
Szopka Noworoczna

O Częstochowie i mieszkańcach  
z przymrużeniem oka

Już po raz szesnasty Zbisław Janikowski pojawia się przed częstochowianami ze 
swoją szopką noworoczną. Tradycyjnie nasi wierni czytelnicy – jako pierwsi – mają 
okazję zapoznać się z jej treścią. Satyryczny tekst znajduje się na stronach 9 – 15. 
Jak to w szopce, znajdziemy aktualne wydarzenia i ważne postaci z życia miasta. Bę-
dzie więc i o polityce, i o kulturze, ale przede wszystkim o naszym życiu powszednim 
i odświętnym. Wszystko zaserwowane w lekki sposób, z przymrużeniem oka...

W ciągu dwunastu miesięcy 

Co wydarzyło się 
w naszym regionie?

Koniec roku to czas refleksji i oczywiście... podsumowań. Mijający rok obfito-
wał w wiele różnych wydarzeń. Przypomnijmy sobie zatem, czym żyliśmy w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy. Nasze subiektywne kalendarium najważniejszych 
wydarzeń z roku 2018 znajdziecie na stronach 10-15.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Co nas czeka w 2019 roku?
Początek roku to zwykle 

czas, w którym w życie 
wchodzi wiele istotnych 
zmian w przepisach. W po-
niższym tekście zebraliśmy 
kilka najistotniejszych – za-
równo dla przedsiębiorców, 
pracowników, jak i rodzi-
ców. Zobacz, które z nich 
będą dotyczyć Ciebie! 

Pensja minimalna  
w górę

Od 1 stycznia 2019 r. pen-
sja minimalna wzrośnie o 150 
zł w porównaniu z minimal-
nym wynagrodzeniem w 2018 
r. - wyniesie ona 2250 zł brut-
to (dotychczas było to 2100 zł). 
W efekcie, w przyszłym roku 
osoby, które otrzymują wyna-
grodzenie minimalne, mogą 
spodziewać się wypłaty w wy-
sokości około 1634 zł. O zło-
tówkę zmieni się też minimal-
na stawka godzinowa. Za-
miast 13,70 zł wynosić będzie 
14,70 zł. 

Pensja  
domyślnie na konto

Od nowego roku wprowa-
dzona zostanie zasada wy-
płacania pensji na konto 
pracownika. Żeby dostać wy-
płatę w gotówce, pracownik 
będzie musiał złożyć stosow-
ny wniosek. Dziś jest odwrot-
nie - domyślną formą jest 
wypłata wynagrodzenia 
w gotówce.

Wliczanie pracy małżonka 
w koszty uzyskania 

przychodu
Jedno z rozwiązań przewi-

dzianych w pakiecie MŚP obej-
mującym prawie 50 uprosz-
czeń dla przedsiębiorców, po-
lega na uwzględnieniu warto-
ści pracy małżonka jako kosz-
tu uzyskania przychodu. Po 
zmianie przepisów właściciel 
firmy będzie mógł uwzględnić 

wynagrodzenie wypłacane żo-
nie/mężowi w kosztach uzy-
skania przychodu. Ta zmiana 
ma przynieść korzyści zwłasz-
cza mikro i małym przedsię-
biorstwom rodzinnym. Podat-
nik zatrudniający małżonka 
(na podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenia czy umowy 
o dzieło) będzie przez fiskusa 
traktowany tak samo, jak po-
datnik zatrudniający osobę 

spoza najbliższej rodziny. Roz-
wiązanie to przyniesie korzyść 
co najmniej kilkudziesięciu ty-
siącom przedsiębiorców.

E-akta
Wraz z nowym rokiem wcho-

dzi w życie nowela niektórych 
ustaw w związku ze skróce-
niem okresu przechowywania 
akt pracowniczych oraz ich 
elektronizacją, czyli tzw. E-ak-

ta. Zakłada ona skrócenie obo-
wiązku przechowywania akt 
pracowniczych z 50 do 10 lat, 
możliwość prowadzenia doku-
mentacji pracowniczej w po-
staci elektronicznej, zamiast 
papierowej oraz domyślne 
przekazywanie pensji na konto 
bankowe pracownika. To część 
pakietu #100ZmianDlaFirm. 

Mały ZUS dla małych firm
Jedną z ważniejszych zmian 

dla przedsiębiorców, która 
wchodzi w życie już od 1 stycz-
nia 2019 roku jest tzw. Mały 
Zus dla małych firm, który 
z pewnością będzie dużym uła-
twieniem dla wszystkich ma-
łych firm – w szczególności 
tych, które dopiero powstają. 

Zaczynasz działalność, 
a twój miesięczny przychód 
jest niższy niż połowa najniżej 
pensji krajowej? Nie musisz 
rejestrować swojej działalno-
ści. Dopiero gdy zacznie ci się 
powodzić lepiej, musisz zało-
żyć firmę i skorzystać ponadto 
z tzw. ulgi na start. Na czym 
ona polega? Przez pół roku od 
rejestracji przedsiębiorstwa je-
steśmy zwolnieni ze składek 
społecznych. Będzie także 
możliwość, aby później, przez 
kolejne dwa lata korzystać ze 
składki 520-złotowej, by na-
stępnie wejść w udogodnienia 
małego ZUS-u (po spełnieniu 
kryterium przychodowego). 

Ciąg dalszy na str. 3

Jasna Góra

Można już zwiedzać szopkę
Na Jasnej Górze można już oglądać Bożonarodzeniową szopkę. Podobnie, jak 

przed rokiem, składa się ona z dwóch części. Przed bazyliką ustawiona została 
góralska chata ze św. Rodziną. Znajdziemy tam również ponad metrowe figury 
Jana Pawła II błogosławiącego pielgrzymów, a także papieża Franciszka i papie-
ża Benedykta XVI. Na fosach z kolei mamy szopkę z żywymi zwierzętami.

Ciąg dalszy na str. 2

Ataki na kobiety

Są portrety pamięciowe
Częstochowscy policjanci opublikowali portrety pamięciowe do sprawy dwóch 

ataków na młode kobiety. Do jednego zdarzenia doszło w dzielnicy Parkitka, do 
drugiego w dzielnic Gnaszyn. Niewykluczone, że sprawcą jest ten sam mężczy-
zna. Wszyscy, którzy rozpoznają osoby z portretów pamięciowych proszeni są o 
niezwłoczny kontakt z policją!

Ciąg dalszy na str. 2

n AKTUALNOŚCI� str.�1-2,�7,�9

n�ZDROWIE� str.�4

n� OGŁOSZENIA�DROBNE� str.�6

n�MOTORYZACJA� str.�7

n� SZOPKA�NOWOROCZNA�
2018/2019� str.�9-15

n�KALENDARIUM��
2018� str.��11-15

DZIŚ 
W NUMERZE:

CZĘSTOCHOWY
I POWIATU 
PIĄTEK-NIEDZIELA, 28-30 GRUDNIA 2018 Cena 1,20 zł

(w tym 8% VAT)
Nr 151 (956)
Nr ISSN 22 99 4440

www.zycieczestochowy.pl           www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

W najgorętszą noc w roku 
życzymy szampańskiej 

zabawy do białego rana! 
A Nowy Rok niech przyniesie 
radość, miłość, pomyślność, 

a także odważne plany 
i sukcesy 

w ich realizacji!

Redakcja „Życia Częstochowy 
i Powiatu”
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Miejskie Przedszkole nr 12 

Irena Szewińska patronką
Miejskie Przedszkole nr 12 

(ul. Broniewskiego 18) będzie 
nosiło imię Ireny Szewińskiej. 
Taką decyzję podjęli często-
chowscy radni.

Pomysł, aby patronką przed-
szkola była Irena Szewińska, wy-
szedł od rady pedagogicznej i rady 
rodziców. Poparli go również pozo-
stali pracownicy przedszkola oraz 
rodzice. Uroczystość nadania imie-
nia Ireny Szewińskiej przedszkolu 
zaplanowano na 25 stycznia.

Irena Szewińska należała do 
najbardziej utytułowanych pol-

skich sportowców i najwybitniej-
szych lekkoatletek w historii - sta-
wała na podium na czterech kolej-
nych igrzysk olimpijskich. 

W 1974 agencja prasowa United 
Press International wybrała ją naj-
lepszą sportsmenką na świecie. Po 
zakończeniu w 1980 kariery spor-
towej rozpoczęła działalność w sze-
regu organizacji. Na swoim koncie 
miała liczne odznaczenia – między 
innymi Dama Orderu Orła Białego.

Irena Szewińska zmarła 29 
czerwca, po długiej walce z choro-
bą nowotworową. Miała 72 lata.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Ataki na kobiety

Są portrety pamięciowe
Dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, pod koniec li-
stopada do komisariatu III w Czę-
stochowie wpłynęło zgłoszenie 
ataku na tle seksualnym na mło-
dą kobietę w dzielnicy Parkitka. 
27 listopada około godziny 18.00 
pokrzywdzona wsiadła w cen-
trum miasta do autobusu nr 10, 
jadącego w kierunku Parkitki. 
Wysiadła nieopodal szpitala im. 
Najświętszej Maryi Panny. Razem 
z nią wysiadł młody mężczyzna, 
który dokonał ataku. Sprawca 
usiłował doprowadzić pokrzyw-
dzoną do innej czynności seksu-
alnej. Na szczęście został spłoszo-
ny, a kobieta nie doznała żadnych 
obrażeń.

Do podobnego zdarzenia do-
szło w dzielnicy Gnaszyn. 17 
grudnia około godziny 17.40 
młoda kobieta wsiadła przy Bi-
bliotece Miejskiej do autobusu 
nr 12, jadącego w kierunku 
Gnaszyna. Po wyjściu została 

zaatakowana przez jadącego z 
nią wcześniej sprawcę. I tym ra-
zem napastnik został spłoszo-
ny. Także w tym przypadku 
atak miał charakter seksualny. 
Można przypuszczać, że obu 
ataków dokonał ten sam męż-
czyzna. Niestety autobusy, któ-
rym jechały kobiety, nie miały 
monitoringu.

Wszystkie osoby mające 
istotne dla sprawy informacje, 
proszone są o zgłaszanie się do 
Komendy Miejskiej Policji w 
Częstochowie, o kontakt pod 
numerem telefonu: 34 369-12-
55, 997 lub o zgłaszanie się do 
najbliższej jednostki policji.

Katarzyna Gwara

Jasna Góra

Można już zwiedzać szopkę
Dokończenie ze str. 1

Przesłaniem głównej sceny Bo-
żego Narodzenia w szopce stojącej 
na dziedzińcu przed bazyliką, są 
słowa roku duszpasterskiego w 
Polsce „W mocy Ducha Bożego”. - 
Pierwsza część szopki znajduje 
się przed bazyliką jasnogórską. 
Ta najważniejsza scena, do której 
wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, 
i której każdy szuka swoim ser-
cem i wzrokiem – to Dziecię Je-
zus, Maryja, św. Józef i najbliższe 
otoczenie zwierząt, które jak mó-
wimy, ogrzewały Pana Jezusa – 
opisuje  o. Sebastian Matecki, 
rzecznik prasowy Jasnej Góry.  

Obok Świętej Rodziny stoją po-
nad metrowe figury św. Jana Paw-
ła II błogosławiącego pielgrzymów, 
a także papieża Franciszka i pa-
pieża Benedykta XVI. „W sceno-
grafii szopka nawiązuje do 40. 
rocznicy wyboru kard. Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową i więzi 
łączącej sanktuarium z Watyka-

nem” – zauważa  o. Bronisław 
Kraszewski, jasnogórski dekora-
tor, twórca wystroju jasnogórskiej 
szopki.  

Druga części szopki, zbudowa-
na na fosach jasnogórskich, po-
wstaje głównie z myślą o dzie-
ciach. W chacie przedstawiono je-
rozolimskie i polskie Betlejem. 
Spośród 400 figurek, mających po 
35 cm wysokości, ok. 300 jest ru-
chomych. Są postaci przedstawia-
jące codzienne życie - kowal, pie-
karz, rybak, są ludzie stojący przy 
ognisku, zbierający drewno, 
praczki, krzątający się przy swo-
ich domach i pasterze opiekujący 
się zwierzętami. Obok chaty stoją 
też zagrody dla żywych zwierząt, 
wśród nich zgodnie z tradycją nie 
zabrakło oślicy Amelki, ulubienicy 
dzieci.  

– Szopka ruchoma jest skiero-
wana do dzieci, do uradowania 
ich serc, żeby mogły zobaczyć w 
tych figurkach różne elementy ży-

cia codziennego, o których może 
już zapomnieliśmy, np. kowala, 
który podkuwa konia – to raczej 
obrazek trudny do zobaczenia w 
naszej codzienności, więc jest to 
też pewien element edukacyjny – 
podkreśla o. Marian Waligóra, 
przeor Jasnej Góry. – Najważniej-
szy jest tutaj Pan Jezus, ale ta co-
dzienność życia, którą obserwuje-
my w ruchomej szopce przypomi-
na nam, że wszystkie nasze spra-
wy, całe nasze życie składamy u 
stóp Pana w geście adoracji, miło-
ści do Niego, i naszą pracą, wysił-
kiem chcemy przysporzyć radości 
samemu Panu – podsumowuje.

W szopce są też lalki na rucho-
mych mechanizmach, ubrane w 
regionalne polskie stroje, a także 
postaci paulinów. Jest ona do-
stępna dla mieszkańców i piel-
grzymów od pierwszego dnia świąt 
Bożego Narodzenia, czyli od 25 
grudnia.

Katarzyna Gwara

To nie jedyne przewinienie

Ugodził nożem sąsiada
Trzy miesiące w areszcie spę-

dzi 44-latek, który ugodził no-
żem sąsiada. Jak się okazało, 
to nie jedyne jego przewinienie. 
Mężczyzna od przeszło roku 
znęcał się nad rodziną. W cza-
sie awantur domowych był wul-
garny i agresywny wobec mat-
ki. Groził nawet, że ją zabije. 

Kilka dni temu oficer dyżurny 
z komisariatu III w Częstochowie 
otrzymał zgłoszenie interwencji. 
Jak ustalili policjanci, 44-latek 
kilkukrotnie dobijał się do domu 
swojej matki, która mieszkała 
wspólnie ze swoim bratankiem. 
Pod ich adresem mężczyzna wy-
powiadał groźby karalne. Na hała-
sy zareagowali sąsiedzi, którzy 
próbowali uspokoić agresora. To 
go rozwścieczyło jeszcze bardziej. 

Mężczyzna rzucił się na jednego 
z sąsiadów i ugodził go nożem 
w szyję. Na szczęście rana nie 
okazała się poważna. Awanturnik 
został zatrzymany. W toku wyko-
nywanych czynności okazało się, 
że od listopada 2017 roku poprzez 
wszczynanie awantur, ubliżanie 
i wyzywanie znęcał się nad matką. 
Dodatkowo groził zarówno jej, jak 
i swojemu kuzynowi, że ich zabije.

Zebrany w sprawie materiał 
dowodowy pozwolił na przedsta-
wienie mu przez prokuratora za-
rzutów znęcania, gróźb karalnych 
oraz naruszenia czynności narzą-
du ciała. Sąd przychylił się do zło-
żonego wniosku i zadecydował 
o umieszczeniu podejrzanego na 
najbliższe 3 miesiące w tymcza-
sowym areszcie.

Katarzyna Gwara

W Galerii Jurajskiej

„Bajkowy Labirynt” jeszcze większy
Blisko 500 m kw. rozrywki, 

w tym drugi w Polsce 3-torowy  
Park Ninja  i dziesiątki atrakcji 
dla dzieci oraz dorosłych. Krót-
ko mówiąc, w Galerii Juraj-
skiej właśnie zostało otwarte 
ogromne Centrum Rozrywki 
„Bajkowy Labirynt” trzeciej 
generacji.

W galerii otwarto - po relokacji  
- nowe, dwukrotnie większe Cen-
trum Rozrywki „Bajkowy Labi-
rynt”. Na powierzchni aż 486 m 
kw. znaleźć można kilkadziesiąt 
atrakcji dla dzieci i młodzieży, a 
także dla dorosłych.

Całą przestrzeń nowego „Baj-
kowego Labiryntu” podzielono na 
specjalne strefy. W interaktywnej 
i bezpiecznej strefie „Malucha” 
najmłodsze dzieci w wieku 0-3 lat 
mogą poznawać i uczyć się m.in. 
dźwięków otaczającego świata, 
odgłosów zwierząt czy kolorów i 
kształtów.

Dzieci w wieku od 4-12 lat 
mają z kolei do swojej dyspozycji  
wielopoziomową konstrukcję za-
bawową, połączoną z torem Nin-
ja przystosowanym  dla tej grupy 
wiekowej.  Dla najmłodszych 
przygotowano także specjalne 
strefy animacji i urządzeń inte-
raktywnych.

Z myślą o dzieciach w „Bajko-
wym Labiryncie” organizowane 
są także zajęcia tematyczne np. 
eksperymenty chemiczne, zaję-
cia kulinarne, taneczne oraz za-
jęcia z robotyki.  Ale to nie 
wszystko, dla małych gości kids 
play przygotowano także salki, 
urodzinowe, a także specjalną 
przestrzeń, w której można sta-
wiać budowle z tysięcy klocków.

Dla najstarszej grupy, czyli 
powyżej 12 roku stworzono na-
tomiast drugi  w Polsce 3-torowy 
Ninja Park, czyli tor przeszkód 
dla młodzieży i dorosłych wypeł-
niony różnymi przeszkodami. 

Młodzież i dorośli mogą skorzy-
stać także z ogólnie dostępnej z 
pasażu strefy automatów ticke-
towych typu redemption. 

Pomysłodawcy Centrum Roz-
rywki nie zapomnieli także o ro-
dzicach. Dla tych, którzy nie 
czują się na siłach przemierzać 
zakamarków centrum rozrywki 
wraz ze swoimi pociechami,  
przygotowano specjalne loże, w 
których mogą czekać na dzieci. 
Do ich dyspozycji jest także Dino 
Bar, oferujący m.in. kawę, her-
batę i przekąski. Strefa wyposa-
żona jest także w bezpłatne wi-fi 
oraz ładowarki do wszystkich 
możliwych urządzeń mobilnych.

W recepcji Bajkowego Labi-
ryntu można natomiast kupić 
maskotki, balony, skarpetki an-
typoślizgowe, które RO-AN pro-
muje dla podniesienia bezpie-
czeństwa zabawy i inne gadżety. 
Całość przestrzeni została za-
aranżowana w konwencji „Jura-

parku” z dekoracjami prze-
strzennymi.

– Zmieniamy się i chcemy ba-
wić naszych gości 7 dni w tygo-
dniu. „Bajkowy Labirynt” w Ga-
lerii Jurajskiej jest pierwszym 
kids play’em trzeciej generacji w 
Częstochowie. To unikalne miej-
sce, w którym można spędzić ca-
ły dzień. To również alternatywa 
np. dla niedzielnej nudy  w do-
mu – mówi Robert Niewiński, 
prezes spółki RO-AN, do której 
należy Bajkowy Labirynt.

Jak podkreśla, wybór Juraj-
skiej nie był przypadkowy. – W 
najbliższych latach stawiać bę-
dziemy przede wszystkim na roz-
wój centrów rozrywki w gale-
riach, które mają szeroką i cie-
kawą ofertę rozrywkową, a tym 
samym są w stanie przyciągać 
klientów w tygodniu, ale także w 
niedziele niehandlowe – mówi.

Większy kids play to szansa 
dla Galerii Jurajskiej, tym bar-

dziej, że obiekt rozwija właśnie 
swój projekt „Niedzielnego Cen-
trum Rozrywki” oraz samą ofer-
tę rozrywkową. 

– W 2019 roku chcemy zawal-
czyć o klienta w niehandlowe 
niedziele. Nasz pomysł to konso-
lidacja w jednej przestrzeni ofer-
ty tych najemców, którzy mogą 
działać w te dni bez przeszkód – 
mówi Roman Bugajczyk, dyrek-
tor Galerii Jurajskiej. - Do klien-
ta chcemy wyjść z niezwykle sze-
roką ofertą rozrywkową, na któ-
rą złoży się aż 18 restauracji i 
kawiarni,  fitness club, 8-salowe 
kino, nasza infrastruktura z bul-
warami Warty na czele, ale także 
Bajkowy Labirynt w najnow-
szym formacie Centrum Rozryw-
ki. Dzięki temu zyskamy na 
atrakcyjności w wolne niedziele, 
a co najważniejsze stworzymy 
kolejny powód, aby nas odwie-
dzić – podsumowuje.

Oprac. Katarzyna Gwara

Płonął budynek gospodarczy

Pożar w Gnaszynie 
Jednak osoba zginęła w po-

żarze, który wybuchł w budyn-
ku gospodarczym w dzielnicy 
Gnaszyn.

Do zdarzenia doszło w środę 
(26.12.) przy ulicy Kolorowej 
w Częstochowie. Informacja o po-
żarze wpłynęła do straży pożarnej 

o godzinie 9.09. W sumie z ogniem 
walczyło siedem zastępów.  Pod-
czas akcji gaśniczej w budynku 
znalezione zostały zwęglone zwłoki 
prawdopodobnie mężczyzny, który 
tam mieszkał. Później ujawniono 
również zwłoki psa. Przyczyna po-
żaru nie jest jeszcze znana.

Katarzyna Gwara
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Dokończenie ze str. 1
Osoby prowadzące jedno-

osobową działalność gospo-
darczą, których przeciętne 
miesięczne przychody nie będą 
przekraczać 2,5-krotoności 
minimalnego wynagrodzenia 
(w 2018 r. było to 5250 zł), mo-
gą skorzystać z obniżonych 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, co nie będzie zależne od 
stażu firmy. Składki mają być 
proporcjonalne do przychodu. 

Do tej pory przedsiębiorcy 
musieli płacić taką samą 
składkę ZUS, niezależnie od 
wielkości przychodu. Wynosiła 
ona 1232, 16 zł. Oczywiście 
była możliwość płacenia niż-
szego ZUS-u w kwocie 520 zł 
za ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, jednak skorzystać 
z niej mogły jedynie osoby, 
które dopiero zakładały swoją 
działalność po raz pierwszy, 
a obowiązywała ona przez dwa 
lata od jej założenia. 

