
Program Mama Plus

Emerytura i inne zachęty
Minimalna emerytura dla matek przynajmniej czwórki dzieci – między innymi 

to zakłada program Mama Plus, który uwzględniony został w ustawie budżetowej 
na przyszły rok. 

Program rekompensat

Nie będzie podwyżek za prąd... na razie
– W przyszłym roku wydat-

ki gospodarstw domowych za 
energię elektryczną pozostaną 
bez zmian – tak przynajmniej 
twierdzi Ministerstwo Energii. 
Tak, jak się spodziewano, re-
sort przygotował już projekt 
systemu rekompensat, za 
sprawą którego mamy nie od-
czuć wyższych rachunków.

Przypomnijmy, wszystko 
zaczęło się od tego, że Urząd 
Regulacji Energetyki otrzymał 
cztery wnioski o wyrażenie 
zgody na wprowadzenie w ży-
cie nowych cenników w przy-
szłym roku od firm energe-
tycznych. 

Nieoficjalnie mówiło się, że 
ceny mogą wzrosnąć nawet o 
30%. Wiele wskazywało na to, 
że rząd chce zrobić wszystko, 
abyśmy nie zobaczyli podwy-
żek bezpośrednio na swoich 
rachunkach za prąd. Dlacze-
go? Bo to z mogłoby osłabić 
pozycję partii rządzącej przed 
jesiennymi wyborami. 

Minister energii Krzysztof 
Tchórzewski twierdził, że nikt 
z nas za prąd nie zapłaci wię-
cej. Jak to możliwe? Pojawiły 
się informacje, że rząd chce 
uruchomić program 100% re-
kompensat dla wszystkich go-
spodarstw domowych. Okaza-

ło się, że nie są to plotki. 
Ministerstwo Energii poin-

formowało, że stworzony zo-
stał projekt ustawy zakładają-
cy program rekompensat. Ma 
on obejmować między innymi 
gospodarstwa domowe, a tak-
że małe i średnie przedsiębior-
stwa. 

Rekompensaty mają otrzy-

mać również m. in. domy po-
mocy społecznej, domy opieki, 
domy dziecka, akademiki, in-
ternaty czy hospicja. W sumie 
programem ma być objętych 
15 mln gospodarstw i podmio-
tów. W jego ramach ma zostać 
powołany Fundusz Efektyw-
ności Energetycznej i Rekom-
pensat. 

Jak program ma działać w 
praktyce? Rekompensaty dla 
gospodarstw domowych mia-
łyby się naliczać automatycz-
nie i pojawiać na rachunku od 
kwietnia 2019 roku. 

W efekcie więc dla prywat-
nych gospodarstw nic nie po-
winno się w przyszłym roku 
zmienić. Z kolei małe i średnie 

przedsiębiorstwa będą musia-
ły złożyć odpowiedni wniosek 
(będzie to możliwe również od 
kwietnia). 

Szacunkowo koszty progra-
mu mają sięgnąć 4-5 mld zł.  
Fundusze na niego mają z ko-
lei pochodzić m.in. ze środków 
ze sprzedaży uprawnień do 
emisji CO2, środków stano-
wiących zwroty rekompensat, 
środków z budżetu państwa, 
dobrowolnych wpłat i daro-
wizn, wpływów od koncernów 
energetycznych, które mają 
powyżej 1 GW mocy wytwór-
czych i powyżej 1 mln klien-
tów przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej oraz wypły-
wów z innych środków pu-
blicznych. 

Co ciekawe, dopłaty przewi-
dziano tylko na przyszły rok... 
Przyszły, a więc rok wyborczy.

Przy tej okazji przypomina-
my, że żeby nowa taryfa opłat 
za prąd weszła w życie od 1 
stycznia, prezes Urzędu Regu-
lacji i Energetyki musiałby ją 
zatwierdzić najpóźniej 18 
grudnia. Szanse na to są nie-
wielkie, bo prezes URE wezwał 
przedsiębiorstwa energetycz-
ne do ponownego przeanalizo-
wania i skorygowania wnio-
sków taryfowych.

Katarzyna Gwara
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ŻYCIEK POLECA:

Jak zdrowo przetrwać 
święta i nie przytyć?

- Czy można uniknąć zgubnych skutków świątecznych potraw 
i wkroczyć w nowy rok zdrowo i bez dodatkowych centyme-
trów w talii?  Sprawdź na stronie 6

O całej sprawie poinformo-
wał Dziennik Gazeta Prawa. Z 
jego ustaleń wynika, że  In-
spekcja Transportu Drogowe-
go otrzymała właśnie zgodę, 
by wykorzystać pieniądze z 
Unii na rozbudowę sieci foto-
radarów. W sumie za sprawą 
projektu „Zwiększenie sku-

teczności i efektywności sys-
temu automatycznego nadzo-
ru nad ruchem drogowym” 
liczba  urządzeń rejestrują-
cych prędkość lub przejazd na 
czerwonym świetle wzrośnie o 
kilkaset.  

Ciąg dalszy na str. 7

W drugiej połowie 2020 roku

Liczba fotoradarów  
wzrośnie? 

Kilkuset nowych urządzeń rejestrujących przekroczenie 
prędkości pojawi się do końca 2020 roku na polskich drogach. 
Pieniądze na ich zakup w dużej mierze będą pochodzić z Unii 
Europejskiej.

Pierwszy projekt ustawy, 
który wprowadza emeryturę 
dla matek już się pojawił. Po-
dejrzewano nawet, że wejdzie 
w życie już od początku przy-

szłego roku, jednak minister 
Elżbieta Rafalska zapowiedzia-
ła, że najbardziej prawdopo-
dobny termin na wprowadze-
nie projektu w życie to 1 mar-

ca. Celem programu Mama 
Plus jest zachęcenie Polek do 
rodzenia dzieci i powiększania 
rodziny. 

Ciąg dalszy na str. 4

Uwaga w Częstochowie!

Może lecieć zielona woda
Fortum rozpoczęło barwienie wody, w celu sprawdzenia szczelności sieci ciepłowniczej 

w Częstochowie.  

Procedury mają na celu wykry-
cie ewentualnych usterek lub wy-
cieków wymienników ciepła. Od 
12 grudnia przez kilka kolejnych 
dni do wody w sieci jest dodawa-
ny zielony barwnik - fluoresceina. 
Substancja jest bezpieczna za-

równo dla ludzi, jak i instalacji.  
Metoda weryfikacji szczelności 
sieci  jest bardzo prosta. Jeśli ko-
lor wody z kranu się nie zmieni, 
to znak, że sieć jest szczelna, a 
wymiennik ciepła odpowiedzialny 
za jej podgrzanie działa popraw-

nie. W prawidłowo funkcjonują-
cym węźle barwiona na zielono 
sieciowa woda grzewcza nie po-
winna mieszać się z wodą w in-
stalacji wewnętrznej budynku.

Ciąg dalszy na str. 3

Plebiscyt Sportowy

Wybierz 
najlepszych!

Po raz kolejny wybierzemy najpopularniej-
szego sportowca i trenera regionu częstochow-
skiego. 

Na razie zwracamy się z prośbą do mieszkań-
ców oraz klubów, stowarzyszeń i instytucji o 
zgłaszanie kandydatur. 

Na nominacje czekamy do końca grudnia. 
Kupon zamieszczamy na stronie 15.
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Uwaga w Częstochowie!

Może lecieć zielona woda
Dokończenie ze str. 1

–  Naszym celem jest zmini-
malizowanie ryzyka potencjal-
nych awarii i zagwarantowanie 
mieszkańcom pewnych i bez-
piecznych dostaw ciepła i wody. 
Stąd decyzja o kontroli szczel-
ności sieci - mówi Jacek Ła-

wrecki, rzecznik prasowy For-
tum.

Jeśli po odkręceniu kranu 
pojawi się woda zabarwiona na 
zielono, może to oznaczać, że 
uszkodzony jest wymiennik cie-
pła, a woda z sieci ciepłowniczej 
przedostaje się do wewnętrznej 

instalacji budynku. Wówczas 
należy powiadomić służby For-
tum, dzwoniąc pod bezpłatny 
numer 993. 

Mimo iż substancja barwiąca 
wodę jest bezpieczna nie powin-
niśmy korzystać z zabarwionej 
wody.  Katarzyna Gwara

Medale i ryngrafy

Strażnicy miejscy 
wyróżnieni

Częstochowscy strażnicy 
miejscy wzięli udział w świą-
tecznym spotkaniu członków 
Związku Oficerów Rezerwy 
RP. Ich praca na rzecz nasze-
go miasta została doceniona. 
Jeden z funkcjonariuszy 
otrzymał za swoje zasługi 
srebrny medal.

Spotkanie wigilijne odbyło się 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Wzięło w nim udział wielu zna-
komitych gości. Jednym z nich 
był 104-letni kombatant kapitan 
w stanie spoczynku Andrzej 
Rak, który jest najstarszym 
członkiem Związku Oficerów Re-
zerwy RP. Spotkanie było też do-
skonałą okazją do podsumowa-
nia roku, a także do nadania od-
znaczeń i awansów. W często-
chowskiej straży miejskiej pra-
cuje czterech funkcjonariuszy, 
którzy są również członkami 

ZOR RP. 
- Wszyscy uczestniczą w świę-

tach miejskich i państwowych 
zabezpieczając przebieg tych im-
prez czy biorąc aktywny udział 
np. przy składaniu kwiatów 
przed pomnikami – zaznacza Ar-
tur Kucharski, rzecznik straży. 

Ich praca na terenie naszego 
miasta została doceniona. Pod-
czas uroczystości w Nowym 
Dworze Mazowieckim Artur 
Wojciechowski został odznaczo-
ny Srebrnym Medalem Za Za-
sługi Dla Zawiązku Oficerów Re-
zerwy RP. Artur Wojciechowski 
oraz Krzysztof Buchajczuk (za-
stępca naczelnika OOPP Straży 
Miejskiej w Częstochowie), Ja-
cek Maduzia (kierownik Refera-
tu Patrolowo-Interwencyjnego) 
oraz inspektor Rafał Kluba na-
grodzeni zostali też specjalnymi 
ryngrafami ZOR RP.

Katarzyna Gwara

Podróżuj do woli

Wspólny bilet
Ta wiadomość powinna 

ucieszyć korzystających ko-
lei. W ramach usługi Wspólny 
Bilet można podróżować po-
ciągami kilku przewoźników 
na podstawie jednego biletu. 
Jego cena zostanie wyliczona 
w oparciu o jedną, zupełnie 
nową taryfę. 

Wspólny Bilet daje korzyst-
niejszą cenę niż bilety kupowane 
oddzielnie, dzięki zastosowaniu 
tzw. taryfy degresywnej. W prak-
tyce dla podróżnych oznacza to, 
że cena każdego kilometra 
zmniejsza się wraz z długością 
podróży. Zarząd Województwa 
Śląskiego podjął decyzję o przy-
stąpieniu Kolei Śląskich do tej 
usługi. - Wspólny bilet to zachę-
ta dla pasażerów, by wybierali 
transport publiczny i korzystali z 
możliwości, jakie daje kolej. W 
dobie internetu mobilnego i apli-
kacji w telefonie wspólny bilet 
powinien być normą, dlatego te 
zmiany cieszą. To także poprawa 

informacji pasażerskiej o połą-
czeniach i kompleksowe jej roz-
wiązanie już na etapie zakupu 
biletu – podkreśla Jakub Cheł-
stowski, marszałek wojewódz-
twa śląskiego. Przedstawiciele 
Kolei Śląskich podpisali porozu-
mienie z pozostałymi przewoźni-
kami kolejowymi dotyczące 
udziału w tym projekcie. - To 
konkretny przykład dobrej 
współpracy rządu z samorzą-
dem, obiecanej przez Zjednoczo-
ną Prawicę. Jestem przekonany, 
że decyzja o wdrożeniu Wspólne-
go Biletu, którą podjęliśmy 7 
grudnia na posiedzeniu Zarządu 
Województwa Śląskiego, będzie 
dużym udogodnieniem dla każ-
dego podróżującego koleją – oce-
nia  Michał Woś, członek zarzą-
du. 

Prace nad projektem prowa-
dzone pod przewodnictwem 
Grupy PKP oraz Ministerstwa In-
frastruktury trwały od ponad ro-
ku. 9 grudnia Wspólny Bilet zo-
stał wprowadzony u sześciu 

pierwszych przewoźników: PKP 
Intercity, Przewozów Regional-
nych, PKP Szybkiej Kolei Miej-
skiej w Trójmieście, Kolei Wiel-
kopolskich i Kolei Mazowieckich. 
Pozostali przewoźnicy – w tym 
Koleje Śląskie – podpisali poro-
zumienia i czekają na finalizację 
prac technicznych związanych z 
możliwością sprzedaży Wspólne-
go Biletu w swoich kasach, które 
będą opatrzone specjalnym lo-
giem.

Na początku Wspólny Bilet 
będzie dostępny w ponad 630 
okienkach kasowych w całej Pol-
sce, a na podróże pociągami czę-
ści przewoźników także przez in-
ternet, w systemie BILKOM. Do-
celowo (do końca stycznia 2019 
r.) Wspólny Bilet obejmie swoim 
zasięgiem także Koleje Dolnoślą-
skie, Koleje Małopolskie, Koleje 
Śląskie i Arrivę RP, dzięki czemu 
będzie mogło z niego skorzystać 
ponad 90 proc. wszystkich pasa-
żerów polskich kolei.

 Katarzyna Gwara



Mieszkańcy Kuźnicy Kie-
drzyńskiej mają powód do 
dumy. Jeden z domów zo-
stał nagrodzony przez kon-
kursowe jury tytułem Fasa-
da Roku 2018. A to jeszcze 
nie koniec!

Zwycięstwo na poziomie 
krajowym oznacza, że obiekt 
wkrótce zawalczy o kolejne 
laury – tym razem na arenie 
międzynarodowej! 

W jury konkursowym zasie-
dli doświadczeni architekci, 
osoby zawodowo związane z 
budownictwem, jak również 
przedstawiciele mediów bran-
żowych. Zanim zapadły naj-
ważniejsze decyzje, komisja 
pod przewodnictwem Andrze-
ja Poniewierki, reprezentują-
cego Dolnośląską Okręgową 
Izbę Architektów, przeanalizo-
wała blisko 150 elewacji wy-
konanych w kompletnej tech-
nologii Baumit (system ocie-
pleń, system tynkowy z wy-
kończeniem lub program pro-
duktów renowacyjnych z wy-
kończeniem). 

Pod uwagę brane były mię-
dzy innymi: kolorystyka i 
struktura elewacji, architek-
toniczny detal, relacja budyn-
ku z otoczeniem, a w przypad-
ku obiektów po renowacji, 
także poszanowanie ich histo-
rycznej tradycji. 

W sumie wyłoniono 5 zwy-
cięzców, których konto wkrót-
ce zasili kwota w wysokości 
10 tysięcy złotych. 

Dodatkowo sześć obiektów 
uhonorowano wyróżnieniem. 
Wśród nagrodzonych presti-
żowym tytułem architekto-
nicznym znalazła się także re-
alizacja spod Częstochowy. 

Dom w Kuźnicy Kiedrzyń-
skiej przy ul. Częstochowskiej 
– to ten obiekt w ocenie juro-
rów zasłużył na zwycięstwo w 
kategorii „budynek jednoro-
dzinny nowy”. Projekt spod 
kreski architektów z Grupy 
Verso Deltoid Sp. z o. o., a zre-
alizowany przez P.H.U.P. Trio 
Sergiusz Jackowski, został 
nagrodzony za kontrast po-
między zastosowanymi mate-
riałami naturalnymi, a pro-
duktami Baumit. Wrażenie na 
jurorach zrobiły także oszczęd-

na kolorystyka i ciekawa bry-
ła budynku oraz jego harmo-
nijna relacja z otoczeniem.

Krajowa rywalizacja to zale-
dwie prolog do zmagań na po-
ziomie międzynarodowym, z 
jeszcze większą pulą nagród. 
Zwycięstwo na tym etapie 
oznacza automatyczną kwali-
fikację do międzynarodowej 
odsłony konkursu Baumit Li-
fe Challenge 2020. 

Tym samym dom jednoro-
dzinny z Kuźnicy Kiedrzyń-
skiej będzie walczyć z ramie-
nia Polski o kolejny prestiżo-
wy tytuł – Europejskiej Fasa-
dy Roku! Więcej informacji o 
konkursie znajdziemy na stro-
nie: www.fasadaroku.pl

Katarzyna Gwara
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Dokończenie ze str. 1
Emerytura  
dla matek

Minimalna emerytura nale-
żeć się będzie kobietom, które 
urodziły co najmniej czwórkę 
dzieci bez względu na to, czy 
kiedykolwiek pracowały. 

Obecnie najniższa emerytu-
ra wynosi 1029,80 zł brutto.  

Bonusy  
dla kobiet w ciąży

Nie tylko jednak świadcze-
nie emerytalne na zasadach 
programu Mama Plus, ale tak-
że inne formy pomocy dla ma-
tek będą możliwe po jego 
uchwaleniu. Są to między in-

nymi wprowadzenie darmo-
wych leków dla kobiet w ciąży 
lub premię za szybkie urodze-
nie kolejnego dziecka (tj. nie 
później niż dwa lata po pierw-
szym – w tej sytuacji matka 
może liczyć na dodatkowe 3 
miesiące płatnego urlopu ma-
cierzyńskiego).  

Udogodnienia  
dla studentek

Matki-studentki także mają 
mieć ułatwioną sytuację po-
przez dostosowanie organiza-
cji toku studiów i łatwiejszy 
dostęp do urlopu dziekańskie-
go. 

Paula Nogaj

Program Mama Plus

Emerytura  
i inne zachęty

Fasada Roku 2018

Budynek z Kuźnicy wśród 
najlepszych!

Od stycznia, w związku z 
wejściem w życie projektu 
e-Akta, zmienia się zakres 
danych, jakie przedsiębior-
cy będą przekazywać do 
ZUS. Wcześniej trzeba jed-
nak dostosować do nich 
programy kadrowo-płacowe.

Jeśli przedsiębiorca lub 
biuro rachunkowe działające 
w jego imieniu, korzysta z pro-
gramu kadrowo-płacowego, 
który nie rejestruje danych 
wymaganych przepisami 
wchodzącymi w życie już 1 
stycznia 2019 r. powinni jak 
najszybciej zaktualizować 
oprogramowanie. 

Dotychczas w Polsce obo-
wiązywał jeden z najdłuższych 
okresów przechowywania do-
kumentacji  kadrowo-płaco-
wej, czyli 50 lat. Dla porówna-
nia w Finlandii jest ona prze-
chowywana przez 10 lat, a w 
Danii zaledwie 5. W Czechach 
okres przechowywania doku-
mentacji pracowniczej zależy 
od rodzaju dokumentacji pra-
cowniczej.

Krótszy okres 
przechowywania

Od 1 stycznia 2019 roku 
okres przechowywania akt 
pracowniczych dla wszystkich 
nowozatrudnionych osób bę-
dzie wynosił  10 lat, od zakoń-
czenia obowiązywania umowy 
o pracę lub umowy zlecenia. 
Jest to związane z nowym za-
kresem danych, które praco-
dawcy będą przekazywać do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. 

- Nowe dane dotyczą wypła-
conych pracownikowi (zlece-
niobiorcy) w danym miesiącu 
kwot przychodu oraz okresów 
wykonywania pracy nauczy-
cielskiej. Informacje te będą 
przesyłane w miesięcznym 
imiennym raporcie o przycho-
dach ubezpieczonego: ZUS 
RPA – mówi Beata Kopczyń-
ska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS w województwie 
śląskim. - Jeśli pracodawca 
zechce skrócić okres przecho-
wywania akt pracowniczych 

za osoby zatrudnione między 
1 stycznia 1999 r. a 31 grud-
nia 2018 r., musi przekazać 
do ZUS oświadczenie w tej 
sprawie na druku ZUS OSW 
wraz z raportami informacyj-
nymi (ZUS RIA) za osoby zgło-
szone do ubezpieczeń po raz 
pierwszy w tym okresie. Dane 
z tych dokumentów ZUS zapi-
sze na koncie ubezpieczonego 
i będą one uwzględniane przy 
ustalaniu prawa do świadczeń 
emerytalno-rentowych oraz 
ich wysokości. Z kolei w for-
mularzu wyrejestrowującym z 
ubezpieczeń (ZUS ZWUA) pra-
codawca będzie przekazywał 
do ZUS informacje o dacie i 
sposobie rozwiązania lub wy-
gaśnięcia stosunku pracy al-
bo stosunku służbowego oraz 
informację, z czyjej inicjatywy 
stosunek pracy został rozwią-
zany – tłumaczy.

Więcej informacji na temat 
zakresu danych, jakie będą 
wykorzystywane w nowych ra-
portach ZUS RIA i ZUS RPA 
oraz zmian wprowadzonych w 
formularzach ZUS ZWUA, 
ZUS DRA, informacji rocznej 
oraz miesięcznej dla osoby 
ubezpieczonej można znaleźć 
na stronie www.zus.pl oraz 
www.e-akta.gov.pl

Bezpłatne  
szkolenie

Oddział ZUS w Częstocho-
wie przy ul. ul. Dąbrowskiego 
43/45, sala 312 (III piętro) 17 
grudnia o godz. 12.00 organi-
zuje bezpłatne szkolenie z za-
kresu e-Akt. Uczestnicy spo-
tkania dowiedzą się, na czym  
polega projekt e-akta, jaki bę-
dzie okres przechowywania 
akt pracowniczych po 
1.01.2019 r.,  jakie dokumen-
ty płatnik powinien przekazać 
do ZUS, jeśli zdecyduje się na 
skrócenie okresu przechowy-
wania dokumentacji pracow-
niczej.

Zgłoszenia przyjmowane są 
pod numerami telefonów: 34 
368 94 80, 34 368 91 33 lub 
e-mailowo: zus.szkolenia.cze-
wa@zus.pl

Katarzyna Gwara

Pracodawco!

Dostosuj 
programy

Po raz dziesiąty wybieramy  najpiękniejsze 
iluminacje świąteczne w Polsce i tym samym 
przyłączamy się do akcji charytatywnej. Na 
zwycięskie miasta czekają nagrody o warto-
ści 200 000 zł, które trafią do potrzebują-
cych.

O tytuł najładniej oświetlonych na święta 
walczyć będą miasta z całej Polski. Najpierw re-
gionalni zwycięzcy plebiscytu miast zostaną 
wybrani w każdym  województwie, a następnie 
powalczą w ogólnopolskim finale. 

Do miejscowości nagrodzonych w akcji reali-
zowanej pod patronatem Grupy Energa trafi 
energooszczędny sprzęt AGD o wartości aż 
200 000 zł. Będą to m.in. lodówki, zmywarki, 
kuchenki i inne praktyczne i nowoczesne urzą-
dzenia. O tym, gdzie trafi pomoc zadecyduje 
2-etapowe głosowanie.

Jak zgłosić kandydaturę miasta?
Co roku rywalizacja w ramach plebiscytu 

jest bardzo zacięta i trwa do ostatniego dnia 
konkursu. 

Kandydatury miast można zgłaszać od 7 
grudnia poprzez 16 serwisów internetowych 
największych dzienników regionalnych Polska 
Press Grupy. SMS-owe głosowanie rozpocznie 
się 14 grudnia. Pierwszy etap zakończy się 7 
stycznia 2019 wybraniem mistrzów wojewódz-
kich. Zmierzą się oni w ogólnopolskim finale, 
który zakończy się 18 stycznia 2019.

Ostatnie dwie edycje plebiscytu wygrywał 
Zamość, dzięki czemu jego mieszkańcy otrzy-
mali ponad 80 różnych przydatnych urządzeń 
AGD. 

Na kolejnych miejscach znalazły się Często-
chowa i Starachowice. Wśród zwycięzców tytu-
łu „Świetlnej Stolicy Polski” znaleźli się dotych-
czas także Połczyn-Zdrój, Bielsko-Biała, Szcze-
cin i Rzeszów.

Gdzie trafi charytatywne wsparcie?
Od początku akcji „Świeć się z Energą” cha-

rytatywna pomoc trafiła już do podopiecznych 
z ponad 190 placówek w całej Polsce, a całko-
wita kwota wsparcia przekroczy w tym roku 
barierę 1 miliona zł. Każdy z 16. zwycięzców 
wojewódzkiego etapu otrzyma energooszczędny 
sprzęt AGD o wartości 10 000 zł i prawo walki 
o tytuł Świetlnej Stolicy Polski. 

Miasto, które wygra w finale, otrzyma dodat-
kową pulę sprzętu o wartości 40 000 zł. Wszyst-
kie nagrody trafią m.in. do domów dziecka, 
ubogich rodzin i osób starszych ale konkretne 
decyzje dotyczące tego kto powinien otrzymać 
pomoc podejmować będą włodarze miast.

Katarzyna Gwara, zdj. UM Cz-wa

Świeć się z Energą

Częstochowa świetlną 
stolicą Polski?
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Okres Świąt Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej barwnych 
okresów w roku, także w kuchni. Każda pani domu chce się pochwalić 
kulinarnymi umiejętnościami i zabłysnąć przed najbliższymi przepysz-
nymi pierogami czy deserem. Entuzjazm ten niejednokrotnie znika 
wraz z przygotowaniami do nocy sylwestrowej, gdy okazuje się, że kre-
acja nie leży tak idealnie jak sobie wyobrażamy. Nic zatem dziwnego w 
tym, że większość kobiet rozpoczyna Nowy Rok ponadczasowym ha-
słem „Nowy Rok, nowa ja” i rzuca się w wir ćwiczeń i drakońskich diet.

