:35 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Titisee - Neustadt - konkurs 
indywidualny 

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Łyżwiarstwo figurowe - 

Grand Prix Final: Vancouver 
- GALA

01:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów Mazowiecki 
- Podsumowanie

03:40 Sporty walki - DSF 
Kickboxing Challenge - Gala 
w Ząbkach

05:20 Sportowy Wieczór

6:00 Galileo (720) program 
popularnonaukowy

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata: Drużyna 
Astrid (14) serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata: Noc 
Łowców (1) serial 
animowany

8:05 Dzielna Mysz (20) serial 
animowany. Kolejne 
przygody Dzielnej Myszy, 
najlepszego agenta 
specjalnego na świecie, 
który ratuje innych przed 
rozmaitymi 
niebezpieczeństwami. 
Pomagają mu asystent 
Pimpek i...

8:25 Planeta 51; film 
animowany, Wielka 
Brytania/Hiszpania/USA 
2009

10:05 Galileo (721) program 
popularnonaukowy

11:05 Galileo (722) program 
popularnonaukowy

12:10 Park jurajski; film 
przygodowy, USA 1993

14:55 Mistrz kierownicy 
ucieka 3; komedia 
sensacyjna, USA 1989. 
Bohaterowie przemierzają 
USA, uczestnicząc w 
nielegalnym wyścigu 
samochodowym. Podążają 
za nimi dziennikarze oraz 
policja drogowa.

16:45 Biały Tygrys; film 
wojenny, Rosja 2012. II 
wojna światowa, front 
wschodni. W zniszczonym 
czołgu zostaje znaleziony 
ranny żołnierz. Wkrótce 
okazuje się, że ocalony 
posiada dziwny dar...

19:00 Galileo (723) program 
popularnonaukowy

20:00 Przepowiednia; 
thriller, USA 2002. 
Wdowiec chce wyjaśnić 
zagadkę tajemniczych 
szkiców zmarłej 
ukochanej.

22:30 Oko za oko (5) serial 
obyczajowy

23:30 Oko za oko (6) serial 
obyczajowy

0:30 Tuż przed tragedią (10) 
serial dokumentalny

1:35 Dragons Den – jak 
zostać milionerem (6) 
reality show. Spotkanie 
inwestorów z kolejnymi 
wynalazcami 
sprzedającymi swoje 
pomysły. Są to m.in. 
krwiożercze biedronki, 
inteligentny dom, wideo-
komórko-domofon i 
niezidentyfikowane obiekty 
latające.

2:40 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

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

06:50 Był taki dzień – 9 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Armenia – 
kraina Noego; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Droga od Chrystusa 
do Konstantyna; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; USA 
(2014)

09:10 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

10:00 Okrasa łamie przepisy 
– Polska wieprzowina na 
trzy sposoby; magazyn 
kulinarny

10:35 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 4/4; 
Wielka Brytania (2011)

11:30 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:35 Lodowa planeta; cz. 4. 
Jesień; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011)

13:35 Archiwum zimnej 
wojny – Twórczość na 
wygnaniu - 2; magazyn

14:10 Moi rodzice rozwodzą 
się; dramat

16:10 Wielka Gra; teleturniej
17:05 Wojownicy czasu – 

Małujowice 1741 czyli 
cudza wojna; cykl 
reportaży

17:40 Przygody pana 
Michała; odc. 11/13 - 
Bułat i szabla; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

18:10 Przygody pana 
Michała; odc. 12/13 - 
Dymy nad twierdzą; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

18:45 Przygody pana 
Michała; odc. 13/13 - 
Hektor Kamieniecki; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

19:25 Koło historii – Franek; 
cykl reportaży

20:10 Pancerni pogromcy 
Hitlera; odc. 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:15 Wesele; dramat; 
Polska (1972); 
reż.:Andrzej Wajda; 
wyk.:Marek Walczewski, 
Izabella Olszewska, Ewa 
Ziętek, Daniel Olbrychski, 
Emilia Krakowska

23:10 Wielki Test o 
Sienkiewiczu

01:00 Moja historia – 20 lat 
później; film TVP

02:20 Towarzysz Generał; 
film dokumentalny; 
reż.:Robert Kaczmarek, 
Grzegorz Braun

03:50 Wieniawa; film 
dokumentalny

05:05 wojsko – polskie.pl; 
odc. 38; reportaż

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Jastrzębski Węgiel - 
Asseco Resovia Rzeszów

8:30 Boks; waga 
superpółśrednia: Kell 
Brook - Michael Zerafa

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Rosa Radom - Legia 
Warszawa

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
Cerrad Czarni Radom

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Indykpol AZS Olsztyn - 
Cuprum Lubin

20:30 Siatkówka kobiet; 
Chemik Police - Grot 
Budowlani Łódź

22:30 Sporty walki; waga 
piórkowa: Max Holloway - 
Brian Ortega; waga 
słomkowa: Walentina 
Szewczenko - Joanna 
Jędrzejczyk

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 382; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

74; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3953; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 

102; serial TVP
09:50 Komisarz Alex; s.II; 

odc. 24; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

4/110; teleturniej
11:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 13; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce – 

Dziki Meksyk; cz. 2. Lasy 
Majów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); reż.:Nick 
Easton, Victoria Bromley

14:00 Elif; s.II; odc. 383; 
serial; Turcja (2014)

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

– Gęś jak malowana; 
magazyn kulinarny

16:05 Wieczna miłość; odc. 
75; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3955; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3390; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
5/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 65
21:00 Teatr Telewizji – 

Generał
22:35 Dekalog – Dziewięć; 

film TVP; Polska (1988)
23:50 Jak Oskar komunę 

obalał; film dokum.; 
Polska (2016)

00:45 Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam; komedia 
romantyczna; Francja 
(2012)

02:40 Kim Philby 
najbardziej osobista 
zdrada; część 2; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Francis Whately, Tom 
McCarthy

03:40 Mała kobieta dorasta; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

05:25 Koło fortuny; odc. 82 
ed. 3; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

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

Extra (236)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

70 „Bratnia dusza”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1958; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 83 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 95; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 173; teleturniej

15:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 358 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2430; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 71; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

217 „Emocjonalne 
zombie” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 5; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1958; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1959; serial obyczajowy 
TVP

20:55 M jak miłość; odc. 
1405; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1138

21:55 Modliszka; odc. 2/3; 
thriller; Francja (2017); 
reż.:Alexandre Laurent; 
wyk.:Carole Bouquet, Fred 
Testot, Manon Azem, 
Elodie Navarre

23:55 Trzeci oficer; odc. 
9/13 - Witaj, Grand; serial 
sensacyjny TVP

00:55 Lina; dramat 
obyczajowy; Szwajcaria 
(2016); reż.:MIchael 
Schaerer; wyk.:Rabea Egg, 
Flurin Giger, Alexander 
Maeder, Stephane 
Schaerer

02:40 Lewiatan; dramat; 
Rosja (2014)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (31) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (794) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (75) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (741) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2778) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (667) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (130) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (60) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2779) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; magazyn 

sportowy
19:25 Pogoda; magazyn 

informacyjny
19:30 Świat według 

Kiepskich (338) serial 
komediowy. Przygody 
Kiepskich i 
zaprzyjaźnionych z nimi 
sąsiadów. Ferdynand 
całymi dniami kombinuje, 
co by tu zrobić, żeby 
zarobić, a się nie...

20:05 Hancock; film 
sensacyjny, USA 2008. 
Zapomniany superbohater 
dostaje drugą szansę.

22:00 Bliski wróg; film 
sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2013. Były 
komandos Henry i jego 
dawny wróg Clay stają się 
zakładnikami gangu 
Xandera (Jean-Claude Van 
Damme). Muszą połączyć 
siły.

23:55 12 godzin; film 
sensacyjny, USA 2012. 
Wspólnik złodzieja 
uprowadza jego córkę, by 
zmusić go do zwrotu 
zrabowanej gotówki.

2:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5519) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (22/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(Akademia Ogrodnika 644 
) (22/47) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2347) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (990) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (879) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (642) - 
program

14:00 19 + (343) - program
14:30 19 + (276) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

11 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (357) - 
program

17:00 Szpital (457) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (615) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7649) - 
informacje

19:35 Sport (7632) - 
informacje

19:45 Pogoda (7629) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(27/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5520) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Łosoś marynowany z 
sałatką z melona (3/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2794) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (116) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 6 
(2/10) - reality show

22:35 Psy - film 
sensacyjny 1992. Na 
przełomie lat 80. i 90 
oficerowie SB poddawani 
są procesowi weryfikacji. 
Główny bohater, Franz 
Maurer (Bogusław Linda), 
był w czasach PRL-u 
wielokrotnie nagradzanym 
i awansowanym oficerem. 
Do jego grupy dołącza 
porucznik Waldemar 
Morawiec (Cezary Pazura), 
który jest donosicielem 
polityków, przejmujących 
władzę w Polsce…

00:50 Co za tydzień (879) - 
magazyn

01:20 Uprowadzona (4/10) - 
serial, Francja/USA

02:20 Uwaga! (5520) - 
program

02:45 Moc Magii(TVN noc) 
(335/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 109

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 59

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; serial fabularny, 
USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2003

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 13

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 14

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 117

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

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

17:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 59

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

20:00 Wpół do śmierci 2; 
akcja, USA 2007. Dwóch 
więźniów – Burk i Twitch, 
odsiaduje wyrok, w 
więzieniu w którym trwa 
ciągła walka między 
rywalizującymi ze sobą 
gangami. Kiedy wybucha 
bunt, muszą stworzyć 
sojusz, by przeżyć. 
Wspólnie, pod nadzorem 
strażników więziennych 
rozpoczynają 
poszukiwania 
odpowiedzialnego za 
zamieszki…

21:50 Człowiek w ogniu; 
akcja, USA 2004

00:45 Zlecenie na śmierć; 
akcja, Kanada 2008. 
Zawodowy morderca KGB 
- Edward Genn (kryptonim 
„Icarus”) – w chwili 
upadku Związku 
Radzieckiego znajduje się 
w obcym kraju, w którym 
nikomu nie może ufać. 
Postanawia zacząć 
wszystko od początku…

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

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

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 51; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 165 
„Życie toczy się dalej”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 166 
„Miłosne gniazdko”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Tygrysy Europy; odc. 
16/18 - Przylądek Dobrej 
Nadziei; serial komediowy 
TVP

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

09:15 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 264 - Powołanie; 
serial kryminalny TVP

10:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 228 „Miłość potrafi 
zmienić” sezon 12; serial 
komediowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 51; serial TVP

11:40 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
186 - Zagubiona 
tożsamość

16:20 Na sygnale; odc. 166 
„Miłosne gniazdko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 53 - Lista śmierci; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 82; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 83; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94; serial TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
723; serial TVP

00:55 Krew z krwi; odc. 7/8; 
serial TVP

02:00 Krew z krwi; odc. 8/8; 
serial TVP

03:05 Tygrysy Europy; odc. 
16/18; serial komediowy 
TVP

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

04:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 228 „Miłość potrafi 
zmienić” sezon 12; serial 
komediowy TVP

06:25 Familiada; odc. 2448; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Przy wspólnym stole; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(51)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/50/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 328 
ed. 5; teleturniej

09:40 Herbatka z kabaretem 
(18); program rozrywkowy

10:35 Tylko jeden skecz – 
Kabaret TEY (5); program 
rozrywkowy

10:55 Familiada; odc. 2448; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; widowisko 
rozrywkowe

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Parada 
uniesień

13:40 Śpiewające fortepiany 
(52)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 1; 
widowisko rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 2; 
widowisko rozrywkowe

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 3; 
widowisko rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 15 
- Bananera; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 25 Holandia 
(96) „Haga”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/50/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(53)

21:05 Tylko jeden skecz – 
„Czeska piosenka” - 
Kabaret Ani Mru Mru; /4/

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (12) - Polszczyzna; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Hity kabaretu (1) - 
THE SEJM kabaret Neo - 
Nówka

23:25 Herbatka z kabaretem 
(21); program rozrywkowy

23:55 Koło fortuny; odc. 327 
ed. 5; teleturniej

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – XXX 
Międzynarodowy Festiwal 
Zespołów Cygańskich 
Romane Dyvesa. Gorzów 
Wielkopolski 2018 - 
część (1-2)

02:40 Olga Lipińska 
zaprasza (21); talk-show

03:30 Rozrywka Retro – 
Kanał

05:10 Ukryta prawda (412) - 
magazyn obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (179) - 
program sądowy

07:15 Szpital (460) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (3/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(4/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (228) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (180) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (4/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (461) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (4/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(5/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (101/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (102/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (229) - 
program obyczajowy

20:00 Kocham, Rosie - 
komedia, Wielka Brytania/
Niemcy 2014. 
Wzruszającą opowieść o 
szukaniu miłości i własnej 
recepty na szczęście, o 
zabawnych 
nieporozumieniach i 
poważnych zaniedbaniach, 
które oddalają ludzi od 
siebie. To także, a może 
przede wszystkim(!) 
opowieść o mocy, jaką 
daje pewność, że gdzieś, 
choćby na końcu świata, 
jest ktoś, kto zrozumie 
wszystkie twoje, nawet te 
najbardziej dziwaczne 
myśli.

22:10 W garniturach (3/12) - 
serial, USA

23:10 Nienarodzony - horror, 
USA 2009. Młoda 
dziewczyna, Casey Beldon 
(Odette Yustman), zaczyna 
być dręczona koszmarami. 
Wydaje się jej również, że 
ktoś lub coś pojawiło się 
w jej życiu, bo nieustannie 
dochodzi do tajemniczych, 
nie dających się 
wytłumaczyć racjonalnie 
wydarzeń. Casey zwraca 
się o pomoc do rabina 
Sendaka (Gary Oldman). 
Okazuje się, że ciało 
dziewczyny próbuje 
opętać złowrogi duch. 
Casey i Sendak odkrywają, 
że na rodzinie Beldonów 
ciąży klątwa, która ma 
swoje źródło w czasach 
holokaustu.

00:55 Lista klientów (7/10) - 
serial, USA

01:50 Moc Magii (335/355) - 
program 

04:00 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:55 Domowe triki Goka 
(17/20) - program

07:00 Ostre cięcie 6 (9/12) - 
program

07:45 Apetyt na miłość 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

08:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show

09:30 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (13) - program 
rozrywkowy

10:15 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (6/13) - program 
rozrywkowy

11:15 Kuchenne rewolucje 9 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:15 Zanim Cię zobaczę 
(7/8) - program 
rozrywkowy

13:15 Co za tydzień (879) - 
magazyn

13:45 Pani Gadżet 15 
(10/22) - magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(21/22) - magazyn

14:45 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show

15:15 W czym do ślubu 4 
(3/12) - reality show

15:45 Ugotowani 7 (33) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:20 Ugotowani 7 (34) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:50 Ugotowani 7 (35) - 
program

17:25 Ugotowani 7 (36) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (4/6) - 
program rozrywkowy

19:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (3/10) 
- program lifestylowy

20:25 10/10 (8/10) - program
20:55 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (2/12) - program
21:40 Pani Gadżet EXTRA 4
22:25 Eks-tra zmiana (3/8) - 

program lifestylowy
23:25 Brutalne gwałty w 

Kongu - dokument 
00:35 Afera fryzjera 7 (1/8) - 

program rozrywkowy
01:20 Bajeczne życie 

milionerów 3 (3/10) - 
program rozrywkowy

01:50 Randka z Internetu 
02:20 W roli głównej - 

Tomasz Karolak (6/8) - 
talk show

02:50 W roli głównej - 
Magdalena Boczarska 
(1/8) - talk show

03:20 W roli głównej - 
Tomasz Kot (5/6) - talk 
show

03:50 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:25 Hokej na lodzie - NHL- 
skróty meczów 

10:05 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs drużynowy 

13:00 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów 
Mazowiecki - 
Podsumowanie

15:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs indywidualny 

17:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

19:50 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

20:15 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

20:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

22:45 Sportowy Wieczór
23:00 Gol Ekstra; felieton
00:15 Gol - magazyn 

piłkarski
01:00 Hokej na lodzie - 

NHL(34): New York 
Islanders - Pittsburgh 
Penguins 

04:05 Boks - World Boxing 
Super Series (3 - 
Orlando): Yunier Dorticos 
- Mateusz Masternak

05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (6) 
magazyn poradnikowy

7:05 Turbo Fast: Skarb 
Azżabski (5) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast: Ślimaki w 
kosmosie (6) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (93) 
reality show

9:00 Septagon (25) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen – 
Piekielna Kuchnia 6 (50) 
reality show

12:00 Detektywi w akcji (69) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (70) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(434) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(68) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(68) telenowela

18:00 Septagon (26) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(435) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi – 
Wydział Kryminalny (213) 
serial kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów (11) serial 
dokumentalny. Historie 
ludzi, którzy zmarli w 
nietypowy sposób. Jedni 
ulegli wypadkom, inni stali 
się ofiarami np. głupoty. 
Serial zrealizowany w 3...