–Nie sposób podać jednej 
kwoty, którą zaoszczędzi każdy 
z przedsiębiorców korzystają-
cych z małego ZUS-u. Będzie 
ona bowiem zmieniała się wraz 
z minimalną pensją krajową 
oraz będzie powiązana z kwotą 
przychodu przedsiębiorcy. Moż-
na powiedzieć, że uprawnieni do 
korzystania z małego ZUS-
-u w 2019 r. będą musieli płacić 
składki wynoszące co najmniej 
520 zł, nie wyższe jednak niż 
1232 zł – wyjaśnia Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii 
i dodaje - Jako przykład wyso-
kości składek można podać 
przypadek przedsiębiorcy, który 
miesięcznie uzyskuje przychód 
w kwocie 2100 zł. Po wejściu 
w życie przegłosowanych dziś 
przepisów będzie płacił do ZUS-
-u jedynie 660 zł miesięcznie, 
nie zaś, jak obecnie, 1232 zł. 
W jego przypadku oszczędności 
wyniosą więc ok. 570 zł mie-
sięcznie. Wyraźnie jednak nale-
ży podkreślić, że mowa o tym 
konkretnym przykładzie - jak 
już wspomniano, podanie jednej 
kwoty oszczędności dla każdego 
z uprawnionych przedsiębior-
ców nie jest możliwe – obrazuje 
Ministerstwo.

Mały ZUS ma wejść w życie 
już 1 stycznia 2019 roku z wy-
jątkiem art. 3, dotyczącym 
ogłoszenia komunikatu Preze-
sa ZUS o współczynniku na 
2019 rok, który ma wejść w ży-
cie z dniem jego ogłoszenia. 

Czwórka dzieci i emerytura
W ustawie budżetowej na 

nowy rok został uwzględniony 
program Mama Plus, który za-
kłada m.in. minimalną emery-
turę dla matek przynajmniej 
czwórki dzieci – bez względu 
na to, czy kobieta kiedykol-
wiek pracowała.

Pierwszy projekt ustawy, któ-
ry wprowadza emeryturę dla 
matek już się pojawił. Podejrze-
wano nawet, że projekt wejdzie 
w życie już od początku przy-
szłego roku, jednak minister 
Elżbieta Rafalska zapowiedziała, 
że najbardziej prawdopodobny 
termin na wprowadzenie projek-
tu w życie to dopiero 1 marca. 

Minimalna emerytura należeć 
się będzie kobietom, które uro-
dziły co najmniej czwórkę dzieci 
bez względu na to, czy kiedykol-
wiek pracowały. Obecnie najniż-
sza emerytura wynosi 1029,80 
zł brutto.  Nie tylko jednak 
świadczenie emerytalne na za-
sadach programu Mama Plus, 
ale także inne formy pomocy dla 
matek będą możliwe po jego 
uchwaleniu. Są to między inny-
mi wprowadzenie darmowych 
leków dla kobiet w ciąży lub 
premię za szybkie urodzenie ko-
lejnego dziecka (tj. nie później 
niż dwa lata po pierwszym – 
w tej sytuacji matka może liczyć 
na dodatkowe 3 miesiące płat-
nego urlopu macierzyńskiego).  
Matki-studentki także mają 
mieć ułatwioną sytuację po-
przez dostosowanie organizacji 
toku studiów i łatwiejszy dostęp 
do urlopu dziekańskiego. Celem 
programu Mama Plus jest za-
chęcenie Polek do rodzenia dzie-
ci i powiększania rodziny. 

Pracownicze Plany 
Kapitałowe

Ustawa o Pracowniczych Pla-
nach Kapitałowych, która zosta-
ła podpisana przez prezydenta 

Andrzeja Dudę to pierwszy kom-
pleksowy programem gromadze-
nia dodatkowych, długotermi-
nowych oszczędności. Mają one 
zapewnić Polakom bezpieczeń-
stwo w okresie emerytalnym. 
Zmiany mają wchodzić w życie 
stopniowo od 2019 roku.

Zdaniem Ministerstwa fi-
nansów PPK jest istotnym roz-
wiązaniem pod względem bez-
pieczeństwa i stabilności na-
szego kraju, jego finansów 
i gospodarki. Ma zyskać rów-
nież rynek kapitałowy, bowiem 
budowa systemu oszczędności 
długoterminowych ma wpły-
nąć na potencjał i głębokość 
polskiego rynku finansowego. 
-Środki zebrane w ramach PPK 
będą zasilać nasz rynek kapi-
tałowy, tym samym polski ka-
pitał zostanie w kraju i posłuży 
do wzmocnienia inwestycji 
w polskie przedsiębiorstwa. 
W konsekwencji wzmocni to 
wzrost gospodarczy naszego 
kraju, ponieważ lepsza kondy-
cja rodzimych firm doprowadzi 
do tworzenia nowych miejsc 
pracy, wzrostu wynagrodzeń 
oraz zwiększenia środków na 
inwestycje infrastrukturalne 
czy przemysłowe. Polski kapi-
tał, skierowany do polskich 
przedsiębiorstw, umożliwi 
również rozwój innowacyjnych 
technologii, które są kluczowe 
dla budowania konkurencyj-
ności na arenie międzynarodo-
wej – tłumaczy Ministerstwo 
Finansów.

Rządowy program ma objąć 
ok. 11,5 mln pracowników, 
którzy są zatrudnieni na umo-
wę o pracę, a także inne formy 
np. umowę zlecenie czy pracę 
nakładczą. Po skończeniu 60. 
roku życia, pracownicy ci będą 
mieli prawo do korzystania 
z odłożonych oszczędności. 
Przypomnijmy, że zgromadzo-
ne środki będzie można wypła-
cać jednorazowo (wtedy 75% 
z nich będzie opodatkowane) 
lub w miesięcznych ratach 
w okresie 10 lat (to opcja bez 
podatku). Wpłata wnoszona 
przez pracownika wynosić bę-
dzie od 2% do 4% wynagrodze-
nia. Ci, którzy zarabiają mniej, 

będą wpłacać od 0,5% do 4% 
wynagrodzenia z zachowa-
niem prawa do dopłat rocz-
nych i wpłaty powitalnej. Pra-
codawca będzie zobowiązany 
do dopłaty składki w wysoko-
ści od 1,5% do 4% wynagro-
dzenia, a Państwo sfinansuje 
tzw. wpłatę powitalną, która 
ma wynosić 250 zł oraz dopła-
tę roczną w kwocie 240 zł. PPK 
mają być prowadzone przez to-
warzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, zakłady ubezpieczeń 
i powszechne towarzystwa 
emerytalne.

Pracownicze Plany Kapita-
łowe mają zostać wprowa-
dzane stopniowo i dotyczyć 
będą:
l podmiotów zatrudniających 

co najmniej 250 osób za-
trudnionych – na dzień 
1 lipca 2019 r.,

l podmiotów zatrudniających 
co najmniej 50 osób zatrud-
nionych – na dzień 1 stycz-
nia 2020 r.

l podmiotów zatrudniających 
co najmniej 20 osób zatrud-
nionych – na dzień 1 lipca 
2020 r.,’

l pozostałych podmiotów za-
trudniających, w tym sfery 
publicznej – na dzień 1 
stycznia 2021 r.

Przekształcenie użytkowania 
wieczystego we własność
Już od 1 stycznia 2019 r. 

użytkownicy wieczyści grun-
tów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe staną się wła-
ścicielami gruntów. Przyjęta 
ustawa umożliwi przekształce-
nie we własność gruntów na 
rzecz właścicieli domów jedno-
rodzinnych i samodzielnych 
lokali położonych w budyn-
kach wielorodzinnych wraz 
z budynkami gospodarczymi.

Odpowiedni urząd ma 12 
miesięcy na przesłanie za-
świadczenia potwierdzającego 
przekształcenie – może to zro-
bić wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, starosta czy dyrektor 
oddziału terenowego Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa i dyrektor oddziału regio-
nalnego Agencji Mienia Woj-

skowego. Jeżeli złożymy wnio-
sek o zaświadczenie, powinni-
śmy je otrzymać w ciągu 4 mie-
sięcy. Taki sam dokument ma 
otrzymać z urzędu sąd rejono-
wy, a właściwie wydział Ksiąg 
Wieczystych, aby dokonać od-
powiedniego wpisu. Wpis doty-
czący własności do księgi wie-
czystej jest wolny od opłat. 

– Nie będzie już dotychcza-
sowej opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego. 
Przekształcenie będzie odpłat-
ne. Za przekształcenie zapła-
cisz 20 rocznych opłat prze-
kształceniowych. Opłaty te od-
powiadają wysokości opłaty 
rocznej za użytkowanie wie-
czyste jaka obowiązywałaby 
w 2019 r. Termin na zapłatę 
pozostanie bez zmian – do 31 
marca każdego roku – dookre-
śla Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju. Całość opłaty bę-
dzie można uiścić jednorazo-
wo, od razu. Jeżeli obawiamy 
się, że wysokość opłaty może 
być zmieniana, Ministerstwo 
uspokaja - Opłata nie będzie 
aktualizowana jednostkowymi 
wycenami gruntów, co elimi-
nuje nagłe i wysokie podwyżki 
oraz żmudne i wieloetapowe 
postępowania aktualizacyjne. 
Opłata może zostać zwaloryzo-
wana wskaźnikami publiko-
wanymi przez GUS – wskaźni-
kiem inflacyjnym do czasu 
opracowania wskaźnika zmian 
cen nieruchomości – czytamy 
w komunikacie. 

Pozostaje kwestia bonifikat 
– przewidziano obligatoryjną 
bonifikatę, która ma wynosić 
60 procenty dla użytkowników 
gruntów Skarby Państwa w sy-
tuacji, kiedy płatność zostanie 
dokonana z góry w 2019 roku, 
a w kolejnych latach bonifika-
ta maleje o 10 procent rocznie. 
Bonifikata na gruntach samo-
rządowych jest fakultatywna 
i zależeć będzie od decyzji lo-
kalnych władz, co oznacza, że 
udzielane przez władze samo-
rządowe bonifikaty mogą być 
wyższe niż te, które są przewi-
dziane dla gruntów Skarbu 
Państwa. 

Paula Nogaj

INFORMACJE
Zmiany, zmiany, zmiany…

Co nas czeka w 2019 roku?



Kalendarz charytatywny

Szpitalne misie
W aptekach

Brakuje szczepionek na odrę
W Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. NMP w 
Częstochowskie powstał niety-
powy kalendarz. Na jego kar-
tach znajdziemy dwanaście mi-
siów namalowanych przez naj-
młodszych pacjentów. Cały do-
chód z jego sprzedaży zostanie 
przekazany na zakup nowocze-
snych materiałów edukacyj-
nych dla świetlic szpitalnych.

– „Misie z Parkitki” to jedyny 
tego typu, autorski projekt, który 
powstał w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. NMP w Czę-
stochowie. Dzięki wielu ludziom 
dobrej woli, którzy poświęcili swój 
czas i włożyli w ten projekt duży 
wkład pracy,możemy przedsta-
wić dwanaście niezwykłych mi-
siów namalowanych przez ma-
łych pacjentów trzech oddziałów 

dziecięcych: pediatrii oraz chirur-
gii dziecięcej przy ul. Bialskiej 
oraz pediatrii przy ul PCK – mówi   
Anna Ginał, rzecznik prasowy 
Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego. Wszystkie prace po-
wstawały pod okiem pedagogów 
ze Szpitalnych Grup Wychowaw-
czych Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 28 w Częstochowie.

Kalendarz charytatywny „Mi-
sie z Parkitki” dostępny jest dla 
wszystkich. Wystarczy skontak-
tować się z pracownikami szpita-
la poprzez oficjalny profil na Fa-
cebooku @SzpitalParkitka-
Czestochowa lub zadzwonić pod 
nr 601960620. Cały dochód ze 
sprzedaży kalendarza zostanie 
przekazany na zakup nowocze-
snych materiałów edukacyjnych 
dla świetlic szpitalnych.

Katarzyna Gwara

Coraz to nowsze doniesie-
nia o kolejnych zachorowa-
niach na odrę sprawiły, że 
wielu z nas ruszyło do aptek 
po szczepionki. Problem w 
tym, że... są one już praktycz-
nie niedostępne.

O całej sprawie poinformował 
Dziennik Gazeta Prawna. - Jesz-
cze na początku października 
szczepionkę MMR oferowało po-
nad 11 proc. aptek. W grudniu 
tego roku miał ją już tylko 1 
proc. z nich – tak wynika z mo-
nitoringu portalu GdziePoLek.pl 
prowadzonego w kilkuset pla-
cówkach. Eksperci wyliczają, że 
zużycie szczepionki przeciw od-
rze jest ponad 10-krotnie więk-
sze niż w poprzednich latach – 
czytamy. Preparatów brakuje 
nie tylko w aptekach, ale także 

w hurtowniach. Wzrost zainte-
resowania szczepieniem wynika 
z rozwoju odry w Europie. Na 
samej Ukrainie od początku 
2018 roku zachorowało niemal 
45 tys. osób, a 15 osób zmarło 
(w tym 11 dzieci). Szczepienia 
ochronne przeciwko odrze zgod-
nie z programem są prowadzone 
od 1975 roku. Za nieuodpornio-
ne uznaje się wszystkie osoby, 
które nie chorowały na odrę 
oraz wszystkie osoby, które nie 
otrzymały dwóch dawek szcze-
pionki w odstępie 4 tygodni.

Odra jest chorobą wirusową, 
której sytuacja epidemiologicz-
na zachorowań od wielu lat by-
ła stabilna.  Źródłem zakażenia  
jest człowiek w okresie zaraźli-
wości, czyli 1-3 dni przed wy-
stąpieniem pierwszych obja-
wów takich jak gorączka i ka-

szel oraz 5 dni przed pojawie-
niem się wysypki. Zakaźność 
odry kończy 5 dni po wystąpie-
niu wysypki u człowieka. Dla-
tego też ciężko jest zapobiegać 
tej chorobie tylko i wyłącznie 
poprzez izolację osób zakażo-
nych.   Wirus rozprzestrzenia 
się  drogą kropelkową lub po-
wietrzno-kropelkową, rzadziej 
przez skażone przedmioty.

Objawy  odry to: zapalenie 
spojówek, łzawienie oczu, świa-
tłowstręt, nieżyt błony śluzowej 
nosa i suchy kaszel. Pojawia 
się też gorączka, która może 
osiągać wartości nawet do 40 
stopni. Następnie w później-
szym okresie wysypka, która 
rozpoczyna się za uszami, na 
twarzy, przesuwa się na tułów i 
kończyny.

Katarzyna Gwara
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Wiadomość tylko dla osób  
mających problemy ze słuchem

Szanowny Czytelniku,

Nazywam się Tomasz Kamiński i specjali-
zuję się w problemach układu słuchowe-
go. Zależy mi, żeby ten list przeczytało jak 
najwięcej osób mających problemy ze słu-
chem. Mam dla nich ważną wiadomość. 

Pomagam ludziom odzyskać słuch – bez 
operacji i wszczepiania implantów. I robię 
to w 60 sekund. To możliwe, ponieważ ko-
rzystam z technologii, która pozwala odzy-
skać sprawność słuchową. 

Technologia, o której Ci opowiadam, 
posłużyła do stworzenia Audiokorekto-
ra Wzmacniającego Słuch – urządzenia, 
dzięki któremu każdy może znów słyszeć 

tak, jak w wieku 25–30 lat! 
Odkrywcą tej technologii i współkonstruktorem Audiokorekto-

ra Wzmacniającego Słuch jest prof. Mathieu Deschamps. Oto, jak 
opisuje on proces odzyskiwania słuchu przez osoby używające jego 
urządzenia: 

„Wraz z moim zespołem odkryliśmy pewne prawidłowości w ludzkim 
uchu, na które można oddziaływać na poziomie nanokomórkowym. Na-
stępnie stworzyliśmy specjalny mikrochip (AVD-873), który umożliwia 
takie oddziaływanie. W rezultacie osoby, które go noszą, słyszą nawet  
o 264% dokładniej niż wtedy, gdy nosiły aparaty słuchowe”.

Prof. Mathieu Deschampsa znam od czasów moich praktyk w USA. Po-
prosił mnie o pomoc w uruchomieniu jego programu odzyskiwania słu-
chu w naszym kraju. 

Jedną z pierwszych uczestniczek polskiej edycji programu była moja 
mama. Wytłumaczyłem jej, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch to 

nie jest zwykły aparat 
słuchowy. Jest o wiele 
lepszej jakości i nie zo-
stał stworzony do nabi-
jania kasy prywatnym 
firmom – technologia  
w nim zastosowana 
jest 6 razy tańsza od 
tej zastosowanej w apa-
ratach słuchowych po-
dobnej jakości. 

Mama zdecydowała 
się spróbować. Kiedy po-
nownie ją odwiedziłem, 
powtarzała, że słyszy 
tak, jak w wieku 30 lat! 
Byłem zachwycony, po-
nieważ jako osoba posia-
dająca wiedzę na temat 
schorzeń słuchu mam 
świadomość, że 80% 
osób tracących słuch 
(głównie po 70. roku 
życia) jest zagrożonych 
demencją, a nawet 
chorobą Alzheimera. 
Dlatego postanowiłem 
napisać ten list. 

Każdy, kto zgłosił się do programu odzyskiwania słuchu, 
potrzebował 60 sekund, by zapewnić sobie idealny poziom 
słyszenia. Tylko tyle trwa ustawienie i włożenie do ucha Audio-
korektora Wzmacniającego Słuch. Zawsze, gdy trafiała do mnie 
nowa osoba, najpierw była euforia podczas testowania urządze-
nia, a potem... krępujące pytanie o jego cenę. 

Audiokorektor Wzmacniający Słuch: 
-    może 7-krotnie lepiej niż zwykłe urządzenie wzmacniające wyczulać 

ucho na szept i różne dźwięki w tłumie,
- nie emituje szumów i pisków, 
-  może „cofać wiek” Twojego słuchu średnio do przedziału 25-35 lat, 
- pozwala słuchać muzyki, radia, rozmawiać przez telefon. 

Markowe urządzenia dorównujące parametrami Audiokorekto-
rowi Wzmacniającemu Słuch, kosztują od 8000 do 12000 zł. Tym-
czasem Audiokorektor, dzięki optymalizacji produkcji i usunięciu 
pośredników, jest dostępny cenowo dla wszystkich! Bez dofinan-
sowania za 1987 zł, ale Ty możesz go otrzymać za ułamek tej kwo-
ty za udział w Klubie Seniora!

 Być może wciąż jesteś sceptycznie nastawiony. Dlatego daję 
Ci słowo, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch zapewnia pełne 
dopasowanie do kształtu Twojego ucha. Posiada zestaw siliko-
nowych wkładek w różnych rozmiarach, które można dopasować 
do każdego ucha. Jest wygodny, nie wypada i nie sprawia bólu 
przy noszeniu. 

Wracając do ceny... Gdyby Audiokorektor sprzedawany był  
w sklepach, byłby dostępny za kwotę aż 6 razy wyższą. To wła-
śnie pominięcie sklepów umożliwiło obcięcie kosztów i obniżenie 
ceny. Dodatkowo teraz jest ono objęte specjalnym dofinanso-
waniem, dzięki któremu otrzymasz Audiokorektor Wzmacniający 
Słuch za udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł (zamiast za 
1987 zł)! 

Aby skorzystać z dofinansowania, wystarczy jak najszybciej zadzwo-
nić pod numer podany na dole. Pamiętaj, że dofinansowanie przysłu-
guje wyłącznie tym osobom, które zgłoszą się do 4 stycznia 2019 roku. 
Później te pieniądze przepadną. To tak, jakbyś podarł i wyrzucił 1850 zł 
(naprawdę stać Cię na taki gest?). 

Zadzwoń, aby otrzymać Audiokorektor Wzmacniający Słuch za 
udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł. A już za kilka dni pod 
Twoimi drzwiami zjawi się kurier z ubezpieczoną paczką. W razie 
jakichkolwiek pytań zadzwoń, a ja lub inni nasi wykwalifikowani 
specjaliści z przyjemnością z Tobą porozmawiamy. Działaj zanim 
fundusz na dofinansowanie zostanie wyczerpany. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku, 

 Tomasz Kamiński 

Jeśli... 
   masz 40 lat (i więcej) i zauważasz u siebie ubytki słuchu,
   jesteś obywatelem Polski,
    Twój miesięczny dochód (emerytura, pensja, renta)  

 nie przekracza 3500 zł...

Koniecznie przeczytaj ten list, ponieważ przysługuje Ci prawo do udziału   
w ogólnopolskim programie odzyskiwania słuchu. Dzięki niemu tylko  
w tym roku blisko 11 000 Polaków skorzystało z bezzwrotnego dofinansowania. 
Wszyscy oni znów odzyskali szansę, by normalnie słyszeć. 

Zadzwoń już dzisiaj!
tel. 81 300 35 88
 
Pon. - pt.: 8:00-20:00,  sob. i niedz. 9:00-18:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Prof. Tomasz Kamiński, 
specjalista  

ds. problemów  
ze słuchem  

i koordynator programu 
odzyskiwania słuchu

Sprawdź, czyprzysługuje Ci dofinansowanie

pasuje  
na prawe  
i lewe ucho

Audiokorektor Wzmacniający 
Słuch dzięki swym 
rozmiarom jest niewidoczny 
dla osób postronnych. 

Posiada uniwersalne 
wkładki w różnych 
rozmiarach dzięki którym 
Audiokorektor idealnie 
dopasowuje się do budowy 
ucha i przylega do skóry. 

Usłyszysz nawet 
najmniejszy szept! 
Mikroczip AVD- 873 
wyłapuje dźwięki we 
wszystkich zakresach,  
w których operuje 
ludzkie ucho. 

Dzięki niemu możesz 
znów usłyszeć czyjś 
szept, wyłapywać  
i rozróżniać głosy  
w tłumie – nie umknie 
Ci żaden ważny dźwięk! 