Czy można uniknąć zgubnych skutków świątecznej 
rozpusty i wkroczyć w nowy rok zdrowo  
i bez dodatkowych centymetrów w talii?

Oczywiście! Trzeba rozważnie dobierać technikę obróbki termicznej 
przyrządzanych potraw. Duszenie i gotowanie będzie zdecydowanie 
lepszym wyborem dla naszego samopoczucia i zdrowia niż smażenie na 
głębokim tłuszczu. Warto też zachować umiar w ilości spożywanych porcji 
i rozsądek w dobieraniu składników.

Podczas świąt często zapominamy, że to umiar jest naszym najwięk-
szym sprzymierzeńcem w walce z nadmiernymi kilogramami. Warto za-
tem mimo tego szczególnego okresu stosować zasadę, aby jeść mniej, a 
częściej. Zalecane jest spożywanie  5-6 niewielkich posiłków dziennie, co 
skutecznie ogranicza chęć podjadania, a także pozwala na utrzymanie 
poziomu cukru we krwi na prawidłowym poziomie, co jest niezwykle waż-
ne dla osób cierpiących na cukrzycę czy insulinoodporność. 

Także dobór wigilijnych potraw oraz  sposób ich przyrządzenia odgrywa 

Centrum Medyczne AlfaEstetica, ul. Kilińskiego 166, 34 314 71 07 www.alfaestetica.med.pl

DIETETYK, MEDYCYNA ESTETYCZNA, CHIRURGIA PLASTYCZNA

JAK ZDROWO 
PRZETRWAĆ ŚWIĘTA 

I NIE PRZYTYĆ?

istotną rolę w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Zamiast klasycz-
nej, mącznej panierki do ryby warto użyć świeżych ziół oraz soku z 
cytryny. Doskonale podkreśli smak potrawy i jednocześnie jest zdro-
wy. Także wigilijne pierogi możemy zaserwować w innej, zdrowszej 
wersji i użyć mąki pełnoziarnistej zamiast białej, która jest wysoko 
przetworzona. 

Na deser lepszym wyborem niż wypieki ze słodkim kremem, bę-
dzie lekkie ciasto słodzone miodem z dodatkiem przypraw korzen-
nych, a także pyszny kompot z suszu, który jest stałym elementem 
wigilijnej kolacji, a przy tym zawiera mnóstwo słodyczy zawartej w 
suszonych owocach. 

Należy także pamiętać, że nie tylko potrawy ale i napoje, zwłasz-
cza alkoholowe, zawierają znaczną ilość kalorii. W święta lepszym 
wyborem będzie niegazowana woda, a także zielona herbata, która 
bogata jest w antyoksydanty oraz skutecznie wspomaga trawienie. 
Zawarte w zielonej herbacie katechiny hamują wchłanianie tłuszczu 
z pożywienia oraz mają istotny wpływ na redukcję tkanki tłuszczo-
wej. 
Na co natomiast powinni uważać pacjenci cierpiący 

z powodu chorób dietozależnych  
w okresie świątecznym?

Przede wszystkim należy pamiętać, że to zdrowie jest najważ-
niejsze. Choroby dietozależne są ściśle związane ze sposobem ży-
wienia i odstępstwa od zalecanej diety mogą nieść za sobą bardzo 
przykre i niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia. Osoby cierpią-
ce na cukrzycę, nadciśnienie, dnę moczanową i inne choroby die-
tozależne powinny przede wszystkim stosować się się do zaleceń 
lekarza oraz dietetyka. 

Nie oznacza to, że muszą oni rezygnować ze wszystkich przy-
jemności. Należy przede wszystkim zachować umiar i rozwagę. 
Nawet pacjenci diabetologiczni oraz cierpiący na nadciśnienie 
mogą pozwolić sobie na mały kawałek ciasta czy niewielką porcję 
pierogów.

Co zrobić kiedy jednak apetyt zwycięży  
z rozsądkiem i po świątecznej kolacji pojawią się 

bóle brzucha i uczucie pełności?
Warto wtedy wstać od stołu i odrobinę się poruszać. Zimowy 

spacer wspomoże trawienie i ułatwi spalenie nadmiernej ilości 
kalorii. Pomocne mogą być także ziołowe herbaty i napary, a tak-
że zastosowanie lekkostrawnej diety w kolejnych dniach. 

Jeśli jednak dolegliwości bólowe utrzymują się dłuższy czas 
i zdarzają się częściej niż tylko od święta należy udać się do 
lekarza gastroenterologa, który po wnikliwym wywiadzie oraz 
analizie badań będzie w stanie wykluczyć ewentualne jednostki 
chorobowe. 

 Karolina Haberko - dietetyk

Dietetyczka Agnieszka Szafrańska radzi

Święta, święta, a po świętach...
Podczas świątecznych dni 

stoły wręcz uginają się od 
nadmiaru pyszności. Wszyst-
ko tak pięknie wygląda i 
pachnie. Jak tu się nie skusić 
na jeszcze jeden kawałeczek 
ciasta czy maleńkiego piero-
ga. I to właśnie tych pokus, 
moi pacjenci obawiają się 
najbardziej. Chcąc udowod-
nić, że „strach ma tylko wiel-
kie oczy”, stworzyłam porad-
nik, w którym podpowiadam, 
jak jeść, aby nie przytyć w 
święta. 

Nie dajmy się zwariować. Sa-
mi doskonale wiecie, że w ciągu 
2 - 3 dni nie da się schudnąć 
pięciu kilogramów, a więc tym 
samym, nie da się też tyle przy-
tyć. To nierealne! Dlatego przede 
wszystkim w ten świąteczny 

czas postawmy na relaks, spo-
kój, spędzenie czasu w gronie 
rodziny, a nie liczenie kalorii. 
Pamiętajmy przy tej okazji, aby 
nawadniać organizm i... pilno-
wać godzin posiłków. Zgubne 
może okazać się właśnie podja-
danie – dlatego trzymajmy się 
wcześniej ustalonych pór. 

Proponuję też nieco zmodyfi-
kować świąteczne menu:

- karpia smażonego na głębo-
kim oleju, zamieńmy na karpia 
grillowanego, bądź gotowanego 
na parze,

- barszcz czerwony - nie za-
bielajmy go śmietaną i nie doda-
wajmy cukru,

- mąkę do uszek zamieńmy 
na pełnoziarnistą. Zamiast dzie-
sięciu pierożków, zjedzmy czte-
ry,

- zupa grzybowa - nie zabie-

lajmy jej śmietaną tylko mle-
kiem o niskiej zawartości tłusz-
czu (będzie równie pyszna) i po-
mińmy makaron,

- ulubione pierogi z kapusty 
zróbmy z mąki pełnoziarnistej 
i zrezygnujmy z okraszenia ich 
tłuszczem z cebulą. Pamiętaj, 
aby podawać je bezpośrednio po 
ugotowaniu – tak, aby nie trze-
ba było ich potem podgrzewać 
na tłuszczu, 

- kapusta z grochem - zrezy-
gnujemy z  zasmażki z mąki i 
tłuszczu. Jeśli chcemy ją nieco 
urozmaicić, zmiksujmy warzy-
wa i takie puree dodajmy do ka-
pusty,

- sałatka jarzynowa - warzy-
wa ugotujmy al dente, a zamiast 
majonezu dodajmy jogurt. 
Ewentualnie można spróbować 
zrobić własny sos – do jogurt 

dodajmy jedną łyżkę majonezu 
oraz łyżeczkę musztardy,

- śledzie - sosy do nich przy-
gotujmy nie ze śmietany czy 
majonezu tylko na bazie jogurtu 
naturalnego czy greckiego,

- chleb - zamieńmy za na peł-
noziarnisty czy żytni (jeśli ma-
my taką możliwość, najlepiej 
upiec go samodzielnie),

- ciasta – 100 g naszego cu-
downego świątecznego makow-
ca z bakaliami to około 400 
kcal. Zamieńmy go więc na ser-
nik, jabłecznik, czy też sernik 
na zimno z chudego twarogu. 
Pamiętajmy, aby do ciasta nie 
używać polewy – lepiej zastąpić 
ją odrobiną cukru pudru,

- jaja zamiast z majonezem 
podajmy z sosem jogurtowo- 
majonezowym,

- schabowy – zrezygnujmy z 

panierki i smażeniu na oleju, le-
piej zaserwujmy schab z grilla,

- bigos kiełbasą i boczkiem 0 
zróbmy na bazie frankfuterek 
drobiowych i mięsa z fileta kur-
czaka grillowanego – zapew-
niam, będzie równie pyszny

- kompot z suszu - kompot 
z suszonych owoców sam w so-
bie jest słodki, dlatego zrezy-
gnujmy z miodu i cukru

- podczas świątecznego odpo-
czynku, nie zalegajmy przed te-
lewizorem, wyjdźmy z domu, 
pójdźmy na spacer z rodziną, 
pobawmy się z dziećmi, zróbmy 
teatrzyk albo pograjmy w gry 
planszowe.

Więcej praktycznych porad 
znaleźć można na http://sza-
franska.dobrydietetyk.pl/co no-
wego/category/artykul/



Dokończenie ze str. 1
Ich liczba – w stosunku to ak-

tualnej - może się nawet podwo-

ić. Całość ma pochłonąć 162 mln 
zł. Jednak inwestycję w 85% ma 
sfinansować Unia Europejska. 

Bez tych środków, ITD z pewno-
ścią by sobie nie poradziła.

Umowa na dofinansowanie 
ma zostać podpisana jeszcze w 
tym roku. Nowych fotoradarów 
możemy spodziewać się jednak 
najwcześniej w drugiej połowie 
2020 r. albo na przełomie 2020 i 
2021 r. ITD musi również zdecy-
dować o ich lokalizacji. Warto też 

podkreślić, że obecnie fotoradary 
ITD mogą być instalowane tylko 
na drogach krajowych. Nowe 
urządzenia mają pojawić się tak-
że na drogach wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych.

Przy tej okazji przypominamy, 
że dziś mamy  431 fotoradarów 
umieszczonych na masztach, 30 
systemów odcinkowego pomiaru 

prędkości, 20 rejestratorów prze-
jazdu na czerwonym świetle i 30 
nieoznakowanych radiowozów. 
W porównaniu jednak nawet z 
naszymi zachodnimi sąsiadami 
to „niewiele” - jak wynika ze 
styczniowych danych systemu 
Yanosik, w Niemczech jest aż 3,9 
tys. fotoradarów.
 Katarzyna Gwara

Blisko dwa promile alkoho-
lu w organizmie miał 63-latek 
z powiatu myszkowskiego, 
który... spowodował trzy koli-
zje! Najpierw uderzył w auto-
bus, potem w osobówkę, a na 

końcu w znak drogowy. O jego 
dalszym losie zadecyduje pro-
kurator i sąd. 

Oficer dyżurny otrzymał zgłosze-
nie zdarzenia drogowego w miej-

scowości Kusięta. Jak ustalili poli-
cjanci z częstochowskiego wydziału 
ruchu drogowego, kierujący se-
icento podczas wyprzedzania auto-
busu, nie zachował bezpiecznej od-
ległości między pojazdami i dopro-
wadził do stłuczki. Mężczyzna nie 
zatrzymał się jednak i odjechał w 
kierunku Częstochowy. Na tym 
jednak nie koniec jego „wyczynów”. 
Na skrzyżowaniu przy ulicy Legio-
nów spowodował kolizję z toyotą. I 
w tym przypadku postanowił się 
nie zatrzymywać i - jak gdyby nigdy 
nic – odjechał z miejsca zdarzenia. 
Kilkaset metrów dalej – na rondzie 
Havla – uderzył z kolei w znak dro-
gowy. Dopiero wtedy zakończył 
swoją przejażdżkę. Badanie wyka-
zało w jego organizmie prawie 2 
promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzut kierowania pojaz-
dem mechanicznym w stanie nie-
trzeźwości. Musi się też liczyć z od-
powiedzialnością za spowodowanie 
kolizji. Katarzyna Gwara
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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 ! ! !

Mając prawie dwa promile

Spowodował trzy kolizje

W drugiej połowie 2020 roku

Liczba fotoradarów wzrośnie?
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Od przedszkolaka do starszaka 
– za wolność Naszą i Waszą – 

projekt dla Niepodległej
W bieżącym roku szkolnym ha-

słem przewodnim wszelkich działań 
placówek oświatowych była 100 
rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Tak też było i w na-
szej szkole, w której radośnie świę-
towaliśmy to ważne wydarzenie. 
VIII LO Samorządowe wraz ze Szko-
łą Podstawową 29 i Miejskim Przed-
szkolem 32 realizowało projekt o te-
matyce niepodległościowej „Od 
przedszkolaka do starszaka – za 
wolność Naszą i Waszą”. W ramach 
projektu zarówno uczniowie wyżej 
wymienionych szkół, jaki przed-
szkolaki zrealizowali wiele przedsię-
wzięć o charakterze patriotycznym. 

W naszym liceum zorganizowany 
został, m.in.  III Miejski Konkurs 
Recytatorski „Ja i moja ojczyzna”, 
w którym udział wzięli uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. W ra-
mach zajęć z edukacji filmowej od-
była się również lekcja patriotyzmu, 
podczas której uczniowie obejrzeli 
film animowany pt. „Niezwycięże-
ni”, poświęcony heroicznej walce 
Polaków o odzyskanie wolności. 
Młodzież miała przyjemność wysłu-
chać wykładu prof. dr hab. Roberta 
Majznera, który przybliżył uczniom 
okoliczności odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W szkolnej bi-
bliotece zorganizowana została wy-
stawa książek, czasopism oraz bro-
szur o tematyce patriotycznej, 
zwłaszcza dotyczącej odzyskania 
niepodległości. Uczniowie wzięli 
także udział w interaktywnym qu-
izie patriotycznym „Mazurek Dą-
browskiego”, w którym musieli wy-
kazać się wiedzą na temat naszego 

hymnu narodowego. Bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród młodzieży 
naszego liceum cieszyła się Tereno-
wa Gra Patriotyczna, która odbyła 
się na terenie szkoły, a uczniowie, 
którzy wzięli w niej udział musieli 
wykazać się nie tylko wiedzą z za-
kresu historii czy literatury, ale tak-
że zdolnościami artystycznymi oraz 
sprytem i szybkością. 

W Szkole Podstawowej 29 w ra-
mach projektu zorganizowany zo-
stał, m.in. Konkurs historyczny 
„123 lata niewoli i odzyskania nie-
podległości”. Uczniowie wykazali 
się również niezwykłymi zdolno-
ściami artystycznymi, wykonując 
piękne kotyliony. Praca nad nimi 
była ciężka, ale efekt wspaniały. Ko-
tyliony wykorzystane zostały pod-
czas uroczystej Gali podsumowują-
cej projekt. Młodzież wykonała rów-
nież plakaty patriotyczne, które 
uświetniły klasowe gazetki ścienne. 

Zorganizowany został także wie-
czór patriotyczny ze wspólnym śpie-
waniem oczywiście pieśni i piose-
nek poświęconych ojczyźnie. Rocz-
nica odzyskania niepodległości sta-
ła się inspiracją do wizyty uczniów 
w Wilnie.

Najmłodsi uczestnicy projektu, 
czyli przedszkolaki z Miejskiego 
Przedszkola 32 również aktywnie 
włączyły się w świętowanie odzy-
skania niepodległości przez Polskę. 
I tak w przedszkolu odbyły się, m.
in. warsztaty plastyczne „To mój 
kraj”. Dzieciaki wraz z wychowaw-
czyniami przygotowały także przed-
stawienie dla rodziców „Święto mo-
jej ojczyzny”. Zorganizowany został 
II Miejski Konkurs Plastyczny „Ja i 
moja ojczyzna” oraz Konkurs pla-
styczno-fotograficzny dla dzieci i ro-
dziców. Maluszki podczas dnia bia-

ło-czerwonego zbudowały z klocków 
flagę Polski oraz poznały historię 
barw narodowych podczas zajęć 
Ręka w rękę z naszymi barwami na-
rodowymi. 

Podsumowanie projektu „Od 
przedszkolaka do starszaka - za 
wolność Naszą i Waszą”, miało 
miejsce 9 listopada o godz. 11.00 w 
Auli UJD podczas Uroczystej Gali 
Patriotycznej, nad którą honorowy 
patronat objął Prezydent Miasta 
Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk. Uroczystość rozpoczęła się 
wspólnym odśpiewaniem naszego 
narodowego hymnu - Mazurka Dą-
browskiego. Tym samym włączyli-
śmy się do akcji „Rekord dla Nie-
podległej”. Po oficjalnym otwarciu 
Gali, uczennica VIII LOS Julia Cie-
mięga wygłosiła wykład na temat 
polskiej drogi do niepodległości. Re-
ferat poprzedziły i zakończyły frag-
menty piosenki „Mury” w wykona-
niu ucznia naszego liceum Seba-
stiana Sobczaka. Podczas wykładu 
uczniowie kl. I a ułożyli na scenie 
napis „Niepodległa”.

Uczniowie VIII LOS, SP 29 oraz 
przedszkolaki pięknie śpiewali pod-
czas Gali o naszej ojczyźnie. Zgro-
madzeni na uroczystości wysłucha-
li pieśni „Białe róże” w wykonaniu 
dzieci z MP 32, pieśni „Biały krzyż” 
w wykonaniu Sebastiana Sobczaka 
oraz piosenki „Czarna sukienka”, 
którą zaśpiewała Natalia Tomzik z 
SP 29. Uroczystość uświetnił także 
montaż słowno-muzyczny w wyko-
naniu Koła Teatralnego Bajolandia 
z SP 29, który ilustrował drogę Pol-
ski do niepodległości.

Podczas Gali nagrodzono rów-
nież uczniów, którzy wzięli udział w 
konkursach organizowanych przez 
placówki partnerskie projektu. 

Wręczono nagrody laureatom za 
udział w III Miejskim Konkursie Pa-
triotycznym „Ja i moja ojczyzna”, w 
Miejskim Konkursie Historycznym 
„123 lata niewoli i odzyskanie nie-
podległości przez Polskę” oraz w 
Miejskim Konkursie Plastycznym. 

Podczas uroczystości zaprezen-
towane zostały także działania we-
wnętrzne o charakterze patriotycz-

nym, realizowane przez cały czas 
trwania projektu przez VIII LOS, SP 
29 i MP 32. 

Zwieńczeniem Gali był pokaz Po-
loneza w wykonaniu uczniów kl. III 
A z VIII LO Samorządowego. W taki 
uroczysty i podniosły sposób uczci-
liśmy 1000. rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

 AK

Uczniowie V LO świętują 
niepodległość Polski

100. rocznica Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę to ważna 
data dla każdego Polaka. Z tej oka-
zji społeczność V LO postanowiła 
uczcić to wyjątkowe wydarzenie na 
różne sposoby. 

Zorganizowano liczne konkur-
sy: ortograficzny; na esej w języku 
angielskim pt. „Niepodległość pro-
wadzi do wolności”; Szkolny Kon-
kurs Recytatorski Polskiej Poezji 
Patriotycznej; konkurs literacki 
pod hasłem ,,Słowa dla mojej Oj-
czyzny’’ oraz Smartfonowy Kon-
kurs Szkolny: Poland-Polonia-USA 
„100 years together...”; konkurs 
na plakat do wybranego dzieła lite-
rackiego związanego z Odzyska-
niem przez Polskę Niepodległości 
oraz na zakładkę do książki na-
wiązującą tematyką do Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 
Ponadto, został przeprowadzony 
Szkolny Test „100 pytań dla 100 
uczniów na 100-lecie niepodległo-
ści – kierunek nauka”.

Klasa IIE udała się na spektakl 
do Teatru im. Adama Mickiewicza 
na patriotyczne widowisko poetyc-
ko – muzyczne ,,Myśmy wszystko 
zapomnieli”, natomiast uczniowie 
klas IIIB i IIA pojechali na wyciecz-
kę programową do Krakowa.

Dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów został zorgani-
zowany Międzyszkolny Turniej Te-
nisa Stołowego z okazji 100. Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości, a 
siatkarki z V LO uczestniczyły w 
międzyszkolnym turnieju piłki 
siatkowej szkół ponadgimnazjal-
nych.

Uczniowie klasy IC przygotowali 
„herbatnikowy jubileusz”. Poma-
lowane ciasteczka na kolor biało-
-czerwony rozdawano w Alejach i 
Urzędzie Miasta Częstochowy. 

„Pieśni, z którymi szliśmy  
do wolności”– obchody  

100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę  
w V LO im. A. Mickiewicza  

w Częstochowie
9 listopada 2018 roku w V LO 

im. A. Mickiewicza w Częstochowie 
obchodzono 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Tę waż-
ną dla wszystkich Polaków uroczy-
stość rozpoczęto od wprowadzenia 
sztandaru szkoły. Prowadzący aka-
demię: K. Demczuk i O. Wiśniew-
ska (IA) powitali zaproszonych go-
ści: panią M. Gołębską – wizytator 
Delegatury Kuratorium Oświaty w 
Częstochowie, Dyrekcję, grono pe-
dagogiczne i uczniów V LO.

Po krótkim wstępie odśpiewany 
został hymn państwowy o godzinie 
11:11, łącząc się z uczniami wszyst-
kich szkół w akcji „Rekord dla Nie-
podległej”, zorganizowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Następnie rozpoczął się montaż 
słowno-muzyczny pt. „Pieśni, z któ-
rymi szliśmy do wolności” w wyko-
naniu Amatorskiego Teatru Szkol-
nego pod opieką mgr E. Aleksan-
drowicz i mgr D. Zielińskiej. Montaż 
poświęcony tym wszystkim Pola-
kom - dowódcom, żołnierzom, sani-
tariuszom, kombatantom, którzy 
swą postawą i ofiarą swej krwi, wy-
walczyli niepodległość Naszej Ojczy-
zny 100 lat temu i później.

Jako pierwszy wystąpił R. Rut-
kowski (IIIB), który odczytał „Kon-
cert Jankiela” (fragment Księgi XII 
„Pana Tadeusza”), gdzie Adam Mic-
kiewicz przypomina historyczne 
wydarzenia, poprzedzające rozbiory 
Polski i zachęca Polaków do zgody. 
Prowadzący uroczystość z dumą za-
znaczyli, że ten dzień, pamiętny dla 
naszych dziejów, nastąpił po kata-
klizmie I wojny światowej. Polacy 
walczyli o niepodległość na wielu 

frontach tej wojny. Wierzyli, że na 
mapie znów pojawi się samodzielny 
obszar o nazwie Polska. Walce tej 
towarzyszyła pieśń, która dawała 
siłę, świadomość więzi narodowej i 
wiarę w przetrwanie. 

Zgromadzeni na uroczystej aka-
demii mieli okazję przypomnieć so-
bie historię „Mazurka Dąbrowskie-
go” oraz pieśni „Boże, coś Polskę” w 
wykonaniu D. Pietras (IB) i aktorów 
Amatorskiego Teatru Szkolnego. 
Mistrzowska, pełna ekspresji recy-
tacja „Reduty Ordona” w wykona-
niu G. Kulika (IIB), poruszyła serca 
widzów. Następnie T. Bejm (IIC) 
wcielił się w postać Józefa Piłsud-
skiego i mocnym, żołnierskim gło-
sem odczytał rozkaz z dn. 3 sierpnia 
1914 roku. Oczarowana widownia z 
przyjemnością wysłuchała patrio-
tycznych pieśni: „Przybyli ułani pod 
okienko”, „Wojenko, wojenko”, „Pa-
łacyk Michla” w wykonaniu szkol-

nego chóru. Kiedy na scenę wkro-
czyły ze swoim repertuarem: J. Bo-
dziachowska (IIIF) „Miejcie nadzie-
ję”, O. Migoń (IIB) „Rozkwitały pąki 
białych róż” i K. Kasztelan (IIIB) 
„Taki kraj” – publiczność zamarła z 
zachwytu. Gromkimi brawami na-
grodziła talent i artystyczne wyko-
nanie pieśni przez nasze aktorki. 

Nie zabrakło również kolejnych, 
wzruszających recytacji: „Ballady o 
Jurku Bitschanie” w wykonaniu M. 
Heromińskiego (IIIB), fragmentu 
„Pokolenia” Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego wyrecytowanego przez 
G. Kulika (IIB) oraz fragmentu „Bal-
lady” Czesława Miłosza, który wy-
deklamowała W. Bednarek (IIIA). 
Ostatnim elementem artystycznym 
programu było wspomnienie słów 
naszego wielkiego rodaka św. Jana 
Pawła II, który dla szeroko pojętej 
wolności i niepodległości zrobił wie-
le dla Polaków, dla Polski, dla świa-
ta. Fragmenty licznych wystąpień 
Karola Wojtyły odczytali: P. Jusz-
czyk, B. Strojec i J. Łach (IIA) przy 
akompaniamencie „Barki”, zagra-
nej na skrzypcach przez O. Migoń 
(IIB). 