21:35 Śmierć na 1000 
sposobów (12) serial 
dokumentalny

22:00 Oko za oko (7) serial 
obyczajowy

23:00 Oko za oko (8) serial 
obyczajowy

0:00 Transakcje za milion 
dolarów – Los Angeles 
(5) serial dokumentalny. 
Konkurencja między 
agentami nieruchomości 
w Kalifornii jest ogromna. 
Widzowie poznają kulisy 
pracy specjalistów 
działających w Hollywood 
i Malibu, a także......

1:00 Transakcje za milion 
dolarów - Los Angeles 6 
(6) serial dokumentalny

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

4:25 Atleci; magazyn 
sportowy

4:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

06:50 Był taki dzień – 10 
grudnia; felieton

07:00 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 2/4; serial 
TVP

08:05 Ex Libris; odc. 361; 
magazyn

08:35 Wojownicy czasu – 
Małujowice 1741 czyli 
cudza wojna; cykl 
reportaży; Polska (2016)

09:10 Historia Polski – WIN 
Wolność i Niezawisłość. 
Ostatnia nadzieja; film 
dokum.; Polska (2015)

10:05 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
2; cykl dokumentalny

10:35 Życie po radziecku; 
odc. 7/8 Pożyczka po 
radziecku; Białoruś (2012)

11:15 Wielkie widowiska 
natury.; cz. 1. Wielka 
odwilż; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:15 Czterdziestolatek; odc. 
16/21 - Gdzie byłaś, czyli 
Szekspir; serial TVP

13:20 Lawa; dramat; Polska 
(1989)

15:45 Lodowa planeta; cz. 4. 
Jesień; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2011)

16:45 Spór o historię – 
Syjoniści a polska racja 
stanu; debata

17:30 Historia Polski – 
Dziewczyna z ekran; film 
dokum.; Polska (2017)

18:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:50 Flesz historii; odc. 
420; cykl reportaży

19:10 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 3/4; serial 
TVP

20:15 Aksamitni terroryści; 
Czechy (2013)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Stan wojenny; 
magazyn; Polska (2018); 
reż.:Jan Sosiński

22:35 Marzyciele – Jan 
Paweł Woronicz w 
Krakowie; progr. publ.

23:05 Memento grudniowe; 
film dokumentalny; Polska 
(1981)

23:50 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 2/3 Starcie tytanów; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

00:55 Sensacje XX wieku – 
Tajna sprawa

01:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Niezwykłe 
rozkazy Hitlera; cykl 
dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

02:50 Paderewski – Mistrz 
tonów i mąż stanu; film 
dokumentalny; Polska 
(2001); reż.:Bohdan 
Rączkowski

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Asseco Resovia Rzeszów

8:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Bruk-Bet Termalica - 
Lechia Gdańsk

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Aluron 
Virtu Warta Zawiercie

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Cerrad Czarni 
Radom

16:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; mecz 1/8 finału: 
Chrobry Głogów - Legia 
Warszawa

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: MKS 
Będzin - GKS Katowice

20:30 Puncher Extra Time; 
magazyn  dla fanów 
sportów walki

21:30 Sporty walki; waga 
piórkowa: Max Holloway - 
Brian Ortega; waga 
słomkowa: Walentina 
Szewczenko - Joanna 
Jędrzejczyk

0:30 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
Cerrad Czarni Radom
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04:55 TELEZAKUPY
05:30 Elif; s.II; odc. 383; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

75; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3955; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 

103 - Nie rzucaj ziemi, 
skąd twój ród; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 25 - Trzy sekundy; 
serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
5/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. Małpy; serial 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Laurent 
Charbonnier

14:00 Elif; s.II; odc. 384; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 65
16:05 Wieczna miłość; odc. 

76; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3956; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3391; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

140; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

6/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 66
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci; seria 2 odc. 3; 
reportaż

21:40 Kompania X; s.II; odc. 
13; serial; Kanada (2015)

22:35 Topkapi; komedia; 
USA (1964)

00:40 Czy świat oszalał? – 
Butelka czy kieliszek? 
Czy można pić „na 
zdrowie”?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

01:45 Obława; dramat; 
Polska (2012)

03:25 Master Plan; film 
dokum.; Łotwa (2016)

04:30 Notacje – Alicja 
Klimaszewska. 
Zostaliśmy w Wilnie; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 84 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1405; serial TVP

07:00 Baptysci w Łodzi; 
reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

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

Extra (237)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

71 „24 godziny”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1959; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 85 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 96; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 174; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1405; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 359 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2431; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 72; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

218 „Anioł, nie kobieta” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 6; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1959; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1960; serial obyczajowy 
TVP

20:55 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1139

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji - 
Miasto duchów. Rakka; 
film dokumentalny; USA 
(2017); reż.:Matthew 
Heineman

00:40 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

01:15 Modliszka; odc. 2/3; 
thriller; Francja (2017); 
reż.:Alexandre Laurent; 
wyk.:Carole Bouquet, Fred 
Testot, Manon Azem, 
Elodie Navarre

03:10 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:15 Mars: Lądowanie 
zakończone; dokument 
fabularyzowany; USA 
(2016); reż.:Everardo Gout

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i Partnerzy
9:30 Malanowski i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich; W nocy Ferdek 
przyłapuje Halinę na 
wyjadaniu jedzenia z 
lodówki. Kobieta 
oświadcza, że objada się z 
nerwów; przestanie, jeżeli 
Ferdek ograniczy 
spożywanie alkoholu

20:05 Ślad; Na drodze 
znajdującej się na 
obrzeżach miasta 
dochodzi do eksplozji 
samochodu. W środku 
znajdowali się seryjny 
gwałciciel i jego matka. 
Łut szczęścia sprawia, że 
przestępca cało wychodzi 
z opresji

21:05 Ślad; Zostają 
znalezione zwłoki 
dziewczyny, która została 
uduszona tydzień 
wcześniej. Bliscy i znajomi 
byli przekonani, że Anna 
żyje, ponieważ pozostawali 
z nią w kontakcie na 
portalu społecznościowym

22:05 Skradzione życie; 
Mistrz złodziejskiego fachu 
z Nowego Orleanu zostaje 
złapany w trakcie ucieczki 
po skoku na bank. Gdy 
wychodzi na wolność, 
jego dawny wspólnik, 
przekonany, że ukrył on 
część łupu, porywa jego 
córkę

0:10 Randka na weselu; 
Mike i Dave, dorośli 
bracia, przez Internet 
znajdują partnerki, z 
którymi pojawiają się na 
weselu siostry. 
Dziewczyny okazują się 
jeszcze bardziej szalone i 
nieprzewidywalne niż oni

2:20 Tajemnice losu. 
Program interaktywny, w 
którym udział biorą znane 
wróżki. Na podstawie kart 
tarota albo numerologii 
Joanna Stawińska i 
wróżka Akima udzielają 
porad widzom, którzy 
zadzwonią do studia

4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5520) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Łosoś marynowany z 
sałatką z melona (3/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2348) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (615) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (457) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (357) - 
program

14:00 19 + (277) - program
14:30 19 + (278) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

11 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (358) - 
program

17:00 Szpital (458) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (616) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7650) - 
informacje

19:35 Sport (7633) - 
informacje

19:45 Pogoda (7630) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(28/138) - informacje 

19:50 Uwaga! - wydanie 
specjalne (5521) - 
program

20:15 Doradca smaku 9 - 
Karczek wieprzowy z 
sałatką z natki pietruszki 
(30/40) - program

20:20 Na Wspólnej 
16 (2795) - serial 
obyczajowy

21:00 Milionerzy (117) - 
program

21:40 Mr. Brooks - film 
sensacyjny, USA 2007. 
Earl Brooks (Kevin 
Costner) ma wszystko o 
czym mógłby zamarzyć: 
kochającą żonę (Marg 
Helgenberger), oddaną 
córkę (Danielle Panabaker) 
i własną firmę. Ten 
pozornie idealny mąż i 
ojciec skrywa jednak 
mroczną tajemnicę…

00:05 Superwizjer (1146) - 
magazyn reporterów

00:40 Kuba Wojewódzki 11 
(10/14) - talk show. 
Nazywa się Kuba. Kuba 
Wojewódzki. Nosi trampki. 
Pije oranżadę – 
wstrząśniętą, niemieszaną. 
Lubi szybkie samochody, 
piękne kobiety – ostatnio 
tylko jedną…

01:35 Drzewo marzeń 2 
(1/9) - program

02:35 Masters Of Sex (9/12) 
- serial, USA

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(336/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 110

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; serial fabularny, 
USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 14