REKLAMOWANE W TV



6. PIĄTEK-NIEDZIELA, 28-30 GRUDNIA 2018 REKL AMA

NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ DOM —

n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś. 
Tel. 784 634 476

— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM  
ul. św. Rocha  

(wjazd z dwóch stron)  
na działalność gospodarczą.  

Tel. 660 987 982
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

— DO WYNAJĘCIA—

n WYNAJMĘ pokój biurowy 15 m2, 
pomieszczenie handlowe 43 m2.  
Aleja Armii Krajowej 1/3       Tel. 606 36 58 13

NAUKA

— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje, 

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

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249 

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

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 —
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

MATRYMONIALNE

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

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)

n SPOKOJNY, bez nałogów, rencista, 57 lat 
pozna samotnie mieszkającą osobę. Myszków 
– Częstochowa. Tel. 536 315 866

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

INNE

n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata 
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę, 
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
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Trzy projekty środków unijnych

Kursy angielskiego i programowania  
dla młodzieży, dorosłych i seniorów

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

Wszystkim Klientom 
¿yczymy

samych sukcesów
w Nowym Roku 

2019

Miasto podpisało umowy 
o współpracy z Uniwersyte-
tem im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Dotyczą 
one realizacji trzech projek-
tów, na które uczelnia zdo-
była środki z Europejskiego 
Fundusz Społecznego oraz 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach konkur-
su „Trzecia Misja Uczelni”. 
Dzięki nim będzie można po-
prawić swoją znajomość an-
gielskiego, a także kształcić 
umiejętności programistycz-
ne czy niezbędne na współ-
czesnym rynku pracy kom-
petencje komunikacyjne.

Z trzech nowych projektów 
uczelni, wspieranych przez 
miasto, skorzystają osoby do-
rosłe kształcące się i zawodo-
wo czynne, słuchaczki i słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a także wchodząca 
w dorosłe życie młodzież z  pla-
cówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. 

Dwa projekty dotyczą podno-
szenia kompetencji osób tzw. 
drugiego i trzeciego wieku w   
zakresie języka angielskiego. 
Z pierwszego projektu – doty-
czącego specjalistycznych 
umiejętności językowych, odpo-
wiadających potrzebom gospo-
darki, rynku pracy i społeczeń-
stwa – skorzystają osoby doro-

słe. Drugi projekt kierowany 
jest do osób uczestniczących 
w zajęciach Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Trzeci – przezna-
czony jest z kolei dla osób 
w wieku 15-18 lat i wpisuje się 
w strategię aktywizacji społecz-
nej i zawodowej młodzieży z czę-
stochowskich placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. Jego 
elementami będą m.in. kursy 
języka angielskiego oraz pro-
gramowania, a także doradztwo 
zawodowe oraz szkolenia z za-
kresu skutecznej komunikacji 
czy małej przedsiębiorczości. 

Do miasta będzie należała 
realizacja działań promocyj-
nych służących rekrutacji, 
także poprzez akcje informa-
cyjne w jednostkach miejskich 
i placówkach wychowawczo-
-opiekuńczych. 

Samorząd będzie też wspie-
rać merytorycznie uczelnię, 
korzystając z doświadczeń 
zdobytych już w realizacji swo-
ich projektów edukacyjno-spo-

łecznych. Będzie uczestniczyć 
także   w ocenie efektów reali-
zowanych projektów. 

– Cieszę się, że Uniwersytet 
przystępuje do projektów kie-
rowanych do różnych grup 
wiekowych i sprofilowanych 
pod kątem różnych potrzeb 
mieszkańców naszego miasta – 
podkreśla prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. – Te projekty 
wpisują się w działania miasta 
prowadzone w ramach progra-
mów Akademicka Częstocho-
wa, Teraz Lepsza Praca czy 
Częstochowa Wspiera Senio-
rów, związanych z podnosze-
niem kompetencji zawodowych 
częstochowianek i częstocho-
wian – uczniów, studentów, 
osób już pracujących, a także 
ofertą dla seniorów. Cieszę się 
jednocześnie, że będziemy mo-
gli w tych projektach uczestni-
czyć, poszerzając zakres współ-
pracy między władzami samo-
rządowymi a akademicką Czę-
stochową – podsumowuje.

Projekty „Uniwersytet Języ-
kowy Drugiego Wieku” i „Języ-
kowy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku” będą realizowane do 
września 2022 r., a projekt 
„Tranzycja w dorosłość z kom-
petencjami przyszłości”, kiero-
wany do młodzieży, został za-
planowany do końca paździer-
nika 2020 r.

oprac. Katarzyna Gwara
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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 20 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  

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  
RENAULT KADJAR  
1.2 E, rok prod. 2016, 
kraj.,I – wł., F-ra VAT

  
 64.900 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 FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2008 9.800 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 LAND ROVER RANGER 2.8 D, rok prod. 2007 36.900 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 INSIGNIA 1.4 E,  rok prod. 2012 35.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł
n OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo 13.600 zł
n RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2008 10.900 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 LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,I – wł.  32.900 zł
n SKODA CITI GO 1.0 E, rok prod. 2012, kraj., 

I – wł. 19.800 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  

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 ! ! !

Długi weekend

Bez śmiertelnych 
wypadków

Nowelizacja ustawy

Motocyklem z prawem 
jazdy kategorii B

Długi świąteczny week-
end za nami. Nad bezpie-
czeństwem na często-
chowskich drogach czu-
wało ponad 680 policjan-
tów. Od piątku (21.12.) do 
środy (26.12.) doszło do 
104 kolizji i 4 wypadków 
drogowych, w których 8 
osób zostało rannych. Po-
licjanci zatrzymali też 16 
kierujących, którzy wy-
brali się w trasę pod wpły-
wem alkoholu.

Podczas długiego bożona-
rodzeniowego weekendu 
nad bezpieczeństwem osób 
wybierających się w trasę 
czuwali policjanci z drogów-

ki wspierani przez mundu-
rowych z ogniw patrolowo-
-interwencyjnych oraz funk-
cjonariuszy straży miejskiej. 
Na trasach wylotowych z 
miasta można było spotkać 
więcej patroli. - Stróże pra-
wa sprawdzali, czy kierujący 
poruszają się zgodnie z prze-
pisami i dozwoloną prędko-
ścią. Kontrolowali także 
stan trzeźwości kierowców, 
stan techniczny pojazdów 
oraz czy wszyscy podróżują-
cy mają zapięte pasy, a dzie-
ci przewożone są w foteli-
kach – mówi podkom. Mar-
ta Ladowska, oficer praso-
wy częstochowskich poli-
cjantów.

Zmiany dotyczące prawa jaz-
dy. Za sprawą nowelizacji prawa 
o ruchu drogowym, kierowcy 
mający prawo jazdy kategorii B 
są uprawnieni do kierowania 
motocyklem trójkołowym. Jest 
jednak jeden warunek - prawo 
jazdy kategorii B muszą posia-
dać od co najmniej 3 lat.

Do tej pory trójkołowce mogli pro-
wadzić wyłącznie posiadacze moto-
cyklowej kategorii A. Od 22 grudnia 
osoby mające prawo jazdy uprawnia-
jące do prowadzenia samochodów o 
masie do 3,5 tony mogą prowadzić 
także motocykle trójkołowe, bez 
względu na ich pojemność. Warunek 
jest tylko jeden: kierowca musi po-
siadać uprawnienia od co najmniej  

3 lat, podobnie jak w przypadku pro-
wadzenia jednośladów o pojemności 
do 125 cm3. 

Nowelizacja została wprowadzona 
głównie ze względu na osoby niepeł-
nosprawne, które nie zawsze mają 
możliwość zdawania egzaminu na 
prawo jazdy kategorii A, podczas gdy 
nie mają żadnego problemu z poru-
szaniem się motocyklem trójkoło-
wym. Technika prowadzenia takiego 
pojazdu jest bowiem bardzo podobna 
do zwykłego samochodu. Stąd też 
pomysł złagodzenia przepisów. 

Zgodnie z danymi statystycznymi, 
w Polsce zarejestrowanych jest około 
600 motocykli trójkołowych. Wraz ze 
zmianą przepisów ich liczba może 
błyskawicznie wzrosnąć.

Katarzyna Gwara

Akcja „Bezpieczny Weekend - 
Boże Narodzenie” rozpoczęła 
się w piątek (21.12.), a zakoń-
czyła w środę (26.12.) późnym 
wieczorem. Nad bezpieczeń-
stwem na częstochowskich dro-
gach czuwało ponad 680 poli-
cjantów. Stróże prawa odnoto-
wali 4 wypadki, w których 8 
osób zostało rannych oraz 104 
kolizje. - Na szczęście w tym ro-
ku nie było wypadków z ofiara-
mi śmiertelnymi. Niestety za-
trzymano, aż 16 kierujących, 
którzy prowadzili pojazdy pod 
wpływem alkoholu lub po uży-
ciu alkoholu – dodaje podkom. 
Marta Ladowska. Podczas dzia-
łań stróże prawa zatrzymali 
także 7 uprawnień do kierowa-
nia pojazdami za przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości.

Katarzyna Gwara

W czasie przerwy świątecznej 
- od 21 grudnia do 26 grud-
nia – na drogach w całym 
kraju doszło do 443 wypad-
ków. To o 115 mniej niż w ro-
ku ubiegłym. W wypadkach 
zginęło 36 osób - o 19 mniej 
niż w poprzednim roku. Poza 
tym od piątku do środy ran-
nych w wypadkach zostało 
541 osób (o 141 mniej niż w 
analogicznym okresie rok te-
mu). Oprócz tego funkcjona-
riusze zatrzymali 1275 pija-
nych kierowców.
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Jeszcze pusty plac Biegańskiego, 
jeszcze trwają przygotowania do 
spektaklu powitania Nowego 2019 
Roku na wielkiej estradzie, jeszcze 
cisza przerywana wystrzelonymi 
gdzieniegdzie fajerwerkami… 
Na placu nasi bohaterowie, którzy 
przygotowali noworoczną Szopkę, 
Autor Mistrzem zwany, znajome 
jeszcze ze spektakli z ubiegłych lat 
i mężczyzna, też znany. 
Oni wystąpią jako Kobieta I – K 
I i Kobieta II – K II oraz Kobieta 
III – K III i Mężczyzna – M, a Autor 
Mistrzem zwany jako A, wreszcie 
wszyscy – W.

A – O, starzy znajomi, 
znów się spotykamy.

M – Mistrzu, jesteś,
Witamy, witamy!
A – Na co czekacie? Zimno..
K I – Na Mistrza, 
Może gdzieś siądziemy 

i nim przyjdzie północ, to się 
rozgrzejemy.

K II – Chodźmy zatem,  
o, tu jest otwarte. 

Wejdźmy, 
nawet miło.

K I – Kiedyś już tu byliśmy, 
dużo gości było. 

K III – Spójrz,  
też pełno, nic się nie zmieniło.

A – Czego się napijecie,  
herbata czy kawa?

W – Nie, dziękujemy.
A – Radzę zamówić,  

nim o północy zacznie się zabawa.
M – A Mistrz?
A – Też bardzo dziękuję, 

o suchym pysku.  
Wspaniale się czuję. 
Ale do rzeczy, 
teraz pogadamy.

M – Mistrzu prowadź! 
Szopkę otwieramy! 

k k k

K I – Stary rok żegnamy.
A nowy przed nami.
M – A ten stary w historię 

wpisał się faktami.
K II – Wielkimi.
K I – A co masz na myśli?
K II – Niepodległej Polski jubileusz 

wielki...
K III – Oj, działo się, działo... 

Polska świętowała.
K II – A nasza Częstochowa  

też nie próżnowała.
K III – Okolicznościowych imprez 

było wprost bez liku.
M – Na jasnogórskich błoniach 

wielka bitwa była, którą tam  
przebierańców grupa odtworzyła.

K III – Kto wygrał?
K I – Nasi, to z historii wiemy. 

Chłopcy walczyli tak jak przed 
100 laty.

M – Prusaków przegnali, spuścili 
im baty 
i wolną została nasza 
Częstochowa…

K III – Co jeszcze było?
K II – Ludzie się bawili, 

jedni biegali, 
znów inni tańczyli.
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K I – I okolicznościowe były 

przemówienia 
i chóralne śpiewy, 
różne przedstawienia

M – A na jasnogórskiej wieży  
flaga powiewała.  
Wielka, biało-czerwona,  
lecz się potargała 
na wietrze…

K III – I co? 
M – Ano ją zeszyli. 
K III – Zakonnicy?
M – Skądże, oni się modlili...
K III – To kto pozszywał?
M – Znaleźli się tacy.
K I – Ważne było, że cała 

Częstochowa tę flagę widziała.
K II – Nie tylko Częstochowa, ale 

Polska cała.
K III – Co poza tym?
M – Wyobraź sobie, wszystko się 

udało  
i beż żadnych zakłóceń świetnie 
przebiegało.

K I – A nasze „Jeszcze Polska...” 
słychać było wszędzie:  
w każdym miejskim zaułku 
i w każdym urzędzie!

M – I jeszcze zakonnicy z armat 
wystrzelili 
na wiwat…

K II – A przy okazji okoliczne 
pieski bardzo wystraszyli.

M – A potem był dzień wolny…
K II – Przedłużone święto.
K I – I nic się nie działo,  

było sennie, ponuro,  
wokół nudą wiało.

M – Dostępne były rozrywki – 
cmentarze,  
stacje benzynowe...

K II – Dodałbym do tego  
też puste poczekalnie dworcowe.

K I – Czasami się trafiło na budkę 
z kwiatkami…

M – Za to czynne były różne 
restauracje 
i kto miał pieniążki, ten mógł 
zjeść kolację.

K III – A nie wiem, czy pączkarnia 
też otwarta była?

K I – Nie wiem,  
wnuczka w mieście była. 
A jak wróciła, 
to nic nie mówiła. 

A – I tak do historii przeszło to 
100-letnie święto…
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A – Wybory.  
Wybory samorządowe w mieście 
się odbyły.

K I – I kto żyw w tę walkę 
angażował siły.

K II – Siły partyjne i siły 
społeczne.

K III – A jedne i drugie czy były 
skuteczne?

M – Słuchaj, nie przeszkadzaj,  
bo byli i tacy, 
podkreślam, tacy jak ja,  
patriotyczni rodacy, 
co babcię ledwo żywą na wybory 
wzięli 
i ze staruszką przy urnie stanęli.

K III – Pięknie mówi 
i patriotycznie.

K I – Widać, że babcia do 
wyborów  
poszła spontanicznie.

Coroczny konkurs

Najpiękniejsze witryny 
wybrane

W trakcie dwunastej edycji Targów Bożona-
rodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja” rozstrzy-
gnięto konkurs na najładniejszą witrynę 
świąteczną. Wśród nagrodzonych są dwie re-
stauracje, cukiernia oraz sklep odzieżowy.

Tradycyjnie przed świętami niektóre witryny 
sklepowe zmieniają się nie do poznania. Są pięk-
nie przystrojone bombkami, choinkami, broka-
tem, mikołajami, aniołkami... Otulone ciepłym 

światłem z bożonarodzeniowymi dekoracjami 
wzbudzają radość i atmosferę wyczekiwania na 
najpiękniejsze święta. Zapraszają do odwiedze-
nia sklepów i dodają uroku miejskiej przestrzeni. 

Z tego też powodu Urząd Miasta Częstochowy 

zachęcając do współtworzenia niezapomnianej, 
magicznej atmosfery świątecznej, organizuje 
konkurs, którego celem jest wyłonienie najład-
niejszych witryn o tematyce bożonarodzeniowej. 

Komisja konkursowa obejrzała wystawy 
wszystkich kandydatów. Oceniała  ogólne wraże-
nie wizualne zaaranżowanej witryny oraz elemen-
ty charakterystyczne dla wystroju świątecznego. 

W tej ocenie najlepiej wypadł sklep Modna XXL 
(al. NMP 1) i otrzymał pierwszą nagrodę. Drugie 
miejsce zajęły ex aequo cukiernia Jałowiec (al. 
NMP 34) oraz restauracja Czarno-Biały (ul. Dą-
browskiego 21A). Trzecią nagrodę otrzymała na-
tomiast restauracja Biały Borek (al. NMP 59).

Katarzyna Gwara

Recenzja sztuki

Dotknięcie serca
Adwent to czas oczekiwania na radość.
„Świeczki się jarzą w świerkach zielonych
i złote gwiazdy wieńczą korony,
bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
lecz o Nim, o Nim, nikt nie pamięta”.  

(Jadwiga Urbanowicz)

 Czy w tym oczekiwaniu 
ktoś jednak o Nim pamięta?

W Gminnym Centrum Kultury 
w Poczesnej, artyści teatru 
„A CO” w składzie: Katarzyna 
Karpowicz, Emilia Woźniak, Mar-
tyna Krok, Jakub Kołek, Jakub 
Wójcik, Oliwia Leszczyńska, Da-
ria Sitek, Eryk Ciura, Julian No-
wicki i Piotr Sitek wystąpili 
w sztuce „Dziewczynka z zapał-
kami”, którą wyreżyserowali 
Grzegorz Leonarcik i Janusz Ko-
niecki, według scenariusza Kazi-
miery Kasperkiewicz, na podsta-
wie baśni Hansa Chrystiana An-
dersena. Muzykę przygotował 
Grzegorz Leonarcik, scenografię 
Janusz Koniecki, choreografię 
przygotowała Paulina Peryga. 
Wsparcia udzielił Piotr Łosik - fir-
ma OMEGA MUSIC i Mariusz 
Matyja.

Artyści dali popis swoich 
umiejętności a przede wszystkim 
wrażliwości serca, która mnie – 
widza bardzo poruszyła. Sztuka 

oprawiona była piękną muzyką, 
wykonaną na żywo, w cieka-
wych aranżacjach, klimatyczną 
scenografią i choreografią. Two-
rzyło to harmonię; słowa, dźwię-
ku, tańca i obrazu.

Mam nadzieję, że wychodząc 
po spektaklu wszyscy byliśmy 
bogatsi o wartości, których nie 
można zapominać na co dzień, 
a szczególnie w czasie radosnego 
oczekiwania. Na uwagę zasługu-
je fakt, że tą wrażliwość przeka-
zywali młodzi ludzie, którzy 
w czasach konsumpcjonizmu 
pokazali swoją empatię na to, 
aby każde ludzkie serce było 

otwarte dla bliźniego, zwłaszcza 
ubogiego, samotnego, potrzebu-
jącego troski i pomocy. 

Myślę, że przesłanie spektaklu 
nie okaże się tylko mirażem do-
bra na pustyni otaczającego nas 
realizmu.

Szczególne podziękowania na-
leżą się Krzysztofowi Ujmie  – 
wójtowi Gminy Poczesna oraz 
Iwonie Skorupa – dyrektorowi 
Gminnego Centrum Kultury 
w Poczesnej za wparcie artystów 
i promowanie kultury.

Sympatyk Teatru „A CO”  
Zdzisław Mielczarek

fot. Tomasz Banasiak

I miejsce – Modna XXL

II miejsce – Czarno-Biały

II miejsce – Jałowiec

III miejsce – Biały Borek
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K III – Powiedzcie wreszcie, kto 

wygrał, 
to mnie intryguje, 
podania końcowego wyniku 
od was oczekuję.

A – Wynik był taki, jak oczekiwano.  
Starego prezydenta od nowa 
wybrano. 
Wybrano też Radę, 
która poprze prezydenta.

K II – Czyli można powiedzieć,  
że wyborów sprawa została 
zamknięta.

A – Można tak powiedzieć, ale... 
Ale my, 
podobnie jak prasa temat ten 
drążymy  
i przeróżne ciekawostki teraz 
przypomnimy.

M – Zacznijmy od plakatów. 
W nich ogromna siła  
i każda ze stron walczących moc 
ich zawiesiła.

K I – Wisiały wszędzie  
na płotach i słupach…

K III – A nawet na drzewach.
K I – Tymi wiszącymi 

wietrzyk dość swobodnie wiewał. 
K II – Były na rusztowaniach i na 

ogrodzeniach.
K I – A ja widziałam jeden na 

bramie więzienia.
M – Cóż, więzień tez człowiek 

i głosować może.  
A plakat 
miał mu pomóc w  właściwym 
wyborze. 

K III – Jednak więźniowie nie stoją 
przed więzienną bramą. 

K I – Nie szkodzi. 
Właściwe informacje grypsem im 
przesłano.

K III – I co, głosowali?
K II – Chętnych było wielu, 

nikt jednak nie wie, jak to się 
odbyło 
i procentowo ilu w tym 
uczestniczyło.

M – Nikt również nie wie, komu 
zaufali 
i na kogo w końcu głosy swe 
oddali.

K II – Tegoroczne plakaty bardzo 
trwałe były. 
Wiatr ich podrzeć nie mógł…

K I – I się nie paliły…
A  – Czasami kilka wisiało na 

wysokim słupie. 
A przechodnie patrzyli i mieli… 
swe zdanie.

K II – Plakatami płoty i ogrodzenia 
też dekorowano.

K I – Lub planszą z kandydatem 
brudy zasłaniano.

M – A po wyborach przegrane 
patrzyły oczęta.  
A Lala, 
która przegrała, dalej 
uśmiechnięta,  
dalej się wdzięczyła…

K I – Niestety, dzisiaj o niej  
nikt już nie pamięta.

K III – A chłopów na tych 
plakatach nie było?

K I – Oj było, było. 
A od ich czarnych marynarek  
W oczach ciemno było.

K II – Byli brodaci oraz ogoleni,  
z poszetką w butonierce, 
z buławą w kieszeni…
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K I – I każdy głosił swą 

programową myśl złotą,  
i żaden nie zapowiadał, że się 
zajmie – poważną robotą.

A – Szczęście, że jakoś żaden nie 
obiecał metra.

K III – Ani emerytom przed zimą 
cieplutkiego swetra... 

K II – A gdy już mieszkańcy 
szczęśliwców wybrali, 
to przegrani z nieuprzątniętych 
plakatów  
smutnie spoglądali.

K I – Więcej,  
żal było patrzeć na tych, co 
spadli. 
W błocie się walali,  
bo po przegranych plakatów  
jakoś nie posprzątali.