Po części artystycznej, wszyscy 
zgromadzeni odśpiewali: „Wojenko, 
wojenko”, „Przybyli ułani pod 
okienko” oraz „Pałacyk Michla”. 
Ważnym punktem uroczystości by-
ło symboliczne zapalenie zniczy 
przez O. Wiśniewską (IA) i złożenie 

hołdu wszystkim rodakom, którzy 
umarli dla idei, aby siła nie rządziła 
prawem. Na koniec wyświetlona zo-
stała prezentacja przygotowana 
przez uczniów z klasy IIIE, pod 
opieką mgr B. Wołowiec i mgr D. 
Magacz, przeprowadzona na terenie 
Częstochowy sonda uliczna, doty-
cząca wiedzy Polaków na temat 
święta niepodległości. 

Następnie głos zabrała dyrektor 
szkoły M. Witek, ogłaszając wyniki 
konkursów o tematyce patriotycz-
nej, przeprowadzonych w naszej 
szkole. Laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody książkowe. 
Po zakończeniu uroczystości wszy-
scy udali się przed budynek szkoły, 
by zobaczyć makietę przedwojenne-
go pomnika Józefa Piłsudskiego, 
przygotowaną specjalnie na tę uro-
czystość. W rolę marszałka Polski 
wcielił się uczeń klasy IIB – I. Mora-
wiec, który zastygł w bezruchu na 
około 30 minut, na tymczasowo 
przygotowanym cokole. Odsłonięcie 
właściwego monumentu nastąpić 
ma ok. 2021 roku.

Udział w niezwykle uroczystej 
akademii był dla całej społeczności 
V LO wzruszającym przeżyciem. 
Cieszymy się z wolnej i niepodległej 
Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy!

Dawid Zębik (klasa IIIB)
zdjęcia: Sara Wojciechowska (IIA)

opieka redakcyjna - Danuta Zielińska
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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

— DO WYNAJĘCIA—
n WYNAJMĘ pokój biurowy 15 m2, 

pomieszczenie handlowe 43 m2.  
Aleja Armii Krajowej 1/3       Tel. 606 36 58 13

NAUKA
— KOREPETYCJE —

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

— KURSY —
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

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

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

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

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

INNE
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata 

Alberta 81 czynny w każdą niedzielę, 
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760

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)



Wojewódzki Urząd Pracy w 
Katowicach zaprasza na szko-
lenie dla przedsiębiorców, w 
ramach którego dowiedzą się, 
jak wykorzystać w swojej 
działalności fundusze unijne. 
Spotkanie odbędzie się we 
wtorek 18 grudnia w często-
chowskiej filii WUP przy al. 
Niepodległości 20/22.

W trakcie szkolenia „Wspie-
ranie rozwoju firmy z wykorzy-
staniem funduszy unijnych w 
województwie śląskim” zapre-
zentowane i omówione zostaną 
następujące tematy: 

* wsparcie płatnych staży i 
praktyk w ramach współpracy 
przedsiębiorców ze szkołami 
technicznymi i branżowymi, 

* konkursy ogłaszane przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w 
Katowicach w 2019 roku, 

* finansowanie szkoleń i do-
radztwa dla firm, 

* wsparcie dla firm oferowa-
ne przez Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości w Chorzo-
wie w 2019 roku, 

* wsparcie przedsiębiorczo-
ści w pozostałych programach 
pomocowych (pożyczki oraz 
dotacje) ze szczególnym 
uwzględnieniem pożyczki na 
rozwój działalności – Działanie 
3.4 RPO WSL 2014-2020. 

Szkolenie obędzie się w sie-
dzibie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Katowicach Filia w 
Częstochowie Al. Niepodległo-
ści 20/22 18 grudnia 2018r. 
od godz. 09.30 do godz. 14.00 
sala 1.02 (parter) Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce Od-
dział w Częstochowie. Zgłosze-

nie poprzez formularz elektro-
niczny (dostępny na stronie 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ślą-
skiego) należy przesłać do 17 
grudnia.

Program spotkania 
informacyjnego  

18 grudnia 2018 r.
9:30-10:00 Rejestracja uczest-

ników spotkania
10:00-10:15 Uroczyste otwar-

cie spotkania
10:15-10:45 Wsparcie płat-

nych staży i praktyk w ra-
mach współpracy przedsię-
biorców ze szkołami tech-
nicznymi i branżowymi - 
UM w Częstochowie

10:45-11:15 Konkursy ogła-
szane przez WUP w Katowi-
cach w 2019 roku – WUP

11:15-11:45 Przerwa
11:45-12:30 Jak finansować 

szkolenia i doradztwo dla 
firm? – WUP

12:30-13:00 Wsparcie dla firm 
oferowane przez ŚCP w 
Chorzowie w 2019 roku. – 
ŚCP

13.00-13:30 Wsparcie przed-
siębiorczości w pozostałych 
programach pomocowych 
(pożyczki oraz dotacje) ze 
szczególnym uwzględnie-
niem pożyczki na rozwój 
działalności – Działanie 3.4 
RPO WSL – PIFE

13.30-14:00 Odpowiedzi na 
pytania uczestników.

Katarzyna Gwara
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Własna działalność gospodarcza

Bankowcy dla Edukacji
Miasto Częstochowa jest 

partnerem w programie 
„Bankowcy dla Edukacji”, 
którego celem jest eduko-
wanie w zakresie podstaw 
praktycznej wiedzy o eko-
nomii, finansach, bankowo-
ści, przedsiębiorczości, cy-
berbezpieczeństwa i obrotu 
bezgotówkowego. Program 
realizowany jest Warszaw-
ski Instytut Bankowości, 
który wylicza zalety rozpo-
częcia własnej działalności 
gospodarczej.

Zalety założenia własnej 
działalności

Bankowcy postanowili po-
dzielić się garścią informacji o 
tym, jak założyć swoją firmę i 
jakie są tego zalety. Przede 
wszystkim osoba, która decy-
duje się na założenie własnej 
działalności gospodarczej, ma 
wybór w sposobie opodatko-
wania. Może wybrać taki, któ-
ry jego zdaniem będzie naj-
bardziej korzystny. Osoby za-
trudnione na etacie obowiązu-
je opodatkowanie na zasa-
dach ogólnych, czyli 18% dla 
rocznego dochodu w wysoko-
ści nie wyższej bądź równej 85 
528 zł i 32% dla rocznego do-
chodu przekraczającego tę 
kwotę. Natomiast przedsię-
biorcy mogą podlegać karcie 
podatkowej, ryczałtowi ewi-
dencjonowanemu oraz podat-
kowi liniowemu. Ostatnia 
opcja pozwala na stałą stawkę 
podatku, która wynosi 19% i 
nie jest uzależniona od wyso-
kości rocznego dochodu.

Samozatrudnienie pozwala 
ponadto na obniżenie wysoko-
ści podatku dochodowego. Na 
czym to polega? Wydatki, któ-
re są ponoszone w związku z 
działalnością gospodarczą ta-
kie jak na przykład zakup czy 
użytkowanie samochodu służ-
bowego lub sprzętu elektro-
nicznego można wliczyć w 
koszty uzyskania przychodu, 
co sprawi, że dochód zostanie 
obniżony, a kwota podatku do 
zapłacenia będzie mniejsza. 

Założenie własnej firmy 
otwiera także możliwość zare-
jestrowania się jako czynny 

podatnik VAT. Co to oznacza? 
-Dzięki temu można odliczyć 
VAT (czyli pomniejszyć należ-
ny VAT, który przedsiębiorca 
musi odprowadzić do urzędu 
skarbowego) od wszystkich 
usług i towarów nabytych na 
potrzeby działalności gospo-
darczej – tłumaczą Bankow-
cy.

Przy samozatrudnieniu, od-
prowadza się składki do ZUS 
w wysokości, która nie jest za-
leżna od dochodu. Oznacza 
to, że nie wzrastają one w sy-
tuacji, gry zarobki się zwięk-
szą. Ponadto osoby, które do-
piero zdecydowały się na pro-
wadzenie własnej firmy, przez 
pierwsze dwa lata od założe-
nia działalności gospodarczej 
mogą odprowadzać składki – 
emerytalne, rentowe itd. od 
niższej podstawy. -Wynosi 
ona 30 proc. kwoty minimal-
nego wynagrodzenia. Nie mu-
szą płacić składek na ubezpie-
czenie chorobowe ani składek 
na Fundusz Pracy – tłumaczy 
Instytut.

Ulga na start – można bę-
dzie z niej skorzystać już od 
30 kwietnia. Należeć się bę-
dzie osobom, które rejestrują 
swoją działalność po raz 
pierwszy lub w sytuacji, gdy 
upłynęło 5 lat od zamknięcia 
poprzedniej działalności. Ko-
rzystając z niej, jesteśmy zwol-
nieni z opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne przez 
6 miesięcy. -Zgodnie z inter-
pretacją Oddziału ZUS w 
Gdańsku obowiązek zapłaty 
składek przerzucony miałby 
zostać z korzystającego z „ulgi 
na start” - na jego kontrahen-
tów. Jak podkreśliła jednak 
we wrześniu prezes ZUS Ger-
truda Uścińska, korzystający 
z „ulgi na start” nie podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego i ani on, ani jego 
kontrahenci nie będą płacić 
składek przez wskazany czas. 
Centrala ZUS wydała już wy-
tyczne w tej sprawie wszyst-
kim oddziałom Zakładu. War-
to jednak śledzić dalsze donie-
sienia dotyczące „ulgi na 
start” i rzeczywistą praktykę 
ZUS w sprawie nowych prze-

pisów – zwracają uwagę spe-
cjaliści. 

Dodatkowe wsparcie
Masz pomysł na biznes? To 

już połowa sukcesu, ale po-
czątkujący przedsiębiorca po-
trzebuje dodatkowego wspar-
cia, takiego jak środki na zało-
żenie firmy lub jej późniejszy 
rozwój. 

– W tym celu mogą sięgać 
do różnych źródeł dofinanso-
wania. Jednym z nich są urzę-
dy pracy, do których osoby 
bezrobotne mogą udać się po 
bezzwrotną dotację na rozpo-
częcie jednoosobowej działal-
ności gospodarczej. Start fir-
my sfinansować można rów-
nież dotacjami z Unii Europej-
skiej. Szczegółowe informacje 
o wsparciu można uzyskać 
w Punkcie Informacyjnym 
Funduszy Europejskich, a 
znalezienie aktualnych form 
wsparcia ułatwi Wyszukiwar-
ka Dotacji – radzi Warszawski 
Instytut Bankowości. 

Jeżeli macie już własną 
działalność gospodarczą, za-
wsze możecie skorzystać z 
unijnych dotacji, czy prefe-
rencyjnych kredytów, porę-
czeń oraz pożyczek na jej roz-
wój. Jakie formy wsparcia są 
dostępne dla przedsiębior-
ców? Dowiecie się odwiedza-
jąc stronę www.funduszeeu-
ropejskie.gov.pl. Nie tylko na 
wsparcie finansowe, ale także 
na podnoszenie kwalifikacji 
dzięki bezpłatnym szkole-
niom, usługom doradczym czy 
studiom podyplomowym mo-
gą liczyć początkujący przed-
siębiorcy. Na stronie Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości znajduje się ich lista, a 
o całym programie „Bankowcy 
dla edukacji” można dowie-
dzieć się na stronie www.bde.
wib.org.pl

Sejm uchwalił

Przekształcenie 
użytkowania 
wieczystego  
we własność

Nowelizacja ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych 
gruntów została uchwalona 
przez sejm. Możliwe zmiany 
od 1 stycznia 2019 r.

429 posłów było za noweliza-
cją, jedna osoba przeciw, a dwie 
postanowiły wstrzymać się od 
głosu. 

– Przyjęta ustawa umożliwi 
ustawowe przekształcenie z 
dniem 1 stycznia 2019 r. we 
własność gruntów na rzecz wła-
ścicieli domów jednorodzinnych 
i samodzielnych lokali położo-
nych w budynkach wielorodzin-
nych wraz z budynkami gospo-
darczymi, garażami i innymi 
obiektami budowlanymi i urzą-
dzeniami budowlanymi umożli-
wiającymi prawidłowe i racjo-
nalne korzystanie z budynków 

mieszkalnych – donosi Gazeta 
Prawna. 

Ustawa mówi o tym, że prze-
kształcenie jest procesem, za 
który należy uiszczać opłatę 
przez okres 20 lat, licząc od dnia 
przekształcenia. 

– Obowiązek wnoszenia opła-
ty przez okres 20 lat, licząc od 
dnia przekształcenia, obciąża 
każdoczesnego właściciela nie-
ruchomości, w odniesieniu do 
której istnieje roszczenie o opła-
tę, począwszy od dnia 1 stycznia 
roku następującego po roku, w 
którym nastąpiło nabycie nieru-
chomości – czytamy. 

Nabywca nieruchomości po-
winien wystąpić do właściwego 
organu w terminie 30 dni od 
dnia nabycia nieruchomości o 
wydanie zaświadczenia potwier-
dzającego wysokość i okres po-
zostały do wnoszenia opłaty, a 
właściwy organ może wydać to 
zaświadczenie z urzędu.

Stronę opracowała: Paula Nogaj

Szkolenie

Jak wykorzystać 
fundusze unijne?

Jeżeli poszukujemy pra-
cy, powinniśmy o tym pa-
miętać. Wytyczne RODO 
wskazują wyraźnie, że brak 
zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych może zo-
stać potraktowane jako od-
mowa udziału w procesie re-
krutacji. Oficjalny wzór nie 
istnieje, jednak zgodę nale-
ży wpisać do CV.

– Jak wskazuje eRecuiter 
w raporcie „RODO w rekruta-
cji”, zaledwie 58 procent osób 
poszukujących pracy za-
mieszcza w swoim CV zgody 
na przetwarzanie danych 
osobowych, a co trzeci kan-
dydat nie dopasowuje jej tre-
ści do konkretnego praco-
dawcy – zwraca uwagę portal 

Money.pl
Pracodawcy przetwarzają 

nasze dane osobowe na pod-
stawie art. 22 Kodeksu Pracy 
i w tym przypadku nie jest 
wymagana zgoda kandydata, 
jednak sytuacja jest inna, je-
żeli chodzi o umowy typu 
B2B czy cywilnoprawne – 
tych kodeks nie obejmuje. 

Ponadto warto wiedzieć, że 
dane, które nasz potencjalny 
pracodawca może przetwa-
rzać na podstawie kodeksu to 
jedynie imię, nazwisko, data 
urodzenia, imiona rodziców, 
miejsce zamieszkania, wy-
kształcenie i informacje o hi-
storii naszego zatrudnienia, 
ale dane kontaktowe takie 
jak adres e-mail, czy numer 
telefonu już nie. 

Choć mamy wybór i wcale 
nie musimy wyrażać zgody na 
przetwarzanie tych ostatnich, 
oznaczać to będzie dla rekru-
tera brak możliwości skon-
taktowania się z kandyda-
tem. To automatycznie nas 
dyskwalifikuje. 

W polskim prawie nie ma 
oficjalnej treści klauzuli, któ-
ra wyraża zgodę na przetwa-
rzanie danych.

– Zazwyczaj w ogłoszeniach 
podany jest wzór takiej zgody. 
Jeśli kandydatowi zależy na 
możliwości wzięcia udziału w 
innych rekrutacjach prowa-
dzonych przez firmę, warto 
dopisać, że zgoda dotyczy 
także przyszłych procesów re-
krutacyjnych – zauważa Mo-
ney.pl.

Klauzula RODO

Czy o niej pamiętasz?
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

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

Wybrane samochody na dzień 14 grudnia 2018 r.

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

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

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

 
25.900 zł  

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

 42.800 zł  

OPEL INSIGNIA 1.4 E, 
rok prod. 2012

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

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

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

 32.900 zł  

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 MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

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

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

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

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

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

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł

n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL 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 AVENSIS 2,0D, rok. prod. 2004 10.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

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

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

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 15.900 - 18.900 zł
n VW POLO 1.6 E, rok prod. 1994 3.800 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  

OPEL INSIGNIA 2.0 D, 
rok prod. 2010,163 KM

 25.900 zł
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Miejskie Igrzyska Dzieci w ko-
szykówce dziewcząt i chłopców 
zakończyły się sukcesem koszy-
karek i koszykarzy ze Szkoły 
Podstawowej nr 13. W placówce 
działają klasy z rozszerzonym 
programem o tym właśnie profi-
lu.

W rywalizacji uczestniczyło po 5 
zespołów. Wśród dziewcząt  w me-
czu o pierwsze miejsce spotkały się 
koszykarki SP 13 i SP 36. Zawod-
niczki z „13” odniosły zdecydowa-
ne zwycięstwo. Chłopcy z tej szko-
ły również okazali się bezkonku-
rencyjni – wygrali wszystkie spo-
tkania. 

Zakończenie rozgrywek ligo-
wych połączone z wręczeniem wy-
różnień dla najlepszych odbyło się 
z udziałem Macieja Wawrzaszka, 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
13 Macieja Wawrzaszka i przedsta-
wiciela Szkolnego Związku Sporto-
wego.

Reprezentacja dziewcząt SP 
13: Soja Ola, Lisowska Oliwia, Pie-
tras Maja, Szatraj Julia, Jasińska 
Amelia, Kmiecik Zuzanna, Karpow 
Zofia, Żurek Judyta, Dzieło Malwi-

na, Bogdańska Lena, Skowrońska 
Weronika. Nauczyciel Lech Matyja.

Chłopcy SP 13: Bajor Filip, 
Chencia Marcel, Kaczmarek 
Oskar, Kiedrzyn Jakub, Klekot Ka-
mil, Kubczyk Mateusz, Lasoń Fa-
bian, Łyko Dawid, Mikoda Leon, 
Nowak Szymon, Rabędzki Jakub, 
Szczygłowski Tymoteusz, Woźniak 
Mateusz, Wtorkowski Igor. Na-
uczyciel Lech Matyja.

14. PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 GRUDNIA 2018 SPORT SZKOLNY
Miejskie Igrzyska Dzieci

Koszykarska rywalizacja

SP 13

MIEJSCE SP NR MECZE PKTY Kosze Współ.

 I 13 4 8 141;52 11

 II 36 4 7 115;61 9

III 52 4 5 47;36 +11 8

IV 42 4 5 51;46 +5 7

V 7 4 5 29;45 -16 6

Klasyfikacja dziewczęta

SP 48

SP 36

SP 36

Klasyfikacja chłopcy

MIEJSCE SP NR MECZE PKTY Współ. pkty

I 13 4 8 11

II 36 4 7 9

III 48 4 6 8

IV 52 4 5 7

V 33 1 0 6

SP 13
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SPORT
Włókniarz

Firma bukmacherska wciąż 
sponsorem

Plebiscyt Sportowy

Wybierz 
najlepszych!

Zakłady bukmacherskie 
forBET pozostały sponso-
rem tytularnym Włókniarza 
Częstochowa. Klub zyskał 
też nowego sponsora strate-
gicznego. Została nim czę-
stochowska firma Zielona-
-Energia.com. Dzięki zapla-
nowanym inwestycjom, 
Włókniarz będzie pierw-
szym obiektem żużlowym w 
naszym kraju ,wyposażo-
nym w odnawialne źródła 
energii.

W sezonie 2019 drużyna 
wystartuje pod taką samą na-
zwą, jak przed rokiem - for-
BET Włókniarz Częstochowa. 
Zakłady bukmacherskie czę-
stochowski klub wspierają już 
kolejny sezon. 

-  W świecie sportu pozosta-
nie przez lata przy tym samym 
sponsorze świadczy o stabili-
zacji zarówno klubu, jak i za-
ufaniu firmy do klubu. Jak 
widać nasza współpraca ukła-
da się bardzo dobrze, czego 
pokłosiem jest pozostanie 
sponsorem tytularnym – mó-
wi Michał Świącik, prezes 
Włókniarza. 

Umowa sponsorska ma 
opiewać na kwotę jeszcze wyż-
szą niż przed rokiem. 

- Oczywiście, nie możemy 
zdradzać szczegółów, ale dzię-
ki temu nasza pozycja sporto-
wa wzrosła. Zaryzykuję stwier-
dzenie, że znajdziemy się 
wśród czwórki zespołów żużlo-
wych z najwyższym budżetem. 
Cieszymy się również, że od-
budowaliśmy wizerunek czę-
stochowskiego klubu. Jeste-
śmy postrzegani jako jeden z 
najbardziej wiarygodnych w 
Polsce. Warto też wspomnieć 
o statystykach – transmisje z 
meczów z naszym udziałem 
biły rekordy. Okazało się, że 
jesteśmy najchętniej ogląda-
nym zespołem żużlowym i ma-
my największą rzesze kibiców 
– dodaje Michał Świącik. 

Co ciekawe, w poprzednim 
sezonie firma forBET wspiera-
ła kilka drużyn sportowych. 
Tym razem postawiła tylko na 
jedną. 

- Doszliśmy do wniosku, że 
najlepiej będzie skupić się na 
jednym klubie, tym z którym 
nam się najlepiej współpraco-
wało – podkreśla Paweł Ma-
jewski z firmy forBET. - Kibice 
tradycyjnie będą mogli liczyć 
na zabawę przed meczami w 
fanZone forBET, czyli strefie 
kibica. Będą symulatory, di-
dżej, konkursy, zabawy – 
przekonuje.

Sponsorem strategicznym 
Włókniarza została z kolei czę-
stochowska firma Zielona-E-
nergia.com. 

- Łączą nas biało-zielone 
barwy i dobra atmosfera – za-
uważa Michał Klimczyk, 
współwłaściciel firmy. 

Zielona-Energia.com ma 
już konkretne plany związane 
z modernizacją obiektu. Włók-
niarz będzie pierwszym obiek-
tem żużlowym – a prawdopo-
dobnie i sportowym - w na-
szym kraju, który będzie wy-
posażony w odnawialne źródła 
energii. 

- Na stadionie zostanie 
stworzona specjalna infra-
struktura fotowoltaiki, po-
trzebna między innymi do te-
go, aby klub całkowicie wyeli-
minował na przykład bieżące 
opłaty za energię. Zmoderni-
zujemy też kompleks szatnio-
wy, gdzie wykorzystanie zo-
stanie podgrzewanie ciepłej 
wody za pomocą fotowoltaiki 
– zapowiada Michał Klimczyk. 

Firma chce również zainwe-
stować w miniżużlową sekcję 
Lwiątka Częstochowa oraz w 
miniżużlowy obiekt przy ulicy 
Brzegowej, którego Włókniarz 
chce być operatorem. 

Częstochowski klub powi-
nien również otrzymać za-
strzyk finansowy od miasta – 
na promocję poprzez sport. - 
Bardzo się cieszę, że klub ma 
tak solidnych partnerów biz-
nesowych. Oczywiście władze 
będą wspierały częstochowski 
sport, w tym również żużel – 
zapewnia Jarosław Marsza-
łek, zastępca prezydenta. 

- Jesteśmy na etapie kon-
struowania budżetu. Niestety 
rządowe programy, które mia-

ły nie generować kosztów, 
okazały się tylko obietnicami. 
Dlatego dziś musimy patrzeć 
bardzo uważnie na każdą zło-
tówkę. Dużym sukcesem by-
łoby utrzymanie wsparcia fi-
nansowego klubu na podob-
nym poziomie, jak przed ro-
kiem. Do tego będziemy dążyć 
– dodaje.

Kibiców Włókniarza cieszyć 
może również fakt, że umowę 
postanowiła również przedłu-
żyć firma SGP, która wciąż bę-
dzie sponsorem tytularnym 
stadionu. 

- Obiecaliśmy kibicom, że 
zainwestujemy telebim, na 
którym wyświetlany będzie 
wynik. Pojawi się on już w naj-
bliższym sezonie – zapewnia 
Mariusz Puto, prezes firmy 
SGP.

Pierwszy mecz  
5 kwietnia

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że PGE Ekstraliga 
przedstawiła już terminarz na 
sezon 2019. Włókniarz pierw-
szy mecz stoczy 5 kwiet-
nia (piątek) na swoim torze. 
Przeciwnikiem biało-zielonej 
drużyny będzie wówczas eki-
pa Stali Gorzów. Tydzień póź-
niej uda się natomiast do Gru-
dziądza, gdzie zmierzy się z 
tamtejszym GKM-em. 

Co ciekawe, w sezonie 2019 
wszystkie spotkania pokazane 
zostaną w telewizji. Transmi-
sje na żywo przeprowadzą bo-
wiem stacje: nSport oraz Ele-
ven. W związku z tym część 
pojedynków rozegrana zosta-
nie w piątki. 

- Mamy świadomość, że 
oczekiwania kibiców są 
ogromne. Nie będzie jednak 
łatwo – mamy bardzo wyrów-
naną ligę. Sezon będzie więc 
bardzo ciężki. W poprzednim 
sezonie trenerowi Markowi 
Cieślakowi udało się stworzyć 
zgraną drużynę, zarówno na 
torze, jak i poza nim. Takimi 
samymi kategoriami kierowa-
liśmy się budując ekipę na se-
zon 2019 i mamy nadzieję, że 
to zaowocuje – podsumowuje 
Michał Świącik.

  Katarzyna Gwara

Po raz kolejny wybierzemy najpopularniejszego sportow-
ca i trenera regionu częstochowskiego. Wręczenie nagród 
nastąpi 8 lutego. Na razie zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców oraz klubów, stowarzyszeń i instytucji o zgłasza-
nie kandydatur. Na nominacje czekamy do końca grudnia. 
Można je dostarczyć do redakcji na poniższym kuponie lub 
przesłać mailem na adres redakcja@zycieczestochowy.pl

Częstochowianka

Zagrają z Olimpią

Już w sobotę 15 grudnia 
Exact Systems Norwid zagra 
na meczu wyjazdowym ze Sta-
lą Nysa. Spotkanie zaplanowa-
no na godzinę 17:00 w hali 
przy ul. Głuchołaskiej 12 w 
Nysie.