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 118

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

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

17:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

20:00 Patrol; akcja, USA 
2006. Ben Randall (Kevin 
Costner) to doświadczony 
ratownik. Po tragicznym 
wypadku, w którym giną 
jego koledzy z ekipy 
przeżywa poważne 
załamanie. Obwinia się o 
śmierć współpracowników 
i myśli o zakończeniu 
służby…

22:50 13 Dzielnica; akcja, 
Francja 2004. 13 Dzielnica 
to specjalna strefa Paryża 
roku 2013 otoczona 
murem. Gangi są tu 
jedyną władzą, żadnych 
praw, żadnych reguł, 
żadnych zasad... Damien, 
znakomicie wyszkolony 
agent oddziału prewencji, 
w ciągu 24 godzin musi 
odzyskać bombę 
skradzioną przez gang 
Tahy…

00:20 Lasko - pociąg 
śmierci; akcja, Niemcy 
2006

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 166 
„Miłosne gniazdko”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Tygrysy Europy; odc. 
17/18 - Porwanie; serial 
komediowy TVP

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

09:15 Na dobre i na złe; odc. 
723 Poza zasięgiem; serial 
TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

11:45 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
187 - Rodzinne 
uzależnienie

16:25 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 54 - Okrutna prawda; 
serial kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; s.VII; odc. 84; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 95; serial TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Czas honoru; odc. 31 
seria III; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 32 
seria III „INGA”; serial TVP

03:05 Tygrysy Europy; odc. 
17/18; serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2449; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(52)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/51/; teleturniej

09:05 Koło fortuny – odcinek 
specjalny 329 ed. 5; 
teleturniej

09:45 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 3) - Żona 2; 
widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /61/ - „Motylem 
jestem” - Irena Jarocka

10:55 Familiada; odc. 2449; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /45/ - „Ktoś 
między nami” - Anna 
Jantar, Zbigniew Hołdys

11:40 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1-2)

13:50 Śpiewające fortepiany 
(53)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Bio warzywa na stół; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16 
- Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (97) Stolica 
Piemontu; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/51/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(54)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (13) - Góry, 
góralszczyzna

22:15 Hity kabaretu (17) - 
Mały kac i inne hity 
Kabaretu K2

23:05 Herbatka z kabaretem 
(20); program rozrywkowy

23:40 Koło fortuny; odc. 328 
ed. 5; teleturniej

00:15 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - John Porter

00:50 Niezapomniane 
Koncerty – XXII 
Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 (3)

01:50 Niezapomniane 
Koncerty – Sting i Anna 
Maria Jopek - Gala 
telewizyjna

03:05 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (10) - Urzędnik;; 
cz. 2

04:00 Tylko jeden skecz – 
Kabaret TEY (1)

04:20 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (1)

05:10 Ukryta prawda (413) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (180) - 
program sądowy

07:15 Szpital (461) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (4/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(5/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (229) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (181) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (5/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (462) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (5/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(6/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (103/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (104/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (230) - 
program obyczajowy

20:00 Monachium - film 
sensacyjny, USA 2005. 
We wrześniu 1972 roku, 
na oczach 900 mln 
telewidzów rozegrał się 
bezprecedensowy atak 
terrorystyczny, który 
zapoczątkował światową 
erę przemocy. 
„Monachium” to 
pasjonujący thriller, 
którego akcja oparta 
została na wydarzeniach z 
Monachium z 1972 roku i 
misji „Gniew Boga”, której 
celem było ukaranie 
winnych, a która została 
przeprowadzona przez 
oddział agentów wywiadu 
izraelskiego…

23:25 To już jest koniec - 
komedia, Wielka Brytania/
USA/Japonia 2013. 
Dwadzieścia lat po 
podjęciu heroicznej próby 
przejścia przez rekordową 
ilość pubów w ciągu 
jednej nocy pięciu 
przyjaciół z dzieciństwa 
spotyka się ponownie. 
Gary King jest 
zdeterminowany by 
przeżyć jeszcze raz 
alkoholowy maraton.

01:40 Sposób na 
morderstwo 2 (10/15) - 
serial, USA. Minęło kilka 
tygodni od postrzelenia 
Annalise. Wes i reszta 
grupy Annalise próbują 
poradzić sobie z 
konsekwencjami tamtej 
nocy. Aby powrócić do 
zdrowia, Annalise musi 
przebyć jednak długą 
drogę...

02:50 Moc Magii (336/355) - 
program 

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (5/14) - 
program lifestylowy

06:05 Co za tydzień (879) - 
magazyn

06:35 Misja ratunkowa 2 
(5/10) - program 
rozrywkowy

07:20 program rozrywkowy
07:50 Apetyt na miłość 2 

(9/10) - program 
rozrywkowy

08:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (2/6) - reality 
show

09:35 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy

10:20 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (7/13) - program 
rozrywkowy

11:20 Kuchenne rewolucje 9 
(9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:20 Pani Gadżet 15 
(10/22) - magazyn

12:50 Pani Gadżet EXTRA 4
13:35 Eks-tra zmiana (3/8) - 

program lifestylowy
14:35 10/10 (8/10) - program
15:05 Sekrety lekarzy 4 

(4/12) - reality show
16:05 Apetyt na miłość 5 

(1/12) - program 
rozrywkowy

17:10 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (5/6) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (8/12) - 
reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (3/12) - 
program

21:40 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

23:40 Tu jest pięknie (5/8) - 
program

00:25 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (3/10) 
- program lifestylowy

01:10 Victoria’s Secret 
Fashion Show 2018

02:10 W roli głównej - 
Małgorzata Szumowska 
(7/8) - talk show

02:40 W roli głównej - 
Hanna Lis (5/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej - Iza 
Miko (2/9) - talk show

03:40 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

04:40 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:25 Hokej na lodzie - 
NHL(34): New York 
Islanders - Pittsburgh 
Penguins

10:05 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
konkurs indywidualny 

11:55 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 1

14:45 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

15:10 4–4–2 - magazyn 
piłkarski

15:55 Gol Ekstra; felieton
17:05 Gol - magazyn 

piłkarski
17:40 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 2.faza grupowa
19:50 Pływanie - 

Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 1

20:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

22:50 Sportowy Wieczór
23:30 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 2.faza grupowa
01:10 Pływanie - 

Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 1

02:05 Sporty walki - DSF 
Kickboxing Challenge - 
Gala w Ząbkach

03:45 Dekada GieKSy; film 
dokumentalny

05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata
7:05 Turbo Fast
7:35 Turbo Fast
8:00 Nasz nowy dom
9:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen – 

piekielna kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji
13:00 Detektywi w akcji
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i 

policjanci; Policjanci 
patrolu numer 5 ratują 
starszą kobietę, która z 
raną głowy trafia do 
szpitala. O napaść 
podejrzane są córki, które 
chciały przejąć sklep 
matki…

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon; Detektywi 

spotykają się z 
właścicielem parku 
linowego, który zatrudnia 
ich do zabezpieczenia 
imprezy. Niestety, 
dochodzi do nieszczęścia

19:00 Policjantki i 
policjanci; Patrol numer 6 
trafia na nielegalne 
wysypisko śmieci. 
Toksyczne odpady okazują 
się psychoaktywne. 
Policjanci sądzą, że trafili 
na ślad fabryki 
narkotyków. Emilka nie 
wierzy w wyjaśnienia 
Krzyśka

20:00 Sprawiedliwi – 
wydział kryminalny; 
Oficerowie Jawor i Górska 
dostają sprawę 
samobójstwa samotnej 
kobiety. Sytuacja nie budzi 
z pozoru podejrzeń, bo 
Anna miała za sobą 
tragiczną historię, ale 
okazuje się, że odkryła coś 
przed śmiercią

21:05 Cenny ładunek; Po 
nieudanym skoku 
gangster Eddie ściga 
piękną złodziejkę, Karen, 
która go wystawiła. 
Kobieta postanawia 
odzyskać zaufanie 
Eddiego. Zleca byłemu 
chłopakowi kradzież 
przesyłki z rzadkimi 
klejnotami

23:00 Krew odkupienia; 
Quinn Forte, syn szefa 
przestępczego imperium, 
zostaje zdradzony i 
aresztowany. Po wyjściu z 
więzienia chce odciąć się 
od przeszłości, lecz nowy 
boss nie daje mu spokoju. 
Quinn przechodzi do 
ofensywy

0:55 STOP Drogówka
1:55 Polityka na ostro
2:45 Interwencja
3:00 Interwencja
3:25 Atleci
3:55 Trans World Sport
5:00 SuperLudzie
5:30 SuperLudzie

06:50 Był taki dzień – 11 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 3/4; serial 
TVP

08:05 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV – 
Wojsko Polskie 2; 
magazyn

08:35 Flesz historii; odc. 
420; cykl reportaży

08:55 Historia Polski – 
Dziewczyna z ekranu; film 
dokum.; Polska (2017)

09:55 Sensacje XX wieku – 
Tajna sprawa; Polska 
(2005)

11:30 Spór o historię – 
Napoleon a sprawa 
polska; debata

12:05 Polska szuka 
bohaterów; film dokum.; 
Polska (2017)

12:30 Czterdziestolatek; odc. 
17/21; serial TVP

13:35 Wszystkie kolory 
świata – Portugalia. 
Skarb Półwyspu 
Iberyjskiego; serial 
dokum.; Francja (2008)

14:40 Historia w postaciach 
zapisana – Talleyrand. 
Dyplomata bez 
skrupułów; cykl dokum.; 
Francja (2013)

16:25 Marzyciele – Edward 
Dembowski śmierć na 
Podgórzu; pr. publicyst.