K III – Powiedz, jak się to 
wszystko skończyło.

M – Kwiaty i gratulacje,  
bardzo było miło 
i nowo-starego mamy 
prezydenta.  
Któremu – to warto podkreślić – 
żaden z konkurentów nie deptał 
po piętach.
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K I – Prezydent, gdy objął urząd, 
od razu zarządził sprzątanie, 
bo tego, co było wokół, 
już znieść nie był w stanie.

K III – Przecież w ratuszu sami 
swoi siedzą.

K II – Pewnie trzęsą portkami, 
bo przecież nie wiedzą,  
co ich spotka.

M – E tam,  
to jest brudna plotka.

K III – Nic nie rozumiem,  
to jakie sprzątanie?

K I – Proste. 
W Alejach oraz na Bieganie.

K II – Rzeczywiście, plam tam jest 
bez liku,  
bo olej sobie kapie z popsutych 
silników  
samochodów. 
Które tam parkują…

K I – Są też plamy z lodów. 
Które w czasie spaceru ludzie 
konsumują. 
A lody jak to lody, kapią...

K III – I spadają...
K I – I ohydne, lepkie plamy 

zostawiają. 
K I – Jeszcze do żucia guma. 

Wypluta,  
trwale przyklejona. 

K III – To też wielkiego 
niechlujstwa niechlubna ikona. 

K I – I każdy wielki kiermasz też 
zostawia plamy... 

K III – Ale my częstochowianie 
kiermasze kochamy. 
Więc teraz...

K I – Maszyny dnie i noce 
jeździły... 

K II – Warczały...
K I – I zabrudzone chodniki 

w czyste zamieniały.
K II – Piana się pieniła,  

szczotki się kręciły. 
A na niektóre plamy i tak brakło 
siły.

K III – A wszystko, 
by pięknie było  
w to stulecia święto.

HOROSKOP 2019
Co może spotkać nas w nadchodzącym roku? Na co powinniśmy zwrócić uwagę i na ja-
kie wyzwania powinniśmy się przygotować? Czy czekają nas sukcesy w życiu prywat-
nym lub zawodowym? Prognoza astrologiczna na 2019 rok może nam uchylić rąbka ta-
jemnicy.

Baran 2019

Spore szanse na sukces, ale też 
wiele ryzykownych sytuacji – te-
go może spodziewać się zodia-

kalny Baran w nadchodzącym roku. W sprawach zawo-
dowych powinien zachować ostrożność i nie podejmo-
wać pochopnie decyzji. Warto skorzystać z pomocy za-
ufanych ludzi, ale przedtem trzeba będzie odkryć, kto 
tak naprawdę jest naszym przyjacielem. Baran ze wzglę-
du na trudny charakter, powinien być ostrożny również 
w  relacjach międzyludzkich. Swoim postępowaniem 
może czasami urazić kogoś, kto znajduje się w jego oto-
czeniu. Zimna krew to coś, o czym powinien pamiętać. 
Odpowiednia ilość ciężkiej pracy pomoże w osiągnięciu 
sukcesów.

Byk 2019

Sukcesy i porażki – w ten sposób 
można opisać to, co czekać bę-
dzie Byka w nadchodzącym roku. 

Musi on wykorzystywać szanse, które pojawią się 
w pierwszym półroczu, ponieważ gwiazdy mówią jasno 
– będzie ono lepsze, niż ostatnie sześć miesięcy 2019 
roku. Dochody wzrosną, jednak czekać nas będą wydat-
ki związane, co nie do końca może oznaczać coś złego. 
Byk zainwestuje w  coś, przez co będzie musiał być 
ostrożny i oszczędny. Takie poświęcenie może przynieść 
bowiem dobre rezultaty. Uważać należy na życie osobi-
ste. Choć pojawi się szansa na pomyślne wydarzenia, 
może się zdarzyć, że ktoś nieprzychylny będzie czekać 
na nasze potknięcie. Trzeba będzie skupić się na pienią-
dzach, ponieważ koniec roku może być dla Byka nieco 
trudniejszy. Może trzeba będzie zwrócić się do kogoś bli-
skiego o pomoc? 

Bliźnięta 2019

Czas na nowe wyzwania dla zo-
diakalnych Bliźniąt. Pewność sie-
bie i  wewnętrzny entuzjazm to 

podstawa, aby osiągnąć sukces. Mimo, że początek roku 
niekoniecznie może być pomyślny, można być spokoj-
nym – wszystko się ułoży. Wystarczy trochę samozapar-
cia i  motywacji, aby zatrzymać negatywne bodźce 
i przekuć je w małe pozytywy. Może to czas na otworze-
nie własnej działalności? Na pewno warto rozpocząć 
drobne inwestycje – z pewnością przyniosą nam sporą 
sumę pieniędzy. Bliźnięta powinny skupić się na rela-
cjach ze współpracownikami. Godni partnerzy bizneso-
wi czekają. W  miłości także spodziewać się możemy 
sukcesów – może nie tak bardzo spektakularnych, jak 
w  sprawach zawodowych, ale pojawią się interesujące 
możliwości. 

Rak 2019

Pogoda astrologiczna dla Raka 
będzie kapryśna. Dynamiczne 
zmiany, trudne momenty i zawiłe 

sytuacje – to może stanąć na jego drodze do spokoju. 
Możliwe podróże i  zagraniczne kontakty. Pojawią się 
ważne kwestie prawne i biznesowe, którym trzeba bę-
dzie poświęcić trochę więcej czasu. Komunikacja z inny-
mi ludźmi będzie niezwykle ważna. Wszystko właściwie 
może zależeć od naszych relacji międzyludzkich. Zwróć-
my uwagę na autorytety – może mamy w naszym oto-
czeniu kogoś starszego, bardziej doświadczonego? Po-
słuchajmy rad. Pojawi się bowiem szansa na spełnienie 
jednego z większych marzeń. Może przyszedł też czas, 
aby rozpocząć nową pracę? Może to właśnie dzięki niej 
osiągniemy stabilizację i spokój? Zważajmy na to, jak się 
zachowujemy. Nie bądźmy pochopni.

Lew 2019

Lwa czeka niezwykle ważny rok. 
Należy wziąć odpowiedzialność 
za złe postępowanie. Aby 

wszystko naprostować, nie możemy uchylać się od 
konsekwencji. Trzeba będzie przełknąć porażkę i pod 
żadnym pozorem nie chować się przed światem. To nic 
strasznego, że się potknęliśmy. Teraz najważniejsze 
jest to, aby stawić czoła problemom i pokazać klasę. 
Jeżeli konsekwentnie będziemy udowadniać, że jeste-
śmy odpowiedzialni, nie powinniśmy mieć problemów, 
aby odzyskać zaufanie najbliższych i  zyskać poklask 
wśród współpracowników. Bądźmy odważni jak zodia-
kalny Lew. 

Panna 2019
Zodiakalne Panny czeka przełom 
w życiu towarzyskim. Relacje ma-
ją szansę się rozwinąć, jeżeli tylko 
nie będziemy zbyt dumni, aby się 

otworzyć. Tego roku Panna powinna się skupić na ure-
gulowaniu zaległych spraw i zobowiązań. To dobry czas, 
aby ze wszystkim się uporać. Zapomnijmy o  starych, 
złych nawykach i  postarajmy się nauczyć postępować 
lepszymi wzorcami. W wielkim skrócie – 2019 rok to rok 
zmian dla Panny. Może się ona stać zupełnie inną, lepszą 
osobą, jeżeli tylko trochę się wysili. W sprawach zawo-
dowych pełna stabilizacja.

Waga 2019
Uwaga, Wagi – możliwe szybkie 
tempo. Szaleńczy pęd przyniesie 
wiele zmian w życiu zawodowym, 
rodzinnym, a  także w  edukacji. 

Należy wykorzystać zmiany, jakie nadejdą. Korzystajmy, 
póki możemy. Z przestróg dla Wagi, istotna będzie po-
wściągliwość. Czasami można powiedzieć o kilka słów 
za dużo, więc pamiętajmy o tym, że milczenie jest zło-
tem. Lepiej zachowywać niektóre rzeczy dla siebie – to 
dotyczy również sfery zawodowej.

Skorpion 2019
Emocje i  uczucia na pierwszym 
miejscu. Skorpion powinien sku-
pić się właśnie na nich. Przez cały 
rok musi dbać o  to, aby on sam 

i jego bliscy czuli się dobrze i bezpiecznie. Bez tego trud-
no będzie zająć się odpowiednio sprawami zawodowy-
mi. Dopiero gdy osiągnie spokój w  relacjach między-
ludzkich, będzie mógł śmiało skupić się na pracy i po-
dejmować nowe wyzwania. Nie wolno się wycofywać 
z  obranego kierunku. Skorpion musi uparcie dążyć do 
celu i zmienić się na ten rok w zodiakalnego Byka. 

Strzelec 2019
Rozwój osobisty i  zawodowy – 
szczęście w  tym roku będzie 
sprzyjać Strzelcowi i choć czasa-
mi piasek sypnie mu w oczy, mo-

żemy spodziewać się wielu pozytywnych zmian. Pojawią 
się nie tylko nowe możliwości zarobkowe, ale także suk-
cesy w życiu osobistym. Może znajdziemy kogoś, kto bę-
dzie nas wspierał w naszej codzienności, a może w koń-
cu zaczniemy dogadywać się z kimś, z kim kontakt nie 
był najlepszy w ostatnich tygodniach? Warto nie nasta-
wiać się pesymistycznie.

Koziorożec 2019
Część z planów Koziorożca uda się 
zrealizować. Możemy spodziewać 
się przełomu, jednak nie jest to 
pewne. W sferze zawodowej może 

czekać wiele korzystnych zmian, dzięki której nasza sy-
tuacja finansowa będzie mogła ulec poprawie. To istot-
ne, ponieważ jeżeli będziemy pewni, że nie musimy mar-
twić się o kwestie materialne, będziemy mogli skupić się 
na kontaktach międzyludzkich. Umiejętność komuni-
kacji okaże się niezawodna.

Wodnik 2019
Rok nadziei – tak można określić 
nadchodzący czas dla Wodnika. 
Będzie on spędzał czas w  gronie 
przyjaciół, dzięki którym będzie 

miał on odwagę poszerzać swoje horyzonty. Mądrość 
i pasja – te wartości należy pielęgnować. Krocząc wła-
ściwą ścieżką, powoli będziemy mogli wprowadzać do 
naszego życia koniecznie, ale nie diametralne zmiany. 
Małe sukcesy i zrównoważony tryb życia będzie cecho-
wał 2019 rok dla Wodnika.

 Ryby 2019
Wyboje i wiele ciężkiej pracy – to 
czeka Ryby. Oczywiście mogą one 
to ominąć, ale nie sposób wtedy 
oczekiwać sukcesów i  realizacji 

marzeń. Jeżeli chcemy, aby coś na dobre zmieniło się 
w naszym życiu, powinniśmy wybrać trudniejszą ścież-
kę. Może Ryby nie są do tego przyzwyczajone, jednak 
czego się nie robi, aby zadbać o swoją przyszłość? Po-
starajmy się zaoszczędzić trochę pieniędzy i  zadbajmy 
o wykształcenie oraz nowe umiejętności. Mogą okazać 
się bardzo przydatne.
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STYCZEŃ
l Częstochowa zwyciężyła w wojewódzkim eta-

pie plebiscytu „Świeć się z Energą”. Dzięki te-
mu otrzyma energooszczędny sprzęt o warto-
ści 10 000 zł, który trafił do potrzebujących. W 
rywalizacji ogólnopolskiej nasze miasto zajęło 
drugie miejsce.

l Tragiczny wypadek w Blachowni. Dwie osoby 
zginęły, a trzynaście zostało rannych. Na ulicy 
Częstochowskiej ford mondeo zderzył się z 
autokarem. 

l Firma ZF TRW rozszerza swoją działalność 
produkcyjną i inżynieryjną w Katowickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. W Częstochowie 
powstanie jeszcze więcej zaawansowanych 
elektronicznych systemów bezpieczeństwa. 
Zatrudnienie ma znaleźć ponad 300 osób.

l Londyński autobus, którym mogliśmy podró-
żować w okresie wakacyjnym, cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. W związku z 
tym miasto postanowiło zainwestować i kupi-
ło piętrowy pojazd. 

l Awanturą, rękoczynami i paleniem transpa-
rentów zakończyła się na Jasnej Górze jubile-
uszowa 10. Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców. 
Do tak bulwersującej sytuacji na terenie klasz-
toru doszło pierwszy raz. 

l W częstochowskim MPK podpisano umowę 
na wyprodukowanie i dostarczenie do nasze-
go miasta 10 nowych składów tramwajowych. 
Pojazdy – za kwotę ponad 73 mln złotych – 
pochodzić będą od bydgoskiej firmy PESA. 

l Ponad 380 tysięcy udało się zebrać w Często-
chowie podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. To o blisko 50 tysięcy 
więcej niż przed rokiem. 

l Jedna z największych na lokalnym rynku firm 
w zakresie opieki specjalistycznej, współpra-
cująca na co dzień z ponad 100 lekarzami 
specjalistami – częstochowskie Centrum Me-
dyczne Św. Łukasza – została przejęta przez 
PZU Zdrowie. 

l Poważny wypadek w częstochowskiej hucie 
szkła Stolzle. Podczas przepompowywania 
kwasu, jeden ze zbiorników uległ rozerwaniu. 
30-letni pracownik nie żyje, dwóch trafiło do 
szpitala. 

LUTY
l Za otrzymany mandat drogowy możemy już 

zapłacić na miejscu zdarzenia – przy użyciu 
karty płatniczej. Policjanci z częstochowskiej 
drogówki otrzymali 20 terminali płatniczych. 

l Sędzia Adam Synakiewicz został odwołany z 
funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Często-
chowie. 

l Dwadzieścia jeden zwierząt – w tym zagło-
dzone amstafy, malamuty i yorki – odebrało z 
pseudohodowli częstochowskie „Pogotowie 
dla Zwierząt”. O całej sprawie poinformowali 
policjanci, którzy pojechali do ich właścicielki 
w związku ze zgłoszeniem zaginięcia córki... 

l Częstochowa wywalczyła blisko 2 miliony zło-
tych dofinansowania na realizację projektu 
„Stare Miasto-Nowe Życie”. Dzięki temu po-
wstało miejsce świadczące kompleksowe 
usługi dla osób zagrożonych marginalizacją, 
wykluczeniem społecznym, bezdomnością. 

l Częstochowa przeznaczy w tym roku blisko 5 
mln złotych na szkolenie dzieci i młodzieży dla 
klubów sportowych i stowarzyszeń oraz 6,5 
mln zł na promocję miasta poprzez sport. To o 
ponad 2 mln więcej niż w 2017 roku. 

MARZEC
l Nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w 

Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstocho-
wie zawisło widmo zawieszenia. Powód? Braki 
kadrowe. Lekarze nie chcą w tym miejscu pra-
cować na stałe. Ostatecznie jednak udało się 
dojść do porozumienia.

l Kalina Matysiak zajęła pierwsze miejsce pod-
czas Mistrzostw Świata Freestyle Football. Tur-
niej odbył się w Tokio. To już drugi tego rodza-
ju tytuł na koncie częstochowianki.

l 31-letni mężczyzna nie żyje – to tragiczny 
efekt pożaru, do którego doszło w kamienicy 
przy ulicy Śniadeckich w Częstochowie. Pięć 
osób – trzy dorosłe i dwoje dzieci w wieku 11 i 
3 lat – zostało natomiast przewiezionych do 
szpitala. 

l Bulwersujące odkrycie w jednej z podczęsto-
chowskich miejscowości. W niewielkiej, nie-
ogrzewanej przyczepie prowadzona była 
pseudohodowla. Część zwierząt nie przeżyła 
ostatnich mrozów. Ich ciała zostały wyrzucone 
za płot, jak odpady! 

l Sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych trafił 
właśnie do Częstochowy. Jest to nagroda za 
zwycięstwo w regionalnym etapie konkursu 
„Świeć się z Energą”. Swoje zastosowanie 
znajdzie w mieszkaniach chronionych.

l W   Miejskim Szpitalu Zes p o l o n y m w   Czę-
stochowie przyszła na świat Zuzia, drugie 
dziecko państwa Karoliny i    Adama Muc. 
Dziewczynka, gdy się urodziła, miała 67 cm 
długości i  ważyła... 5960 gramów! 

l Ojciec Marian Waligóra, przeor częstochow-
skiego Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze 
otrzymał wysokie węgierskie odznaczenie 
państwowe. 

l Jacek Magiera, który pierwsze swoje kroki w 
piłce nożnej stawiał w częstochowskich Rako-
wie, został trenerem kadry Polski U-20. 

l W Częstochowie wreszcie możemy korzystać z 
rowerów miejskich. W sumie do dyspozycji 
mamy 185 jednośladów dostępnych na 20 sa-
moobsługowych stacjach wypożyczeń.

KWIECIEŃ
l Tysiące motocyklistów z całego kraju uczest-

niczyło w jubileuszowym XV Motocyklowym 
Zlocie Gwiaździstym im. Księdza Ułana Zdzi-
sława Jastrzębiec Peszkowskiego. 

l 1177 zawodników wzięło udział w 10. Biegu 
Częstochowskim. Zwyciężył Kenijczyk Maiyo 
Kimaiyo.

l Po dwunastu latach pracy na stanowisku dy-
rektora do spraw artystycznych żegna się z te-
atrem im. Adama Mickiewicza w Częstocho-
wie Piotr Machalica. 

l Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
wreszcie zostanie przekształcona w uniwersy-
tet.

l Zakończyły się prace remontowo-budowlane, 
które prowadzone były na Szpitalnym Oddzia-
le Ratunkowym w Miejskim Szpitalu Zespolo-
nym w Częstochowie. Inwestycja pochłonęła 
blisko 5,6 mln złotych. 
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M – Słusznie, 

że taki wysiłek  
w tym celu podjęto.

K I – Teraz czysto i schludnie.
K II – Czy długo tak będzie?
M – Jak się nie uda, to 

nasz prezydent  
po szczotkę znów sięgnie. 

K III – A co z Narratorem, czy go 
też sprzątnęli?

M – Poniekąd, etat nam obcięli.
K I - Redukcja etatów, to chwyt 

z dawna znany. 
Widać i w naszym mieście bywa 
stosowany.

K II – Żal człowieka, co on teraz 
robi?

K I – Znowu do wyborów chłopak 
zbiera siły.

K III - Do jakich wyborów, przecież 
się skończyły.

K I – W eurowyborach teraz 
w szranki stanie...

M – I pewien jest, że europosłem 
zostanie…

K I – Oj, biedaczek  
wziąłby na wstrzymanie.

A – I taki finał wyborów,  
skończona rozmowa, 
a czas pokaże,  
czy jest zadowolona nasza 
Częstochowa.
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K I – Uboczny efekt 100-letniego 
święta 
taki, 
że z naszego marszałka  
klątwa wreszcie zdjęta.

K III – Nic nie rozumiem.
K II – Ostatnio marszałek 

(Piłsudski z pomnika, 
a nie ten wojewódzki, mówią  
– od „sejmika”), 
stał na pomniku, czyli 
pomnikował. 
A przy okazji, chciał nie chciał, 
ślizgawki pilnował.

K I – I to dniem, i nocą  
miał obiekt na oku.

K II – I to się właśnie zmieniło 
w tym roku.

K I – A przy Sobieskiego jest nowa 
ślizgawka 
cała zadaszona.

K II – Piękna jak z obrazka.  
Tam zapraszamy wszystkich: 
i młodych, i starych,  
i tych malkontentów, co nie dają 
wiary...

K I – ...że można!
K III – Co Piłsudski na to?
K II – Podobno kiwał głową,  

i to z aprobatą. 
A co powiedział w innej ważnej 
sprawie?

K III – Niby w jakiej?
K II – O pomniku konkurenta jego. 
K I – Czy może masz na myśli 

Romana Dmowskiego?
K II – Nie, 

też marszałka Józefa  
i to Piłsudskiego.

K III – Bardzo,  
ale to bardzo mącisz wszystkim 
w głowie, 
nic pojąć nie mogę.

K II – To ci krótko powiem: 
chcą marszałkowi stawiać pomnik 
nowy.
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K III – Drugi? Po co!
K II – Wbij sobie do głowy,  

że to dla większej chwały.
K III – Czyjej?
K II – Nie odpowiem. 

Mnie też ten dziwny pomysł  
nie mieści się w głowie.

K III – A skąd wezmą kasę?
K II – O tym nie myślą, 

liczą, że się uda, 
bo pod Jasną Górą zdarzają się 
cuda. 
Cóż dla nich kasa,  
wystarczy darczyńców zebrać 
100 tysięcy, 
każdy da dwa złote  
– jest 200 tysięcy.

K III – A co będzie potem?
K II – Potem, jeśli coś zostanie, 

zrobi się powszechne wielkie 
grillowanie.

M – A o odbudowie pomnika 
Narutowicza  
nigdy nie myśleli. 

K II – E, 
oni swe pomysły mają  
i na inne uwagi nawet nie 
zwracają.

M – Ale to pierwszy prezydent.
K I – Powiem: „i co z tego?” 

Czy chciałabyś na pomniku  
Żmudzina i masona  
– chociaż przystojnego?

M – Przecież stał w Częstochowie 
jego pomnik wielki. 

K I – Wojny nie przetrwał,  
podobnie jak inne, które też 
zniknęły  
i na okupantów niesławę 
ściągnęły.

K III – Takie czasy były, 
szczęście, że już się skończyły.

M – A teraz wszystko odnawiamy 
i trzeba czy nie trzeba, 
pomniki stawiamy.

K II – A jest na to miejsce?
K III – Miejsca pełno wszędzie, 

choćby w takich Alejach 
lub na Ogrodowej, 
a nawet w przepięknej Alei 
Brzozowej...

K II – Powiem szczerze:  
ja ławeczki wolę,  
na których zwykli ludzie,  
ci niepomnikowi,  
ludzie, 
o których różne plotki zna twoja 
sąsiadka,  
z którymi rozmawiała twego 
szwagra swatka, 
których spotykałeś w sklepie,  
czasem na spacerze…

M – Na widok tych „wielkich”  
cholera mnie bierze, 
a jeszcze często są tak pokazani,  
że podobieństwa znaleźć 
nikt nie jest w stanie…

K III – A mała dziewczynka, co 
w Alejach stoi, 
uśmiecha się do wszystkich, 
krytyk się nie boi.