To spotkanie z pewnością bę-
dzie emocjonujące zwłaszcza, że 
rywal częstochowian jest mocny. 

W tabeli zajmuje lokatę wicelide-
ra z 31 punktem. Wyżej jest już 
tylko KS Lechia Tomaszów Ma-
zowiecki z 32 punktami. Nato-
miast Norwid obecnie zajmuje 5 
miejsce w tabeli z ilością 27 
punktów. W poprzednim meczu 
częstochowianie przegrali z AZS 
AGH Kraków, niezbyt dobrze 
rozpoczynając rundę rewanżo-
wą.   Paula Nogaj

Norwid

Zmierzą się ze Stalą

Częstochowianka rozegra 
mecz wyjazdowy w Jaworze 
z Olimpią 15 grudnia (sobo-
ta) o godz. 17:00 w Klubie 
Sportowym „Olimpia”, znaj-
dującym się przy Placu Ban-
kowym 1. 

Zespół z Częstochowy radzi 
sobie w tym sezonie znakomicie. 

Do tej pory na 13 meczy prze-
grały jedynie dwa i obecnie znaj-
dują się na 3 miejscu w tabeli, 
tracąc do lidera zaledwie dwa 
punkty.  Paula Nogaj

Raków

W tym roku Piłkarskiej 
Gwiazdki nie będzie

RKS Raków poinformował, 
że w tym roku klub rezygnuje 
z organizacji Piłkarskiej 
Gwiazdki, ale przy okazji za-
prasza wszystkich kibiców na 
Świąteczne Granie z Kubą. 

– Po konsultacjach wewnątrz 
klubu zdecydowaliśmy się, że w 
tym roku nie będziemy organi-
zować Piłkarskiej Gwiazdki. Za-
ważyło na tym kilka czynników. 

Przede wszystkim nasza druży-
na jest w chwili obecnej na za-
służonych urlopach i wielu za-
wodników Rakowa nie mogłoby 
uczestniczyć w imprezie. Cięż-
ko byłoby też sprowadzić zna-
nych piłkarzy, bowiem Lotto 
Ekstraklasa swoje rozgrywki 
kończy tuż przed Bożym Naro-
dzeniem – czytamy w komuni-
kacie - Dodatkowo Fundacja 
Ludzki Gest organizuje Świą-

teczne Granie z Kubą, które za-
powiada się niezwykle atrakcyj-
nie i na tę imprezę serdecznie 
zapraszamy! - zapewnia RKS.

Klub nie wyklucza, że projekt 
zostanie wznowiony na przy-
kład w przyszłym roku. Jednak 
jak tłumaczy Grzegorz Brudnik 
– dyrektor ds. marketingu, na-
leży zastanowić się nad formu-
łą tego wydarzenia. 

  Paula Nogaj
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 386; 

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

78; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3958; 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. 106 

- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 28 - Bilet do śmierci; 
serial kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
8/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Sięgnij po wołowinę
12:50 Natura w Jedynce – 

Zakochani są wśród 
zwierząt. W lesie; serial 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Laurent 
Charbonnier

14:00 Elif; s.II; odc. 387; 
serial; Turcja (2014)

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

Gargas; /94/; magazyn
16:00 Wieczna miłość; odc. 

79; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3959; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 14; 
telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
9/110; teleturniej

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

marzenia; /49/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz (25); 

teleturniej muzyczny
22:35 „Kret”; film sens.; 

Polska, Francja (2010)
00:35 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
01:25 Ocaleni; reality show
02:30 Snajper – Broń 

odwetu; odc. 1/4; serial; 
Białoruś (2009)

03:30 Snajper – Broń 
odwetu; odc. 2/4; serial; 
Białoruś (2009)

04:20 Notacje – Teresa 
Bojarska. Rzemiennym 
Dyszlem; cykl dokum.

05:30 Koło fortuny; odc. 90 
ed. 3; teleturniej

06:05 Egzamin z życia; odc. 
16; serial TVP

06:55 Anna Dymna – 
spotkajmy się – Jacek 
Noch

07:20 Na sygnale; odc. 177 
„Moja krew”; 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 (240)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

74 „Wolna chata”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1962; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 91 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 99; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:30 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem.; 
odc. (3); magazyn 
kulinarny

15:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki – Mariolka 
Prawdę ci powie (2); 
widowisko rozrywkowe

16:00 Koło fortuny; odc. 362 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2434; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 75; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

221 „Trzy gracje” sezon 
11; serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 9; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1962; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1963; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Złoty środek; komedia; 
Polska (2008); reż.:Olaf 
Lubaszenko; wyk.:Anna 
Przybylska, Szymon 
Bobrowski, Cezary Pazura, 
Edward Linde - 
Lubaszenko, Robert 
Gonera, Paweł Wilczak, 
Tamara Arciuch, Maria 
Pakulnis, Krzysztof 
Kowalewski, Edyta 
Olszówka

22:40 11 minut; Irlandia, 
Polska (2015); reż.:Jerzy 
Skolimowski

00:15 Rodziny się nie 
wybiera; Francja (2011); 
reż.:Christian Clavier; 
wyk.:Jean Reno, Christian 
Clavier, Helena Noguerra, 
Muriel Robin

02:05 Alex Cross; thriller; 
USA (2012)

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; Detektywi 

prowadzą śledztwo w 
sprawie wycięcia nerki. 
Ofiarą jest młody 
mężczyzna. Piękna femme 
fatale oraz 
międzynarodowy trop 
sprawiają, że oficer 
lubelskiej policji zostaje 
zaangażowany w sprawę

18:00 Pierwsza miłość; Artur 
przebywa z Natalią. Kinga 
daje mu do zrozumienia, 
że jeśli nie wróci do 
rodziny, nie będzie miał 
czego szukać w domu. W 
Wadlewie dziewczyny 
rozpoczynają kampanię 
reklamową swoich 
mydełek

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

Kiepskich; Paździoch 
oświadcza Ferdkowi, że 
prowadzi intensywny 
trening psychologiczny. 
Twierdzi, że jest w stanie 
siłą woli wpływać na 
działania innych ludzi. 
Ferdek nie dowierza 
sąsiadowi

20:10 Skarb narodów; 
Opanowany obsesją 
poszukiwacz skarbów Ben 
Gates stara się 
rozszyfrować stare 
wskazówki, które mogą 
zaprowadzić go do 
legendarnego skarbu 
templariuszy

22:55 W ciemność; Star 
Trek. James Kirk to 
młody, pewny siebie adept 
Akademii Gwiezdnej Floty. 
Po misji, podczas której 
złamał jedną z 
podstawowych dyrektyw 
Gwiezdnej Floty, traci 
dowództwo nad statkiem i 
zostaje zdegradowany

1:50 UFO; Pięcioro przyjaciół 
postanawia odespać 
zabawę w domu jednego z 
nich. Wkrótce orientują 
się, że w okolicy nie ma 
prądu ani łączności 
telefonicznej, a niebo 
przysłania gigantyczny 
statek kosmiczny

3:55 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5523) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Biała kiełbasa z morelami i 
gruszkami (33/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2351) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (618) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (460) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (360) - 
program

14:00 19 + (283) - program
14:30 19 + (284) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (361) - 
program

17:00 Szpital (461) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (619) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7653) - 
informacje

19:35 Sport (7636) - 
informacje

19:45 Pogoda (7633) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(31/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5524) - 
program

20:00 Jak Mikołaj (4/5) - 
program

20:05 Godzilla - film 
przygodowy, USA/
Japonia 2014. Budzące 
respekt radioaktywne 
monstrum wyłania się z 
głębin, by przywrócić 
światu równowagę, gdy 
ludzie okazują się 
bezbronni…

22:35 Incepcja - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2010. Dom Cobb 
jest zdolnym złodziejem, 
najlepszym w 
niebezpiecznej dziedzinie 
ekstrakcji, czyli 
wykradania cennych 
sekretów z głębokiej 
podświadomości podczas 
fazy marzeń sennych. 
Umiejętności Cobba 
uczyniły go pożądanym 
graczem w nowym 
zdradzieckim świecie 
korporacyjnego 
szpiegostwa…

01:35 Życie bez wstydu 6 
(2/10) - reality show

02:40 Kuba Wojewódzki 11 
(10/14) - talk show. 
Nazywa się Kuba. Kuba 
Wojewódzki. Nosi trampki. 
Pije oranżadę – 
wstrząśniętą, 
niemieszaną…

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(339/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 113

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze; serial, 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

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 17

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 18

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 121

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. 63

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

20:00 Cena powrotu; akcja, 
USA 2009. Rolland 
Sallinger (Steven Seagal) 
to odważny policjant z Los 
Angeles. Pewnego dnia w 
trakcie akcji zostaje 
postrzelony. Cudem unika 
śmierci, ale z powodu 
obrażeń musi przejść na 
emeryturę. Po dojściu do 
siebie, zatrudnia się u 
starego znajomego – 
bogatego przedsiębiorcy 
naftowego – jako 
ochroniarz jego córki 
Nikity (Liezl Carstens). 
Kiedy dziewczyna zostaje 
porwana przez 
gangsterów dla okupu 
Rolland wyrusza, aby ją 
odnaleźć i uwolnić.

21:55 Dziedzictwo krwi; 
akcja, Francja, USA 2016

23:40 Wykidajło 2; akcja, 
USA 2006

01:20 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 20

01:55 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 21

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku
04:00 Na jedwabnym szlaku
04:20 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 29; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Zmiennicy; odc. 2/15 - 
Ostatni kurs; serial TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
947; serial TVP

09:40 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 39 - Zemsta jest 
rozkoszą bogów; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 232 „Wilgotna 
Szeherezada” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 233 „Przeszłości nie 
zmienisz” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:40 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 96 (seria VIII odc. 1) 
- Wybory serca; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
190 - Kozioł ofiarny

16:20 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 57 - Zabójczy gaz; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 98 - Święta Rodzina; 
serial kryminalny TVP

23:55 300 mil do nieba; 
dramat; Polska, Francja, 
Dania (1989)

01:40 Glina; odc. 7/25; serial 
kryminalny TVP

02:45 Glina; odc. 8/25; serial 
kryminalny TVP

03:55 Zmiennicy; odc. 2/15 - 
Ostatni kurs; serial TVP

05:00 M jak miłość; s.I; odc. 
947; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2452; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Na szafranowym polu; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(1)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/54/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 332 
ed. 5; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /64/ - 
„Pamiętajcie o ogrodach” 
- Jonasz Kofta

10:55 Familiada; odc. 2452; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę; /cz. 
1/; program rozrywkowy

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę; /cz. 
2/; program rozrywkowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(2)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Bohater 
potrzebny od zaraz. Złe 
pomniki (1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Bohater 
potrzebny od zaraz. Kim 
był Andrzej Celiwa? (2); 
widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Bohater 
potrzebny od zaraz. Orły, 
cokoły (3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Obiad w jednym 
termosie; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18 
- wioska w dżungli; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 26 Włochy - 
Piemont (100) Alba; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/54/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(4)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 174; teleturniej

22:15 The Wall. Wygraj 
marzenia; /27/; teleturniej

23:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

00:10 Koło fortuny; odc. 331 
ed. 5; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński (1-3); 
widowisko rozrywkowe; 

03:50 Rozrywka Retro – T 
jak Tey - Na granicy; 
widowisko rozrywkowe

05:10 Ukryta prawda (416) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (183) - 
program sądowy

07:15 Szpital (464) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (7/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(8/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (232) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (184) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (8/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (465) - 
program obyczajowy. Na 
oddział trafia 25-latka, 
która spadła z wysokości i 
złamała sobie obojczyk. 
Dziewczyna chciała 
wyznać miłość 
narzeczonemu swojej 
starszej siostry, z którym 
ta dzisiaj bierze ślub. 
Pacjentka jest przekonana, 
że mężczyzna kocha swoją 
narzeczoną…

15:55 Diagnoza (8/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(9/23) - serial, USA. W 
poszukiwaniu celu w 
życiu, Gabrielle decyduje 
się zorganizować 
wytworny pokaz mody 
Halstona, w którym 
modelkami są kobiety z 
Wisteria Lane. Susan traci 
jednak ochotę na 
dobroczynność gdy 
odkrywa szokujący sekret 
Gabrielle. Lynette z kolei 
wykorzystuje swoją 
przebiegłość by podkupić 
nianię, a Bree postanawia 
sama zająć się 
wychowaniem Andrew, 
który wymyka się spod 
kontroli. „Suspicious 
Minds”

17:55 Brzydula (109/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (110/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (233) - 
program obyczajowy

20:00 Śnieżne psy - film 
przygodowy, USA/
Kanada 2002

22:15 Podejrzani - film 
sensacyjny, USA/
Niemcy 1995. Na nabrzeżu 
w San Pedro dochodzi do 
strzelaniny w wyniku, 
której ginie dwadzieścia 
siedem osób. Policja 
znajduje na miejscu 
zbrodni dziewięćdziesiąt 
jeden milionów dolarów…

00:25 W garniturach (3/12) - 
serial, USA

01:25 Porwani (10/12) - 
serial, USA

02:25 Moc Magii (339/355) - 
program 

06:00 Pojedynek na modę 
(6/10) - program 
rozrywkowy

06:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (11/12) - 
program lifestylowy

07:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (3/10) 
- program lifestylowy

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

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (5/6) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (4/12) - 
program rozrywkowy

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

11:45 Kuchenne rewolucje 9 
(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Eks-tra zmiana (3/8) - 
program lifestylowy

13:45 W czym do ślubu 4 
(3/12) - reality show

14:15 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show

14:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

15:30 Zanim Cię zobaczę 
(7/8) - program 
rozrywkowy

16:30 Pani Gadżet 2.0 
(11/12) - magazyn

17:00 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

17:30 Kuchenne rewolucje 
11 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (3/12) - 
program

19:30 Ugotowani 7 (39) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:05 Ugotowani 7 (40) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:35 Miłość i seks w 
Indiach 

21:55 Randka z Internetu 
22:25 Apetyt na miłość 3 

(1/12) - program 
rozrywkowy

23:25 Młoda para na diecie
00:25 Półtonowa zabójczyni 

- dokument 
01:30 Wioska prostytutek - 

dokument 
02:00 Wyglądać jak gwiazda 

(4/6) - program 
rozrywkowy

02:30 W roli głównej - 
Zygmunt Chajzer (1/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej - 
Dorota Szelągowska (6) - 
talk show

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

04:00 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(8/16) - magazyn

06:00 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 3 

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME - Podsumowanie 2.
fazy grupowej 

09:10 Hokej na lodzie - NHL- 
skróty meczów 

09:50 Hokej na lodzie - 
NHL(35): Columbus Blue 
Jackets - Los Angeles 
Kings

11:55 Pływanie - MŚ basen 
25m, Hangzhou - dz. 4

14:15 Piłka ręczna kobiet - 
ME: mecz o 5 miejsce 

15:50 Kamerą TVP Sport
16:15 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 11; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

17:15 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 1/2F - 1

19:25 Piłka ręczna kobiet - 
ME: mecz o 5 miejsce

20:50 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 1/2F - 2 

22:50 Sportowy Wieczór
23:30 Esport - Blast Pro 

Series, Lizbona 2018 - dz. 
1; relacja

01:00 Hokej na lodzie - 
NHL(36): Pittsburgh 
Penguins - Boston Bruins 

04:05 Boks - Gala Knock Out 
Promotion w Gliwicach - 
walka wieczoru: Artur 
Szpilka - Mariusz Wach

05:05 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 Galileo
14:00 Galileo
15:00 Policjantki i policjanci
16:00 Maria z przedmieścia
17:00 Światło twoich oczu
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i 

policjanci; Mężczyzna 
budzi się w ogołoconym 
przez złodziei mieszkaniu. 
Okazuje się, że 
poprzedniego dnia wpuścił 
akwizytora perfum i po 
powąchaniu próbek stracił 
przytomność

20:00 Gwiazdy kabaretu; 
Największe gwiazdy 
polskiej sceny 
kabaretowej. W studiu 
programu wystąpią takie 
znakomitości jak Kabaret 
Moralnego Niepokoju, Ani 
Mru-Mru, Nowaki i 
Kabaret pod 
Wyrwigroszem

21:00 Sprawiedliwi – 
wydział kryminalny; Oli 
Latoszek zostaje 
przydzielony nowy 
partner. To doświadczony 
policjant Krzysztof 
Kopczyk, zbliżający się już 
do emerytury. Problem w 
tym, że mężczyzna nie 
radzi sobie z pracą w 
terenie

22:00 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

23:15 Aligator kontra 
anakonda; Naukowcy 
zamierzają połączyć DNA 
gigantycznego krokodyla i 
wielkiej anakondy. Kiedy 
dochodzi do uszkodzenia 
ogrodzenia terenu 
ośrodka, zwierzęta 
uciekają na wolność

1:05 Galileo: Tajemnicze 
historie; Program rzuca 
światło na niektóre 
spośród sekretów 
przeszłości, 
współczesności i 
przyszłości

2:00 Dragons’ Den. Jak 
zostać milionerem?

3:00 Disco Polo Life
4:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 14 
grudnia; felieton

07:00 Quo vadis?; odc. 2/6; 
serial TVP

08:00 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele – Edward 

Dembowski śmierć na 
Podgórzu; progr. public.

09:10 Historia Polski – Bez 
komentarza - Noc stanu 
wojennego (1-2); cykl 
dokum.; Polska (2009)

10:25 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3; cykl dokumentalny

10:50 Życie po radziecku; 
odc. 8/8; Białoruś (2013)

11:30 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

12:25 Czterdziestolatek; odc. 
20/21; serial TVP

13:35 Transsyberyjska 
wyprawa Joanny Lumley; 
odc. 1/3; esej dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

14:50 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

15:50 Normandia. Ostatni 
bohaterowie desantu; 
odc. 2/2; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

16:55 Historia Polski – 
Telewizja 81. 
Weryfikacja; film dokum.; 
Polska (2006)

17:55 13 pierwszych dni - 14 
grudnia 1981; cykl dok.

18:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Katownia

18:40 Ex Libris; odc. 362; 
magazyn

19:10 Quo vadis?; odc. 3/6; 
serial TVP

20:10 Defilada; film dokum.; 
Polska (1989)

21:25 Pearl Harbor – 
Oskarżeni 1/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

22:20 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 56; 
magazyn

22:50 Szerokie tory – 
Szerokie tory. Krymscy 
Tatarzy

23:25 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 11-12/12; 
serial dokumentalny; 
Serbia (2015)

00:40 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
4; cykl dokumentalny

01:10 Kronika olimpijska; 
odc. 1 Igrzyska straconych 
nadziei; film dokum.; 
Białoruś (2008)

01:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tamten 
najdłuższy dzień; cz. 2; 
cykl dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Katownia

02:45 Sieroty spod znaku 
wrony; film dokumentalny; 
Polska (2009)
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6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Cerrad Czarni Radom - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

8:10 Siatkówka mężczyzn; 
MKS Ślepsk Suwałki - KS 
Gwardia Wrocław

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Onico Warszawa - 
Indykpol AZS Olsztyn

12:30 Puchar Świata w 
Hochfilzen; Zawodniczki 
wezmą udział w biegu 
pościgowym na dziesięć 
kilometrów. Polscy kibice 
mają nadzieję na dobry 
występ Weroniki 
Nowakowskiej-Ziemniak, 
Moniki Hojnisz i koleżanek

14:05 Puchar Świata w 
Hochfilzen

15:30 7. strefa; Prowadzący i 
zaproszeni do studia 
eksperci opowiadają o 
najistotniejszych 
imprezach sezonu

17:30 Siatkówka kobiet; 
Enea PTPS Piła - Energa 
MKS Kalisz

20:30 UFC 231 w Toronto
23:00 Kell Brook - Michael 

Zerafa
1:00 Gala boksu 

zawodowego; Widzowie 
obejrzą relację z gali boksu 
zawodowego. Boks 
stanowi wiodącą 
dyscyplinę prezentowaną 
w kanałach sportowych 
telewizji Polsat

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3390; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3391
06:00 Klan; 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. 5; magazyn
08:25 Pełnosprawni; odc. 

280; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:50 Fascynujący świat – 

Big Ben
10:55 Korona królów – taka 

historia...; odc. 14; 
telenowela TVP

11:25 Korona królów; odc. 
139; telenowela TVP

11:55 Korona królów; odc. 
140; telenowela TVP

12:25 Korona królów; odc. 
141; telenowela TVP

13:00 Korona królów; odc. 
142; telenowela TVP

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:10 Jak to działa; odc. 154 
Ogień; magazyn

14:35 Gen innowacyjności; 
s.II; odc. 10

14:45 Spis treści; /36/; 
felieton

14:55 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 208; serial TVP

15:50 Skoki Narciarskie - PŚ 
(studio) 

16:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Engelberg - konkurs 
indywidualny

17:00 Teleexpress (w 
przerwie)

17:55 Skoki Narciarskie - 
(studio) 

18:35 Blondynka; odc. 80 
Kapitan; serial TVP

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

Zatańcz ze mną; komedia; 
USA (2004)

22:30 Sunset Park: Gra o 
wszystko; USA (2016); 
reż.:Jason Sarrey; 
wyk.:Michael Trevino, 
Sam Douglas, Robert 
Miano

00:10 „Kret”; film 
sensacyjny; Polska, 
Francja (2010)

02:05 Snajper – Broń 
odwetu; odc. 3/4; serial; 
Białoruś (2009); reż.:Gleb 
Szprigow; wyk.:Dimitri 
Piewcow, Maria 
Mironowa, Paweł Deląg, 
Vladas Bagdonas

02:55 Snajper – Broń 
odwetu; odc. 4/4; serial; 
Białoruś (2009)

03:45 Spis treści; /36/; 
felieton

05:20 Koło fortuny; odc. 92 
ed. 3; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1959; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1960; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1405; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:35 Pogoda Flesz sobota
10:40 Pytanie na śniadanie 

Extra (241)
11:10 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem.; 
odc. (12); magazyn 
kulinarny

11:40 Inteligent w armii; 
komedia; USA (1994); 
reż.:Penny Marshall; 
wyk.:Danny De Vito, 
Gregory Hines, Stacey 
Dash

14:00 Familiada; odc. 2501; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 363 
ed. 5; teleturniej

15:20 XXI Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie - the best of

16:15 Słowo na niedzielę
16:20 Rodzinka.pl; odc. 240 

„Może by tak żetem?” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

16:55 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP; Polska 
(1982); reż.:Stanisław 
Bareja; wyk.:Roman 
Wilhelmi, Gustaw 
Lutkiewicz, Wojciech 
Pokora, Bronisław Pawlik, 
Kazimierz Kaczor, Bożena 
Dykiel, Bolesław Płotnicki, 
Jerzy Kryszak, Zdzisław 
Rychter, Ryszard Pietruski

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

odc. 185; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 185
19:35 Lajk!
20:05 Bitwa Tenorów na 

Róże;; cz. 1; koncert; 
reż.:Bolesław Pawica

21:05 Bitwa Tenorów na 
Róże;; cz. 2; koncert

22:10 Alex Cross; thriller; 
USA (2012); reż.:Rob 
Cohen; wyk.:Matthew Cox, 
Tyler Perry, Edward 
Burns, Jean Reno

24:00 Osaczony; thriller; 
USA, Niemcy (2005); 
reż.:Florent Emilio Siri; 
wyk.:Bruce Willis, Kevin 
Pollack, Jimmy Bennett

02:00 11 minut; Irlandia, 
Polska (2015); reż.:Jerzy 
Skolimowski; 
wyk.:Richard Dormer, 
Paulina Chapko, Wojciech 
Mecwaldowski

03:35 Doktor Foster; s.II; 
odc. 10 ; serial; Wielka 
Brytania (2016)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

8:20 Jeźdźcy smoków: Na 
końcu świata. odc. 35

8:50 Przygody Kota w 
butach; odc. 46

9:20 Przygody Kota w 
butach; odc. 47

9:50 Ewa gotuje; odc. 351
10:25 Koszmarny Karolek
12:25 Długo i szczęśliwie; 

Ojciec Danielle ożenił się z 
baronową i kilka dni 
później umarł. Od tej pory 
macocha traktowała 
dziewczynkę jak służącą. 
Kiedy 16-latka spotyka 
księcia, budzi się w niej 
nadzieja na lepsze życie.

14:55 Kabaret na żywo
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:20 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich; Pewnego dnia 
Halina czyta kolorowe 
pismo kobiece i 
spostrzega uderzające 
podobieństwo Ferdka do 
słynnego milionera 
Domenica Fellucciego. 
Powoduje to, że sąsiedzi 
stają się dla niego milsi.

20:10 Podróże Guliwera; 
Pracownik pocztowy 
Guliwer trafia na wyspę 
Liliputów. Szybko zjednuje 
sobie jej mieszkańców. 
Kiedy sprowadza 
niebezpieczeństwo na 
nowych przyjaciół, prędko 
musi znaleźć sposób, by 
naprawić błąd.

21:55 Szklana pułapka II; 
Policjant John McClane, 
oczekujący na przylot 
żony, uniemożliwia 
realizację planu 
zniszczenia terminalu 
lotniczego w 
Waszyngtonie, 
przygotowanego przez 
faszyzujących 
komandosów pułkownika 
Stuarta.