16:50 Historia Polski – 
Dziewczyna z klepsydry; 
film dok.; Polska (2017)

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Szkice do Mapy 
Pamięci

18:30 Rozmowy o 
Niepodległości – Wybitni 
Polacy pod zaborami; 
debata

18:50 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 4/4; serial 
TVP

20:00 Wojtek, niedźwiedź 
który poszedł na wojnę; 
film dokum.; Polska, 
Wielka Brytania (2011)

21:15 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:05 Jak było?; program 
publicystyczny

22:45 Wszystko co kocham; 
film obycz.; Polska (2009)

00:30 Sensacje XX wieku – 
Syndykat zabójców; 
Polska (2004)

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Generał 
Mróz; cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Szkice do Mapy 
Pamięci

02:25 Pachołki Rosji film 
dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Alina 
Czerniakowska

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
- Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
Cerrad Czarni Radom

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
Jastrzębski Węgiel - 
Asseco Resovia Rzeszów

13:30 Atleci
14:00 Siatkówka mężczyzn; 

MKS Będzin - GKS 
Katowice

16:30 Cafe Futbol; Mateusz 
Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną

18:00 Liga Mistrzów UEFA; 
Międzynarodowy klubowy 
turniej piłkarski 
rozgrywany od 1992 roku. 
W fazie grupowej 
występują 32 drużyny

21:00 Kell Brook - Michael 
Zerafa

23:00 Wasyl Łomaczenko - 
José Pedraza

1:00 Cafe Futbol; Mateusz 
Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy…
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 384; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

76; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3956; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VIII; odc. 

104 - Wielkie otwarcie; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.II; 
odc. 26 - Ostatnia sprawa 
Lucyny; serial kryminalny 
TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
6/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. W Australii; 
serial dokumentalny; 
Francja (2016); 
reż.:Laurent Charbonnier

14:00 Elif; s.II; odc. 385; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 66
16:05 Wieczna miłość; odc. 

77; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3957; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

141; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
7/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:20 Sport
20:25 Leśniczówka; odc. 67
20:55 Liga Mistrzów; Wielka 

Brytania (2018)
22:55 Liga Mistrzów – 

skróty; Wielka Brytania 
(2018)

00:25 Bez tożsamości; odc. 
17; serial; Hiszpania 
(2016)

01:10 Kompania X; s.II; odc. 
13; serial; Kanada (2015)

01:55 Weterani. Wyrwani 
śmierci; seria 2 odc. 3; 
reportaż

02:25 wojsko – polskie.pl; 
odc. 40; reportaż

02:55 Topkapi; komedia; 
USA (1964)

05:25 Koło fortuny; odc. 86 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 175 
„Terrorysta”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

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

Extra (238)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

72 „Wszystko i każdy ma 
swoją cenę”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1960; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 87 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 97; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 175; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 360 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2432; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 73; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

219 „W salonowca 
gracie?”sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 7; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1960; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1961; serial obyczajowy 
TVP

20:35 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 27; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 
724; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 210 
„Bieg Patrioty”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – Jak ona 
to robi?; komedia; USA 
(2011)

00:05 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Defekt; odc. 6/9; serial 
sensacyjny TVP

02:00 Świat bez tajemnic – 
David Bowie: pył gwiazd; 
film dokum.; USA (2016)

03:10 Codzienna 2 m. 3 - 
odc.28; serial komediowy 
TVP

03:40 Codzienna 2 m. 3 - 
odc.29; serial komediowy 
TVP

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i Partnerzy
9:30 Malanowski i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość; 

„Mikser” spotyka się z 
lekarzem pani Leokadii. 
Okazuje się, że staruszka 
odmawia przyjmowania 
leków, a jej stan zdrowia 
może się pogorszyć. 
Doktor ma dla „Miksera” 
nietypową propozycję

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

Kiepskich; Paździoch 
wyjawia Ferdkowi sekret - 
wynalazł maszynę czasu, 
za pomocą której zamierza 
przenieść się do roku 
1970, aby odwrócić los i 
nie wstąpić w związek 
małżeński z Heleną

20:05 Świat według 
Kiepskich; Ferdynand 
Kiepski budzi się w nocy i 
stwierdza, że naszła go 
ochota na ogórka 
kiszonego. Odrzuca 
oferowane mu przez 
Halinę ogórki ze sklepu i 
żąda domowego, 
kiszonego według starej 
receptury

20:40 Randka na weselu; 
Mike i Dave, dorośli 
bracia, przez Internet 
znajdują partnerki, z 
którymi pojawiają się na 
weselu siostry. 
Dziewczyny okazują się 
jeszcze bardziej szalone i 
nieprzewidywalne niż oni

22:45 Wieczny student II; 
Hindus Taj postanowił 
zdobywać wiedzę na 
jednej z prestiżowych 
brytyjskich uczelni. 
Początki okazują się dużo 
trudniejsze, niż 
przypuszczał

0:50 Ruby Sparks; Młody 
pisarz zmaga się z 
kryzysem twórczym i 
niepowodzeniami w życiu 
osobistym. Pewnego dnia 
odnosi sukces, gdy tworzy 
bohaterkę o imieniu Ruby. 
Wkrótce postać literacka 
zaczyna wieść własne 
życie

3:15 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! - wydanie 
specjalne (5521) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Karczek wieprzowy z 
sałatką z natki pietruszki 
(30/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2349) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (616) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (458) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (358) - 
program

14:00 19 + (279) - program
14:30 19 + (280) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (359) - 
program

17:00 Szpital (459) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (617) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7651) 
19:35 Sport (7634) 
19:45 Pogoda (7631) 
19:49 Raport smogowy – 

poznaj kolory powietrza 
(29/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5522) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Makaron z indykiem w 
sosie śmietanowym 
(34/40) - program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2796) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (118) - 
program

21:30 Wracajcie skąd 
przyszliście (2/4) - 
program

22:30 Porachunki - komedia, 
Francja/USA 2013. Były 
boss (Robert De Niro) 
niebezpiecznej ferajny oraz 
kobieta poślubiona mafii 
(Michelle Pfeiffer) zostają 
świadkami koronnymi i w 
ramach programu 
ochrony przenoszą się na 
północ Francji. Pomimo 
wszelkich wysiłków agenta 
Stansfielda (Tommy Lee 
Jones), aby utrzymać ich 
w ryzach, ani ona, ani on, 
nie potrafią pozbyć się 
dawnych nawyków…

00:50 Oszuści (10) - serial, 
USA. Rozgrywka między 
oszustami i FBI zbliża się 
do finału po zawarciu 
ślubu przez Patricka i 
Maddie. Nadal jednak 
niejasne jest po czyjej 
stronie jest Maddie i kto 
okaże się zwycięzcą. 