K I – Najwyżej smyki,
Których pełno wszędzie, 

ukradną 
gruchające do dziecka gołębie…

M – Są w mieście tacy,  
co Jurka Kuleja pomnik by 
widzieli.

KALENDARIUM 2018
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A – Czy oni dekomunizacyjną 

ustawę  
pod uwagę wzięli???

k k k

M – Po wielu, wielu latach…
K I – Tak się baśń zaczyna.
K II – Powiedz. 

Wyraźnie, krótko,  
powiedz, o co chodzi, 
bo i mnie, i naszych gości  
bardzo to obchodzi.

M – Otóż, po wielu, wielu latach...
K II – Prosiłam, powiedz wreszcie!
M – Już mówię,  

po wielu latach starań, 
tutaj, w naszym mieście 
uniwersytet mamy!

K III – Cieszę się! 
Nareszcie!

K I – Nareszcie starania skończone  
i zasłużonym sukcesem 
zwieńczone!

K II – Odtąd w miejsce znanego 
skrótu AJD 
mamy nowy, podobny – a brzmi 
UJD!

A – Odtąd Częstochowę nazwiemy 
„Grodem Żaków” 
jak jakąś Warszawę, Poznań albo 
Kraków.

K I – I jak zawsze, sukces ma stu 
ojców swoich.

M – A głównie jedną matkę, 
ta dwoi się i troi, 
i do swoich planów wielu 
przekonała, 
oto – proszę państwa – tajemnica 
cała.

K II – I odtąd, gdy uniwersytet 
u nas utworzono, 
będzie się z roku na rok zwiększać 
żaków grono. 
Młodzi walić będą drzwiami 
i oknami.

A – I chętnych braknie, by zająć się 
emerytami. 

M – Uniwersytetem rektor 
w spódnicy kieruje.

K III – A  młodych, 
chętnych do pracy wcale nie 
brakuje.

K I – A nasz uniwersytet ma 
wspaniałe plany,  
nowe obiekty i nowe wydziały,  
nowe fakultety…

K III – O rety, o rety!
K II – Ogromne wyzwania…
K III – Radość i duma nie do 

opisania!
k k k

K II – Znowu idzie nowe...
K III – Wciąż nowe i nowe...
K I – Wprost uwierzyć trudno. 
K II – A wszystko po to, 

by nie było nudno.
K III – Zatem co tym razem 

Miasto nam szykuje?
K II – Atrakcję wielką,  

której oczekuję. 
A ze mną bez mała  
cała Częstochowa.

K III – Powiedz, co to takiego,  
bo mnie boli głowa 
od tego czekania.

M – Chcesz etopirynę  
dla bólu wstrzymania?

K III – Powiedz, powiedz wreszcie.
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K I – Już mówię: 

nareszcie się doczekamy  
– i to prawdziwego  
– Aquaparku…

K II – Od lat już zapowiadanego.
K III – Mów po polsku. 
K I – Więc  

– parku wodnego
M – Z wodnymi atrakcjami…
K I – Z szatniami...
K III – I płatną toaletą...
M – Dziewczyny, spokojnie,  

najważniejsze nie to, 
o czym tu mówicie. 
Wierzę, 
że wszystko się sprawdzi... 
A – ...i zwróci sowicie.

K III – Jak do tego doszło?
K II – Spytaj prezydenta,  

to jego decyzją ta akcja podjęta.
K I – Tak całą jesień wielkie prace 

trwały, 
znowu dniem i nocą maszyny 
warczały. 
Kopano w ziemi dziury,  
coś betonowano. 

K II – Tak to tę niespodziankę dla 
nas szykowano.

K III – Mówisz,  
że będzie to wspaniałe  
miejsce dla rozrywki...

K I – I dla rekreacji.
K II – Dla młodych i starych,  

jak to w demokracji, 
dla mężczyzn i kobiet 
i  również dla dzieci.

A – Topić się mogą wszyscy 
po prostu, jak leci! 
A w mieście na co dzień  
mamy potrzeb wiele.

K I – Zawsze znajdą się tacy,  
którzy wybrzydzają, 
niestety, to mali ludzie,  
którzy na niczym się nie znają.

M – Oni tylko uznają siermiężne  
prawdy objawione. 
A świat pędzi i pędzi…

K III – Powiedz, w którą stronę.
k k k

K III – Słyszałaś o aferze? 
K II – Czy tej podsłuchowej?
K III – Wiem o tej i o innych...
K II – Chyba nie powiesz, że wiesz 

od teściowej. 
K III – ...wyobraź sobie, 

że właśnie teściowa mówiła,  
o naszej Biedronce  
– tam afera była. 

K I – Jeśli jest afera, to koś za tym 
stoi. 

K III – Tego nie mówiła... 
K I – Widać, 

że to ktoś ważny, skoro się nie 
boi. 

K III – Nie wiem.
K II – A co wiesz?
K III – Mówią, 

że mikrofon w cebuli schowali. 
A jeśli ktoś narzekał, nagranie 
włączali.

K I – I teraz taśmy prawdy w  tej 
Biedronce mają,  
a jak klient narzeka, to go 
olewają.

l Dodatkowe 100 tys. zł przeznaczy Częstocho-
wa na realizację dofinansowania zabiegów in 
vitro w tym roku. To efekt dużego zaintereso-
wania programem, do którego zgłosiło się w 
naborze ponad 50 par. 

l Rozpoczęły się prace związane z rekultywacją 
zbiornika Blachownia. 

l W parku Lisiniec trwa rozbudowa plaży. Na 
miejsce dotarł prawdziwy nadbałtycki piasek 
– prosto z Łeby. 

l Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 
Częstochowie podpisało umowę na wyprodu-
kowanie i zakup 12 nowoczesnych autobu-
sów. Dostarczy je firma MAN. 

l Druga grupa motocyklistów spotkała się na 
Jasnej Górze podczas Zjazdu Gwiaździstego. 

l Znakomity pojedynek stoczył w Hali Sportowej 
Częstochowa Tomasz Adamek, który w siód-
mej rundzie znokautował cięższego od siebie 
o 13 kilogramów Joeya Abella. 

l Pięcioletni chłopiec wpadł w szczelinę między 
peronem, a odjeżdżającym pociągiem na 
dworcu Głównym w Częstochowie. Na szczę-
ście nic mu się nie stało. Okazało się, że mat-
ka dziecka była pod wpływem alkoholu... 

l Miejski przewoźnik wprowadza kolejne udo-
godnienia dla pasażerów. Każdy kto posiada 
Częstochowską Kartę Miejską MPK może wy-
korzystywać ją także do zbierania punktów w 
Samorządowym Programie Lojalnościowym. 
Jest też dobra wiadomość dla posiadaczy 
smartfonów – stały się one nośnikiem biletu. 
Zarówno okresowe, jak i jednorazowe można 
kupować za pomocą specjalnego systemu. 

MAJ
l Częstochowianie poparli protest rodziców 

osób niepełnosprawnych w Sejmie. Na znak 
solidarności zorganizowana została manife-
stacja na placu Biegańskiego. Wśród uczestni-
ków był osoby z niepełnosprawnościami, ich 
rodzice i opiekunowie.

l Ponad stu uczniów częstochowskich szkół 
średnich zatańczyło wspólnie „Poloneza” w 
centrum miasta. W ten sposób młodzież 
chciała uczcić setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

l Zakończyły się prace nad studium wykonalno-
ści dla dworca kolejowego w Częstochowie. 
Teraz PKP S.A. ogłosi konkurs architektonicz-
no-urbanistyczny. Na podstawie zwycięskiej 
koncepcji określony zostanie dokładny zakres 
prac modernizacyjnych. Zakończenie całej in-
westycji i udostępnienie obiektu nastąpi w 
2022 roku. 

l Blisko 98 milionów złotych pochłonie przebu-
dowa DK-46 w Częstochowie. Inwestycja bę-
dzie polegać m.in. na budowie obejścia ul. św. 
Barbary - od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z 
św. Jadwigi - oraz przebudowie ulic: Głównej i 
Przejazdowej do granic miasta i budowanie 
węzła autostrady A1 z pełną infrastrukturą. 

l Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala po wypad-
ku, do którego doszło w Blachowni na ulicy 
Konopnickiej. Kierowca – mimo opuszczonych 
rogatek – wjechał wprost pod nadjeżdżający 
pociąg towarowy załadowany węglem. Jego 
życia nie udało się uratować. 

l Częstochowskie pogotowie wzbogaciło się o 
dwie nowe karetki. Zastąpią one najbardziej 
wyeksploatowane ambulanse w mieście. 

l Trzy miesiące w areszcie spędzi 36-letni Artur 
M., któremu przedstawiono zarzut gwałtu i 
usiłowania gwałtu. Ofiarami mężczyzny były 
dwie częstochowianki – 9-latka i 13-latka. 
Obie zaatakował w dzielnicy Północ. Mieszka-
niec Częstochowy w przeszłości był już karany 
za gwałt... 

l W wieku 73 lat zmarł Andrzej Kwapisz, były 
Starosta Częstochowski. 

CZERWIEC
l Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

podpisało umowę na modernizację blisko 14 
kilometrowego odcinka linii tramwajowej – od 
pętli na Północy do pętli na Rakowie – wraz z 
przebudową całej infrastruktury. Poza tym 
miejski przewoźnik planuje również zakup 10 
nowych składów tramwajowych. Całość ma 
pochłonąć ponad 200 milionów złotych! 

l Trzy miesiące w areszcie spędzi 42-letni oby-
watel Ukrainy, który spowodował śmiertelny 
wypadek na krajowej „jedynce” w Siedlcu Du-
żym w powiecie myszkowskim. Mężczyzna, 
który miał blisko pięć promili we krwi, wjechał 
pod prąd i zderzył się z prawidłowo jadącym 
volvo. Efekt jest tragiczny - 47-latka z volvo 
nie żyje, a trzy pozostałe osoby są ranne. 
42-latkowi, który siedział za kierownicą mit-
subishi nic się nie stało. 

l Tragedia nad zbiornikiem wodnym Bałtyk w 
parku Lisiniec. Chłopiec, przebywający nad 
wodą ze znajomymi, w pewnym momencie 
zaczął się topić. W jego ratowaniu pomagali 
przypadkowi świadkowie. Wyciągnięty na 
brzeg przez płetwonurków 16-latek, mimo re-
animacji, zmarł... 

l Ogromny sukces studentów Politechniki Czę-
stochowskiej. Skonstruowany przez ekipę PCz 
Rover Team łazik marsjański wygrał najwięk-
sze i najbardziej prestiżowe zawody na świe-
cie, organizowane na pustyni w stanie Utah! 

l Muzyczny autobus Red Bull już po raz szósty 
zawitał do Częstochowy. Tym razem na pokła-
dzie królował Quebonafide, który rozgrzał pu-
bliczność. 

l Tragiczny wypadek w Nowej Szarlejce. Przy bu-
dowanym odcinku autostrady kierująca oplem 
wjechała pod pojazd typu wozidło. Kobiety nie 
udało się uratować. 

l Częstochowscy funkcjonariusze Centralnego 
Biura Śledczego Policji pod nadzorem Proku-
ratury Okręgowej w Bielsku Białej rozbili grupę 
przestępczą, która uszczuplała należności w 
podatku VAT, akcyzie i opłacie paliwowej w 
obrocie olejem napędowym. Straty Skarbu 
Państwa oszacowano na ponad 13 milionów 
zł. W sprawie zatrzymano pięć osób, które są 
podejrzane o udział w zorganizowanej grupie 
przestępczej, w tym jedną o kierowanie tą gru-
pą. 

l Choroba pokonała naszego redakcyjnego ko-
legę Dariusza Fiutego. Dziennikarz od lat zwią-
zany z Życiem Częstochowy zmarł 13 czerwca. 
Pogrzeb odbył się 16 czerwca na cmentarzu 
świętego Rocha. 

l Trzy nowe hybrydowe radiowozy trafiły już do 
częstochowskich policjantów. Samochody bę-
dą używane przez funkcjonariuszy z miejskich 
komisariatów i wydziału ruchu drogowego. 
Zakup został sfinansowany ze środków Urzędu 
Miasta Częstochowy, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach oraz z budżetu policji. 
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K II – Szczególnie emeryci są na 

celowniku, 
bo taki grymasi,  
uwag ma bez liku,  
chciałby, by coś uszkodzonego 
zaraz przeceniono,  
czyli mówiąc inaczej. 
Właśnie dla niego cenę obniżono.

K I – To za grzechy kara, 
że żył za komuny,  
był na stanowisku,  
przyszła sprawiedliwość,  
niech buli za wszystko.

M – To ma być afera?! Idiotyczna 
plotka,  
to wymyślić mogła teściowa 
idiotka. 
Teraz  
o prawdziwych aferach pogadamy 
sobie.

K I – Do tego dążę i właśnie to 
robię...

K II – Nie powiesz, że 
w Częstochowie są jakieś afery.

K I – ...pozwól mi myśl dokończyć, 
do jasnej cholery!

M – Po co nerwy? 
Mówię, że ludzie gadają, 
o facecie, który w afery wplątany 
i z jakąś mafią mocno powiązany.

K III – Można powiedzieć, 
że zdolnych ludzie mamy 
w Częstochowie.

K I – Jacy zdolni, to nawet nie 
mieści się w głowie... 
Sprawa jest jasna. 
W największej aferze swe palce 
maczamy. 
Można być dumnym, 
że w niej właśnie przedstawiciela 
swego posiadamy.

M – To radca prawny, zdolny 
niesłychanie 
ekspert od banków. 
Każdy bank kupić ten ekspert jest 
w stanie.

K I – Albo sprzedać, 
cena nie gra roli. 

K II – Ten pracowity człowiek dwoi 
się i troi, 
to nadzorcza rada, to jakaś 
komisja. 
Wreszcie się okaże, że to była 
misja...

K III – Tajna? 
K II – Ach, uchowaj Boże 

– a jak się zastanowić – to, 
może – być może…

K III – Być może! 
I znowu na ustach Polski  
nasza Częstochowa.

A – Znaleźli się tacy,  
którzy sądzą,  
że Częstochowa już wiele nie 
znaczy,  
że Częstochowa jest 
nierozwojowa. 
Którzy głoszą, że to tylko „stolica 
duchowa”.

M – A ja myślę w duchu, 
czy czasem  
nam też nie zainstalowali jakiegoś 
podsłuchu.
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K III – Czy to już wszystko,  
czy już zamykamy?

A – Skądże 
do załatwienia jeszcze wiele 
mamy.

W – A co takiego Mistrzu?
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A – Wielu częstochowian wiele 

dokonało 
i to warto przypomnieć, 
by tak, jak mówił klasyk, 
bezpowrotnie  
w kosmos nam nie odleciało. 

K III – O kim Mistrz myśli?
A – Hm, o bardzo wielu...
K III – Mistrz wie wszystko, 

czego dokonali, 
kogo pochwalić,  
no a kogo zganić.

A – Nie wiem jednak, od kogo 
zacząć.  
Zacznę od kobiety.

K I – Czy którejś z nas może?
A – Dziewczyny, żadnej z was 

niestety.
K II – Szkoda. 

My tutaj ciężko pracujemy.
M – Ja razem z Mistrzem 

kandydatkę jakąś wybierzemy. 
Mam kilka propozycji. 
Zresztą, 
może lepiej nie,  
pewnie się pokłócą,  
czy Mistrz tego chce? 

K I  – A może chłop jakiś będzie 
kandydatem?

K II – Mamy wielu...
M – Wybór to trudne zadanie, 

bo pierwszy będzie pierwszym 
A drugi... 
K III – Ten drugi, drugim 

pozostanie. 
K I – A trzeci trzecim, 

czwarty będzie czwartym. 
K II – Rozumiem teraz, dlaczego  

nasz Mistrz – wewnętrznie 
rozdarty. 

A – Tu nie ma dobrej opcji, 
ale złej też nie ma.  
Ogromna zagwozdka, ogromny 
dylemat. 

K III – Może więc głosowanie lub 
losy ciągniemy?

A – Powiedzą – wynik 
sfałszowany... 

K II – Czy w tej atmosferze będzie 
ktoś wybrany?

K I – To może przetarg dla 
wszystkich otwarty. 

M – Tak czy siak się obrażą i to 
nie są żarty. 

K III – Zdążyłam zapomnieć, o co 
spór toczymy.

A – O to, kogo w naszej szopce 
dzisiaj ugościmy.

K III – Ciągnijmy z kapelusza, na 
kogo popadnie.

K I – Jest pierwszy kandydat, 
nazywa się ładnie. 

M – Nie mów nazwiska! 
K I – Czemu?
M – Okryte tajemnicą,  

bowiem RODO mamy. 
A – Pomówimy ogólnie, a widzom 

ufamy,  
że rozpoznają... 

K II – No to zaczynamy!
A – Zatem pierwszy, to ten od 

kultury, 
co zapuścił brodę.

K II – A broda, jak to broda, 
poprawia urodę. 

K I – Broda gęsta, czarna, jakby 
z piekła rodem. 

l Minister Jacek Czaputowicz wręczył w imieniu 
Prezydenta RP nominacje nowym polskim 
ambasadorom. Irena Lichnerowicz-Augustyn 
będzie reprezentowała Polskę na Cyprze, Woj-
ciech Gerwel w Wietnamie, a częstochowia-
nin, Konrad Głębocki, obejmie placówkę we 
Włoszech. 

l Reżyserka Magdalena Piekorz została nowym 
dyrektorem artystycznym częstochowskiego 
Teatru im. Adama Mickiewicza. Obejmuje ona 
stanowisko, które do tej pory zajmował Piotr 
Machalica.

l Częstochowscy radni przyjęli nazwę nowej uli-
cy w dzielnicy Śródmieście. Imię Marka Pere-
peczki ma nosić przedłużenie ul. Staszica do 
ul. Kilińskiego, niedaleko częstochowskiego 
Teatru. 

l Teatr im. Adama Mickiewicza nie doczeka się 
remontu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odrzuciło wniosek o dotację i 
usunęło z listy kluczowych projektów moder-
nizację instytucji. 

LIPIEC
l Częstochowscy radni przyjęli uchwałę w spra-

wie projektu heraldyczno-historycznej zmiany 
herbu Częstochowy. W miejscu czarnego kru-
ka ma pojawić się złoty orzeł. Po akceptacji 
Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA 
radnym pozostanie już tylko podjąć ostatecz-
ną uchwałę. 

l Legenda częstochowskiej siatkówki – Dawid 
Murek - w nowym sezonie będzie grać w 
pierwszoligowym AZS-ie Częstochowa na po-
zycji libero. 

l Zmarła siedmiokrotna zdobywczyni medali 
igrzysk olimpijskich – Irena Szewińska. Lekko-
atletka specjalizująca się w biegach sprinter-
skich i skoku w dal, była sportową legendą... 

l Ponad 22 mln 650 tysięcy złotych brutto wy-
nosi wartość kosztorysowa związana z od-
wodnieniem dzielnicy Północ w Częstochowie. 
Miasto chciałoby pozyskać na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości ponad 10 mln złotych. 

l W Częstochowie powstanie pierwsza specjal-
na ponadpodstawowa szkoła techniczna. Bę-
dą do niej uczęszczać uczniowie z niepełno-
sprawnościami, w normie intelektualnej. Pla-
cówka będzie mieścić się w Zespole Szkół Za-
wodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej. 

l Adam Małysz dołączył do grona absolwentów 
Politechniki Częstochowskiej. Utytułowany 
skoczek narciarski obronił pracę licencjacką 
na Wydziale Zarządzania. 

l Poseł Szymon Giżyński otrzymał akt powoła-
nia na stanowisko sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

l Kilkaset osób wzięło udział w pierwszym Mar-
szu Równości, który odbył się w Częstochowie. 
Uczestnicy spotkali się na placu Daszyńskiego 
i przeszli przez centrum naszego miasta. Gru-
pa kontrmanifestujących robiła wszystko, aby 
nie dopuścić maszerujących pod Jasną Górę. 
Na szczęście obyło się bez większych incyden-
tów. 

l Ponad 60 tysięcy złotych otrzymała Często-
chowa na zakup wyposażenia i sprzętu ratow-
nictwa medycznego dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Dzięki temu do ośmiu jednostek 
trafiły między innymi defibrylatory, deski or-
topedyczne ze stabilizacją czy zestawy szyn 
Kramera. 

l Około 60 ptaków spłonęło żywcem w pożarze 
budynku gospodarczego na ulicy Powstańców 
Śląskich w Koszęcinie. Szybka akcja gaśnicza 
zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia. Męż-
czyzna podejrzany o podpalenie został zatrzy-
many. 

l Polski Związek Piłki Nożnej wybrał nowego se-
lekcjonera reprezentacji Polski. Został nim po-
chodzący z Truskolasów Jerzy Brzęczek, który 
w przeszłości prowadził częstochowski Raków. 

l Narodowy Fundusz Zdrowia przyznał Woje-
wódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. 
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 
kontrakt na obsługę specjalistycznej karetki 
dla noworodków. 

l Pochodzący z Częstochowy Wojciech Cygan 
został nowym prezesem Rakowa. Zastąpił na 
tym stanowisku Janusza Żyłę, który zrezygno-
wał z powodów rodzinnych. 

l Policjanci zatrzymali 68-latka, który... groził 
wiatrówką bawiącym się przed blokiem chłop-
com. Jak się okazało, kilka dni wcześniej w kie-
runku jednego z nich oddał strzał. Do zdarze-
nia doszło w dzielnicy Wrzosowiak.

l U zbiegu ul. Piłsudskiego z I Aleją NMP ma sta-
nąć pomnik legendarnego polskiego boksera, 
dwukrotnego złotego medalisty igrzysk olim-
pijskich Jerzego Kuleja. Nad jego powstaniem 
pracuje znany częstochowski artysta rzeźbiarz 
Jerzy Kędziora. 

l Duże zmiany w szpitalu w Blachowni. Odcho-
dzi dotychczasowy dyrektor, Tomasz Koło-
dziejski. Jego miejsce zajmie Janusz Adamkie-
wicz – wieloletni dyrektor Szpitala Zespolone-
go na Tysiącleciu i były dyrektor częstochow-
skiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

l Konrad Głębocki, po tym jak został mianowa-
ny ambasadorem Polski we Włoszech, wziął 
udział w ponad 170 głosowaniach sejmo-
wych. A prawo zabrania łączenia tych dwóch 
funkcji... 