0:45 Paweł Pawlak - Daniel 
Skibiński

2:00 Ulice we krwi; Nowy 
Orlean, lato 2005 roku. 
Huragan Katrina dokonał 
w mieście ogromnych 
zniszczeń. Policjanci 
uczestniczący w akcji 
ratunkowej otrzymują 
rozkaz ochrony 
pozostawionego dobytku.

4:00 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

05:15 Uwaga! (5524) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
07:50 Jak Mikołaj (4/5) - 

program
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1117) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (711) - serial 
obyczajowy

12:50 MasterChef 7 (14) - 
program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
(2/13) - program

15:55 Program 
rozrywkowy  (3) - 
program

18:00 Kuchenne rewolucje 
16 (5/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7654) - 
informacje

19:25 Sport (7637) - 
informacje

19:35 Pogoda (7634) - 
informacje

19:44 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(32/138) - informacje 

19:45 Uwaga! (5525) - 
program

20:00 Oszukane - film 
obyczajowy 2013. 
Przypadkowe spotkanie 
dwóch bardzo podobnych 
do siebie nastolatek 
prowadzi je do odkrycia 
nieprawdopodobnej 
pomyłki sprzed lat. 
Historia sióstr 
podmienionych w jednym 
ze szpitali, nagłośniona 
przez media wzbudziła 
ogromne emocje. 
Wstrząsnęła życiem 
dwóch rodzin, które od 
tego momentu nie było już 
takie samo... 

22:05 Fokus - film 
sensacyjny, USA 2015

00:15 Mumia powraca - film 
przygodowy, USA 2001. 
Po kilku latach spokoju 
mumia egipskiego kapłana 
Imhotepa powraca, aby 
kolejny raz podjąć walkę 
o nieśmiertelność. Na 
ziemi pojawia się też inne, 
potężniejsze od niej źródło 
zła. Gdy te dwie siły stają 
do walki, kapitan Rick 
O’Connell (Brendan 
Fraser) znów wyrusza do 
Egiptu, aby ocalić swoją 
rodzinę i świat od grożącej 
im zagłady…

03:00 Uwaga! (5525) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(340/351) - program

05:45 Hotel Zacisze; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1979

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

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1992

08:30 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1993

09:05 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 23

09:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 24

10:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 60

11:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 61

12:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

13:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 63

14:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

15:05 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa; Polska 2017; 
odc. 1

16:00 Idealny facet; 
komedia, USA 2005. 
Nastoletnia Holly (Hilary 
Duff) ma dość ciągłych 
przeprowadzek 
związanych z kolejnymi 
niepowodzeniami 
sercowymi swojej mamy. 
Chcąc zniechęcić ją do 
kolejnego nieudanego 
związku, dziewczyna 
opracowuje perfekcyjny 
plan…

18:00 Śnięty Mikołaj; 
komedia, USA 1994

20:00 W pogoni za zemstą; 
akcja, USA 2011. 
Zamknięcie w więzieniu 
wywołuje zazwyczaj jeden 
z dwóch skutków na 
człowieka - albo go łamie, 
albo czyni go silniejszym. 
W przypadku kierowcy 
(Dwayne Johnson) 
potwierdziło się to 
drugie…

22:00 9 kompania; akcja, 
Finlandia, Rosja, Ukraina 
2005. Młodzi chłopcy z 
armii rosyjskiej zostają 
wysłani wprost w środek 
piekła Afganistanu…

00:50 Pirania; katastroficzny, 
USA 2010

02:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:55 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

06:10 Bulionerzy; odc. 28/75 
- Chleb powszedni

06:45 Ogniem i mieczem; 
odc. 1/4; serial TVP; 
Polska (2000)

07:45 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP; 
Polska (2000)

08:50 Komisariat; odc. 60 W 
obronie własnej; serial 
TVP

09:20 Komisariat; odc. 61 
Celebryta; serial TVP

09:50 Ranczo; s.VI; odc. 77 - 
Przywódce; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 226 „To nie jest dom 
schadzek” sezon 12; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 227 „Słońce 
Kalifornii” sezon 12; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 228 „Miłość potrafi 
zmienić” sezon 12; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Zmiennicy; odc. 15; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

18:30 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 57 - Zabójczy gaz; 
serial kryminalny TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 252 - Vistula Beach 
(Ojciec Mateusz XX, odc. 
1); serial kryminalny TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

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

23:15 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

00:05 Strażacy; s.I; odc. 
2/10; serial TVP

00:55 07 zgłoś się; odc. 
15/21 - Skok śmierci; 
serial TVP

02:20 Krew z krwi; odc. 8/8; 
serial TVP

03:25 Nowa; odc. 8; serial 
TVP

04:15 Rodzinka.pl; odc. 251 
sezon 13; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 252 
sezon 13; serial TVP

05:20 Bulionerzy; odc. 28/75

05:35 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn (2)

06:20 KabareTOP Story – 
„Sęk” - kabaret Dudek

06:45 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 65 Przemyśl; 
magazyn

07:20 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (8)

08:10 Koło fortuny; odc. 333 
ed. 5; teleturniej

08:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Andrzej 
Rosiewicz; /cz. 1-2/

09:40 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1)

10:45 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /4/ - 
Wesele; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

11:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Andrzej 
Rosiewicz; /cz. 1-2/

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Morskie grillowanie

13:05 Podróże z historią; 
s.V; odc. 47 Skarb 
polskich pól; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 10) - 
Rezydenci; reportaż

14:15 Postaw na milion; 
odc. 174; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /65/ - „Piejo 
kury piejo” - Grzegorz z 
Ciechowa

15:25 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (2); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight – Maciej 
Kurzajewski; program 
rozrywkowy

16:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /4/ - 
Wesele; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:50 Wielki Test o Polskich 
Kryminałach

19:20 Herbatka z kabaretem 
(9); program rozrywkowy

20:05 Herbatka z kabaretem 
(3); program rozrywkowy

20:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz; program 
rozrywkowy

21:55 Big Music Quiz (24); 
teleturniej muzyczny

22:55 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 10) - 
Rezydenci; reportaż

23:30 Koło fortuny; odc. 332 
ed. 5; teleturniej

00:10 KabareTOP Story – 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

00:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (1-3)

03:30 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (2)

05:40 Ukryta prawda (417) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (101/180) - 

serial obyczajowy
09:30 Brzydula (102/180) - 

serial obyczajowy
10:05 Brzydula (103/180) - 

serial obyczajowy
10:40 Brzydula (104/180) - 

serial obyczajowy
11:15 Brzydula (105/180) - 

serial obyczajowy
11:50 Zabójcza broń (5/18) - 

serial, USA. Trwają 
poszukiwania byłego 
żołnierza, który jest 
podejrzany o popełnienie 
przestępstwa. Ze względu 
na znajomość 
podejrzanego i Riggsa 
oraz w obawie o dalsze 
losy śledztwa Martin 
postanawia zwierzyć się 
swojemu policyjnemu 
partnerowi.

12:50 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. 
Starszy brat Sorena, 
Kludd, szydzi sobie z jego 
marzeń. Wszystko zmienia 
się, kiedy obaj wypadają z 
domku na drzewie prosto 
w łapy wrogów, których 
do tej pory znali tylko z 
opowiadań. Jedyną 
nadzieją na ocalenie 
królestwa sów jest 
odnalezienia Wielkiego 
Drzewa, domu 
legendarnych Strażników 
Ga’Hoole.

14:50 Dobry piesek - film 
rodzinny, USA 2003. 

16:40 Sknerus - komedia, 
USA 1994

19:00 Evan wszechmogący - 
komedia, USA 2007

21:05 Złodziejka tożsamości 
- komedia, USA 2013. 
Sandy (Jason Bateman) 
wyrusza w pościg za 
oszustką, która skradła 
jego tożsamość. W ciągu 
tygodnia musi dotrzeć do 
nieznajomej, w 
przeciwnym razie jego 
życie legnie w gruzach.

23:25 Zamiana ciał - 
komedia, USA 2011

01:50 Moc Magii (340/355) - 
program 

04:00 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Mariola Gołota.

05:55 Eksperci domowego 
budżetu 5 (7/8) - program 
dokumentalny

07:15 Misja ratunkowa 2 
(5/10) - program 
rozrywkowy

08:00 Ostre cięcie 6 (10/12) 
- program

08:45 Co nas truje (6/12) - 
program lifestylowy

09:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (8/12) - 
program lifestylowy

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

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

12:00 Zanim Cię zobaczę 
(7/8) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (6/8) - reality 
show

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

14:30 W czym do ślubu 4 
(3/12) - reality show

15:00 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 15 
(12/22) - magazyn

16:15 Pani Gadżet 15 
(11/22) - magazyn

16:45 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

17:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program lifestylowy

18:15 10/10 (8/10) - program
18:45 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 4 (12) - 
program lifestylowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 3 (9) - program

20:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program

20:45 program rozrywkowy
21:15 Barbie – historia 

najsłynniejszej lalki 
świata - dokument

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

22:45 Rosyjski Projekt Lady 
2 

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

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

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

02:30 Najsztub słucha - 
Anna Czartoryska-
Niemczycka (3/5) - talk 
show

03:00 Najsztub słucha - 
Magdalena Mielcarz (4/5) 
- talk show

03:30 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
ME: 1/2F - 2

07:45 Hokej na lodzie - 
NHL(36): Pittsburgh 
Penguins - Boston Bruins 

09:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Titisee - Neustadt - 
Podsumowanie 

10:25 Orły sportu; odc. 9; 
reportaż

11:00 Stan futbolu; magazyn
11:55 Pływanie - 

Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - dz. 5 

14:15 Biegi narciarskie - PŚ, 
Davos - sprint K i M - 
finały 

15:30 Skoki Narciarskie - PŚ 
(studio) 

16:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Engelberg - konkurs 
indywidualny 

18:25 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 1/4

19:30 Kolarstwo torowe - PŚ 
(4), Londyn - Dzień 1 

22:15 Sportowy Wieczór
22:55 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/4 
(1): - CD Guadalajara 

01:00 Esport - Blast Pro 
Series, Lizbona 2018 - dz. 
2; relacja

03:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Heerenveen - dz. 1 

04:50 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata; odc. 11
7:05 Jeźdźcy smoków: Na 

końcu świata; odc. 14
7:35 Jeźdźcy smoków: Na 

końcu świata; odc. 15
8:05 Flintstonowie; odc. 4
8:35 Flintstonowie; odc. 5
9:05 Dzielna Mysz
9:30 Tom i Jerry; odc. 4
10:55 Policjantki i 

policjanci; odc. 435
11:55 Policjantki i 

policjanci; odc. 436
12:55 Policjantki i 

policjanci; odc. 437
13:55 STOP Drogówka; odc. 

183
14:55 Eko-jaja
17:00 Policjantki i 

policjanci; odc. 438
18:00 Policjantki i 

policjanci; Mężczyzna 
budzi się w ogołoconym 
przez złodziei mieszkaniu. 
Okazuje się, że 
poprzedniego dnia wpuścił 
akwizytora perfum i po 
powąchaniu próbek stracił 
przytomność. odc. 439

19:00 Galileo; Autorzy 
przedstawiają historię 
powstania sukni, 
sprawdzają wiarygodność 
hollywoodzkich trików z 
bronią palną oraz 
zastanawiają się, czy 
można bez pieniędzy 
przetrwać w dużym 
mieście. odc. 724

20:00 Gwiazdy kabaretu; 
odc. 4

21:00 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. odc. 
215

22:05 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. odc. 216

23:05 Przeznaczenie; 
Historia życia agenta 
wysłanego w serię 
trudnych podróży w 
czasie, które mają 
zapewnić mu kontynuację 
kariery stróża prawa. 
Podczas ostatniego 
zadania agent musi 
zwerbować młodszego 
siebie.

1:05 STOP Drogówka; odc. 
183

2:05 Polityka na ostro
3:00 Disco Polo Life; odc. 

910
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 15 
grudnia; felieton

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Portugalia. 
Skarb Półwyspu 
Iberyjskiego; serial 
dokum.; Francja (2008)

08:00 Dziedzictwo regionów 
– Ząbki. Złote gody czyli 
50 lat minęło; cykl report.

08:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 16

08:50 Janosik; odc. 8/13 - 
Dobra cena; serial TVP

09:50 Okrasa łamie przepisy 
– Lekko i dietetycznie z 
królikiem; magazyn 
kulinarny

10:30 Dawne światy; odc. 
5/8; serial dokumentalny; 
Francja (2007)

11:30 Krajobrazy Dzikiego 
Zachodu; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

12:45 Wielkie widowiska 
natury.; cz. 2. Wielka 
wędrówka łososi; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

13:45 Szerokie tory. Bajkał; 
reportaż

14:20 Podróże z historią; 
s.II; odc. 16 Smak 
Torunia; cykl dokum.

14:50 Bliżej niedźwiedzi; cz. 
2; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

15:50 Spór o historię – 
Polski sen o koloniach; 
debata

16:25 13 pierwszych dni - 15 
grudnia 1981; cykl dok.

16:40 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

17:30 Marzyciele – Rabin 
Krakowa, chwilowo w 
Warszawie; program 
publicystyczny

18:00 Zmiennicy; odc. 1/15 - 
Ceny umowne; serial TVP; 
Polska (1986)

19:05 W szumie gwiazd 
jestem; film dokum.; 
Polska (2018)

20:20 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Inteligentna 
bomba. odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:25 Rodzina Połanieckich; 
odc. 5/7; serial TVP

23:00 Rodzina Niepodległej 
Niepodległa

00:05 Ocenzurowane taśmy; 
film dokumentalny; 
Niemcy, Izrael (2015)

01:40 Radio Wolności – Tu 
Rozgłośnia Polska Radia 
Wolna Europa. Opowieść 
w pięciu odsłonach,;; cz. 
3; film dokumentalny; 
Polska (2013)

02:10 Sprawa Gorgonowej; 
dramat; Polska (1977)

6:00 Puchar Świata w 
Hochfilzen; Zawodniczki 
wezmą udział w biegu 
pościgowym na dziesięć 
kilometrów. Polscy kibice 
mają nadzieję na dobry 
występ Weroniki 
Nowakowskiej-Ziemniak, 
Moniki Hojnisz i 
koleżanek.

8:10 Liga Siatkówki Kobiet
10:20 Puchar Świata w 

Hochfilzen; Zawodniczki 
wezmą udział w biegu 
pościgowym na dziesięć 
kilometrów. Polscy kibice 
mają nadzieję na dobry 
występ Weroniki 
Nowakowskiej-Ziemniak, 
Moniki Hojnisz i 
koleżanek.

12:30 MKS Dąbrowa 
Górnicza - Anwil 
Włocławek

14:45 PlusLiga
17:30 PlusLiga
20:00 Paweł Pawlak - Daniel 

Skibiński
1:00 Gala boksu 

zawodowego; Widzowie 
obejrzą relację z gali boksu 
zawodowego. Boks 
stanowi wiodącą 
dyscyplinę prezentowaną 
w kanałach sportowych 
telewizji Polsat.

4:00 UFC on Fox 31 w 
Milwaukee

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

POLSAT SPORT
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04:45 Galeria; odc. 172; 
serial obyczajowy TVP

05:05 Galeria; odc. 173; 
serial obyczajowy TVP

05:35 Klan; telenowela TVP
06:00 Klan; telenowela TVP
06:25 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka

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

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

odc. 6; magazyn
09:00 Ziarno – Czekoladowa 

łaska; magazyn
09:35 Weterynarze z sercem
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 101 Łomża; 
magazyn

10:30 Leśniczówka; odc. 65
11:00 Leśniczówka; odc. 66
11:25 Leśniczówka; odc. 67
11:55 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan 

(2018)
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:40 Wigilijne dzieło
13:05 BBC w Jedynce – 

Dziki Meksyk;; cz. 3. 
Gorąca Północ; Wielka 
Brytania (2017); 
reż.:Victoria Bromley

14:05 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Engelberg - konkurs 
indywidualny (studio) 

14:15 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Engelberg - konkurs 
indywidualny

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 The Wall. Wygraj 

marzenia; /49/; teleturniej
18:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3960; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka; odc. 81 

Nie chodzi o mnie; serial 
TVP

21:15 Zakochana Jedynka – 
W. E. Królewski romans; 
film obyczajowy; USA, 
Wielka Brytania (2011); 
reż.: Madonna; wyk.:Abbie 
Cornish, Andrea 
Roseborough, James 
d’Arcy

23:20 Zatańcz ze mną; 
komedia; USA (2004)

01:15 Jaka to melodia?; 
odc. 3960; teleturniej 
muzyczny

02:10 Sunset Park: Gra o 
wszystko; USA (2016); 
reż.:Jason Sarrey; 
wyk.:Michael Trevino, 
Sam Douglas, Robert 
Miano

05:10 Słowo na niedzielę
05:20 Barwy szczęścia; odc. 

1961; serial TVP
05:55 Barwy szczęścia; odc. 

1962; serial TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc. 

1963; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda Flesz

10:40 Pogoda Flesz 
niedziela

10:45 Rodzinne oglądanie – 
Wielka wyprawa żenety; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2016)

11:50 Gwiazdy w południe – 
Kleopatra; cz.1; film 
historyczny; Szwajcaria, 
Wielka Brytania, USA 
(1963)

14:00 Familiada; odc. 2502; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 364 
ed. 5; teleturniej

15:10 Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Pogoda na suma (2); 
widowisko

16:15 Złoty środek; komedia; 
Polska (2008); reż.:Olaf 
Lubaszenko; wyk.:Anna 
Przybylska, Szymon 
Bobrowski, Cezary Pazura, 
Edward Linde - 
Lubaszenko, Robert 
Gonera, Paweł Wilczak, 
Tamara Arciuch, Maria 
Pakulnis, Krzysztof 
Kowalewski, Edyta 
Olszówka

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe; odc. 

724; serial TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 240 

„Może by tak żetem?” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

20:05 Osaczony; thriller; 
USA, Niemcy (2005); 
reż.:Florent Emilio Siri; 
wyk.:Bruce Willis, Kevin 
Pollack, Jimmy Bennett

22:05 Kino bez granic – 
Wilczy totem; film 
fabularny; Francja, Chiny 
(2015); reż.:Jean-Jacques 
Annaud; wyk.:Feng 
Shaofeng, Shawn Dou, 
Ankhnyam Ragchaa, Yin 
Zhusheng

00:15 Barany. Islandzka 
opowieść; 
komediodramat; Islandia 
(2015); reż.:Grimur 
Hakonarson; 
wyk.:Sigurdur 
Sigurjonsson, Theodor 
Juliusson, Charlotte 
Boving, Gunnar Jonsson

01:55 Klucz salamandry; film 
przygodowy; Rosja, USA 
(2010); reż.:Aleksandr 
Jakimczuk, Jelena 
Kowalewa

03:50 Film fabularny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

8:45 Jeźdźcy smoków: Na 
końcu świata; 

9:15 Bambi II; 
10:50 Zebra z klasą; Zebra 

Pasio, która od 
dzieciństwa wiodła życie 
pełne przygód, nie należy 
do postaci przeciętnych. 
Uważa się za rasowego 
konia wyścigowego i żyje 
w oczekiwaniu na wielką 
szansę - wyścig ogierów.

12:55 Podróże Guliwera; 
Pracownik pocztowy 
Guliwer trafia na wyspę 
Liliputów. Szybko zjednuje 
sobie jej mieszkańców. 
Kiedy sprowadza 
niebezpieczeństwo na 
nowych przyjaciół, prędko 
musi znaleźć sposób, by 
naprawić błąd.

14:50 Skarb narodów; 
Opanowany obsesją 
poszukiwacz skarbów Ben 
Gates stara się 
rozszyfrować stare 
wskazówki, które mogą 
zaprowadzić go do 
legendarnego skarbu 
templariuszy.

17:35 Nasz nowy dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie
20:05 Mister Supranational 

2018
23:05 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.. odc. 25

0:05 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. odc. 
26

1:05 Skazani na Shawshank; 
Bankier Andy Dufresne 
został niesłusznie 
oskarżony o zabójstwo 
żony i jej kochanka. 
Skazany na bezterminowy 
pobyt w ciężkim więzieniu 
Shawshank Andy 
przeżywa dzięki pomocy 
czarnoskórego 
współwięźnia.

4:05 Tajemnice losu; 
Program interaktywny, w 
którym udział biorą znane 
wróżki. Na podstawie kart 
tarota albo numerologii 
wróżki udzielają porad 
widzom

4:55 Disco gramy!
5.40 Telezakupy TV Okazje

05:20 Uwaga! (5525) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1118) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje 3 

(1/8) - program
12:00 Co za tydzień (880) - 

magazyn
12:30 Drzewo marzeń 2 

(2/9) - program
13:30 Wracajcie skąd 

przyszliście (2/4) - 
program

14:30 Samoloty II - komedia, 
USA 2014

16:15 Szlachetna paczka - 
relacja (1/3) - program

16:25 Gwiezdny pył - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2007. Pewien 
chłopak obiecał 
dziewczynie, w której się 
zakochał, gwiazdkę z 
nieba. I kiedy gwiazda 
spadła na ziemię, wyruszył 
na poszukiwania. Nie 
wiedział tylko, że na ziemi, 
w magicznej krainie, 
gwiazda będzie piękną 
dziewczyną… 

18:55 Szlachetna paczka - 
relacja (2/3) - program

19:00 Fakty (7655) - 
informacje

19:25 Sport (7638) - 
informacje

19:35 Pogoda (7635) - 
informacje

19:44 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(33/138) - informacje 

19:45 Uwaga! (5526) - 
program

20:00 Tu się gotuje! 3 (1/10) 
- magazyn

20:05 Szlachetna paczka - 
Gala (3) - program

21:35 Mumia powraca - film 
przygodowy, USA 2001. 
Po kilku latach spokoju 
mumia egipskiego kapłana 
Imhotepa powraca, aby 
kolejny raz podjąć walkę o 
nieśmiertelność. Na ziemi 
pojawia się też inne, 
potężniejsze od niej źródło 
zła. Gdy te dwie siły stają 
do walki, kapitan Rick 
O’Connell (Brendan 
Fraser) znów wyrusza do 
Egiptu, aby ocalić swoją 
rodzinę i świat od grożącej 
im zagłady…

00:10 Godzilla - film 
przygodowy, USA/
Japonia 2014. Budzące 
respekt radioaktywne 
monstrum wyłania się z 
głębin, by przywrócić 
światu równowagę, gdy 
ludzie okazują się 
bezbronni…

02:35 MasterChef 7 (1/14) - 
program rozrywkowy

04:10 Moc Magii(TVN noc) 
(341/351) - program

06:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 19

06:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 20

07:50 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 21

08:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2011

09:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2011

10:45 Gdzie jest gwiazdka?; 
familijny, Norwegia 2012       

12:10 Siedmiu zaklętych 
braci; familijny, Słowacja 
2014

14:15 Idealny facet; 
komedia, USA 2005

16:30 Królewskie święta; 
komedia, USA 2014. Świat 
Emily, prostej dziewczyny 
z Filadelfii, staje do góry 
nogami, gdy okazuje się, 
że jej chłopak jest 
dziedzicem tronu 
niewielkiego kraju w 
Europie. Co więcej, 
zaplanował już wycieczkę 
w rodzinne strony…

18:20 Wesołych Świąt; 
komedia, USA 2006. 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…

20:00 Król Artur; 
przygodowy, Irlandia, 
USA, Wielka Brytania 
2004. Opowieść o losach 
siedmiu zasłużonych 
rycerzy Okrągłego Stołu z 
Arturem na czele, którzy 
po 15 latach służby 
pragną opuścić Wielką 
Brytanię i wrócić do 
Rzymu. Teraz, wszyscy 
mają otrzymać obiecaną 
wolność. Wkrótce jednak 
biskup Germanius każe im 
wykonać jeszcze jedną 
misję…

22:40 Patrol; akcja, USA 
2006

01:20 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2016

02:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:55 Bulionerzy; odc. 29/75 
- Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

06:30 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

07:45 Zmiennicy; odc. 15; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

08:55 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

09:50 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

10:50 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

12:20 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

12:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

17:25 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP

18:30 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP; Polska 
(2008)

19:15 Na sygnale; odc. 209; 
serial fabularyzowany TVP

19:45 Na sygnale; odc. 210; 
serial fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 94; serial TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.VII; 
odc. 95; serial TVP

22:05 Ranczo; s.VII; odc. 85; 
serial obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; s.VII; odc. 86; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Korona królów; odc. 
79; telenowela TVP

00:25 Korona królów; odc. 
80; telenowela TVP

00:55 Korona królów; odc. 
81; telenowela TVP

01:35 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 15; serial TVP

02:30 Ratownicy; odc. 9/13; 
serial TVP

03:30 Glina; odc. 8/25; serial 
kryminalny TVP

04:40 Komisariat; odc. 49 
Tancerka; serial TVP

05:10 Komisariat; odc. 50 
Usterka; serial TVP

05:25 Rozrywka Retro – 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”;; 
cz. 2

06:20 KabareTOP Story – 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 66 Golub - 
Dobrzyń; magazyn

07:10 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (9); 
widowisko rozrywkowe

08:05 Koło fortuny; odc. 334 
ed. 5; teleturniej

08:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Lora Szafran; 
/cz. 1-2/; reportaż

09:35 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (2)

10:40 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /5/ - 
Przetańczmy całą noc; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Lora Szafran; 
/cz. 1-2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– W neolitycznym garnku

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 52 Polskie cuda 
natury; cykl dokumentalny

13:35 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 1) - Maczo 
w zwierzęcej skórze; 
reportaż

14:15 Big Music Quiz (24); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /66/ - „Talerzyk” 
- Raz Dwa Trzy

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (3); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight – Andrzej 
Piaseczny

16:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /5/; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:50 La La Poland; odc. 
(5); program rozrywkowy

18:35 Tylko jeden skecz – 
„Jasnowidz” - Kabaret 
Ani Mru Mru; /5/

19:00 Wielki Test o 
Internecie

20:30 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

21:30 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

22:35 Ludzik, czyli One Man 
Show (5)

23:05 Koło fortuny; odc. 333 
ed. 5; teleturniej

23:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 4 Mazurska Noc 
Kabaretowa - Moja droga 
ja cię kocham; cz. 1-3; 
widowisko rozrywkowe

02:55 Rozrywka Retro – 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”;; 
cz. 2

05:45 Ukryta prawda (418) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (106/180) - 

serial obyczajowy
09:30 Brzydula (107/180) - 

serial obyczajowy
10:05 Brzydula (108/180) - 

serial obyczajowy
10:40 Brzydula (109/180) - 

serial obyczajowy
11:15 Brzydula (110/180) - 

serial obyczajowy
11:50 Zabójcza broń (6/18) - 

serial, USA
12:50 Zabójcza broń (7/18) - 

serial, USA
13:50 Rok bez Mikołaja - 

komedia, USA 2006. 
Święty Mikołaj (John 
Goodman) twierdzi, że 
współczesne dzieci 
przestały w niego wierzyć. 
Sfrustrowany postępującą 
komercjalizacją świąt 
Bożego Narodzenia 
postanawia, że w tym roku 
nikt nie otrzyma od niego 
prezentu…

15:45 Zbuntowana 
księżniczka - komedia, 
Francja/USA/Wielka 
Brytania 2008

17:55 Evan wszechmogący - 
komedia, USA 2007. Evan 
Baxter został właśnie 
wybrany do kongresu i 
wraz z rodziną 
przeprowadza się do 
nowego domu w pobliżu 
Waszyngtonu. Problemy 
zaczynają się, gdy 
Evanowi objawia się Bóg i 
każe mu zbudować 
Arkę…

20:00 Niepamięć - film S-F, 
USA 2013. W dalekiej 
przyszłości dokonuje się 
niezwykły postęp. Jeden 
mężczyzna będzie musiał 
zmierzyć się z 
przeszłością, by w 
konsekwencji stoczyć 
bitwę o ocalenie ludzkości.