01:50 Kobieta na krańcu 
świata 10 (5) - program

02:25 Uwaga! (5522) - 
program

02:55 Moc Magii(TVN noc) 
(337/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 111

07:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; serial fabularny, 
USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 15

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 119

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

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

17:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

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

21:50 Replikant; akcja, USA 
2001

23:55 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 2

00:45 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 16

01:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:50 Przypadki Cezarego 
P.; serial fabularny, 
Polska; odc. 8

04:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Tygrysy Europy; odc. 
18/18 - Festiwal; serial 
komediowy TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
945; serial TVP

09:15 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 27; serial TVP

11:45 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

14:40 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
188 - Niedomówienia

16:25 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

18:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 95; serial TVP

20:25 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 55; serial TVP

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 84; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VII; odc. 85; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 96; serial TVP

00:05 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:40 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

01:15 Ratownicy; odc. 8/13; 
serial TVP

02:05 Ratownicy; odc. 9/13; 
serial TVP

02:55 Tygrysy Europy; odc. 
18/18 - Festiwal; serial 
komediowy TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230; serial 
komediowy TVP

06:25 Familiada; odc. 2450; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Bio warzywa na stół; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(53)

08:25 Tylko jeden skecz – 
„Czeska piosenka” - 
Kabaret Ani Mru Mru; /4/; 
program rozrywkowy

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/52/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 330 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (23); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /62/ - „Mury” - 
Jacek Kaczmarski

10:55 Familiada; odc. 2450; 
teleturniej

11:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /93/ - „Moja i 
Twoja nadzieja” - Hey

11:45 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (1); 
widowisko

12:40 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (2); 
widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(54)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa - (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Chwasty na talerzu

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (97) - 
Plemiona z przeszłości; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (98) Blaski 
Turynu

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/52/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(1)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (9) - Media; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

23:15 Koło fortuny – odcinek 
specjalny 329 ed. 5; 
teleturniej

23:55 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat – Urszula 
Sipińska

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – Mocny skład - 
Europejski Stadion Kultury 
Rzeszów 2018;; cz. 1; 
koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Mocny skład - 
Europejski Stadion Kultury 
Rzeszów 2018;; cz. 2; 
koncert

02:35 Kierunek Kabaret; /59/ 
- Męskość

03:35 Rozrywka Retro – 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; 
cz. 1

05:10 Ukryta prawda (414) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (181) - 
program sądowy

07:15 Szpital (462) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (5/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(6/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (230) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (182) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (6/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (463) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (6/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(7/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (105/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (106/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (231) - 
program obyczajowy

20:00 Komora - film 
sensacyjny, USA 1996. W 
1967 roku doszło do 
zbrodni, która wstrząsnęła 
opinią publiczną. W 
wyniku zamachu zginęło 
dwoje niewinnych dzieci. 
Zbrodni dokonano na tle 
rasistowskim. Sam 
Cayhall (Gene Hackman) 
otrzymał wyrok śmierci. 
Jego prośby o 
ułaskawienie zostały 
ostatecznie oddalone, a 
skazanemu pozostało 
dwadzieścia osiem dni 
życia. Wtedy pojawił się 
ktoś, kogo Sam nie miał 
dotąd okazji poznać. Adam 
Hall (Chris O’Donnell), 
młody, ambitny prawnik z 
zasadami, zjawił się, aby 
zdobyć dowody, które 
pozwoliłyby ułaskawić 
Sama Cayhalla.…

22:20 Pod powierzchnią 
(2/7) - serial

23:25 Holy Hell - film 
dokument, USA 2016. 
Działalność alternatywnej 
grupy medytacyjnej 
Buddhafield z 
Zachodniego Hollywood. 
Na pierwszy rzut oka, 
organizacja wydaje się 
nieszkodliwa, a życie w jej 
szeregach wręcz 
sielankowe…

01:40 Moc Magii (337/355) - 
program 

03:50 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Sarah 
Fergusson. Księżna Yorku

04:25 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Jan 
Mela

05:25 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (6/10) - program 
rozrywkowy

06:25 Afera fryzjera 5 (6/12) 
- program rozrywkowy

07:10 Ugotowani 7 (33) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (34) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 
2 (10) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (3/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (2/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (8/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2 
(1/10) - program 
rozrywkowy

14:05 program rozrywkowy
14:35 Sexy kuchnia Magdy 

Gessler (8/9) - program
15:05 Ostre cięcie 6 (10/12) 

- program
15:50 Eksperci domowego 

budżetu 5 (7/8) - program 
dokumentalny

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (3/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 3 (6) - program 
rozrywkowy

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

20:40 Misja ratunkowa 2 
(5/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana (3/8) - 
program lifestylowy

22:25 Pani Gadżet 15 
(11/22) - magazyn

22:55 10/10 (8/10) - program
23:25 Zanim Cię zobaczę 

(7/8) - program 
rozrywkowy

00:25 Młoda para na diecie
01:25 Randka z Internetu 
01:55 Pocałunek w ciemno 

4 (6) - program 
rozrywkowy 

03:05 W roli głównej - Anna 
Lewandowska (4/8) - talk 
show

03:35 W roli głównej - Anita 
Kucharska-Dziedzic (3/8) - 
talk show

04:05 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:20 Pełnosprawni; odc. 
279; magazyn dla 
niepełnosprawnych

09:55 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Tomaszów 
Mazowiecki - 
Podsumowanie

11:55 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 2

14:20 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny solistek

15:35 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

17:30 Z kamerą TVP Sport
17:50 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 2.faza grupowa
19:50 Liga Mistrzów - studio; 

Wielka Brytania (2018)
20:55 Liga Mistrzów; Wielka 

Brytania (2018)
22:55 Liga Mistrzów - skróty; 

Wielka Brytania (2018)
00:20 Piłka ręczna kobiet - 

ME - Podsumowanie 2.
fazy grupowej 

01:45 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 2 

03:30 Galeria Legend 
Ekstraklasy; film dokum.

6:00 Czysta chata
7:05 Turbo Fast
7:35 Turbo Fast
8:00 Nasz nowy dom
9:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen – 

piekielna kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji
13:00 Detektywi w akcji
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i 

policjanci; Patrol numer 6 
trafia na nielegalne 
wysypisko śmieci. 
Toksyczne odpady okazują 
się psychoaktywne. 
Policjanci sądzą, że trafili 
na ślad fabryki 
narkotyków. Emilka nie 
wierzy w wyjaśnienia 
Krzyśka

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon; Do 

detektywów zgłasza się 
biały mężczyzna, którego 
żona urodziła czarnoskóre 
dziecko. Kobieta, słysząc, 
że zarzuca się jej zdradę, 
nie chce rozmawiać z 
mężem i nie zgadza się na 
test na ojcostwo

19:00 Policjantki i 
policjanci; Patrol numer 7 
zaangażowany jest w 
sprawę mężczyzny, na 
którego nazwisko ktoś 
zaciągnął duży kredyt. 
Sprawa wycieku jego 
danych osobowych 
prowadzi do operatora 
telewizji kablowej

20:00 Sprawiedliwi – 
wydział kryminalny; 
Pauliną razem z Kubą 
prowadzą rutynowe 
postępowanie w sprawie 
użycia broni. Sprawca 
szybko przyznaje się do 
winy i chce poddać się 
karze, ale sprawa ma 
jednak drugie dno

21:05 Walkiria: Świt 
Czwartej Rzeszy

23:10 3000 mil do 
Graceland; Michael Zane 
właśnie wyszedł z 
więzienia. Choć nie 
zamierza już do niego 
wracać, razem z kumplami 
z celi decyduje się na 
skok, który zapewni mu 
dostatnią emeryturę

1:55 Tuż przed tragedią; 
Serial rekonstruujący 
przebieg największych 
współczesnych katastrof. 
Wykorzystane zostały 
archiwalne nagrania, 
relacje naocznych 
świadków, wypowiedzi 
ekspertów oraz najnowsze 
techniki komputerowe

3:00 Disco Polo Life
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 12 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie pieniądze 
świata; odc. 4/4; serial 
TVP

08:05 Archiwum zimnej 
wojny – Stan wojenny; 
magazyn; Polska (2018)

08:35 Jak było?; program 
publicystyczny

09:20 Historia Polski – 
Dziewczyna z klepsydry; 
film dok.; Polska (2017)

10:25 Sensacje XX wieku – 
Syndykat zabójców; 
Polska (2004)

11:20 Wojtek, niedźwiedź 
który poszedł na wojnę; 
film dokum.; Polska, 
Wielka Brytania (2011)

12:35 Czterdziestolatek; odc. 
18/21; serial TVP

13:45 Wszystkie kolory 
świata – Liban. 
Ulubieniec Bliskiego 
Wschodu; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:50 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

15:55 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 2/3 Starcie tytanów; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:55 Historia Polski – 
Odkryć prawdę; film 
dokum.; Polska (2007)

17:50 13 pierwszych dni - 12 
grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

18:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powstańczym 
szlakiem

18:35 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży; Polska (2018)

19:10 Quo vadis?; odc. 1/6; 
serial TVP; Polska (2002)

20:05 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 4/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

20:55 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

22:00 dziedzictwo – Debata 
VI Potęga polskiego 
smaku; debata

22:35 Lawa; dramat; Polska 
(1989)

01:00 Sensacje XX wieku – 
Pseudonim „Puch”; 
Polska (2005)

02:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Droga do 
wojny; cykl dokumentalny

02:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Powstańczym 
szlakiem

03:05 Koło historii – Śpij, 
mężny; cykl reportaży; 
Polska (2015); reż.:Rafał 
Geremek