SIERPIEŃ
l Zarząd częstochowskiego AZS spotkał się ze 

sponsorami. Powód? Trudna sytuacja finanso-
wa klubu, który musi zwrócić około 300 tysię-
cy złotych miejskiej dotacji. 

l 22,5 mln zł pochłonie przebudowa ulicy Kor-
fantego w  Częstochowie. W  ramach inwesty-
cji powstanie też droga rowerowa prowadząca 
na Jurę Krakowsko-Częstochowską 

l Na placu Biegańskiego pojawiły się leżaki, 
ławki i    drzewa z    zwisającymi koronami, z    
których ma zostać stworzona zielona strefa 
wypoczynku. 

l Proboszcz rzucił klątwę na wiernych z Łobod-
na w powiecie kłobuckim. Biskup przeprosił 
parafian, powołał nowego proboszcza i od-
wołał klątwę. 

l 56-latek wszedł do klasztoru na Jasnej Górze i 
rozebrał się do naga przed obrazem Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Z kaplicy wyprowadzili 
go pielgrzymi i o całej sprawie poinformowali 
policję. 

l Po wielu latach oczekiwań, budowa parku 
wodnego stała się faktem. Obiekt sportowo-
-rekreacyjny, który powstanie przy ulicy Deka-
brystów 45, pochłonie ponad 51 milionów 
złotych. 

l Od pierwszego września zameldowani w Czę-
stochowie uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych będą mogli bezpłatnie korzystać z środ-
ków komunikacji miejskiej. 
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K II – Czerń iście piekielna, czyżby 

farbowana?
K I – To czerń naturalna, a nie 

podrabiana. 
M – Przeważnie kobietom broda się 

podoba,  
szczególnie gdy młoda...

K III – Nic pojąć nie mogę – bo 
młoda  
to w końcu kobieta czy broda? 

A – Młoda broda kobiety bardzo 
fascynuje, 

A mężczyzna od młodej (kobiety) 
wiele oczekuje. 

K III – I to już wszystko?
K I – Przyznaję, że w sumie to 

niewiele było,  
lecz samo rozważanie bardzo 
mnie zmęczyło.

K II – Zatem odpocznij,  
ciekawe, co na to sam właściciel 
brody.

K I  – Obawiam się,  
że teraz przed Mistrzem pojawią 
się schody. 

M – Każde schody są do pokonania, 
A Mistrz już na klatę brał większe 

wyzwania. 
K II – To był nasz typ pierwszy,  

Ten zasłużył sobie.
K III – A drugi?
M – Drugi, 

nie mieści się w głowie, 
jakie miał przygody.

K III – Niech mi ktoś opowie.
M – Gwiazdorzył…
K III – Na estradzie?
M – Nie, tu w naszym mieście.
K I – Starał się i po wielu zabiegach  

w sejmie był nareszcie. 
K III – A co robił?
M – Bez przerwy głosował. 

Nawet gdy nie powinien, 
to z maszynki do głosowania karty 
nie wyjmował. 

K II – Miał szczęście. 
Mówią, 
że nosił buławę w plecaku.

K III – Został marszałkiem?
M – Nie, ambasadorem! 
K II – Piękna fucha,  

ambasador to nie fotel posła.
K I – I sława, 

wielka sława  
– tak gminna wieść niosła!

K III – A w jakiej stolicy on 
ambasadorował? 

M – W samym Rzymie. 
K III – To nie byle co! 

Gratulacje!
M – Wiadomo, 

Rzym to Rzym,. 
A na dodatek jaszcze San Marino.

K III – Byłam w San Marino, 
pamiętam, 
piłam świetne wino.

K II – Jeszcze raz gratulacje! 
M – Współczuj raczej chłopu, bo 

już urząd rzucił, 
Rzym zostawił i na stare śmieci 
wrócił.

K I – A Rzym za nim płacze?
K II – Na pewno, bo gdzieżby 

inaczej.
K III – Może zostało mu choć samo 

San Marino?
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M – Jak wrócił, to wrócił, zrozum 

to dziewczyno!
A – Wrócił zmęczony, 

teraz wypoczywa. 
K II – A jaka powrotu przyczyna 

prawdziwa? 
M – Są dwie: 

Zrezygnował albo go spuścili.
K I – Zrezygnował!
A – To oficjalnie – a dla 

niepoznaki  
– choroba.

K III – Czy może żylaki?
K I – Żylaki różne znamy…
A – O tym innym razem sobie 

pogadamy.
K III – Jak się dla niego skończył 

temat tu podjęty?
K I – Jest znany i zasłużony. 

Więc pewnie z otwartymi 
rękami  
zostanie przyjęty.

K II – Albo będzie inaczej, 
kto to wiedzieć może...

M – Fortuna kołem się toczy, 
były gratulacje…

K III – A teraz, jak wrócił, czy 
były owacje?

K II – Martwię się o niego, 
co on robić będzie, 
bo wątpię, by pracę znalazł  
tu, w miejskim urzędzie!

K II – A trzeci nasz kandydat?
K I – Wielu rozważano…
K III – Słyszałam, że trzeciego 

miejsca  
wcale nie przyznano.

A – Tak było, smutne w samej 
rzeczy.

M – To może Rysiek Raczek...
K I – To nie jest od rzeczy. 

Rowerem jeździ,  
tam i tutaj bywa…

K II – Ta kandydatura jawi się jak 
żywa.

M – Wszyscy Raczka znamy,  
wiec może to trzecie miejsce  
Ryśkowi przyznamy.

A – Trzecie nie! 
Działajmy z ostrożna, 
proponuję czwarte. 
To już przyznać można.

K I – A jak uzasadnimy?
A – Prosto, 

nasz Raczek to już temat wieczny
A teraz nasz Rysio jest bardzo 

stateczny.
K II – Emerytom przewodniczy…
K I – A raczej matkuje…
K II – Nie ze wszystkim się 

zgadzam,  
bo nadal – wielu denerwuje.

K I – I mówi co myśli, jak już głos 
zabierze.

K III – No to mówi szczerze. 
K II – Nawet w wyborach Rysiek 

kandydował.
K III – I co, wygrał? 
K II – Nie, przegrał, 

lecz nie lamentował…
K III – Czy jeszcze kogoś dzisiaj 

obgadamy?
A – Nie, dajmy spokój, 

już czasu nie mamy!

l Blisko 9,5 mln złotych pochłonie gruntowny 
remont Bazylika archikatedralna Świętej Ro-
dziny w Częstochowie. Inwestycja zostanie do-
finansowana ze środków europejskich. 

WRZESIEŃ
l Około 60 tysięcy rolników z całej Polski wzięło 

udział w jasnogórskich dożynkach. W uroczy-
stej mszy świętej uczestniczył prezydent RP 
Andrzej Duda. Wydarzeniu tradycyjnie towa-
rzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza. 

l Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstocho-
wie oraz Politechnika Częstochowska otrzy-
mają co najmniej 50 milionów złotych. A 
wszystko to za sprawą Konstytucji dla Nauki. 
Zastrzyk finansowy uczelnie mogą przezna-
czyć na inwestycje badawcze, czy infrastruk-
turalne. 

l Brutalny atak w dzielnicy Raków. Dwóch męż-
czyzn napadło na obywateli Ukrainy. Jeden z 
pokrzywdzonych został uderzony pięścią w 
twarz, a następnie szklaną butelką w głowę. 
Drugi natomiast był bity i kopany, a następnie 
obrabowany. Mężczyźni odpowiedzialni za 
atak zostali zatrzymani. 29-latek trafił do 
tymczasowego aresztu, 22-latek został z kolei 
objęty dozorem, musi też wpłacić poręczenie 
majątkowe. 

l 25,8 mln zł pochłonie rewitalizacja najstarsze-
go fragmentu miasta – Starego Rynku. Naj-
ważniejszymi elementami ma być Muzeum 
Archeologiczno-Historyczne oraz Teatr Rzeźb 
Jerzego Kędziory. Inwestycja będzie dofinan-
sowana ze środków europejskich – unia na ten 
cel da 16 mln zł. 

l Bartłomiej Mirecki zdobył mistrzostwo Europy 
Centralnej FIA Central Europe Zone. Często-
chowianin w ostatnim wyścigu sezonu na to-
rze w Brnie ukończył zawody na 3 pozycji. 

l Były wiceprezydent Częstochowy został prze-
słuchany i usłyszał zarzut w związku z wypad-
kiem, do którego doszło w Nieradzie. Mirosław 
S. potwierdził, że brał udział w zdarzeniu dro-
gowym, nie przyznaje się jednak do winy. 
Twierdzi też, że alkohol spożywał, ale dopiero 
po przybyciu do domu. Po wpłaceniu kaucji 
został zwolniony. 

l Makabryczna zbrodnia w dzielnicy Kiedrzyn. 
16-latek podejrzewany jest o to, że zabił swo-
ją 75-letnią sąsiadkę. Kobieta miała obrażenia 
głowy oraz związane ręce i nogi. Sprawca za-
brał z jej domu pieniądze, kosztowności i do-
kumenty, a następnie podpalił kobietę. Na 
wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej 
Częstochowa-Północ i śledczych sąd zastoso-
wał wobec zatrzymanego 3-miesięczny 
areszt. 

l W   ręce częstochowskich policjantów wpadł 
34-latek podejrzany zgwałcenie 60-latki. W    
chwili ataku kobieta zdążyła jeszcze wybrać 
numer do dzielnicowego i   poinformować, że 
potrzebuje pomocy. Policjant natychmiast 
podjął interwencję, dzięki czemu mężczyzna 
został zatrzymany tego samego dnia. W  toku 
wykonywanych czynności okazało się rów-
nież, że 34-latek jest podejrzany o   znęcanie 
się nad swoją matką. 

l Sąd Rejonowy Częstochowa Północ ma zostać 
wybudowany na rogu ulic świętego Krzysztofa 
i świętego Rocha. Wykonawcą tej inwestycji 
będzie Częstochowskie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego Przemysłówka 
S.A. Zakończenie budowy wyznaczono na 
2022 rok. 

PAŹDZIERNIK
l Rozpoczyna się kluczowy etap budowy zakła-

du produkcyjnego Guardian Glass w Często-
chowie. Firma oczekuje, że nowy zakład roz-
pocznie swoją działalność w pierwszym kwar-
tale 2020 roku, a zatrudnienie w nim znajdzie 
ponad 150 osób. 

l Konrad Głęboki nie jest już ambasadorem Pol-
ski we Włoszech. Częstochowianin podał się 
do dymisji. Od oficjalnego przejęcia przez nie-
go obowiązków na tym stanowisku minęły za-
ledwie trzy tygodnie... 

l Szpital w Blachowni zakończył kolejny etap 
modernizacji. W placówce powstał nowy blok 
operacyjny. Pierwsi pacjenci już trafili na blok. 
– Rozpoczęty w maju generalny remont bloku 
operacyjnego kosztował dzierżawcę szpitala - 
firmę Scanmed - 3,5 mln zł - mówi Grażyna 
Folaron, rzecznik prasowy Starostwa Powiato-
wego w Częstochowie. 

l Częstochowski sanepid odnotowuje coraz 
więcej przypadków wirusowego zapalenia wą-
troby typu A. W związku z tą sytuacją władze 
samorządowe podjęły decyzję o sfinansowa-
niu szczepień przeciwko temu schorzeniu. 

l Wiceminister Maciej Miłkowski wręczył dyrek-
cji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie czek o wartości 416 tys. zł na 
zakup sprzętu dla rozbudowującego się szpi-
talnego oddziału ratunkowego. 

l Umowa na budowę Promenady Śródmiejskiej 
została podpisana. Powstanie ona na daw-
nych terenach składowych „Węglobloku”, 
obecnie nieużytkowanych. Inwestycja, której 
wartość oszacowano na blisko 6 milionów zło-
tych, ma być gotowa najpóźniej w sierpniu 
2020 roku. 

l Stworzony w ramach akcji „Bądź bezpieczny, 
seniorze” spot – nagrany z Częstochowskim 
Centrum Aktywności Seniorów – został wy-
różniony w konkursie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

l Jakub Jelonek – 33-letni częstochowianin był 
najszybszy podczas zawodów w chodzie spor-
towym w Wiedniu, tym samym zdobywając 
tytuł Mistrza Polski. Na dystansie 50 kilome-
trów osiągnął czas 4:08:27. 

l Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstocho-
wie podpisał umowę na budowę węzłów prze-
siadkowych. Powstaną one przy trzech dwor-
cach kolejowych. Inwestycja będzie kosztować 
blisko 69 mln zł. Dofinansowanie ze środków 
UE to 27,5 mln zł. 

l Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przez kolej-
ne pięć lat będzie rządzić Częstochową. W wy-
borach samorządowych poparło go blisko 
60% głosujących, czyli 59 346 częstochowia-
nek i częstochowian.  Drugie miejsce zajął Ar-
tur Warzocha (PiS), który otrzymał 25,54% 
głosów. 

l Rada Miasta Częstochowy liczy 28 osób. W no-
wej radzie zasiądzie 12 osób z SLD, 10 osób z 
PiS-u, 5 osób z Koalicji Obywatelskiej i 1 oso-
ba z komitetu Wspólnie dla Częstochowy. 

l Ortopeda pracujący w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny 
oskarżony o gwałt i doprowadzenie przemocą 
do innych czynności seksualnych. 
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M – A miejskie inwestycje?
A – To wielki temat...
M – O nim pogadamy,  

bo tu poważne osiągnięcia mamy, 
park na Lisińcu 
i miejskie rowery, 
i aquapark w śródmieściu…

K III – I na Bieganie szalet…
K II – Lecz tam płacić trzeba…
K III – Za chwilę intymności?  

Kary z nieba trzeba. 
A – Chyba już wszystko, 

teraz powoli z wami się żegnamy, 
M – Czekamy na wiosnę,  

gdy przyjdzie, 
to z Julkiem na rower siadamy. 
I różne częstochowskie kąty 
odwiedzamy.

K I – On trochę pogada. 
Może coś opowie…

K II – Jeździłaś za nim może 
w wielkiej kawalkadzie?

K I – Nie, tłoku nie lubię, jeżdżę 
w innym składzie. 

K II – I tak jak oni na cmentarz 
trafiłaś?

K III – Na cmentarz? 
K I – Tak, bo cmentarze to jest Julka 

sila,  
on wie o cmentarzach wszystko  
i wie, gdzie kto leży…

K II – Za taką wielką wiedzę medal 
się należy. 
Wie, gdzie są groby powstańców. 
A gdzie są żołnierzy,  
nawet tych radzie… 

M – Nie mów lepiej o tym,  
usłyszy jeden taki,

Który walczy z nimi,  
tymi, co krew przelali tu na naszej 
ziemi…

K III – Skończcie, proszę,  
mało być wesoło…

K I – A co, nie jest? 
Tylu ludzi wkoło...

K II – Słuchają muzyki,  
tańczą i śpiewają... 

M – Nie mów czasem,  
że niektórzy z gwinta pociągają.

A – Kochani przypominam, 
nim Was pożegnamy, 
już zaczął się styczeń, 
– włączamy licznik, 
jeszcze pięć miesięcy – no 
i wiosnę mamy!

K I – Przyznam się, 
że zimą to się nudzę trochę,  
brakuje mi imprez, które 
zmieniają w wielką scenę  
te nasze Aleje, 
na których wciąż się dzieje…

M – O, dzieje się, dzieje!
K II – Wrócą rowery miejskie, te 

biało-zielone, 
tak dobrze w atmosferę miasta 
wprowadzone,  
będą budy z lodami oraz budy 
z piwem.

K III – I wszędzie częstochowianie 
spacerować będą. 
A jak się zmęczą, to sobie 
przysiądą 
przy kawie…

M – A może przy piwie.
K III – On gada przekornie i trochę 

się dziwię. 
K II – Wrócą bardowie uliczni,  

którzy nieproszeni  
rozłożą swój warsztat muzyczny  
wprost na gołej ziemi... 

K I – Poczekaj jeszcze trochę, te 
kilka miesięcy.
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K II – Poczekam, a dziś?
A – Koniec – nic nie będzie 

więcej… 
...a za wszystko dziękują i za 
niedoróbki przepraszają, 
i życzą po staropolsku: Do siego 
roku 2019

– Autor Mistrzem zwany – 
 Zbisław Janikowski

– Kobieta I   – Ewa Musik
– Kobieta II  – Asia Sobkowska
– Kobieta III  – Ania Zagroba
– Mężczyzna  – Tomek Barański

k k k k k k
P.S.
M – Mistrzu! 

Słyszałem, że krakowskie 
bożonarodzeniowe szopki  
na listę wpisano, 
a o naszych – częstochowskich 
jakoś zapomniano. 

K III – Na jaką listę?
K I – Na listę dziedzictwa 

intelektualnego  
całej ludzkości…

K II – E…
K I – Piękne te ich szopki, 

drewniane albo papierowe 
i do tego bardzo kolorowe.

K III – A co nam do tego?
M – O naszej Szopce cały Świat by 

wiedział! 
A za tym idą:

W – Uznanie,  
rozgłos, 
sława...

K II – Wcale mnie nie ciągnie 
światowa zabawa.

K III – Mistrzu!  
Powiedz co trzeba, to my to 
zrobimy 
i o taki zapis wspólnie 
wystąpimy.

K I – Ma rację, wpisać by nas 
mogli…

A – Świat i tak się dowie 
z YouTube 
Albo innych Googli. 
A teraz definitywnie z Państwem 
się żegnamy.  
A głos na wielkiej scenie 
prezydentowi damy…

k k k k k k

P.P.S.
M – Mistrzu! 

A o końcu świata to Mistrz 
słyszał może?

K III – Koniec świata, ratuj Dobry 
Boże!

M – Spokojnie, 
jeszcze troszkę czasu mamy,  
dopiero za 166 lat się go 
spodziewamy,  
planetoida wtedy w nas 
pierdyknie...

A – I jak mówią górale – wtedy 
będzie „piknie”.

KURTYNA
A z Placu Biegańskiego, pięknie 
na ten dzień udekorowanego 
dobiegają odgłosy radosnego 
powitania Nowego Roku 2019. 
Słychać znacznie mniej wystrzałów 
– to niezdyscyplinowana część 
mieszkańców, miejską kanonadę 
zastąpił pokaz laserowy. 
Nasi bohaterowie zmęczeni, 
ale zadowoleni zasiadają do 
noworocznego szampana…
 Do siego roku 2019 

 Zbisław Janikowski

l W województwie śląskim dynamicznie rośnie 
liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wą-
troby typu A, czyli żółtaczkę. Spośród 1066 
przypadków WZW na terenie całego kraju, bli-
sko połowa wystąpiła właśnie w śląskim. W 
tych niechlubnych statystykach przoduje nie-
stety Częstochowa! 

l W dzielnicy Północ zostało uszkodzonych 
przeszło 30 samochodów! 20-latek odpowie-
dzialny za ten akt wandalizmu został zatrzy-
many. Jak się okazało to nie jedyne jego prze-
winienie. 

LISTOPAD
l Na jasnogórskich błoniach świętowano jubile-

usz odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dokładnie 100 lat temu, 4 listopada 1918 r., 
dla klasztoru wybiła godzina wolności, a na ja-
snogórskiej wieży załopotały biało-czerwone 
flagi.

l Policjanci w całym kraju masową biorą zwol-
nienia lekarskie. W wielu komisariatach w ca-
łej Polsce pracuje tylko kadra kierownicza. W 
Częstochowie sytuacja nie jest najgorsza - z 
ponad 800 funkcjonariuszy 231 jest na L4. To 
efekt protestu, którzy sami policjanci nazwali 
„psią grypą”. 

l Kierowcy korzystający z samochodów elek-
trycznych mogą skorzystać z czterech stacji 
do ładowania, uruchomionych przy dworcach 
kolejowych PKP S.A. Pierwsze ładowarki uru-
chomione zostały na terenie województwa 
śląskiego – dwie w Katowicach i po jednej w 
Gliwicach i Częstochowie. 

l Wraz z początkiem listopada ruszyła budowa 
centrów przesiadkowych w naszym mieście. 
Powstaną one przy trzech dworcach kolejo-
wych. Na razie prace realizowane są przy ulicy 
Piłsudskiego. Inwestycja będzie kosztować 
blisko 69 mln zł. Dofinansowanie ze środków 
UE to 27,5 mln zł. 

l Niezwykły pokaz multimedialny, apel pamięci, 
a także złożenie kwiatów pod pomnikiem Jó-
zefa Piłsudskiego – na placu Biegańskiego 
miały dziś miejsce główne uroczystości z oka-
zji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

l Kolejny rejon świata podziwia balansujące 
rzeźby Jerzego Kędziory. Po udanych eskapa-
dach po Europie, Bliskim Wschodzie i Amery-
ce, przyszedł czas na Daleki Wschód – Singa-
pur i Tajwan. Wkrótce zostaną też pokazane w 
Chinach i Japonii. 

l Wybraliśmy 123 zadania na łączną kwotę po-
nad 9 milionów złotych, które zostaną zreali-
zowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

l Na sali sesyjnej po raz pierwszy w nowym skła-
dzie spotkali się częstochowscy radni. Podczas 
pierwszej sesji nowej kadencji, prezydent oraz 
radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i zło-
żyli ślubowania. 

l Jedna osoba zginęła w pożarze, który wybuchł 
w jednej z kamienic przy ulicy Bór. Pięć osób 
zostało ewakuowanych. 

l Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do mieszkań 
w nowo powstałym bloku ZGM TBS przy ulicy 
Kontkiewicza 4B. 

l Politechnika Częstochowska obchodziła 70. 
rocznicę istnienia. Przy tej okazji na budynku 
rektoratu odsłonięto tablicę pamiątkową po-
święconą 27. Pułkowi Piechoty, który stacjo-
nował w tym miejscu w okresie międzywojen-
nym i otworzono dwie wystawy. 

l Na Stradomiu powstanie ulica Jazzowa. 