22:40 Złodziejka tożsamości 
- komedia, USA 2013. 
Sandy (Jason Bateman) 
wyrusza w pościg za 
oszustką, która skradła 
jego tożsamość. W ciągu 
tygodnia musi dotrzeć do 
nieznajomej, w 
przeciwnym razie jego 
życie legnie w gruzach.

01:00 Sposób na 
morderstwo 2 (11/15) - 
serial, USA. Wśród 
pupilków Annalise panuje 
napięta sytuacja, bo każdy 
mierzy się z własnymi 
problemami i stara się 
powrócić do normalności. 
Po tym jak akcja przenosi 
się w przeszłość, na jaw 
wychodzą nowe szczegóły 
dotyczące przeszłości 
Annalise. 

02:00 Moc Magii (341/355) - 
program 

04:10 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show.

05:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (3/7) - program 
rozrywkowy

07:00 program rozrywkowy
08:00 Apetyt na miłość 3 

(3/12) - program 
rozrywkowy

09:00 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler (9) - program

09:30 Tu jest pięknie (6/8) - 
program

10:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

11:30 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

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

14:20 10/10 (9/10) - program
14:55 Eks-tra zmiana (3/8) - 

program lifestylowy
15:55 Zaskocz mnie! 2 

(2/10) - program 
rozrywkowy

16:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (4/12) - 
program

17:30 Sablewskiej sposób 
na... (7/10) - program

18:05 Sablewskiej sposób 
na... (8/10) - program

18:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (10/12) - 
program lifestylowy

19:25 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

20:10 Pani Gadżet 15 
(11/22) - magazyn

20:45 Pani Gadżet 15 
(12/22) - magazyn

21:15 Apetyt na miłość 5 
(2/12) - program 
rozrywkowy

22:15 Zanim Cię zobaczę (8) 
- program rozrywkowy

23:15 Zanim Cię zobaczę 
EXTRA - program 
rozrywkowy

23:50 Miłość i seks w 
Indiach 

01:10 Gwiazdy prywatnie 
(5/8) - program 
lifestylowy

01:40 Bajeczne życie 
milionerów 2 (8/10) - 
program rozrywkowy

02:10 Najsztub słucha - 
Anna Wendzikowska (2/5) 
- talk show

02:40 Najsztub słucha - 
Maria Rotkiel (5) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Sebastian Karpiel-Bułecka 
(5/6) - talk show

03:40 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 3 
(13/16) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

06:00 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/4 

08:05 Kapitan Tsubasa; odc. 

135-136; serial 

animowany; Japonia 

(2018)

09:00 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Engelberg - konkurs 

indywidualny 

10:55 Pływanie - 

Mistrzostwa Świata basen 

25m, Hangzhou - dz. 6 

13:50 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Engelberg - konkurs 

indywidualny (studio) 

14:15 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Engelberg - konkurs 

indywidualny 

17:15 Piłka ręczna kobiet - 

ME: FINAŁ 

20:05 Kolarstwo torowe - PŚ 

(4), Londyn - Dzień 2 

22:00 Sportowy Wieczór

22:45 Piłka ręczna kobiet - 

ME: 3 miejsce 

00:20 Łyżwiarstwo szybkie - 

PŚ - Heerenveen - dz. 2 

02:00 Pływanie - 

Mistrzostwa Świata basen 

25m, Hangzhou - dz. 6 

03:05 Kolarstwo torowe - PŚ 

(4), Londyn - Dzień 2 

05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Galileo; odc. 722
7:05 Jeźdźcy smoków: Na 

końcu świata; odc. 16
7:35 Jeźdźcy smoków: Na 

końcu świata; odc. 17
8:00 Królowa śniegu; odc. 

12
9:50 Galileo; odc. 723
10:50 Galileo; odc. 724
11:55 Zaginiony świat: Park 

Jurajski
14:40 Bajkowe Boże 

Narodzenie; Młoda 
kobieta i dwoje 
siostrzeńców jadą na 
święta do Europy, 
korzystając z zaproszenia 
bogatego krewnego dzieci. 
Pobyt na zamku zmienia 
nie tylko ich życie, ale 
również zgorzkniałego 
księcia.

16:35 Smok: historia 
Bruce’a Lee; Urodzony w 
1940 r. w San Francisco 
Bruce Lee spędza 
dzieciństwo w 
Hongkongu. W wieku 14 
lat popada w konflikt z 
synem lokalnego 
gangstera. Od tej pory 
zaczyna systematycznie 
trenować kung-fu.

19:00 Galileo; odc. 725
20:00 Nożownik; 

Emerytowany trener 
wojskowy ściga w lasach 
Oregonu byłego ucznia, 
niebezpiecznego, 
uzależnionego od zabijania 
żołnierza amerykańskich 
oddziałów specjalnych. 
Łączy ich tajemnica z 
przeszłości.

22:00 Oko za oko; Komornik 
zajmuje apartament 
Konstantego. Anna 
odkrywa, że jej nowy szef, 
syn Marii, od kilku lat ma 
problem z hazardem i 
związał się z mafią. 
Prokurator bada sprawę 
zabójstwa 22-letniego 
Rafała. odc. 9

23:00 Oko za oko; Iza 
odkrywa, że Adrian 
pracuje w pobliżu miejsca, 
gdzie zniknęła Sylwia. 
Konstanty podsłuchuje w 
kancelarii rozmowę 
nowego szefa z 
biznesmenami, którzy 
planują oszustwo. odc. 10

0:00 Tuż przed tragedią; 
Profesor Tetsuya Fujita z 
zespołem naukowców 
bada kulisy największej 
burzy XX w., która miała 
miejsce w 1974 r. odc. 11

1:00 Tuż przed tragedią; odc. 
12

2:05 Polityka na ostro
3:00 Disco Polo Life
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 16 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Liban. 
Ulubieniec Bliskiego 
Wschodu; serial dokum.; 
Francja (2008)

08:05 Świat Józefa; film 
dokum.; Polska (2008)

09:10 Janosik; odc. 9/13 - 
Pobór; serial TVP

10:00 Okrasa łamie przepisy 
– Konkurs na najlepsze 
piersi; magazyn kulinarny

10:35 Transsyberyjska 
wyprawa Joanny Lumley; 
odc. 1/3; esej dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

11:50 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:50 Lodowa planeta; cz. 5. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

13:50 Archiwum zimnej 
wojny – Stan wojenny

14:30 Serce matki; dramat; 
Polska (1938)

16:05 Wielka Gra; teleturniej
17:00 13 pierwszych dni – 

16 grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

17:15 Wojownicy czasu – 
Dębe Wielkie czyli 
zmarnowane zwycięstwo; 
cykl report.; Polska (2016)

17:50 Zmiennicy; odc. 2/15 - 
Ostatni kurs; serial TVP

19:00 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

20:00 Pearl Harbor – 
Oskarżeni 1/2; film 
dokum.; Wielka Brytania 
(2016)

21:00 Śmierć jak kromka 
chleba; dramat; Polska 
(1994); reż.:Kazimierz 
Kutz; wyk.:Janusz Gajos, 
Jerzy Trela, Jerzy 
Radziwiłowicz, Mariusz 
Benoit, Roman 
Gancarczyk, Jan Peszek, 
Ryszard Jasiński, 
Przemysław Branny, 
Szymon Kuśmider, Anna 
Dymna

23:10 Wielki Test o 
Wyspiańskim; Polska 
(2017)

00:55 Tu stoję... ; dramat; 
Polska, Francja (1994); 
reż.:Michał Dudziewicz, 
Grażyna Szymańska; 
wyk.:Lech Łotocki, 
Marzena Trybała, Leon 
Niemczyk, Ireneusz Czop, 
Marta Dudziewicz, Andrzej 
Precigs

02:15 Klerycy w 
komunistycznej armii; 
film dokumentalny; Polska 
(2017)

03:15 Memento grudniowe; 
film dokumentalny; Polska 
(1981)

04:00 wojsko – polskie.pl; 
odc. 39; reportaż

6:00 PlusLiga
8:30 PlusLiga
11:00 Cafe Futbol; Mateusz 

Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.

12:30 Energa Basket Liga
14:45 PlusLiga
17:30 PlusLiga
20:30 PlusLiga
23:00 Paweł Pawlak - Daniel 

Skibiński
1:00 Philip De Fries - Karol 

Bedorf
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 387; 

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

79; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3959; 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. 107 

- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 29 - Sekret; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
9/110; teleturniej

11:30 Korona królów – taka 
historia..; odc. 14; 
telenowela historyczna 
TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy -  

Narodowa Wystawa 
Rolnicza w Poznaniu

12:50 BBC w Jedynce –  
Dziki Meksyk; cz. 3. 
Gorąca Północ; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Elif; s.II; odc. 388; 
serial; Turcja (2014)

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

przepisy; magazyn 
kulinarny

16:05 Wieczna miłość; odc. 
80; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3961; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3395; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
143; telenowela TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
10/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 68
21:00 Teatr Telewizji – 

Chłopcy; spektakl 
teatralny

22:30 Dekalog – Dziesięć; 
film TVP

23:40 Eugeniusz 
Kwiatkowski.

00:45 W. E. Królewski 
romans (W. E.); film 
obyczajowy; USA, Wielka 
Brytania (2011)

02:55 Pupil za 100 000 
dolarów; film dokum.; 
Wielka Brytania (2014)

03:50 Notacje – Franceska 
Michalska. Spotkałam 
dobrego człowieka; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 93 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 178 
„Seks i cała reszta”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (242)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

75 „Przelotne miłostki”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1963; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 96 
ed. 3; teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; 
odc. 177; teleturniej

15:05 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 365 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2435; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 76; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

222 „Ale nam tu dobrze” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 10; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1963; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1964; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 69; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1407; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1140

21:55 Modliszka; odc. 3/3; 
thriller; Francja (2017)

24:00 Trzeci oficer; odc. 
10/13 - Teoria spisku; 
serial sensacyjny TVP

00:55 W ciemności; dramat; 
Polska, Kanada, Niemcy 
(2011); reż.:Agnieszka 
Holland; wyk.:Robert 
Więckiewicz, Kinga Preis, 
Agnieszka Grochowska, 
Julia Kijowska, Marcin 
Bosak, Benno Fuermann, 
Piotr Głowacki, Andrzej 
Masztalerz, Krzysztof 
Skonieczny, Weronika 
Rosati

03:25 Nine – Dziewięć; 
musical; USA (2009)

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?. odc. 

799
12:00 Gliniarze; odc. 80
13:00 Trudne sprawy; odc. 

746
14:00 Pierwsza miłość; odc. 

2783
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112;  odc. 

135
17:00 Gliniarze; odc. 65
18:00 Pierwsza miłość; 

Marysia pojawia się w 
pracy. W szpitalu zastaje 
nowe porządki. 
Nieprzychylny kobiecie 
Lipiński jest dyrektorem. 
„Mikser” wciela się w rolę 
męża pani Leokadii. odc. 
2784

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

Kiepskich; Pewnego dnia 
prezes Kozłowski 
proponuje Ferdkowi, aby 
utworzył osiedlową 
drużynę piłkarską i stał się 
trenerem reprezentacji. 
Oferuje duże dotacje na 
szczytny cel. Ferdek 
przyjmuje propozycję. odc. 
344

20:05 Skazani na 
Shawshank; Bankier Andy 
Dufresne został 
niesłusznie oskarżony o 
zabójstwo żony i jej 
kochanka. Skazany na 
bezterminowy pobyt w 
ciężkim więzieniu 
Shawshank Andy 
przeżywa dzięki pomocy 
czarnoskórego 
współwięźnia.

23:10 Uciekający pociąg; 
Manny, recydywista, 
ucieka z więzienia z 
młodszym kolegą 
Buckiem. Przejmują 
kontrolę nad pociągiem 
pędzącym przez pustkowia 
Alaski. Wkrótce Buck 
odkrywa, że pojazd ma 
uszkodzone hamulce.

1:40 Bank; Agent Interpolu 
wraz z asystentką 
prokuratora generalnego 
starają się zdobyć dowody 
świadczące o przestępczej 
działalności władz jednego 
z najpotężniejszych 
banków na świecie.

4:20 Kabaret
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:50 Uwaga! (5526) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (23/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(23/47) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2352) - magazyn

11:00 Tu się gotuje! 3 (1/10) 
- magazyn

11:05 Ukryta prawda (619) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (461) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (361) - 
program

14:00 19 + (285) - program
14:30 19 + (286) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (362) - 
program

17:00 Szpital (462) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (620) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7656) - 
informacje

19:35 Sport (7639) - 
informacje

19:45 Pogoda (7636) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(34/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5527) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Ciasto marchewkowe z 
bakaliami (29/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2798) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (120) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 6 
(3/10) - reality show

22:35 Mój biegun - film 
obyczajowy 2013. 
Prawdziwa historia Jaśka 
Meli, najmłodszego w 
historii zdobywcy dwóch 
biegunów, a zarazem 
pierwszej 
niepełnosprawnej osoby, 
która dokonała takiego 
wyczynu. Zanim jednak do 
tego doszło, jego rodzina 
musiała poradzić sobie z 
serią tragicznych 
wydarzeń. Śmierć 
młodszego syna, a po 
kliku latach – ciężki 
wypadek nastoletniego 
Jaśka…

00:20 Co za tydzień (880) - 
magazyn

00:55 Uprowadzona (5/10) - 
serial, Francja/USA

01:55 Uwaga! (5527) - 
program

02:20 Moc Magii(TVN noc) 
(342/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 114

07:55 Najlepsza kuchnia!;  
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 64

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. 18

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 19

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 122

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. 64

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 65

20:00 W klatce; akcja, USA 
2010. Szanowany gliniarz 
- Danny - zostaje 
niesprawiedliwie skazany. 
W więzieniu musi 
dostosować się do 
panujących tam 
warunków. Zmuszony jest 
wziąć udział w 
organizowanych przez 
współwięźniów 
podziemnych walkach. Z 
pomocą byłego mistrza 
mieszanych sztuk walki - 
Irvinga - Danny 
opracowuje plan 
przywrócenia 
sprawiedliwości i 
oczyszczenia swojego 
dobrego imienia.

22:00 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004

23:50 Rollerball; akcja, USA 
2002

01:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:35 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010. odc. 4

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 30; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 3/15 - 
Dziewczyna do bicia; serial 
TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
948; serial TVP

09:40 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 252 - Vistula Beach; 
serial kryminalny TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 233 „Przeszłości nie 
zmienisz” sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 „Słona zupa” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:40 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 96 - Wybory serca; 
serial kryminalny TVP; 
reż.:Wojciech Nowak; 
wyk.:Artur Żmijewski, 
Piotr Polk, Michał Piela, 
Artur Pontek, Kinga Preis, 
Łukasz Lewandowski, 
Sławomir Orzechowski, 
Piotr Kozłowski, Rafał 
Cieszyński, Tamara 
Arciuch

14:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 97; serial TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
191 - Nowy mały człowiek

16:15 Na sygnale; odc. 171; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 85; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 86; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 98; serial TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 58; serial TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 87; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 88; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 99; serial TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
724; serial TVP

00:55 Krew z krwi; odc. 8/8; 
serial TVP

02:00 Krew z krwi 2; odc. 
1/10; serial TVP

02:55 Zmiennicy; odc. 3/15; 
serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
948; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 233; serial 
komediowy TVP

06:20 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Obiad w jednym 
termosie; magazyn 
kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(2)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/55/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 335 
ed. 5; teleturniej

09:45 Herbatka z kabaretem 
(9); program rozrywkowy

10:35 Mariolka Prawdę ci 
powie; widowisko 
rozrywkowe

10:55 Familiada; odc. 2453; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /1/ - „Śpiewać 
każdy może” - Jerzy Stuhr

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę /cz. 
1/; program rozrywkowy

12:50 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę /cz. 
2/; program rozrywkowy

13:50 Śpiewające fortepiany 
(4)

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 
– Tajemnice domowej 
kiełbasy; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 19 
- dżungla; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 27 Madera 
(101) „Wyspa ogród”; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/55/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(5)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (14) - Punk wciąż 
żyje, subkultury; 
widowisko rozrywkowe

22:15 The best of Hrabi; 
program rozrywkowy

23:30 Koło fortuny; odc. 334 
ed. 5; teleturniej

00:15 Niezapomniane 
Koncerty – „To co dał mi 
los” - koncert Krzysztofa 
Krawczyka; koncert

01:15 Hotel Nostalgia; 
widowisko muzyczne; 
reż.:Zbigniew Lesień; 
wyk.:Zbigniew Lesień

02:25 Olga Lipińska 
zaprasza (22); talk-show

03:10 Rozrywka Retro – Joe 
Dassin; koncert

05:10 Ukryta prawda (419) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (184) - 
program sądowy

07:15 Szpital (465) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (8/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(9/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (233) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (185) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (9/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (466) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (9/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(10/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (111/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (112/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (234) - 
program obyczajowy

20:00 Strefa zrzutu - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Szeryf Pete Nessip 
(Wesley Snipes) eskortuje 
skazanego mężczyznę do 
więzienia. Podczas lotu 
dochodzi do zamachu 
terrorystycznego, ginie 
brat Pete’a, a skazaniec 
ucieka. Pete jest pewien, 
że zamach na samolot był 
częścią precyzyjnie 
opracowanej ucieczki i 
został wykonany przez 
najwyższej klasy 
spadochroniarzy….

22:10 W garniturach (4/12) - 
serial, USA

23:10 Niepamięć - film S-F, 
USA 2013. W dalekiej 
przyszłości dokonuje się 
niezwykły postęp. Jeden 
mężczyzna będzie musiał 
zmierzyć się z 
przeszłością, by w 
konsekwencji stoczyć 
bitwę o ocalenie ludzkości.

01:40 Lista klientów (8/10) - 
serial, USA. Travis 
ewidentnie potrzebuje 
męskiego wzorca, co 
nakłania Riley do 
powierzenia tej roli 
Evanowi, mimo, że łączy 
go skomplikowana relacją 
z Seleną. W międzyczasie 
Riley oferuje pomoc 
Linette, która stoi przed 
szansa zakupu salonu, co 
może wzbudzić 
podejrzenia wobec jej 
własnej sytuacji finasowej.

02:40 Moc Magii (342/355) - 
program 

05:45 Domowe triki Goka 
(18/20) - program

06:50 Ostre cięcie 6 (10/12) 
- program

07:35 Apetyt na miłość 3 
(4/12) - program

08:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (6) - reality 
show

09:20 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (5/12) - 
program rozrywkowy

10:05 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:05 Kuchenne rewolucje 
9 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:05 Zanim Cię zobaczę (8) 
- program rozrywkowy

13:05 Co za tydzień (880) - 
magazyn

13:35 Pani Gadżet 15 
(11/22) - magazyn

14:05 Pani Gadżet EXTRA 5 
- program rozrywkowy

14:50 W czym do ślubu? 3 
(8/12) - reality show

15:20 W czym do ślubu 4 
(4/12) - reality show

15:50 Ugotowani 7 (37) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:25 Ugotowani 7 (38) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:55 Ugotowani 7 (39) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:30 Ugotowani 7 (40) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

18:05 Kuchenne rewolucje 
11 (6/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (2/13) - 
program rozrywkowy

19:50 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program lifestylowy

20:35 10/10 (9/10) - program
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 
(12/22) - magazyn

22:25 Eks-tra zmiana (4/8) - 
program lifestylowy

23:25 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

00:10 Bajeczne życie 
milionerów 3 (4/10) - 
program rozrywkowy

00:40 Miłość i seks w 
Indiach 

02:00 Randka z Internetu 
02:30 W roli głównej - Maja 

Ostaszewska (2/8) - talk 
show

03:00 W roli głównej - 
Małgorzata Kożuchowska 
(4/6) - talk show

03:30 W roli głównej - Jacek 
Koman (2/8) - talk show

03:55 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn

04:55 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

06:00 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 3 
miejsce

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 
FINAŁ

09:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - 
Heerenveen - dz. 2

11:30 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - 
Podsumowanie

13:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny

14:50 Biegi narciarskie - PŚ, 
Davos - sprint K i M - 
finały

16:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny 

18:20 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 
FINAŁ 

20:25 4–4–2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

21:30 Sportowy Wieczór
22:00 Gol Ekstra; felieton
23:35 Gol - magazyn 

piłkarski
00:15 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/4
04:15 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 11; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

6:00 Czysta chata; odc. 12
7:05 Turbo Fast; odc. 10
7:35 Turbo Fast; odc. 11
8:00 Nasz nowy dom; odc. 

111
9:00 Septagon; odc. 32
10:00 Hell’s Kitchen - 

piekielna kuchnia; odc. 55
11:30 Benny Hill; odc. 30
12:00 Detektywi w akcji; 

odc. 78
13:00 Detektywi w akcji; 

odc. 79
14:00 STOP Drogówka; odc. 

186
15:00 Policjantki i 

policjanci; odc. 439
16:00 Maria z przedmieścia; 

odc. 73
17:00 Światło twoich oczu; 

odc. 73
18:00 Septagon; odc. 34
19:00 Policjantki i 

policjanci; odc. 440
20:00 Sprawiedliwi - wydział 

kryminalny; odc. 217
21:05 Śmierć na 1000 

sposobów
21:35 Śmierć na 1000 

sposobów
22:00 Oko za oko; Anna pada 

ofiarą złodzieja i poznaje 
Adę - dziewczynę, która 
pomaga jej tuż po 
kradzieży. Prokuratura 
zajmuje się sprawą 
molestowania w pracy. 
Oskarżonym jest profesor 
Zawadka, który temu 
zaprzecza. odc. 11

23:00 Oko za oko; Kostek 
mieszka u Anny, ale robi 
wszystko, by 
przeprowadzić się do Izy. 
Prokurator Wysocki 
prowadzi śledztwo w 
sprawie profesora 
Zawadki, szukając osób, 
które postanowiły wrobić 
go w molestowanie. odc. 
12

0:00 Transakcje za milion 
dolarów - Los Angeles ; 
odc. 7

1:00 Transakcje za milion 
dolarów - Los Angeles; 
odc. 8

2:05 Interwencja; magazyn 
reporterski 

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterski 

2:45 Cafe Futbol; Mateusz 
Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.

4:25 Atleci; Magazyn, w 
którym poruszane są i 
analizowane problemy 
polskiej oraz światowej 
lekkoatletyki. W programie 
między innymi ciekawe 
spotkania i wywiady z 
gwiazdami tej dyscypliny 
sportu.

4:55  Trans World Sport

06:50 Był taki dzień – 17 
grudnia; felieton

07:00 Quo vadis?; odc. 3/6; 
serial TVP

07:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

08:00 Ex Libris; odc. 362; 
magazyn

08:25 Wojownicy czasu – 
Dębe Wielkie czyli 
zmarnowane zwycięstwo; 
cykl reportaży

09:05 Historia Polski – 
Telewizja 81. 
Weryfikacja; film dokum.