03:35 Dziewczyna bez 
twarzy; film 
dokumentalny; Polska 
(2018); reż.:Dagmara 
Spolniak

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
STS Olimpia Sulęcin - KS 
Lechia Tomaszów 
Mazowiecki

8:30 Puchar Świata w 
Pokljuce; Tym razem 
biatloniści zmierzą się w 
konkurencji sprintu na 
dziesięć kilometrów. 
Wśród faworytów 
rywalizacji są: Martin 
Fourcade, Anton Szypulin i 
Simon Schempp

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
- Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

13:00 Cafe Futbol; Mateusz 
Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną

14:50 Siatkówka mężczyzn; 
Jastrzębski Węgiel - 
Asseco Resovia Rzeszów

17:00 Puncher Extra Time; 
Najważniejsze wiadomości 
ze świata boksu

18:00 Liga Mistrzów UEFA
21:00 Kell Brook - Michael 

Zerafa 
23:00 Gala boksu 

zawodowego; Widzowie 
obejrzą relację z gali boksu 
zawodowego

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
Cerrad Czarni Radom

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

POLSAT SPORT
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 385; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

77; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3957; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IX; odc. 105 

- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

09:50 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 27 - Zabójcza 
namiętność; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
7/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. Na sawannie; 
serial dokumentalny; 
Francja (2016); 
reż.:Laurent Charbonnier

14:00 Elif; s.II; odc. 386; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 67
16:05 Wieczna miłość; odc. 

78; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3958; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

142; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
8/110; teleturniej

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

odc. 208 - Porzeczki; 
serial kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /94/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

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

Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
17; serial; Hiszpania 
(2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /94/; magazyn
03:55 Notacje – Zofia 

Romaszewska. 13. 
grudnia; cykl dokum.

05:20 Koło fortuny; odc. 88 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
724; serial TVP

06:55 Operacja Zdrowie!; 
/11/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 176 
„Mniejsze zło”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

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

Extra (239)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

73 „Rodzic uczy, rodzic 
radzi, rodzic nigdy Cię nie 
zdradzi”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1961; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 89 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 98; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 176; teleturniej

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
724; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 361 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2433; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 74; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

220 „Drobny lifting” sezon 
11; serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 8; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1961; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1962; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Doktor Foster; s.II; 
odc. 10 ; serial; Wielka 
Brytania (2016)

21:50 Rodziny się nie 
wybiera; Francja (2011); 
reż.:Christian Clavier; 
wyk.:Jean Reno, Christian 
Clavier, Helena Noguerra, 
Muriel Robin

23:40 Na sygnale; odc. 210 
„Bieg Patrioty”; serial 
fabularyzowany TVP

00:20 Jak ona to robi?; 
komedia; USA (2011); 
reż.:Douglas McGrath; 
wyk.:Sarah Jessica Parker, 
Pierce Brosnan, Greg 
Kinnear, Christina 
Hendricks

02:00 Rani; odc. 4 Kochanka; 
serial kostiumowy; Francja 
(2011)

03:00 Art Noc – Halucynacje 
- koncert piosenek 
Grzegorza Ciechowskiego

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i Partnerzy
9:30 Malanowski i Partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112; 

Bożena Kucińska sprząta 
w siłowni. Pewnego 
poranka zauważa, że 
współwłaścicielka leży 
w sali, w której ćwiczyła 
i nie rusza się…

17:00 Gliniarze; 
Zamaskowany i uzbrojony 
napastnik przejmuje 
kontrolę nad willą jednego 
z najbogatszych 
deweloperów i bierze jego 
rodzinę jako zakładników. 
Policjanci muszą szybko 
rozwiązać skomplikowaną 
sprawę

18:00 Pierwsza miłość; 
Justyna idzie do redakcji 
„YOLO”, by zabrać swoje 
rzeczy. Ku jej zaskoczeniu 
Sylwia proponuje jej 
pracę. Olek usilnie stara 
się porozmawiać 
z Wiktorią. Kobieta wzywa 
na pomoc straż 
wadlewską

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

Kiepskich; Wychodząc 
z kuchni, Ferdek gasi 
światło, zapominając, że 
w pomieszczeniu jest 
Halinka. Żona jest 
oburzona i rozżalona, że 
mąż coraz częściej jej nie 
zauważa. Postanawia 
aktywniej o siebie zadbać

20:10 Zmierzch; 17-letnia 
Isabella Swan poznaje 
w nowej szkole Edwarda 
Cullena. Gdy chłopak 
wyznaje jej, że jest 
wampirem i od wieków 
żywi się krwią zwierząt, 
zauroczenie nastolatki 
przeradza się w płomienne 
uczucie

22:50 Grace księżna 
Monako; W 1956 r. 
amerykańska aktorka 
Grace Kelly zostaje żoną 
księcia Rainiera III. 
Porzuca Hollywood 
i dotychczasowy styl życia. 
Sześć lat później znajduje 
się na emocjonalnym 
rozdrożu

1:00 Chirurdzy
2:00 Chirurdzy
3:00 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5522) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Makaron z indykiem w 
sosie śmietanowym 
(34/40) - program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2350) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (617) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (459) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (359) - 
program

14:00 19 + (281) - program
14:30 19 + (282) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (360) - 
program

17:00 Szpital (460) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (618) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7652) - 
informacje

19:35 Sport (7635) - 
informacje

19:45 Pogoda (7632) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(30/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5523) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Biała kiełbasa z morelami i 
gruszkami (33/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2797) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (119) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Mój biegun - film 
obyczajowy 2013. 
Prawdziwa historia Jaśka 
Meli, najmłodszego w 
historii zdobywcy dwóch 
biegunów…

00:30 Mr. Brooks - film 
sensacyjny, USA 2007. 
Earl Brooks (Kevin 
Costner) ma wszystko o 
czym mógłby zamarzyć: 
kochającą żonę (Marg 
Helgenberger), oddaną 
córkę (Danielle Panabaker) 
i własną firmę. Ten 
pozornie idealny mąż i 
ojciec skrywa jednak 
mroczną tajemnicę – jest 
seryjnym mordercą. Gdy 
postanawia po raz ostatni 
ulec swoim instynktom i 
pozbawić życia młodą 
parę popełnia błąd…

02:55 Uwaga! (5523) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(338/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 112

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; serial fabularny, 
USA 1997

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 16

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 17

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 120

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

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

17:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63

20:00 Wesołych Świąt; 
komedia, USA 2006. 
Między dwoma 
skłóconymi sąsiadami 
dochodzi do 
przedświątecznej 
rywalizacji. Dla 
mieszkającego w małym 
amerykańskim miasteczku 
okulisty Steve’a Fincha 
(Matthew Broderick) 
Święta Bożego Narodzenia 
to najważniejszy okres w 
roku. Jego dom i ogród 
zawsze wyróżnia się 
spośród reszty posesji. 
Tym razem jednak Steve 
będzie miał godnego 
rywala…

21:50 Wygrane marzenia; 
komedia, USA 2000

23:55 Sahara; akcja, 
Australia, USA 1995…

02:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 11

02:35 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 12

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 28; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 1/15 - 
Ceny umowne; serial TVP; 
Polska (1986)

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

09:25 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:55 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232 „Wilgotna 
Szeherezada” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
189 - Pioruński pech

16:20 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 96 - Wybory serca; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 56 - Tajemnica 
spowiedzi; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

23:55 07 zgłoś się; odc. 
15/21 - Skok śmierci; 
serial TVP

01:15 Nowa; odc. 7; serial 
TVP

02:15 Nowa; odc. 8; serial 
TVP

03:10 Zmiennicy; odc. 1/15; 
serial TVP; Polska (1986)

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
946; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Chwasty na talerzu; 
magazyn kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(54)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/53/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 331 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (10) - Urzędnik;; 
cz. 2; program 
rozrywkowy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /63/ - „Ogrodu 
serce” - Daab

10:55 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
vivre. Bon ton (1); 
program kabaretowy

12:45 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
Vivre. Pardon (2); 
program kabaretowy

13:50 Śpiewające fortepiany 
(1)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (1); 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Na szafranowym polu; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (99) Asti; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/53/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(2)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (11) - Muzyka

22:15 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

23:20 La La Poland; odc. 
(5); program rozrywkowy

00:05 Koło fortuny; odc. 330 
ed. 5; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Bohater 
potrzebny od zaraz (1-3)

03:50 Rozrywka Retro – 14. 
Przegląd Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław ‚93. 
Warsztat - Koncert Gala 
(2)

05:10 Ukryta prawda (415) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (182) - 
program sądowy

07:15 Szpital (463) - 
program obyczajowy.