GRUDZIEŃ
l W województwie śląskim wciąż dynamicznie 

rośnie liczba zachorowań na wirusowe zapa-
lenie wątroby typu A, czyli żółtaczkę. W tych 
niechlubnych statystykach przoduje niestety 
Częstochowa! Spośród 692 przypadków WZW 
na terenie całego województwa śląskiego, po-
nad połowa wystąpiła właśnie w naszym mie-
ście.   

l W dzielnicach Tysiąclecie, Zawodzie, Śródmie-
ście i Stare Miasto zastaną zamontowane ko-
lejne urządzenia odliczające czas do zmiany 
cyklu świateł. Zadanie będzie zrealizowane w 
ramach budżetu obywatelskiego. 

l Elektryzujące spotkanie na stadionie przy uli-
cy Limanowskiego. Przeciwnikiem RKS Raków 
w meczu 1/4 finału Pucharu Polski będzie... 
Legia Warszawa! W Częstochowie szykuje się 
więc wielkie piłkarskie święto. 

l Przemysław Wrona zrezygnował z bycia miej-
skim radnym. Polityk Koalicji Obywatelskiej w 
radzie zasiadał od ośmiu lat. 

l W ramach usługi Wspólny Bilet można podró-
żować pociągami kilku przewoźników na pod-
stawie jednego biletu. Jego cena zostanie wy-
liczona w oparciu o jedną, zupełnie nową tary-
fę.

l Mieszkańcy Kuźnicy Kiedrzyńskiej mają po-
wód do dumy. Jeden z domów został nagro-
dzony przez konkursowe jury tytułem Fasada 
Roku 2018.

l Zaledwie dwa miesiące trwało śledztwo w 
sprawie ortopedy oskarżonego o gwałt. Me-
dyk pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. NMP w Częstochowie wkrót-
ce stanie przed sądem.

l Kolizja na DK91 w Rudnikach. Autobus, który 
uległ awarii technicznej, zatrzymał się na wia-
dukcie kolejowym. Wtedy wjechał w niego kie-
rujący citroenem. Autobus doszczętnie spło-
nął. Na szczęście nie było w nim pasażerów i 
nikt nie doznał żadnych obrażeń. 

l Miejscy radni uchwalili budżet na rok 2019.

l W ostatnim czasie w naszym mieście doszło 
do dwóch ataków na młode kobiety. Oba mia-
ły charakter seksualny. Niewykluczone, że ich 
sprawcą jest ten sam mężczyzna. Schemat 
działania jest bowiem identyczny – mężczyzna 
upatruje sobie ofiarę w autobusie i wysiada za 
nią na przystanku.

l Kolejna grupa zawodowa – po funkcjonariu-
szach policji i pracownikach sądu – w ramach 
protestu idzie na zwolnienia lekarskie. Tym ra-
zem chodzi o nauczycieli. Każdego dnia do ak-
cji przyłącza się coraz więcej pedagogów. W 
Częstochowie jednak wyraźnego protestu nie 
widać... 

l W województwie śląskim odnotowano 16 
przypadków zachorowań na odrę. Jedno z 
ognisko tej choroby jest w Lublińcu. 

l Już po raz trzeci Hali Sportowej Częstochowa 
umiejętnościami piłkarskimi popiszą się znani 
sportowcy, artyści i dziennikarze. A wszystko 
to za sprawą akcji „Świąteczne Granie z Kubą”. 
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów-ce-
giełek przeznaczony zostanie na wsparcie 
chorych i niepełnosprawnych dzieci, pod-
opiecznych Fundacji „Ludzki Gest” Jakuba 
Błaszczykowskiego.
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PROGRAM TV – PIĄTEK 28 GRUDNIA 2018 r.

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 393; 

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

85; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3971; teleturniej muz.

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny, 

Na żywo
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.IX; odc. 113 

- Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 35 - Diagnoza: 
morderstwo; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
15/110; teleturniej

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Góry. Życie ponad 
chmurami. Andy; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Elif; s.II; odc. 394; 
serial; Turcja (2014)

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

Gargas - /96/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc. 

86; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

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

odc. 3972; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3401; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka 

historia...; odc. 16; 
telenowela TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
16/110; teleturniej

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

marzenia - /51/; 
teleturniej

21:30 Wiktoria; s.II; odc. 10 
Zielonooki potwór; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

22:30 Rain Man; dramat; 
USA (1988)

00:55 Odrobina nieba; film 
obyczajowy; USA (2011)

02:50 Wiktoria; s.II; odc. 10 
Zielonooki potwór; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

03:50 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

04:40 Ocaleni; reality show
05:40 Notacje – Władysław 

Stróżewski. Obowiązek 
Polaka; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 111 
ed. 3; teleturniej

06:00 Egzamin z życia; odc. 
18; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 35 Wiosenne 
obrządki; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 184 
„Topielec”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda, Na żywo

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

Extra - (250)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1969; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 112 
ed. 3; teleturniej

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

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:30 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem.; 
odc. (5); magazyn 
kulinarny

15:00 Wszystkiego 
zabawnego - Odc. 2 W 
poszukiwaniu ducha świąt; 
program rozrywkowy

16:00 Koło fortuny; odc. 376 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2441; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 82; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:34 Kronika - Rajd Dakar
18:40 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 228 „Miłość potrafi 
zmienić” sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 15; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1969; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1970; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Miłość na wybiegu; 
komedia; Polska (2008); 
reż.:Krzysztof Lang; 
wyk.:Karolina Gorczyca, 
Marcin Dorociński, 
Urszula Grabowska, 
Izabela Kuna, Tomasz 
Karolak, Sonia 
Bohosiewicz, Barbara 
Brylska, Marta Dąbrowska, 
Anna Guzik, Zbigniew 
Lesień

22:35 Bez litości; film 
sensacyjny; Polska (2002)

00:45 Czarny pies; film 
sensacyjny; USA (1998)

02:25 Nieznana siostra; 
USA, Kanada (2014)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 SuperPies (3); magazyn 
poradnikowy. 
Behawiorystka Aneta 
Awtoniuk pokaże, jak 
mądrze wychować psa. W 
każdym odcinku pojawią 
się dwie rodziny, w tym 
gwiazda, ze swoimi...

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (42); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (805); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (86); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (752); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2789); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (678); 
serial paradokumentalny. 
34-letni nauczyciel Paweł 
po zakrapianej imprezie na 
koniec roku szkolnego 
spędza noc z kobietą 
poznaną w barze. Rano 
niczego nie...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (141); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (71); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2790); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich: Wielki bal (2); 
serial komediowy. 
Perypetie mieszkańców 
starej kamienicy: 
bezrobotnego piwosza 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny, ich syna 
oraz sąsiadów.

20:10 Sahara; film 
przygodowy, Niemcy/
Hiszpania/USA/Wielka 
Brytania 2005. Wyprawa 
po skarb gwarantuje 
przygodę.

22:50 Lot „Feniksa”; dramat 
sensacyjny, USA 2004. 
Rozbitkowie na pustyni 
konstruują nowy samolot.

1:10 Postrach nocy; horror 
komediowy, USA/Indie 
2011. Remake 
klasycznego horroru z 
1985 roku. Nastolatek 
walczy z wampirem z 
sąsiedztwa.

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 

05:20 Uwaga! (5537) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

14 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2359) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (625) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (467) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (368) - 
program

14:00 19 + (299) - program
14:30 19 + (300) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (369) - 
program

17:00 Szpital (468) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (626) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7667) - 
informacje

19:35 Sport (7650) - 
informacje

19:45 Pogoda (7647) - 
informacje

19:49 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(45/138) - informacje 

19:50 Uwaga! (5538) - 
program

20:00 Doradca smaku 9 - 
Minisernik z prażonymi 
jabłkami (38/40) - 
program

20:05 Kapitan Ameryka: 
Zimowy żołnierz - film 
przygodowy, USA 2014. 
Po zakończonej sukcesem 
bitwie o Nowy Jork Steve 
Rogers, alias Kapitan 
Ameryka, przenosi się do 
Waszyngtonu i próbuje 
przyzwyczaić się do życia 
w nowoczesnym świecie. 
Jednak kiedy dochodzi do 
ataku na jego 
przełożonego z organizacji 
T.A.R.C.Z.A., Steve zostaje 
uwikłany w sieć intryg 
zagrażających całemu 
światu…

22:55 Dzień zagłady - film 
katastroficzny, USA 1998. 
Czternastoletni Leo 
Beiderman (Elijah Wood), 
gdy zapisał się w szkole 
do kółka astronomicznego, 
nawet nie przypuszczał, że 
wkrótce dokona 
wstrząsającego odkrycia. 
Na zdjęciu wykonanym 
przy pomocy szkolnego 
teleskopu uwiecznił 
kometę, której nadano 
jego imię. Niebawem 
okazało się, że tor lotu 
komety przecina się z 
orbitą Ziemi…

01:25 Kuba Wojewódzki 11 
(12/14) - talk show

02:35 Uwaga! (5538) - 
program

02:50 Moc Magii(TVN noc) 
(349/351) - program

06:00 Łowcy okazji; factual, 
USA 2013; odc. 10

06:40 Mickey i raźni 
rajdowcy; animacja, USA

07:30 Bob Budowniczy; 
animacja, odc. 1053

07:40 Strażak Sam; 
animacja, odc. 144

08:00 Tomek i przyjaciele; 
animacja, odc. 5

08:20 Baranek Shaun; 
animacja, Wielka Brytania

08:35 Psi patrol; animacja, 
Kanada, USA 2013

09:10 Blaze i mega 
maszyny; animacja, USA

10:00 Reksio; animacja, 
Polska 1973

10:10 Przygody Bolka i 
Lolka; animacja, Polska

10:25 Baranek Shaun; 
animacja, Wielka Brytania

10:45 Kot-o-ciaki; animacja, 
Rosja 2017

11:05 Listonosz Pat; 
animacja, Wielka Brytania

11:20 Przytul mnie; 
animacja, Polska; odc. 2

11:30 Reksio; animacja, 
Polska 1974

11:45 Przygody Bolka i 
Lolka; animacja, Polska

12:00 Bajeczki Maszy; 
animacja, Rosja 2012

12:15 Grizzly i Lemingi; 
animacja, Francja 2016

12:35 Oggy i karaluchy; 
animacja, Francja, Kanada

13:00 Alvinnn!!! I wiewiórki; 
animacja; odc. 148-149

13:40 Star Wars: Rebelianci; 
animacja, USA 2015

14:35 Fineasz i Ferb; 
animacja, USA 2010

15:00 Atomówki; animacja, 
USA 2017

15:10 Ben 10; animacja, USA
15:35 Kung Fu Panda: 

Legenda o niezwykłości; 
animacja, USA 2013

16:15 Kung Fu Panda: 
Legenda o niezwykłości; 
animacja, USA 2013

16:35 Niech żyje Król Julian; 
animacja, USA 2014

17:35 Pingwiny z 
Madagaskaru; animacja, 
USA 2008; odc. 104

18:00 Alvinnn!!! I wiewiórki; 
animacja, Francja; odc. 150

18:25 Psi patrol; animacja, 
Kanada, USA 2013; odc. 3

18:50 Bob Budowniczy; 
animacja, odc. 1054

19:05 Strażak Sam; 
animacja, odc. 145

19:15 Tomek i przyjaciele; 
animacja, odc. 6

19:30 Pingwiny z 
Madagaskaru; animacja, 
USA 2008; odc. 110

20:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 69-70

22:00 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa; Polska 2017; 
odc. 2

23:00 Goło i wesoło; factual, 
Ukraina 2012

00:00 Zabójcze pożądanie; 
erotyczny, USA 2013

01:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17 - 20

03:45 JRG w akcji; factual, 
Polska 2010; odc. 2

04:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 38; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 178 
„Seks i cała reszta”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 179 
„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

08:45 M jak miłość; s.I; odc. 
955; serial TVP

09:40 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 104  - Komediant; 
serial kryminalny TVP

10:35 Rodzinka.pl; odc. 242 
„Rodzinna kolacja” sezon 
13; serial komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; odc. 243 
„Kruche szkło” sezon 13; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 105 - Artykuł; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 106 - Sztuka 
dojrzewania; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
197 - Niepokojące objawy

16:20 Na sygnale; odc. 179 
„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 39; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 107 - Czarna wdowa; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 64 - Zabójczy sekret; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 98 
- Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 108 - Obrączka; serial 
kryminalny TVP

23:55 Psy 2. Ostatnia krew; 
film sensacyjny; Polska 
(1994)

01:45 Glina; odc. 9/25; serial 
kryminalny TVP

02:55 Glina; odc. 10/25; 
serial kryminalny TVP

04:00 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

05:10 Rodzinka.pl; odc. 242; 
serial komediowy TVP

06:25 Familiada; odc. 2460; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy
07:30 Śpiewające fortepiany 

(32) Wydanie świąteczne
08:40 Rodzina wie lepiej; 

/62/; teleturniej
09:10 Koło fortuny; odc. 344 

ed. 5; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret; /62/ 

- Dzieci, bobasy, 
niemowlęta

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /68/ - „Tyle 
wdzięku” - Danuta Rinn

10:55 Familiada; odc. 2460; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /35/ - 
„Dmuchawce, latawce, 
wiatr” - Urszula

11:40 Życie to Kabaret - Rejs 
z kabaretem (1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(12)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski - 5 Mazurska 
Olimpiada Kabaretowa - 
Śmiej się kibicu -; cz. 1; 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski - 5 Mazurska 
Olimpiada Kabaretowa - 
Śmiej się kibicu -; cz. 2; 
widowisko rozrywkowe

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski - 5 Mazurska 
Olimpiada Kabaretowa - 
Śmiej się kibicu -; cz. 3; 
widowisko rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski- 
boso przez świat; odc. 24 
- Fatima; cykl reportaży

19:10 Makłowicz w podróży 
- Podróż 29 Lanzarote 
„Wyspa wulkanów” (107); 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/62/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(13)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 176; teleturniej

22:20 The Wall. Wygraj 
marzenia; /29/; teleturniej

23:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 6) - Dzieci; 
widowisko

00:15 Koło fortuny; odc. 343 
ed. 5; teleturniej

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski - Płocka Noc 
Kabaretowa (1-2)

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski - Koncert Gwiazd 
Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A.

03:50 Rozrywka Retro - 
Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 1984 - 
kabareton „Ostry dyżur”; 
cz. 2

05:10 Ukryta prawda (430) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (193) - 
program sądowy

07:15 Szpital (472) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 2 (2/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(16/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (240) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (194) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (17/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (473) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 2 (3/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(17/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (125/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (126/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (241) - 
program obyczajowy

20:00 Kung Fu Panda - 
komedia, USA 2008. 
Optymistycznie 
nastawiony do życia, 
troszkę niezgrabny Po jest 
największym fanem Kung 
Fu w okolicy co jednak nie 
zawsze przydaje się w jego 
codziennej pracy - 
sprzedawcy w 
prowadzonym przez 
rodzinę sklepie z 
makaronem. Wybrany 
nieoczekiwanie do 
wypełnienia starożytnej 
przepowiedni, Po nie 
może uwierzyć, że jego 
marzenia mogą się lada 
moment spełnić…

21:55 Wierny ogrodnik - film 
sensacyjny, Niemcy/
Wielka Brytania/
USA 2005. Kenia. Brytyjski 
dyplomata Justin Quayle 
(Ralph Fiennes) dowiaduje 
się o tragicznej śmierci 
swojej żony. Według 
policyjnej informacji Tessa 
(Rachel Weisz) została 
zamordowana przez 
bandytów. Podróżowała 
po Kenii w towarzystwie 
zaprzyjaźnionego lekarza. 
Tessa była znaną 
aktywistką, zagorzałym 
wrogiem wielkich 
korporacji…

00:35 Porwani (12) - serial, 
USA

01:35 Moc Magii (353/355) - 
program 

03:45 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Caroline Woźniacki.

04:20 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Henryk Blida.

06:00 Pojedynek na modę 
(8/10) - program 
rozrywkowy

06:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (12) - 
program lifestylowy

07:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (5/10) 
- program lifestylowy

08:15 Sekrety lekarzy 4 
(6/12) - reality show

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (7/13) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Eks-tra zmiana (5/8) - 
program lifestylowy

13:50 W czym do ślubu? 2 
(1/10) - reality show

14:25 W czym do ślubu? 
(5/10) - reality show

14:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (7/8) - reality 
show

15:40 program rozrywkowy
16:40 program rozrywkowy
17:10 Gwiazdy prywatnie 3 

(4/8) - program 
lifestylowy

17:40 Kuchenne rewolucje 
12 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:45 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (5/12) - 
program

19:45 Ugotowani 7 (47) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:20 Ugotowani 7 (48) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:50 Tajemnicza śpiączka - 
dokument 

21:55 Prasowanie piersi
22:55 program rozrywkowy
23:25 Operacja uśmiech - 

dokument
00:25 program rozrywkowy
01:30 Bajeczne życie 

milionerów 2 (10) - 
program rozrywkowy

02:05 W roli głównej - 
Joanna Przetakiewicz (7/8) 
- talk show

02:35 W roli głównej - 
Natalia Kukulska (8) - talk 
show

03:05 W roli głównej - Edyta 
Górniak (1/7) - talk show

03:35 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 6 
(8/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 6 
(9/16) - magazyn

06:00 Mundial 2018 - 
reminiscencje; film dok.

07:10 Skoki Narciarskie - 
Mistrzostwa Polski - 
Zakopane

08:45 Hokej na lodzie - Puchar 
Polska: 1/2F (1): TAURON 
GKS KATOWICE - JKH GKS 
JASTRZĘBIE

13:00 Tenis ziemny - Turniej 
Abu Dhabi - 6 miejsce

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
Abu Dhabi - 1/2F - 1

17:05 Piłka ręczna mężczyzn - 
Turniej w Opolu (studio)

17:30 Piłka ręczna mężczyzn - 
Turniej w Opolu - 1/2 finału: 
Polska - Japonia

19:30 Hokej na lodzie - Puchar 
Polska: Finał (studio), Na 
żywo

19:45 Hokej na lodzie - Puchar 
Polska: Finał, Na żywo

22:30 Sportowy Wieczór, Na 
żywo

23:10 Tenis ziemny - Turniej  
Abu Dhabi - 1/2F - 2

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
(41): Florida Panthers - 
Montreal Canadiens

04:05 Boks - walka wieczoru: 
Artur Szpilka - Mariusz 
Wach

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (22); 
magazyn poradnikowy

7:05 Turbo Fast (16); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (17); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (118) 
reality show

9:00 Septagon (40); serial 
kryminalny

10:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

11:00 Detektywi w akcji 
(89); serial fabularno-
dokumentalny

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

13:00 Galileo (694); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

14:00 Galileo (695); 
program 
popularnonaukowy

15:00 Policjantki i Policjanci 
(448); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(79) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(79) telenowela

18:00 Septagon (40); serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(449); serial obyczajowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu (5); 
program rozrywkowy 
realizowany z udziałem 
publiczności. Widzowie 
zobaczą m.in. Kabaret 
Moralnego Niepokoju, Ani 
Mru-Mru, grupę Nowaki i 
Kabaret pod 
Wyrwigroszem. W...

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (221); serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (222); serial 
kryminalny

23:05 Bezwzględna gra; film 
sensacyjny, Hongkong 
2007. Krwawa walka 
funkcjonariuszy z 
gangsterami.

1:00 Śmierć na 1000 
sposobów (6); serial 
dokumentalny pokazujący 
prawdziwe historie ludzi, 
których spotkał 
nadzwyczajny koniec.

1:25 Tuż przed tragedią (1); 
serial dokumentalny

2:25 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 
prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 28 
grudnia; felieton

07:00 Drogi wolności; odc. 
6; serial TVP

08:05 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele – Dietl, 

Zyblikiewicz, Leo; 
program publicystyczny

09:20 Historia Polski – Ułan 
Batalionu Zośka. Jan 
Rodowicz Anoda; film 
dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – 
Czerwony baron; cykl 
dokumentalny

10:45 Kronika olimpijska; 
odc. 4; film dokumentalny; 
Białoruś (2012)

11:25 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

12:25 Czterdziestolatek – 
dwadzieścia lat później; 
odc. 6/15; serial TVP

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

14:25 Kresowym szlakiem: 
Jaremcze i Worochta; 
cykl reportaży

14:50 Mont Saint – Michel: 
opactwo na skale; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:00 Hawr pod bombami 
aliantów; film dokum.; 
Francja (2016)

17:05 Historia Polski – Bez 
komentarza – KWK Piast 
1981; cykl dokumentalny

17:30 Świadkowie 
nieznanych historii – 
Dziennikarze w stanie 
wojennym; pr. publicyst.

18:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Bezimienni 
bohaterowie.

18:35 Ex Libris; odc. 364; 
magazyn

19:00 Drogi wolności; odc. 
7; serial TVP

20:10 Fabryka wódki; film 
dokumentalny; Szwecja, 
Polska (2011)

21:20 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:20 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

22:55 Szerokie tory. Nocna 
Moskwa; reportaż

23:30 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 2/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

00:35 Sensacje XX wieku – 
Jak zabić Fidela?; cykl 
dokumentalny

01:05 Kronika olimpijska; 
odc. 5 Berlin 36; film 
dokum.; Białoruś (2012)

01:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Montgomery; 
cykl dokumentalny

02:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Bezimienni 
bohaterowie.

02:40 7 peron; cykl dokum.