10:05 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
4; cykl dokumentalny

10:35 Kronika olimpijska; 
odc. 1; film dokumentalny; 
Białoruś (2008)

11:10 Wielkie widowiska 
natury; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:15 Czterdziestolatek; odc. 
21/21; serial TVP

13:30 Śmierć jak kromka 
chleba; dramat

15:40 Lodowa planeta; cz. 5. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

16:35 13 pierwszych dni – 
17 grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

16:55 Historia Polski – 
Ambasador Spasowski; 
film dokumentalny

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

18:30 Flesz historii; odc. 
421; cykl reportaży

18:50 Quo vadis?; odc. 4/6; 
serial TVP

19:50 Filmy Dokumentalne 
TVP INFO – Ballada o 
Zbyszku; film dokum.

20:10 Ocenzurowane taśmy; 
film dokumentalny; 
Niemcy, Izrael (2015)

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Dezinformacja – 
oręż wojny; magazyn

22:35 Spór o historię – 
Grudzień ‚70; debata

23:20 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3 Zwycięstwo i 
porażka; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

00:25 Opowieści 
gołdapskiego lasu; film 
dokumentalny; 
reż.:Tomasz Orlicz

01:25 Sensacje XX wieku – 
Czerwona orkiestra; 
widowisko

02:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Mołotow; 
cykl dokumentalny

02:45 Działo się w 
Krakowie; felieton

02:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

03:25 Chodzi nie o mnie, ile 
o lasy, góry, pola..; film 
dokumentalny; reż.:Adam 
Kulik

6:00 PlusLiga
8:30 Liga holenderska
11:00 PlusLiga
13:30 PlusLiga
16:00 Cafe Futbol; Mateusz 

Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.

17:30 PlusLiga
20:30 Liga Siatkówki Kobiet
23:00 Puncher Extra Time; 

W programie 
najważniejsze wiadomości 
ze świata boksu 
zawodowego i fragmenty 
walk. Wśród polskich 
pięściarzy prym wiodą: 
Tomasz Adamek, Paweł 
Kołodziej, Krzysztof 
Włodarczyk i Andrzej 
Fonfara.

0:00 PlusLiga
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 388; 

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

80; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3961; 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. 108 

- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 30 - Anioł Stróż na 
czterech łapach; serial 
kryminalny TVP

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

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

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

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Dziki Paryż; cz. 1; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Frederic Fougea

14:00 Elif; s.II; odc. 389; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 68
16:05 Wieczna miłość; odc. 

81; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3962; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3396; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
11/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:00 Dżingiel Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 69
21:00 Weterani. Wyrwani 

śmierci; seria 2 odc. 4; 
reportaż

21:40 Kompania X; s.II; odc. 
14; serial; Kanada (2015)

22:35 Patton; dramat 
wojenny; USA (1970)

01:30 Czy świat oszalał? – 
Grabieżcy skarbów; film 
dokum.; USA (2016)

02:25 Powrót do Polski; film 
TVP

03:45 Czarnobyl: katastrofa i 
co dalej?; film dokum.; 
Francja (2016)

05:30 Koło fortuny; odc. 97 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1407; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 179 

„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (243)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1964; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 98 
ed. 3; teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; 
odc. 178; teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1407; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 366 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2436; 
teleturniej

17:15 Łzy Cennet; odc. 77; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

223 „W mieszczańskich 
okowach” sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 11; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1964; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1965; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 70; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1408; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1141

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – Jazz 
na Kalatówkach; film 
dokumentalny; reż.:Robert 
Kaczmarek

00:05 Rodzinka.pl; odc. 240 
„Może by tak żetem?” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:35 Modliszka; odc. 3/3; 
thriller; Francja (2017)

02:35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Mars: Spadek 
ciśnienia; dokument 
fabularyzowany; USA 
(2016); reż.:Everardo Gout

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 765

9:30 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 766

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze; odc. 81
13:00 Trudne sprawy; odc. 

747
14:00 Pierwsza miłość; odc. 

2784
14:45 Dlaczego ja?; odc. 

673
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112; odc. 

136
17:00 Gliniarze; odc. 66
18:00 Pierwsza miłość; 

Krystian potrzebuje 
pieniędzy. Kalina nadal nie 
wie, że mężczyzna stracił 
pracę. Gdy odkrywa, że 
Krystian zlikwidował 
wszystkie lokaty, żąda 
wyjaśnień. odc. 2785

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

Kiepskich; Po 
przeczytaniu artykułu w 
kolorowej prasie kobiecej 
Halina dochodzi do 
wniosku, że Marian 
Paździoch i jego żona 
mogą być wampirami. 
Zaniepokojona odkryciem 
rozpoczyna prywatne 
śledztwo. odc. 345

20:05 Ślad; Podczas obiadu 
w domu Wielorzewskich 
rodzina zostaje otruta, lecz 
umiera tylko głowa rodu, 
Jerzy, właściciel zakładu 
chemicznego. Śledczy 
ustalają, że mężczyzna 
został zamordowany. odc. 
27

21:05 Ślad; Detektywi tropią 
zabójcę, który morduje 
kobiety noszące imię i 
nazwisko Emilia Konarska. 
Muszą szybko złapać 
sprawcę. odc. 28

22:05 Bank; Agent Interpolu 
wraz z asystentką 
prokuratora generalnego 
starają się zdobyć dowody 
świadczące o przestępczej 
działalności władz jednego 
z najpotężniejszych 
banków na świecie.

0:45 Bruce Wszechmogący; 
Sfrustrowany pracą 
reporter lokalnej stacji 
telewizyjnej w Buffalo 
wypowiada wojnę 
samemu Stwórcy. 
Niebawem otrzymuje od 
Najwyższego propozycję: 
na czas jego wakacji Bruce 
przejmie boskie obowiązki.

2:55 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5527) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Ciasto marchewkowe z 
bakaliami (29/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2353) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (620) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (462) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (362) - 
program

14:00 19 + (287) - program
14:30 19 + (288) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (363) - 
program

17:00 Szpital (463) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (621) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7657) - 
informacje

19:35 Sport (7640) - 
informacje

19:45 Pogoda (7637) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(35/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5528) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Krem porowo-
ziemniaczany z wędzonym 
pstrągiem (31/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2799) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (121) - 
program

21:30 Włoska robota - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Wielka Brytania 2003. 
Skok stulecia udaje się 
przeprowadzić bez 
jednego wystrzału. 
Niestety, dochodzi do 
zdrady i ginie organizator 
napadu. Ktoś będzie 
musiał za to zapłacić. 
Remake nakręconego w 
1969 r. filmu o takim 
samym tytule, w którym 
jedną z głównych ról grał 
wówczas Michael Cane…

23:50 Superwizjer (1147) - 
magazyn reporterów

00:25 Tu się gotuje! 3 (1/10) 
- magazyn

00:30 Kuba Wojewódzki 11 
(11/14) - talk show. 
Nazywa się Kuba. Kuba 
Wojewódzki…

01:30 Drzewo marzeń 2 
(2/9) - program

02:25 Masters Of Sex 
(10/12) - serial, USA

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(343/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 115

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 65

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. 19

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 20

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 123

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. 65

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 66

20:00 Resident Evil: 
Retrybucja; akcja, 
Niemcy, Francja, Kanada, 
USA 2012. Resident Evil: 
Retrybucja to uznany 
horror z gatunku science 
fiction gdzie, 
wyprodukowany przez 
koncern Umbrella, 
śmiertelny wirus zmienia 
ludzi w armię 
nieumartych. Jedyną 
nadzieją na ocalenie 
gatunku ludzkiego jest 
Alice. Wojowniczka 
podejmuje powstrzymać 
bieg wydarzeń i zemścić 
się na nich za własne 
krzywdy poniesione w 
przeszłości…

22:00 13 dzielnica: 
Ultimatum; akcja, Francja 
2009

00:00 W klatce; akcja, USA 
2010

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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. 5

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Zmiennicy; odc. 4/15 - 
Typowa logika damsko - 
męska; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
949; serial TVP

09:30 Na dobre i na złe; odc. 
724; serial TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 „Słona zupa” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 98 - Święta Rodzina; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
192 - Błąd Leny; serial 
TVP

16:20 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 99 - Trująca 
orchidea; serial kryminalny 
TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 59 - Testament; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 100 - Sklep z 
zabawkami; serial 
kryminalny TVP

23:55 Blondynka; odc. 79; 
serial TVP

00:50 Czas honoru; odc. 32 
seria III „INGA”; serial TVP

01:50 Czas honoru; odc. 33 
„Bracia”; serial TVP

02:50 Zmiennicy; odc. 4/15; 
serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 
949; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2454; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Tajemnice domowej 
kiełbasy

07:35 Śpiewające fortepiany 
(4)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/56/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 336 
ed. 5; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /57/ - 
„Człowieczy los” - Anna 
German

10:50 Familiada; odc. 2454
11:30 Życie to Kabaret – 

MUMIO - Lutownica ale 
nie pistoletowa tylko taka 
kolba

12:30 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca

13:40 Śpiewające fortepiany 
(5)

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 
– Kuchnia bez mleka; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 20 
- zupa z małpy; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 27 Madera 
(102) „Goście 
archipelagu”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/56/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(6)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (15) - Węgry

22:20 Hity kabaretu (11) 
Kresowiacy i inne hity 
Kabaretu pod 
Wyrwigroszem

23:10 Kabaretowe Hity – 
Kabaret Ani Mru Mru

23:30 Koło fortuny; odc. 335 
ed. 5; teleturniej

00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Urszula 
Sipińska

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Mocny skład - 
Europejski Stadion Kultury 
Rzeszów 2018; cz. 1-2

02:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

03:50 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (2)

05:10 Ukryta prawda (420) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (185) - 
program sądowy

07:15 Szpital (466) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (9/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(10/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (234) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (186) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (10/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (467) - 
program obyczajowy. 
Pacjentką dr Anny 
Nowickiej jest 15-latka z 
uszkodzonym 
nadgarstkiem. Do 
wypadku doszło podczas 
szkolnej dyskoteki. 
Dziewczyna popisywała 
się przed nauczycielem i 
niefortunnie upadła. 
Nastolatka jest zakochana 
w swoim nauczycielu i 
wykorzystuje każdą chwilę 
by się do niego zbliżyć…

15:55 Diagnoza (10/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(11/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (113/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (114/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (235) - 
program obyczajowy

20:00 Kandydat - film 
sensacyjny, USA 2004. 
Podczas działań 
wojennych w Iraku 
drużyna pod dowództwem 
kapitana Bennetta Marco 
(Denzel Washington) 
wpada w zasadzkę 
nieprzyjaciela. Sierżant 
Shaw (Liev Schreiber) 
ratuje jednak żołnierzy 
bohatersko pokonując 
nieprzyjaciela, życie traci 
tylko dwóch 
szeregowców…

22:45 Kroll - film 
sensacyjny 1991. Marcin 
Kroll (Olaf Lubaszenko), 
młody chłopak, 
odbywający służbę 
wojskową, pewnego dnia 
ucieka z jednostki. W tym 
samym czasie zostają 
znalezione zwłoki innego 
żołnierza…

00:55 Sposób na 
morderstwo 2 (12/15) - 
serial, USA

01:55 Moc Magii (343/355) - 
program 

04:10 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Krzysztof Krauze.

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (1/13) - 
program lifestylowy

06:20 Co za tydzień (880) - 
magazyn

06:50 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

07:35 program rozrywkowy
08:05 Apetyt na miłość 3 

(5/12) - program 
rozrywkowy

09:05 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (1/8) - reality 
show

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (6/12) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu 3 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 7 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Pani Gadżet 15 
(11/22) - magazyn

13:05 Pani Gadżet 15 
(12/22) - magazyn

13:35 Eks-tra zmiana (4/8) - 
program lifestylowy

14:35 10/10 (9/10) - program
15:05 Sekrety lekarzy 4 

(5/12) - reality show
16:05 Apetyt na miłość 5 

(2/12) - program 
rozrywkowy

17:10 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (3/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (12) - 
reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (4/12) - 
program

21:40 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(3/8) - program 
lifestylowy

22:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

23:40 Tu jest pięknie (6/8) - 
program

00:25 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program lifestylowy

01:10 Barbie – historia 
najsłynniejszej lalki 
świata - dokument

02:10 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

02:40 W roli głównej - 
Magda Gessler (3/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej - 
Mateusz Gessler (3/6) - 
talk show

03:40 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

06:05 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 1/2F 

07:45 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 1/2F 

09:30 Pływanie - 
Mistrzostwa Świata basen 
25m, Hangzhou - 
Podsumowanie 

11:00 4–4–2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

12:05 Gol Ekstra; felieton
13:40 Gol - magazyn 

piłkarski
14:20 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 
mecz o 5 miejsce

16:35 Mistrzostwa
17:20 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/2F
19:35 Orły sportu; odc. 1; 

reportaż
20:00 RETRO TVP SPORT; 

magazyn
22:05 Sportowy Wieczór
22:45 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/2F
00:50 Kolarstwo torowe - 

Puchar Świata (4), Londyn 
- Dzień 1

02:45 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 
FINAŁ 

04:45 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata; odc. 13
7:05 Turbo Fast; odc. 11
7:35 Turbo Fast; odc. 12
8:00 Nasz nowy dom; odc. 

112
9:00 Septagon; odc. 34
10:00 Hell’s Kitchen - 

piekielna kuchnia; odc. 56
11:30 Benny Hill; odc. 21
12:00 Detektywi w akcji; 

odc. 80
13:00 Detektywi w akcji; 

odc. 81
14:00 STOP Drogówka; odc. 

187
15:00 Policjantki i 

policjanci; Samotna 
kobieta z dzieckiem 
zgłasza włamanie do 
mieszkania. Policjanci 
patrolu numer 7 
przyjeżdżają na miejsce, 
ale okazuje się, że 
mieszkanie nie należy do 
kobiety. Profos zajmuje 
się Marysią. odc. 440

16:00 Maria z przedmieścia; 
odc. 74

17:00 Światło twoich oczu; 
odc. 74

18:00 Septagon; Do 
detektywów zgłasza się 
Irena, której śniło się, że 
jej siostrzenica, Matylda, 
wpadła w czarną wodę. 
Zdaniem kobiety to 
zwiastuje kłopoty. Prosi 
detektywów, by przyjrzeli 
się jej nowemu 
chłopakowi. odc. 35

19:00 Policjantki i 
policjanci; odc. 441

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; Paulina rusza 
w teren szukać swojej 
córki, jednakże bez skutku. 
Nie zamierza jednak 
rezygnować. 
Niespodziewanie ciekawa 
informacja na temat losów 
Agaty trafia do Kuby 
Walczaka. odc. 218

21:00 Oczy anioła; 
Nieznajomy mężczyzna 
ratuje policjantkę od 
pewnej śmierci. Oboje 
dostrzegają w tym znak 
opatrzności, lecz chcąc 
spojrzeć w przyszłość, 
muszą najpierw uporać się 
z niełatwą przeszłością.

23:10 Czysty strzał; 
Tragiczna śmierć młodej 
kobiety staje się 
początkiem pełnej napięcia 
rozgrywki pomiędzy 
myśliwym Johnem 
Moonem a żądnymi krwi 
kryminalistami.

1:35 STOP Drogówka; odc. 
183

2:40 Polityka na ostro
3:25 Atleci
3:55 Trans World Sport
5:00 SuperLudzie; odc. 13
5:30 SuperLudzie; odc. 14

06:50 Był taki dzień – 18 
grudnia; felieton

06:55 Quo vadis?; odc. 4/6; 
serial TVP

07:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

07:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 56; 
magazyn

08:35 Flesz historii; odc. 
421; cykl reportaży

09:00 Historia Polski – 
Ambasador Spasowski; 
film dokumentalny

10:05 Sensacje XX wieku – 
Czerwona orkiestra; 
widowisko

11:05 Spór o historię – 
Mężne niewiasty; debata

11:40 Polska i świat z 
historią w tle - Zbyszek 
Godlewski padł..; cykl 
reportaży

12:10 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 1/15; serial TVP

13:20 Wszystkie kolory 
świata – Namibia. 
Ponadczasowa Afryka; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos

14:25 Historia w postaciach 
zapisana – Tutanchamon. 
Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013); reż.:Laure 
Delalex

15:30 Dajcie mi jabłko; 
reportaż

16:00 Marzyciele – Marcin 
Borelowski Lelewel; 
program publicystyczny

16:35 Historia Polski – 
Rozkaz: stan wojenny; 
reportaż

17:05 Stan oblężenia
17:45 13 pierwszych dni - 18 

grudnia 1981; cykl dokum.
17:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Wielka historia 
małych miasteczek. 
Jaśliska.

18:25 Rozmowy o 
Niepodległości - Główne 
polskie nurty polityczne 
w XIX i u początku XX 
wieku; debata

18:50 Quo vadis?; odc. 5/6; 
serial TVP

19:50 Sokoły wolności; film 
dokumentalny

20:55 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 4/6; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Wielki Wóz; dramat 
wojenny

00:10 Sensacje XX wieku – 
Bitwa pod Mokrą - Siła 
kawalerii

01:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Brytania 
dwóch premierów; cykl 
dokumentalny

01:25 Działo się w 
Krakowie; felieton

01:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Wielka historia 
małych miasteczek. 
Jaśliska.

02:05 Kopalnia Wujek; film 
dokumentalny

6:00 PlusLiga
8:30 PlusLiga
11:00 Liga Siatkówki Kobiet
13:30 PlusLiga
16:00 Puchar Świata w 

Hochfilzen; Zawodniczki 
wezmą udział w biegu 
pościgowym na dziesięć 
kilometrów. Polscy kibice 
mają nadzieję na dobry 
występ Weroniki 
Nowakowskiej-Ziemniak, 
Moniki Hojnisz i 
koleżanek.

18:30 PlusLiga
21:00 UFC Fight Night 33 

Mark Hunt - Antônio 
„Bigfoot” Silva w Brisbane

23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Tony Bellew - David 

Haye
1:00 Cafe Futbol; Mateusz 

Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.
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04:55 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 389; 

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

81; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3962; 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.IX; odc. 109; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.III; 

odc. 31; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

11/110; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

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

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Dziki Paryż; cz. 2; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 390; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 69
16:05 Wieczna miłość; odc. 

82; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3963; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3397; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

145; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
12/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 70
21:00 Wielki Test. Święta 

Bożego Narodzenia
22:25 Na własne oczy – 

Pierwsza Cicha Noc; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania, Polska (2014); 
reż.:Peter Beveridge

23:35 Bez tożsamości; odc. 
18; serial; Hiszpania 
(2016)

00:25 Kompania X; s.II; odc. 
14; serial; Kanada (2015)

01:15 Weterani. Wyrwani 
śmierci; seria 2 odc. 4; 
reportaż

01:45 Patton; dramat 
wojenny; USA (1970); 
reż.:Franklin J. Schaffner; 
wyk.:George C. Scott, Karl 
Malden, Stephen Young, 
Michael Strong, Carey 
Loftin, Karl Michael Vogler

04:35 Notacje – Tadeusz 
Sułowski. Mój brat; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 99 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1408; serial TVP

07:00 Koszerna kuchnia 
Hany – karp po żydowsku; 
reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 180 
„To już nie ma sensu”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (244)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1965; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 102 
ed. 3; teleturniej

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

14:10 Postaw na milion; 
odc. 179; teleturniej

15:05 Koło Fortuny - extra; 
odc. (31); teleturniej

15:10 M jak miłość; odc. 
1408; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 367 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2437; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 78; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

224 „Prohibicja domowa” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 12; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1965; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1966; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 28; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
725; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Salon 
piękności; komedia; USA 
(2005); reż.:Bille 
Woodruff; wyk.:Queen 
Latifah, Alicia Silverstone, 
Kevin Bacon, Andie 
MacDowell

00:30 Defekt; odc. 7/9; serial 
sensacyjny TVP

01:35 Świat bez tajemnic – 
Janis; film dokumentalny; 
USA (2015); reż.:Amy 
Berg, Alex Gibney

03:25 Codzienna 2 m. 3 - 
odc.30; serial komediowy 
TVP

03:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 31; serial komediowy 
TVP

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 767

9:30 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 768

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie 

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze; 
13:00 Trudne sprawy; odc. 

748
14:00 Pierwsza miłość; odc. 

2785
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112; odc. 

137
17:00 Gliniarze; odc. 67
18:00 Pierwsza miłość; odc. 

2786
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich; Ferdek i 
Paździoch zauważają 
przedłużającą się 
nieobecność Boczka. 
Wkrótce okazuje się, że 
mężczyzna wyjechał. Krążą 
plotki, że wstąpił do 
seminarium duchownego. 
Paździoch jest przerażony. 
odc. 346

20:05 Świat według 
Kiepskich; Pewnego dnia 
Arnold Boczek zmienia 
nazwisko na Bob Marlej. 
Mężczyzna twierdzi, że 
poprawia mu to 
samopoczucie. Kiepski 
krytykuje sąsiada, gdyż 
uważa, że jest to zdrada 
narodu polskiego. odc. 
249

20:40 Bruce Wszechmogący; 
Sfrustrowany pracą 
reporter lokalnej stacji 
telewizyjnej w Buffalo 
wypowiada wojnę 
samemu Stwórcy. 
Niebawem otrzymuje od 
Najwyższego propozycję: 
na czas jego wakacji Bruce 
przejmie boskie obowiązki.

22:50 Niezaliczona; 
Rozczarowani życiem 
30-latkowie postanawiają 
pomóc przyjacielowi w 
powrocie do studenckich 
czasów. Ich wróg sprzed 
lat, obecnie dziekan, zrobi 
wszystko, by dawni 
koledzy nie bawili się zbyt 
dobrze.

0:50 Głupi, głupszy, 
najgłupszy; Larry, Curly i 
Moe pracują jako woźni w 
sierocińcu. Kiedy 
dowiadują się o 
problemach finansowych 
placówki, postanawiają w 
nietypowy sposób zdobyć 
pieniądze i uratować dom 
dziecka przed likwidacją.

2:50 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5528) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Krem porowo-
ziemniaczany z wędzonym 
pstrągiem (31/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2354) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (621) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (463) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (363) - 
program

14:00 19 + (289) - program
14:30 19 + (290) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (364) - 
program

17:00 Szpital (464) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (622) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7658) - 
informacje

19:35 Sport (7641) - 
informacje

19:45 Pogoda (7638) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(36/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5529) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Duszone żeberka 
wieprzowe z suszonymi 
owocami (39/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej 
16 (2800) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (122) - 
program

21:30 Wracajcie skąd 
przyszliście (3/4) - 
program

22:35 Grawitacja - film S-F, 
USA/Wielka 
Brytania 2013. Dr Stone 
(Sandra Bullock) i Matt 
Kowalsky (George 
Clooney) są uczestnikami 
misji wahadłowca, której 
zadaniem jest naprawa 
przestarzałego Teleskopu 
Kosmicznego. 
Niespodziewanie stacja 
kosmiczna zostaje niemal 
całkowicie zniszczona 
przez pędzące odłamki 
rosyjskiego satelity. Stone 
i Kowalsky są jedynymi, 
którzy ocaleli. Czy oboje 
wrócą na Ziemię?

00:20 Włoska robota - film 
sensacyjny, USA/Francja/
Wielka Brytania 2003

02:40 Uwaga! (5529) - 
program

03:10 Moc Magii(TVN noc) 
(344/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 116

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018;

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 66

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. 20

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 21

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 124

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. 66

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 67

20:00 Dorwać gringo; akcja, 
USA 2012. A miało być 
tak pięknie. Udany skok i 
góra kasy do podziału, a 
na koniec niekończące się 
wakacje w rajskim 
kurorcie. Wakacje może i 
będą, tylko kurort zmienił 
się w meksykańskie 
więzienie, partner nie żyje, 
a kasa się ulotniła…

22:00 Cena powrotu; akcja, 
USA 2009. Rolland 
Sallinger (Steven Seagal) 
to odważny policjant z Los 
Angeles. W trakcie akcji 
zostaje postrzelony przez 
swojego partnera. Cudem 
unika śmierci, ale z 
powodu obrażeń musi 
przejść na emeryturę…

23:55 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 3

00:50 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 19

01:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

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

09:35 Blondynka; odc. 79; 
serial TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 „Stymulujemy 
się intelektualnie” sezon 
12; serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 85) 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 98 - Święta Rodzina; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 99 - Trująca 
orchidea; serial kryminalny 
TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
193 - Ekskluzywny 
pacjent; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 33; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 100 - Sklep z 
zabawkami; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 60 - Gra pozorów; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 101 - Tajemnica 
cmentarza; serial 
kryminalny TVP

23:55 Blondynka; odc. 80 
Kapitan; serial TVP

00:50 Ratownicy; odc. 9/13; 
serial TVP

01:50 Ratownicy; odc. 10/13; 
serial TVP

02:45 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235; serial 
komediowy TVP

06:20 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia bez mleka

07:30 Śpiewające fortepiany 
(5)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/57/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 337 
ed. 5; teleturniej

09:40 Big Music Quiz (24); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /64/ - 
„Pamiętajcie o ogrodach” 
- Jonasz Kofta

10:55 Familiada; odc. 2455; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (1); program 
rozrywkowy

12:35 Życie to Kabaret – 
Czas na Hity Malickiego i 
Kmity (2); program 
rozrywkowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(6)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (2); widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Pięknie zalane potrawy; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (98) - 
Indiańskie amory; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 27 Madera 
(103) „Funchal”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/57/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(7)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (12) - Polszczyzna; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (12) - Reżyser i 
aktor; program 
rozrywkowy

23:15 Koło fortuny; odc. 336 
ed. 5; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Polskie 
Gwiazdy i The Beatles

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – XXX 
Międzynarodowy Festiwal 
Zespołów Cygańskich 
Romane Dyvesa. Gorzów 
Wielkopolski 2018 - 
część (1-2)

02:30 Kierunek Kabaret; /60/ 
- Ekologia

03:35 Rozrywka Retro – 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; 
cz. 2

05:10 Ukryta prawda (421) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (186) - 
program sądowy

07:15 Szpital (467) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (10/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(11/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (235) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (187) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (11/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (468) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (11/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(12/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (115/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (116/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (236) - 
program obyczajowy

20:00 Słaby punkt - film 
sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. Kiedy Ten 
Crawford (Anthony 
Hopkins) dowiaduje się, że 
jego piękna i dużo od 
niego młodsza żona 
Jennifer (Embeth Davidtz) 
ma romans, zaczyna 
planować jej 
morderstwo…
morderstwo doskonałe. 
Jednym z policjantów, 
którzy przybywają na 
miejsce zbrodni, jest 
negocjator detektyw Rob 
Nunally (Billy Burke), 
jedyny funkcjonariusz, 
który otrzymuje 
pozwolenie wejścia do 
domu. Co zaskakujące, 
Crawford chętnie 
przyznaje się do zabicia 
swojej żony…

22:20 Pod powierzchnią 
(3/7) - serial

23:30 Salem: Historia 
czwórki z San Antonio - 
film dokument, USA 2016. 
Historia Elizabeth Ramirez, 
Cassandry Rivera, Kristie 
Mayhugh i Anny Vasquez 
– czterech lesbijek 
pochodzenia latynoskiego 
niesłusznie skazanych za 
zgwałcenie dwóch 
nieletnich dziewczynek…

01:20 Moc Magii (344/355) - 
program 

03:35 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Karol 
Bielecki.