08:15 Diagnoza (6/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(7/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (231) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (183) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (7/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (464) - 
program obyczajowy. 
15-latka przyprowadza do 
szpitala swojego ojca, 
który jest dotkliwie 
poparzony. Mężczyzna 
próbował leczenia na 
własną rękę. Do szpitala 
dociera żona pacjenta. 
Kobieta uważa, że jej mąż 
jest życiowym 
nieudacznikiem i chce go 
zostawić dla kochanka. 
Wkrótce okazuje się, że 
żona pacjenta jest w ciąży.

15:55 Diagnoza (7/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(8/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (107/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (108/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (232) - 
program obyczajowy

20:00 Pora na miłość - 
komedia, USA 2013. 
Portia Nathan wiedzie 
spokojne życie - pracuje 
na Uniwersytecie 
Princeton, jest w 
szczęśliwym związku z 
Markiem. Gdy pewnego 
dnia spotyka przypadkiem 
znajomego ze studiów jej 
świat zostaje wywrócony 
do góry nogami.

22:15 Porwani (10/12) - 
serial, USA

23:20 Szybcy i wściekli VI - 
film sensacyjny, 
USA 2013. Hobbs tropi 
organizację 
niebezpiecznych 
kierowców – najemników. 
Jedynym sposobem na 
pokonanie ich jest uliczny 
pojedynek. Hobbs prosi 
więc Dom, by zgromadził 
swoja elitarną grupę w 
Londynie.

02:00 Moc Magii (338/355) - 
program 

04:10 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Ewa 
Kopacz. Jest jednym z 
bardziej kontrowersyjnych 
polityków, znana z 
niepopularnych decyzji i 
opinii.

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (6/14) - 
program lifestylowy

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (7/14) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (35) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (36) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 3 
(2/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (4/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (9/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Afera fryzjera 7 (1/8) - 
program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (2/12) - program

14:15 Misja ratunkowa 2 
(5/10) - program

15:00 Sablewskiej sposób 
na... (5/10) - program

15:30 Sablewskiej sposób 
na... (6/10) - program

16:00 Sekrety lekarzy 4 
(4/12) - reality show

17:00 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

17:45 Kuchenne rewolucje 
11 (4/13) - program

18:45 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (1/13) - 
program rozrywkowy

19:30 Ugotowani 7 (37) - 
program

20:05 Ugotowani 7 (38) - 
program

20:40 W czym do ślubu? 3 
(2/12) - reality show

21:10 W czym do ślubu 4 
(3/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(12/22) - magazyn

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (2/12) - program 
rozrywkowy

23:40 Zaskocz mnie! 2 
(1/10) - program

00:10 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program

00:40 Rosyjski Projekt Lady 
2 

02:30 W roli głównej - 
Katarzyna Nosowska (8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - Piotr 
Kraśko (2/8) - talk show

03:30 W roli głównej - 
Joanna Keszka (1/8) - talk 
show

04:00 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

09:20 Orły sportu; odc. 6; 
reportaż

09:55 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - GALA

11:55 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 3 

14:30 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 2.faza grupowa

16:15 Piłka ręczna kobiet - 
ME - Podsumowanie 2.
fazy grupowej 

17:45 Liga Mistrzów; Wielka 
Brytania (2018)

19:55 Liga Mistrzów - skróty; 
Wielka Brytania (2018)

21:15 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 3 

23:00 Sportowy Wieczór
23:40 ESL - świat esportu; 

odc. 33; magazyn; Niemcy 
(2018)

00:20 Hokej na lodzie - NHL- 
skróty meczów 

01:00 Hokej na lodzie - 
NHL(35): Columbus Blue 
Jackets - Los Angeles 
Kings

04:05 Boks - World Boxing 
Super Series (6 - 
Chicago): Krzysztof 
Głowacki - Maksim 
Własow

05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata
7:05 Turbo Fast
7:35 Turbo Fast
8:00 Nasz nowy dom
9:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen – 

piekielna kuchnia
11:30 Benny Hill
12:00 Detektywi w akcji
13:00 Detektywi w akcji
14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i 

policjanci; Patrol numer 7 
zaangażowany jest w 
sprawę mężczyzny, na 
którego nazwisko ktoś 
zaciągnął duży kredyt. 
Sprawa wycieku jego 
danych osobowych 
prowadzi do operatora 
telewizji kablowej

16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon; Do 

Septagonu zgłasza się 
właściciel stawów 
hodowlanych ze swoim 
wspólnikiem. Ktoś zatruwa 
im narybek, przez co 
ostatnio przepadł im 
ważny kontrakt. Detektywi 
zaczynają obserwację

19:00 Policjantki i 
policjanci; Rachwał z 
partnerem zajmują się 
zgłoszeniem o 
zniszczonym 
samochodzie. Monitoring 
wskazuje, że sprawcą była 
zamaskowana kobieta. 
Trop wiedzie do byłej żony 
poszkodowanego i jej 
syna

20:00 Sprawiedliwi – 
wydział kryminalny; 
Latoszek i Kopczyk 
zajmują się sprawą 
dziewczyny, która 
wyskoczyła z balkonu w 
wieżowcu. Patolog 
Dobecka potwierdza, że 
nie była to typowa śmierć 
samobójcza - dziewczynę 
ktoś wypchnął

21:00 Zaginiony świat: Park 
Jurajski; Sześć lat po 
tragicznych wypadkach, 
które miały miejsce w 
rezerwacie wskrzeszonych 
dinozaurów, krwiożercze 
gady znów zagrażają 
ludzkości

23:45 Kraina złoczyńców; 
Doświadczony policjant 
Bud Carter angażuje 
zawodowego mordercę 
Jessego Weilanda do 
pomocy w rozpracowaniu 
potężnej siatki 
przestępczej. Na Weilanda 
i Cartera zostaje wydany 
wyrok śmierci

1:55 Polityka na ostro
2:45 Graffiti
3:00 Disco Polo Life
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 13 
grudnia; felieton

06:55 Quo vadis?; odc. 1/6; 
serial TVP; Polska (2002)

07:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży; Polska (2018)

08:35 dziedzictwo - Debata 
VI Potęga polskiego 
smaku; debata

09:10 Historia Polski – 
Odkryć prawdę; film 
dokum.; Polska (2007)

10:05 Sensacje XX wieku – 
Pseudonim „Puch”; 
Polska (2005)

11:00 Bliżej niedźwiedzi; cz. 
2; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:00 Czterdziestolatek; odc. 
19/21; serial TVP

13:10 Dawne światy; odc. 
5/8 Jordania. Od 
Nabatejczyków do 
Haszymidów ; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

14:15 Krajobrazy Dzikiego 
Zachodu; odc. 3/3. 
Pustynie; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:10 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:10 Historia Polski – Bez 
komentarza – Noc stanu 
wojennego (1); cykl 
dokumentalny; Polska 
(2009)

16:45 Bez komentarza – Noc 
stanu wojennego (2); cykl 
dokum.; Polska (2009)

17:20 13 pierwszych dni – 13 
grudnia 1981; cykl dok.

17:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:05 Taśmy bezpieki
18:35 Quo vadis?; odc. 2/6; 

serial TVP; Polska (2002)
19:35 Towarzysz Generał; 

film dokum.; Polska 
(2009)

21:00 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Inteligentna 
bomba. odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Bolesław 
III Krzywousty; debata

22:40 Szerokie tory – 
Potiomkinowska wioska

23:10 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 4/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:05 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3; cykl dokumentalny

00:35 Życie po radziecku; 
odc. 8/8 Handel po 
radziecku; Białoruś (2013)

01:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tamten 
najdłuższy dzień;; cz. 1; 
cykl dokumentalny

01:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii

02:15 Film dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Cerrad Czarni Radom - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

8:10 Puchar Świata w 
Pokljuce; sprint na 
dziesięć kilometrów

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Onico Warszawa - 
Indykpol AZS Olsztyn

12:30 Puncher Extra Time; 
W programie 
najważniejsze wiadomości 
ze świata boksu

14:05 Puchar Świata w 
Hochfilzen; bieg 
pościgowy na dziesięć 
kilometrów

15:30 Kell Brook - Michael 
Zerafa

16:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
MKS Ślepsk Suwałki - KS 
Gwardia Wrocław

21:30 Gala boksu 
zawodowego; Widzowie 
obejrzą relację z gali boksu 
zawodowego. Boks 
stanowi wiodącą 
dyscyplinę prezentowaną 
w kanałach sportowych 
telewizji Polsat

23:00 Kell Brook - Michael 
Zerafa

1:00 Cafe Futbol
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