04:10 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Izabela Małysz

05:25 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (7/10) - program 
rozrywkowy

06:25 Afera fryzjera 5 (7/12) 
- program rozrywkowy

07:10 Ugotowani 7 (37) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (38) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 3 
(6/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (3/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (7/12) - 
program rozrywkowy

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

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

13:30 Zaskocz mnie! 2 
(2/10) - program 
rozrywkowy

14:05 program rozrywkowy
14:35 Sexy kuchnia Magdy 

Gessler (9) - program
15:05 Ostre cięcie 6 (11/12) 

- program
15:50 Eksperci domowego 

budżetu 2 (6) - program 
dokumentalny

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (4/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
11 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

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

19:40 Sekrety lekarzy 4 
(5/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana (4/8) - 
program lifestylowy

22:25 Pani Gadżet 
ŚWIĄTECZNIE - magazyn

22:55 10/10 (9/10) - program
23:25 Zanim Cię zobaczę (8) 

- program rozrywkowy
00:25 Młoda para na diecie
01:25 Randka z Internetu 
01:55 Pocałunek w ciemno 3 

(1/10) - program 
rozrywkowy 

02:55 W roli głównej - Agata 
Kulesza (2/6) - talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn03:55 
Wiem, co jem 4 (6/15) - 
magazyn

04:25 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 1/2F

08:05 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Europy: 3 
miejsce

09:45 Piłka ręczna kobiet - 
ME: FINAŁ 

11:45 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny solistów

12:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - 
Heerenveen - dz. 1

14:35 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 1/2F

16:45 Pełnosprawni; odc. 
280; magazyn dla 
niepełnosprawnych

17:20 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Swiata - 1/2F

19:35 Orły sportu; odc. 2; 
reportaż

20:05 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny 

22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Swiata - 1/2F
00:50 Kolarstwo torowe - 

Puchar Świata (4), Londyn 
- Dzień 2

02:45 RETRO TVP SPORT; 
magazyn

04:50 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata; odc. 14
7:05 Turbo Fast; odc. 12
7:35 Turbo Fast; odc. 13
8:00 Nasz nowy dom; odc. 

113
9:00 Septagon; odc. 35
10:00 Hell’s Kitchen - 

piekielna kuchnia; odc. 
57

11:30 Benny Hill; odc. 23
12:00 Detektywi w akcji; 

odc. 82
13:00 Detektywi w akcji; 

odc. 83
14:00 STOP Drogówka; odc. 

188
15:00 Policjantki i 

policjanci; odc. 441
16:00 Maria z przedmieścia; 

odc. 75
17:00 Światło twoich oczu; 

odc. 75
18:00 Septagon; Do 

Septagonu zgłasza się 
Sara, będąca ofiarą 
internetowego nękania, o 
które podejrzewa swojego 
byłego chłopaka. 
Detektywi zaczynają 
przyglądać się Maćkowi, 
ale nie zauważają niczego 
podejrzanego. odc. 36

19:00 Policjantki i 
policjanci; Samotna 
matka jest oskarżona o 
znęcanie się nad córką. 
Zapała spotyka się w 
pokoju hotelowym z 
atrakcyjną kobietą. Emilka 
wie, że nadal ją okłamuje. 
Juliusz udaje przed Nadią, 
że jest szefem profosa. 
odc. 442

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; Kopczyk i 
Latoszek badają sprawę 
starszej kobiety, która 
wypadła z balkonu. Ola 
Latoszek stara się 
wspierać siedzącego w 
areszcie Brunona, ale jego 
towarzysz z celi się nad 
nim znęca. odc. 219

21:05 Gniew Caina; Skazany 
na dożywocie Cain, 
przywódca więziennego 
gangu, dowiaduje się, że 
za kratki trafił jego syn. 
Postanawia zrobić 
wszystko, aby Ricky nie 
poszedł w jego ślady.

22:50 Tylko jeden; Gabriel 
Yulaw przemierzył 123 
wszechświaty, zabijając 
własne wcielenia. Aby 
zostać jednym, musi 
jeszcze wyeliminować 
ostatnie wcielenie. Trafia 
jednak na godnego 
przeciwnika.

0:40 Tuż przed tragedią; odc. 
11

1:50 Interwencja
2:05 Polityka na ostro
3:00 Disco Polo Life; odc. 

912
4:00 Top 10 lista przebojów
5:00 Top 10 lista przebojów

06:50 Był taki dzień – 19 
grudnia; felieton

07:00 Quo vadis?; odc. 5/6; 
serial TVP

07:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

08:00 Archiwum zimnej 
wojny – Dezinformacja – 
oręż wojny; magazyn

08:35 Jak było?; program 
publicystyczny

09:10 Historia Polski – 
Rozkaz: stan wojenny; 
reportaż

09:45 Stan oblężenia
10:30 Sensacje XX wieku – 

Bitwa pod Mokrą - Siła 
kawalerii

11:30 Sokoły wolności; film 
dokumentalny

12:30 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 2/15; serial TVP

13:40 Wszystkie kolory 
świata – Holandia. Bez 
pośpiechu; serial dokum.; 
Francja (2008)

14:45 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

15:50 Wyprawy krzyżowe; 
odc. 3/3; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:50 Historia Polski – 
Grudzień 70. Interesy 
władzy; film dokum

17:55 13 pierwszych dni – 
19 grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

18:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Mroczne karty 
dziejów Victoriaschule

18:40 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

19:20 Quo vadis?; odc. 6/6; 
serial TVP

20:15 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 5/10 (odc. 
5); serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

21:10 Zagubiony żołnierz 
Hitlera; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007); 
reż.:Wolfgang Schoen

22:05 Polski 100 lat
22:40 Wichry Kołymy; 

dramat; Niemcy, Polska 
(2009); reż.:Marleen 
Gorris; wyk.:Emily 
Watson, Ulrich Tukur, 
Benjamin Sadler, Ian Hart

00:40 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek w Venlo

01:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy cz 1; 
cykl dokumentalny

02:15 Działo się w 
Krakowie; felieton

02:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Mroczne karty 
dziejów Victoriaschule

02:50 Przystanek Gdynia 
Stocznia. Ofiarom 
Grudnia ‚70; reportaż; 
reż.:Magdalena 
Łazarkiewicz

6:00 PlusLiga
8:30 Puchar Świata w 

Hochfilzen; Zawodniczki 
wezmą udział w biegu 
pościgowym na dziesięć 
kilometrów. Polscy kibice 
mają nadzieję na dobry 
występ Weroniki 
Nowakowskiej-Ziemniak, 
Moniki Hojnisz i 
koleżanek.

11:00 PlusLiga
13:30 PlusLiga
16:00 Liga holenderska
18:30 PlusLiga
21:00 UFC on Fox 31 w 

Milwaukee
0:00 Gala boksu 

zawodowego w 
Manchesterze; Walką 
wieczoru podczas gali w 
Manchesterze będzie 
starcie Brytyjczyka Tony 
Bellew z Ukraińcem 
Oleksandrem Usykiem. 
Stawką pojedynku są pasy 
IBF, WBA, WBC i WBO w 
wadze junior ciężkiej.

1:00 Gala boksu 
zawodowego w 
Legionowie
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 390; 

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

82; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3963; 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.IX; odc. 110; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.III; 

odc. 32 - Śmierć 
Bromskiego; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
12/110; teleturniej

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

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

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Orzeł przedni – król gór; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2015); reż.:Jan 
Haft

14:00 Elif; s.II; odc. 391; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 70
16:05 Wieczna miłość; odc. 

83; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3964; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3398; 
telenowela TVP

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

18:55 Jeden z dziesięciu; 
13/110; teleturniej

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

odc. 209 - Nauczyciel; 
serial kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /95/; 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. 
18; serial; Hiszpania 
(2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /95/; magazyn
03:55 Notacje – Stanisław 

Srokowski. 
Przesiedleńcy; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 103 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
725; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/12/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (245)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1966; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 104 
ed. 3; teleturniej

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

14:05 Święto Chanuka; 
relacja

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
725; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 368 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2438; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 79; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

225 „Świąteczne 
oświadczyny” sezon 11; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 13; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1966; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1967; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 19; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Maminsynek; 
komedia; USA (2007); 
reż.:Tim Hamilton; 
wyk.:Diane Keaton, Jon 
Heder, Jeff Daniels, Anna 
Faris

23:15 Na sygnale; odc. 211 
„Pojedynek”; serial 
fabularyzowany TVP

23:45 Salon piękności; 
komedia; USA (2005); 
reż.:Bille Woodruff; 
wyk.:Queen Latifah, Alicia 
Silverstone, Kevin Bacon, 
Andie MacDowell

01:40 Rani; odc. 5 Pariaska; 
serial kostiumowy; Francja 
(2015)

02:40 Film fabularny
04:20 Art Noc – Irek Dudek 

Big Band - Rawa Blues 
Festival 2015

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News

9:00 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 769

9:30 Malanowski i 
Partnerzy; odc. 770

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze; odc. 83
13:00 Trudne sprawy; odc. 

749
14:00 Pierwsza miłość; odc. 

2786
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112; odc. 

138
17:00 Gliniarze; Policjanci 

starają się wyjaśnić 
przyczynę śmierci 
pewnego staruszka, który 
zmarł w domu spokojnej 
starości. Funkcjonariusze 
prowadzą także śledztwo 
w sprawie napadu na 
sklep monopolowy. odc. 
68

18:00 Pierwsza miłość; 
Marysia ma 
współpracować z 
Damianem, co nie podoba 
się Lipińskiemu. Jako 
instrumentariuszka 
asystuje podczas operacji 
pacjenta. Ku zaskoczeniu 
wszystkich Damian 
wymaga od niej złamania 
procedur. odc. 2787

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

Kiepskich; Marian 
zamierza kupić sąsiadów i 
zatrudnić ich w prywatnej 
korporacji. Ferdek jest 
oburzony. Warunki 
finansowe okazują się 
jednak korzystne. Halina 
zmusza męża do podjęcia 
pracy, grożąc rozwodem. 
odc. 347

20:10 Diabeł ubiera się u 
Prady ; Absolwentka 
dziennikarstwa, Andrea 
Sachs, otrzymuje posadę 
asystentki szefowej 
magazynu „Runway”, 
Mirandy Priestley, 
najbardziej wpływowej 
kobiety świata mody.

22:30 Wielki błękit ; Jacques 
i Enzo znają się od 
dziecka. Ich pasją jest 
nurkowanie. Przyjaciele 
spotykają się po latach, 
aby wziąć udział w 
zawodach. Ich rywalizację 
obserwuje Johanna, w 
której Jacques zakochuje 
się.

2:00 Chirurdzy; odc. 128
3:00 Chirurdzy; odc. 129
4:00 Tajemnice losu
4:55 Disco gramy!
5:40 Telezakupy TV Okazje

05:10 Uwaga! (5529) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Duszone żeberka 
wieprzowe z suszonymi 
owocami (39/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2355) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (622) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (464) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (364) - 
program

14:00 19 + (291) - program
14:30 19 + (292) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (365) - 
program

17:00 Szpital (465) - 
program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi do 
szpitala 15-letniego Rafała 
Janickiego, który zatruł się 
spalinami. Matka znalazła 
go rano nieprzytomnego 
w garażu, w samochodzie 
z włączonym silnikiem. 
Chłopak jest w ciężkim 
stanie i nie ma z nim 
żadnego kontaktu…

18:00 Ukryta prawda (623) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7659) - 
informacje

19:35 Sport (7642) - 
informacje

19:45 Pogoda (7639) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(37/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5530) 
20:10 Doradca smaku 9 

(28/40) - program
20:15 Na Wspólnej 

16 (2801) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (123) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (6/13) - program

22:35 Idealny facet dla 
mojej dziewczyny - 
komedia 2009. Czołowa 
polska feministka, Klaudia 
Rojek (Izabela Kuna), jest 
szefową Akademii 
Feministycznej „Wolna 
Polka”. Szkoła ma jednak 
problemy finansowe. Aby 
je rozwiązać, Klaudia 
planuje produkcję 
feministycznego filmu 
porno. W roli głównej 
planuje obsadzić swoją 
partnerkę - Lenę 
(Magdalena Boczarska)…

01:05 MasterChef 7 (1/14) - 
program rozrywkowy

02:35 Uwaga! (5530) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(345/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 117

07:55 Najlepsza kuchnia!; 
2018

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 67

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. 21

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 22

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 125

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. 67

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 68

20:00 Straszny film 2; 
komedia, Kanada, USA 
2001. Cindy Campbell 
stara się na nowo ułożyć 
sobie życie po tragicznych 
wydarzeniach, jakie 
przeżyła rok wcześniej. 
Chodzi do nowej szkoły, 
poznaje nowych przyjaciół. 
Pewnego razu wraz z 
przyjaciółmi otrzymuje 
zaproszenie od profesora 
Oldmana do starego 
zamczyska, by wziąć 
udział w pewnym 
eksperymencie…

21:30 Wielki Stach; komedia, 
USA 2007

23:50 Resident Evil: 
Retrybucja; akcja, 
Niemcy, Francja, Kanada, 
USA 2012

01:50 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 13

02:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 14

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 33; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 173 
„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

08:40 M jak miłość; s.I; odc. 
951; serial TVP

09:40 Blondynka; odc. 80 
Kapitan; serial TVP

10:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 „Stymulujemy 
się intelektualnie” sezon 
12; serial komediowy TVP

11:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 „Giżycko w 
nowej szacie” sezon 12; 
serial komediowy TVP

11:45 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 99 - Trująca 
orchidea; serial kryminalny 
TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 100 - Sklep z 
zabawkami; serial 
kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
194 - Słodka pokusa; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 34; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 101 - Tajemnica 
cmentarza; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 61 - Bestia; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 102 - Pani sierżant; 
serial kryminalny TVP

00:10 07 zgłoś się; odc. 
16/21 - Ślad rękawiczki; 
serial TVP

01:35 Nowa; odc. 8; serial 
TVP

02:35 Nowa; odc. 9; serial 
TVP

03:35 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

04:40 M jak miłość; s.I; odc. 
951; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2456; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Pięknie zalane potrawy

07:30 Śpiewające fortepiany 
(6)

08:35 Rodzina wie lepiej; 
/58/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 338 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /65/ - „Piejo 
kury piejo” - Grzegorz z 
Ciechowa

10:55 Familiada; odc. 2456
11:25 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /44/ - „Nie ma 
wody na pustyni” - Bajm

11:40 Życie to Kabaret – 
Rejs z kabaretem (1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(7)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2014 - 
Bohater potrzebny od 
zaraz (1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś jak malowana; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 21 
- Korek; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 28 Tunezja 
„Dżerba” (104); magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/58/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(9)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (13) - Góry, 
góralszczyzna; widowisko 
rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /61/ 
- Poprawna polszczyzna

23:20 La La Poland; odc. 
(6); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 337 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński (1); 
widowisko rozrywkowe; 

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński (2); 
widowisko rozrywkowe; 

02:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – 32. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
- koncert galowy - Miłosz 
ci wszystko wybaczy; 
widowisko rozrywkowe; 

03:50 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA - magazyn 
rozrywkowy (1)

05:10 Ukryta prawda (422) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (187) - 
program sądowy

07:15 Szpital (468) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza (11/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(12/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (236) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (188) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (12/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (469) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza (12/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(13/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (117/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (118/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (237) - 
program obyczajowy

20:00 Jak ukraść księżyc - 
komedia, USA/
Francja 2010. W 
spokojnej, podmiejskiej 
okolicy otoczonej białymi 
płotkami i pięknymi 
krzewami róż stoi czarny 
dom z trawnikiem, którego 
praktycznie nie ma. Poza 
zasięgiem wzroku 
sąsiadów, głęboko pod 
domem znajduje się tajna 
baza. W tym właśnie 
miejscu poznajemy Gru 
otoczonego armią małych, 
psotnych sługusów i 
snującego plany na temat 
największego skoku 
wszechczasów. Gru 
zamierza bowiem ukraść 
księżyc …

22:05 Porwani (11/12) - 
serial, USA

23:05 Podejrzani - film 
sensacyjny, USA/
Niemcy 1995. Na nabrzeżu 
w San Pedro dochodzi do 
strzelaniny w wyniku, 
której ginie dwadzieścia 
siedem osób. Policja 
znajduje na miejscu 
zbrodni dziewięćdziesiąt 
jeden milionów dolarów. 
Jedynym ocalałym jest 
pochodzący z Nowego 
Jorku przestępca Roger 
„Verbal” Kint…

01:25 Moc Magii (345/355) - 
program 

03:35 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Henryka Krzywonos.

04:05 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Anja 
Rubik.

05:25 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (8/10) - program 
rozrywkowy

06:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (9/14) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (39) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (40) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 3 
(7/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (4/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (8/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (1/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Afera fryzjera 7 (2/8) - 
program rozrywkowy

13:30 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

14:15 Misja ratunkowa 2 
(6/10) - program

15:00 Sablewskiej sposób 
na... (7/10) - program

15:30 Sablewskiej sposób 
na... (8/10) - program

16:00 Sekrety lekarzy 4 
(5/12) - reality show

17:00 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

17:45 Kuchenne rewolucje 
11 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:45 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (5/13) - 
program rozrywkowy

19:30 Ugotowani 7 (41) - 
program

20:05 Ugotowani 7 (42) - 
program

20:40 W czym do ślubu? 3 
(4/12) - reality show

21:10 W czym do ślubu 4 
(4/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 (1/22) 
- magazyn

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (3/12) - program

23:40 Zaskocz mnie! 2 
(2/10) - program

00:10 Gwiazdy prywatnie 3 
(3/8) - program

00:40 Rosyjski Projekt Lady 
2 

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

03:00 W roli głównej - 
Renata Kaczoruk (4/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 1/2F

08:05 Kolarstwo torowe - 
Puchar Świata (4), Londyn 

11:45 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - program 
dowolny solistek

12:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Heerenveen - dz. 2 

14:30 Piłka nożna - KMŚ - 
1/2F

16:35 Mistrz; film dokum.
17:20 RETRO TVP SPORT
19:30 Orły sportu; odc. 3
20:05 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny 

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 ESL - świat esportu; 

magazyn; Niemcy (2018)
23:20 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 11; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

00:20 Hokej na lodzie - NHL 
- Skróty meczów

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
(37): Philadelphia Flyers - 
Nashville Predators

04:05 Boks - World Boxing 
Super Series (6 - 
Chicago): Krzysztof 
Głowacki - Maksim 
Własow

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata; odc. 15
7:05 Turbo Fast; odc. 13
7:35 Turbo Fast; odc. 14
8:00 Nasz nowy dom; odc. 
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9:00 Septagon; odc. 36
10:00 Hell’s Kitchen - 

piekielna kuchnia; odc. 58
11:30 Benny Hill; odc. 25
12:00 Detektywi w akcji; 

odc. 84
13:00 Detektywi w akcji; 

odc. 85
14:00 STOP Drogówka; odc. 
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15:00 Policjantki i 

policjanci; Samotna 
matka jest oskarżona o 
znęcanie się nad córką. 
Zapała spotyka się w 
pokoju hotelowym z 
atrakcyjną kobietą. Emilka 
wie, że nadal ją okłamuje. 
Juliusz udaje przed Nadią, 
że jest szefem profosa. 
odc. 442

16:00 Maria z przedmieścia; 
odc. 76

17:00 Światło twoich oczu; 
odc. 76

18:00 Septagon; Do 
Septagonu zwraca się o 
pomoc kobieta, której 
zniknął z domu cenny 
naszyjnik. Podejrzewa 
masażystę, który 
przychodzi do niej do 
domu. Maks odkrywa, że 
masażysta świadczy też 
inne usługi.; odc. 37

19:00 Policjantki i 
policjanci; Mężczyzna 
powoduje wypadek, 
wjeżdżając w przystanek 
autobusowy. Patrol 
siódmy dowiaduje się, że 
przy samochodzie ktoś 
manipulował. Podejrzenia 
padają na byłą żonę 
mężczyzny. odc. 443

20:00 Sprawiedliwi - wydział 
kryminalny; odc. 220

21:00 Park Jurajski III; 
Doktor Alan Grant godzi 
się wziąć udział w 
wyprawie na Isla Sorna, 
zorganizowanej przez 
małżeństwo Kirbych. 
Samolot rozbija się o 
drzewa. Grant i jego 
towarzysze zostają 
uwięzieni na wyspie.

23:00 Miasteczko, które bało 
się zmierzchu; Małe 
amerykańskie miasteczko 
Texarkana było przed laty 
miejscem, w którym 
grasował bezwzględny 
seryjny morderca. Po 65 
latach koszmar powraca. 
Mieszkańcy obawiają się, 
że ktoś kopiuje jego 
działania.

0:50 Tuż przed tragedią
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 – 20 
grudnia; felieton

06:55 Quo vadis?; odc. 6/6; 
serial TVP

07:50 Działo się w 
Krakowie; felieton

07:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:30 Polskie 100 lat
09:10 Historia Polski – 

Grudzień 70. Interesy 
władzy; film dokum.

10:15 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek w Venlo

11:15 Ziemia, planeta roślin 
– Życiodajne światło; 
odc. 1/3; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

12:20 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 3/15; serial TVP

13:30 Dawne światy; odc. 
6/8; serial dokumentalny; 
Francja (2007)

14:35 Life – Życie; cz. 1; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

15:35 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 4/6; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:45 Historia Polski – Dni, 
które wstrząsnęły Polską 
– Grudzień 70; film dok.

17:40 13 pierwszych dni – 
20 grudnia 1981; cykl 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Rodzinna 
tajemnica

18:30 Taśmy bezpieki
18:55 Drogi wolności; odc. 

1; serial historyczny TVP
20:05 Historia świata 

według Andrew Marra; 
odc. 1/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:05 Najdziwniejsza broń 
na świecie - Niemieckie 
machiny wojenne. odc. 
4/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Rozbicie 
dzielnicowe XII w; debata

22:45 Szerokie tory. 
Czarnoskóry polityk; 
reportaż

23:20 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 5/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Zaginione archiwa,; cz. 1; 
cykl dokumentalny

00:45 Kronika olimpijska; 
odc. 2; film dokumentalny; 
Białoruś (2008)

01:15 Działo się w 
Krakowie; felieton

01:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy cz 2; 
cykl dokumentalny

01:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Rodzinna 
tajemnica

02:25 Współpracowałem z 
TW Ewa – Max; film dok.

6:00 PlusLiga
8:30 Liga Siatkówki Kobiet
11:00 Atleci; Magazyn, w 

którym poruszane są i 
analizowane problemy 
polskiej oraz światowej 
lekkoatletyki. W programie 
między innymi ciekawe 
spotkania i wywiady z 
gwiazdami tej dyscypliny 
sportu.

11:40 PlusLiga
13:50 PlusLiga
16:00 7. strefa;  Prowadzący 

i zaproszeni do studia 
eksperci opowiadają o 
najistotniejszych 
imprezach sezonu. 
Przedstawiają 
najważniejsze wydarzenia 
w PlusLidze, Lidze 
Siatkówki Kobiet, Lidze 
Mistrzów i Mistrzyń CEV.

17:30 1. liga polska 
mężczyzn

20:30 PlusLiga
23:00 Paweł Pawlak - Daniel 

Skibiński
1:30 Cafe Futbol. Mateusz 

Borek rozmawia z gośćmi 
na tematy związane z piłką 
nożną. W programie m.in. 
wywiady z gwiazdami 
futbolu, sondy 
przeprowadzane wśród 
kibiców i przegląd 
piłkarskich wydarzeń 
tygodnia.
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