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

6:00 Siatkówka mężczyzn; MŚ; 
mecz półfinałowy: Polska - 
USA

8:10 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Polska - 
Włochy

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
MŚ; mecz finałowy: Brazylia 
- Polska

13:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

14:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Portugalia - 
Polska

16:30 Puncher Extra Time; 
wydanie świąteczne - 
podsumowanie 2018 roku

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Chemik 
Bydgoszcz

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - GKS Katowice

23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Sporty walki; UFC 211: 

Miocic vs. dos Santos 2; 
waga słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Jessica 
Andrade

0:30 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Arlovski vs. Barnett; 
waga półciężka: Jan 
Błachowicz - Alexander 
Gustafsson

1:00 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Rothwell vs. dos 
Santos; waga półciężka: Jan 
Błachowicz - Igor Pokrajac

1:30 Atleci
2:00 Sporty walki; KSW 45: 

The Return to Wembley; 
walka: Philip De Fries - 
Karol Bedorf

POLSAT SPORT
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06:00 Klan; odc. 3400; 
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. 9; magazyn
08:25 Pełnosprawni; odc. 

282; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:50 Fascynujący świat – 

Big Ben – Ratowanie 
najsłynniejszego zegara 
świata; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:05 Miłość nad fiordem. 
Na fali przypływu; cz. 1; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2014); reż.:Jörg Grünler; 
wyk.:Markus Knüfken, 
Esther Schweins, 
Stephanie Japp

12:20 Korona królów – taka 
historia...; odc. 16; 
telenowela historyczna 
TVP

12:55 Korona królów; odc. 
147; telenowela 
historyczna TVP

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:10 Jak to działa; odc. 159 
Gruba przesada - otyłość; 
magazyn

14:40 Podmuch energii; cykl 
reportaży

14:55 Spis treści – 
Stanisław Pigoń; felieton

15:05 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 210 - Reggae; serial 
kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3973; teleturniej 
muzyczny

18:35 Blondynka; odc. 82; 
serial TVP

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

Wkręceni 2; komedia; 
Polska (2015)

22:20 Powódź; film 
fabularny; USA, Wielka 
Brytania, Francja, Japonia 
(1998); reż.:Mikael 
Salomon; wyk.:Morgan 
Freeman, Christian Slater, 
Randy Quaid

24:00 Jaka to melodia?; 
odc. 3973; teleturniej 
muzyczny

00:55 Rain Man; dramat; 
USA (1988)

03:15 Klucz Salamandry; 
film akcji; Rosja (2011); 
reż.:Aleksandr Jakimczuk; 
wyk.:Rutger Hauer, Paweł 
Deląg, Fedor Emelianenko, 
Michael Madsen

05:00 Spis treści - Stanisław 
Pigoń; felieton

04:55 Koło fortuny; odc. 113 
ed. 3; teleturniej

05:35 Barwy szczęścia; odc. 
1969; serial obyczajowy 
TVP

06:15 Dziewczyny z 
wyższych sfer; komedia; 
USA (2003)

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda, Na żywo

10:55 Pytanie na śniadanie 
Extra - (251)

11:25 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem.; 
magazyn kulinarny

11:55 27 sukienek; komedia; 
USA (2008)

14:00 Familiada; odc. 2508; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 377 
ed. 5; teleturniej

15:20 Program rozrywkowy 
(montażowy program 
kabaretowy)

16:15 Słowo na niedzielę - 
Modlitwa czyli Pan Bóg 
wie co robi

16:25 Rodzinka.pl; odc. 242 
„Rodzinna kolacja” sezon 
13; serial komediowy TVP

17:05 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:28 Kronika - Rajd Dakar
18:35 Postaw na milion; 

odc. 187; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 187
19:35 Lajk!
20:05 Program rozrywkowy
21:00 Program rozrywkowy
22:00 La La Poland; s.II - 

odcinek sylwestrowo - 
noworoczny (2); program 
rozrywkowy

22:45 Niesłusznie 
oskarżona; dramat; USA 
(2013); reż.:Karen 
Moncrieff; wyk.:Kate 
Beckinsale, Nick Nolte, 
James Cromwell, Mark 
Pellegrino

00:30 The Good Doctor; s.II; 
odc. 20; serial 
obyczajowy; USA (2017)

01:20 Bez litości; film 
sensacyjny; Polska 
(2002); reż.:Wojciech 
Wójcik; wyk.:Olaf 
Lubaszenko, Radosław 
Pazura, Paweł Wilczak, 
Krzysztof Kolberger, 
Karolina Gruszka, Łukasz 
Garlicki

03:30 Miłość na wybiegu; 
komedia; Polska (2008); 
reż.:Krzysztof Lang; 
wyk.:Karolina Gorczyca, 
Marcin Dorociński, 
Urszula Grabowska, 
Izabela Kuna, Tomasz 
Karolak, Sonia 
Bohosiewicz, Barbara 
Brylska, Marta Dąbrowska, 
Anna Guzik, Zbigniew 
Lesień

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:50 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (39); serial 
animowany

9:20 Przygody Kota w 
Butach (50); serial 
animowany

9:50 Ewa gotuje (311); 
magazyn kulinarny. 
Kolejny odcinek programu 
rozpocznie się na 
krakowskim Kazimierzu, 
który przed laty 
zamieszkiwany był tylko 
przez Żydów. Ewa 
Wachowicz zaprosi więc...

10:25 Księżniczka na lodzie; 
komedia obyczajowa, 
Kanada/USA 2005. 
17-letnia Casey musi 
wybrać między 
marzeniami o karierze 
łyżwiarki a oczekiwaniami 
rodziny.

12:30 Dirty dancing; film 
muzyczny, USA 1987

14:45 Polsat SuperHit 
Festiwal 2018: Sopocki 
Hit Kabaretowy - Na 
zdrowie; koncert. Festiwal 
w Sopocie zakończą 
występy satyryków. 
Specjaliści od 
rozśmieszania 
zaprezentują skecze i 
piosenki, które połączy 
zawołanie - ‚Na zdrowie!’. 
Na...

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

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

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

Kiepskich (279); serial 
komediowy. Kiepski całe 
dnie spędza przed 
telewizorem. Dom 
utrzymuje z pensji 
pielęgniarki jego żona 
Halina. Ich sąsiadami są 
Paździoch i Boczek.

20:10 Monster Trucks; 
komedia przygodowa, 
Kanada/USA 2016. W 
rafinerii dochodzi do 
wypadku, w wyniku 
którego na powierzchnię 
wydostaje się silne i 
inteligentne stworzenie. 
Nowy przyjaciel pomaga 
Trippowi...

22:30 Komando; film 
sensacyjny, USA 1985

0:15 Pogrzebany; thriller, 
Francja/USA/Hiszpania 
2010. Zakopany żywcem 
mężczyzna podejmuje 
desperacką walkę o 
własne ocalenie.

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 

05:20 Uwaga! (5538) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1121) - magazyn
11:00 Piorun - komedia, 

USA 2008
13:00 Domowe rewolucje 3 

(2/8) - program
13:55 Ameryka Express 

(4/13) - program
15:20 Kobieta na krańcu 

świata 10 (2/5) - program
15:50 Królewna Śnieżka - 

komedia, USA/
Kanada 2012

18:00 Kuchenne rewolucje 
16 (7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7668) - 
informacje

19:25 Sport (7651) - 
informacje

19:35 Pogoda (7648) - 
informacje

19:44 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(46/138) - informacje 

19:45 Uwaga! (5539) - 
program

20:00 Kochajmy się od 
święta - komedia, 
USA 2015

22:15 Podróż na sto stóp - 
komedia, USA/
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/Indie 2014. 
Dystyngowana Madame 
Mallory (Helen Mirren) od 
lat kieruje cenioną 
restauracją w niewielkiej 
miejscowości na południu 
Francji. Pewnego dnia w 
miasteczku osiada rodzina 
emigrantów z Mumbaju. 
Gdy przybysze otwierają 
skromny lokal vis a vis 
renomowanej restauracji, 
Madame Mallory nie kryje 
oburzenia wobec ich 
kulinarnego nieokrzesania. 
Unoszące się w powietrzu 
zmysłowe nuty curry, 
kardamonu i kminu 
sprawiają jednak, że nowa 
knajpka zaczyna cieszyć 
się coraz większym 
zainteresowaniem…

00:50 Psychol - film 
sensacyjny, USA 1998. 
Młodziutka dziewczyna 
Marion Crane (Anne 
Heche) bardzo pragnie 
zmian w swoim 
monotonnym życiu i 
postanawia sama 
przyspieszyć ich nadejście. 
Okrada swego 
pracodawcę i ucieka z 
łupem. Noc zastaje ją na 
peryferiach Phoenix. W 
okolicy jest niewielki 
motel, w którym Marion 
zatrzymuje się na 
nocleg…

03:00 Uwaga! (5539) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(350/351) - program

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

06:20 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1993

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1993

08:25 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1993

09:05 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 28

09:40 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 29

10:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 70

11:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 71

12:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 72

13:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

14:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74

15:05 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa; Polska 2017; 
odc. 3\

16:15 Guardians: Misja 
superbohaterów; akcja, 
Rosja 2017

17:50 Klejnot Nilu; 
przygodowy, USA 1985. 
Joan Wilder oraz 
przystojny poszukiwacz 
przygód – Jack Colton 
wyruszają w rejs dookoła 
świata, po drodze 
zatrzymują się na Riwierze 
Francuskiej…

20:00 Pan życia i śmierci; 
thriller, Francja, Niemcy, 
USA 2005

22:25 Nienawistna ósemka; 
akcja, USA 2015. Kilka lat 
po wojnie secesyjnej przez 
wietrzne pustkowia 
Wyoming podróżują łowca 
nagród John Ruth (Kurt 
Russell), znany jako 
„Szubienica”, oraz zbiegła 
przestępczyni Daisy 
Domergue (Jennifer Jason 
Leigh). Podczas zamieci 
śnieżnej trafiają do 
zajazdu, w którym 
spotykają tajemniczych 
nieznajomych…

01:50 Harold i Kumar: 
Spalone święta; komedia, 
USA 2011

03:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:20 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:45 Flash; serial fabularny, 
USA 2015, wys. Candice 
Patton, Carlos Valdes, 
Danielle Panabaker, Grant 
Gustin, Jesse Martin, Tom 
Cavanagh

05:45 Bulionerzy; odc. 32/75 
- Kosmos; serial 
komediowy TVP

06:25 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP

07:30 Ogniem i mieczem; 
odc. 4/4; serial TVP

08:25 Komisariat; odc. 64 
Gehenna; serial TVP

08:55 Komisariat; odc. 65 
Bibliotekarz; serial TVP

09:35 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

10:30 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

11:25 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 „Stymulujemy 
się intelektualnie” sezon 
12; serial komediowy TVP

11:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 237 „Giżycko w 
nowej szacie” sezon 12; 
serial komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 238 „Dwa w jednym” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

13:05 Rodzinka.pl; odc. 239 
„Jedziemy na Antypody” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 101 - Tajemnica 
cmentarza; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

16:30 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

17:30 Czterdziestolatek; odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

18:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 64 - Zabójczy sekret; 
serial kryminalny TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 254; serial TVP

20:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 102; serial TVP

20:55 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 103; serial TVP

21:55 Ranczo; s.VIII; odc. 92; 
serial obyczajowy TVP

22:50 Ranczo; s.VIII; odc. 93; 
serial obyczajowy TVP

23:50 Strażacy; s.I; odc. 
4/10; serial TVP

00:45 07 zgłoś się; odc. 
17/21; serial TVP

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

03:15 Nowa; odc. 10; serial 
TVP

04:05 Bulionerzy; odc. 
30/75; serial TVP

04:35 Bulionerzy; odc. 31/75 
- Elita; serial komediowy 
TVP

05:10 Bulionerzy; odc. 32/75 
- Kosmos; serial 
komediowy TVP

05:30 Rozrywka Retro - 
Nareszcie razem - recital 
Maryli Rodowicz i Urszuli 
Sipińskiej

06:30 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Krystyna 
Sienkiewicz

06:45 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 67 
Ciechanów; magazyn

07:20 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (12)

08:10 Koło fortuny; odc. 345 
ed. 5; teleturniej

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Enej; /cz. 1-2/; 
reportaż

09:45 Życie to Kabaret - 
Kabaretowa Scena Dwójki 
- Kabaret Ani Mru Mru (1)

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

11:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Enej; /cz. 1-2/; 
reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Bio warzywa na stół

13:05 Podróże z historią; 
s.III; odc. 28; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 11) - 
Zwierzęta mówią ludzkim 
głosem; reportaż

14:15 Postaw na milion; 
odc. 176; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /69/ - „W 
domach z betonu” - 
Martyna Jakubowicz

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (4); reality show

15:45 Paranienormalni 
Tonight - Jerzy Kryszak; 
program rozrywkowy

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /10/ - 
Boże Narodzenie w 
Londynie; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:45 Wielki Test o 
Powietrzu

19:15 Hity kabaretu (18) - 
Mowa nienawiści i inne 
hity Kabaretu Czesuaf

20:15 Herbatka z kabaretem 
(25); program rozrywkowy

20:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (13) - 
Sportowiec

21:50 Big Music Quiz (14); 
teleturniej muzyczny

22:55 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 11) - 
Zwierzęta mówią ludzkim 
głosem; reportaż

23:30 Koło fortuny; odc. 344 
ed. 5; teleturniej

00:10 Kabaretowa Mapa 
Polski - 32. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
- koncert galowy

01:25 Kabaretowa Mapa 
Polski - 34. Wieczory 
Humoru i Satyry - 
Lidzbark Warmiński (1-2)

03:15 Rozrywka Retro - 
Nareszcie razem - recital 
Maryli Rodowicz i Urszuli 
Sipińskiej

05:40 Ukryta prawda (431) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (121/180) - 

serial obyczajowy
09:30 Brzydula (122/180) - 

serial obyczajowy
10:05 Brzydula (123/180) - 

serial obyczajowy
10:40 Zabójcza broń (12/18) 

- serial, USA
11:45 Zabójcza broń (13/18) 

- serial, USA
12:45 Na ratunek 

wielorybom - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2012

15:00 Kung Fu Panda II - 
komedia, USA 2011

16:55 Historia Kopciuszka - 
komedia, USA/
Kanada 2004. 

19:00 Johnny English: 
Reaktywacja - komedia, 
USA/Wielka Brytania/
Francja 2011. Rowan 
Atkinson powraca jako 
tajny agent, któremu nie 
straszne żadne 
niebezpieczeństwo. Tym 
razem ten przypadkowy 
oficer w służbie Jej 
Królewskiej Mości musi 
powstrzymać 
międzynarodową grupę 
zabójców przed zabiciem 
przywódcy Chin oraz 
wywołaniem globalnego 
chaosu…

21:15 Jak przeżyć święta - 
komedia, USA 2004. 
Milioner Drew Latham 
(Ben Affleck) nie ma 
rodziny ani żadnych na 
tyle bliskich przyjaciół, by 
spędzić z nimi święta 
Bożego Narodzenia. W 
związku z tym co roku 
unika świąt jak może. Tym 
razem jednak, za sprawą 
rady psychiatry, wyrusza 
do domu, w którym 
dorastał…

23:20 Godziny szczytu III - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. W sercu 
Paryża kryje się śmiertelna 
tajemnica. Na drugim 
końcu świata, w Los 
Angeles, ambasador Han 
ma ją ujawnić. Ma bowiem 
w posiadaniu wstrząsające 
nowe dowody świadczące 
o wewnętrznym działaniu 
Triad…

01:05 Moc Magii (354/355) - 
program 

03:15 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Monika Palikot.

03:45 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Weronika Marczuk

04:20 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie Jolanta 
Szczypińska

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

07:15 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

08:00 Ostre cięcie 6 (12) - 
program

08:45 Co nas truje (10/12) - 
program lifestylowy

09:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (4/14) - 
program lifestylowy

10:15 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (5/12) - 
program

11:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (4/12) - program 
rozrywkowy

12:00 program rozrywkowy
13:00 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 4 (8) - reality 
show

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (9/10) - reality 
show

14:30 W czym do ślubu? 2 
(1/10) - reality show

15:00 Afera fryzjera 7 (4/8) - 
program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 16 (2/22) 
- magazyn

16:15 Pani Gadżet 
ŚWIĄTECZNIE 2 - 
magazyn

16:45 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

17:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program lifestylowy

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

co kupuję (12/14) - 
program lifestylowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 4 (5/12) - 
program lifestylowy

20:15 program rozrywkowy
20:45 Gwiazdy prywatnie 3 

(4/8) - program 
lifestylowy

21:15 Młodzi milionerzy - 
dokument

22:20 Zaskocz mnie! 2 
(4/10) - program 
rozrywkowy

22:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 

00:40 Bajeczne życie 
milionerów 3 (5/10) - 
program rozrywkowy

01:10 program rozrywkowy
02:10 Najsztub słucha - 

Agnieszka Szulim (3/6) - 
talk show

02:40 Najsztub słucha - 
Roma Gąsiorowska (6) - 
talk show

03:10 W roli głównej - 
Małgorzata Rozenek (1/6) 
- talk show

03:40 Wiem, co jem 6 
(10/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 6 
(11/16) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 6 
(12/16) - magazyn

06:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej w Opolu - 1/2 
finału: Polska - Japonia

07:45 Kapitan Tsubasa; odc. 
141-142; serial anim.; 
Japonia (2018)

08:45 Hokej na lodzie - NHL 
(41): Florida Panthers - 
Montreal Canadiens

10:45 Hokej na lodzie - 
Puchar Polska: Finał

13:00 Tenis ziemny - Turniej 
Abu Dhabi - 3 miejsce

14:25 Biegi narciarskie - PŚ 
(Tour de Ski) - Toblach - 
sprint kobiet i mężczyzn

16:20 Piłka ręczna mężczyzn 
(studio), Na żywo

17:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej w Opolu - FINAŁ, 
Na żywo

19:05 Hokej na lodzie - NHL 
(42): New Jersey Devils - 
Carolina Hurricanes

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Tenis ziemny - Turniej 

Abu Dhabi - FINAŁ
00:30 Darts - Mistrzostwa 

Świata, Londyn - 1/4 
finału - Podsumowanie

02:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej w Opolu - FINAŁ

04:10 Boks - World Boxing 
Super Series (6 - 
Chicago): Krzysztof 
Głowacki - Maksim 
Własow

05:05 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (23); 
magazyn poradnikowy

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (18); serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (19); serial 
animowany

8:05 Flintstonowie (7); serial 
animowany

8:40 Amerykańska 
opowieść: Fievel rusza 
na zachód; film 
animowany, USA 1991

10:05 Policjantki i Policjanci 
(445); serial obyczajowy

11:05 Policjantki i Policjanci 
(446); serial obyczajowy

12:05 Policjantki i Policjanci 
(447); serial obyczajowy

13:05 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:05 Za wszelką cenę; 
dramat obyczajowy, 
Kanada/USA 2004. 
Kelnerka chce zrobić 
karierę jako bokserka.

17:00 Policjantki i Policjanci 
(448); serial obyczajowy

18:00 Policjantki i Policjanci 
(449); serial obyczajowy

19:00 Galileo (696); 
program 
popularnonaukowy, 
którego twórcy prezentują 
rozmaite ciekawostki z 
różnych stron świata.

20:00 Gwiazdy Kabaretu (6); 
program rozrywkowy. 
Gośćmi będą artyści z 
Kabaretu Ani Mru Mru. 
Marcin Wójcik, Michał 
Wójcik i Waldemar 
Wilkołek przedstawią m.in. 
pewien karkołomny plan...

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (223); serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (224); serial 
kryminalny

23:00 Mgła; horror, Kanada/
USA 2005. Remake 
kultowego horroru Johna 
Carpentera z 1980 roku.

1:05 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 
prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego. Oprócz 
muzyki, stałymi 
elementami ‚Disco Polo 
Life’ są m.in. klipy 
specjalnie...

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 29 
grudnia; felieton

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Tunezja. 
Gwiazda Afryki; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:00 Dziedzictwo regionów 
- Płońsk miasto Ben 
Guriona; cykl reportaży

08:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 18 Zamek 
Moszna; magazyn

08:50 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

09:45 Okrasa łamie przepisy 
– Indyk na polskim stole; 
magazyn kulinarny

10:25 Dawne światy; odc. 
7/8 Niebiańskie lamy 
Inków; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

11:30 Life – Życie; cz. 2. 
Gady i płazy; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:30 Wielkie widowiska 
natury; cz. 4. Wielki 
przypływ; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

13:30 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia mieszkanki 
komunałki w Kijowie; 
reportaż

14:00 Paweł i Gaweł; 
komedia; Polska (1938)

15:20 Ziemia, planeta roślin 
– Potęga kwiatów; odc. 
2/3; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:15 Spór o historię - Sąd 
nad Hubalem; debata

16:50 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

17:50 Lwów - miasto i ludzie 
Niepodległej 
Rzeczypospolitej; odc. 
5/9; cykl reportaży

18:20 Zmiennicy; odc. 5/15 - 
Safari; serial TVP

19:35 Zamojski Festiwal 
Filmowy – Koło historii – 
Śladami bieszczadzkich 
wampirów; cykl reportaży

20:15 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Największe 
hydroplany. odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:20 Rodzina Połanieckich; 
odc. 7/7; serial TVP

22:50 Rodzina Niepodległej 
Niepodległa

24:00 900 dni; film dokum.; 
Holandia (2011)

01:30 Radio Wolności – Tu 
Rozgłośnia Polska Radia 
Wolna Europa. Opowieść 
w pięciu odsłonach; cz. 5; 
film dokumentalny

02:05 Prawdziwe męstwo; 
western; USA (2010)

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Chemik 
Bydgoszcz

8:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - GKS 
Katowice

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
TBV Start Lublin - Polski 
Cukier Toruń

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Cerrad Czarni Radom

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - Aluron 
Virtu Warta Zawiercie

20:30 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz: 
BKS PROFI CREDIT 
Bielsko-Biała - Energa 
MKS Kalisz

22:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

0:30 Boks
4:00 Sporty walki; UFC 232: 

Jones vs. Gustafsson 2; 
waga ciężka: Jon Jones - 
Alexander Gustafsson

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

POLSAT SPORT
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05:10 Galeria; odc. 175; 
serial obyczajowy TVP

05:35 Klan; odc. 3401; 
telenowela TVP

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

06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

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

odc. 10; magazyn
09:00 Ziarno – Nasza 

rodzina; magazyn
09:35 Weterynarze z sercem 

- /57/
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 77 Zamość; 
magazyn

10:55 Miłość nad fiordem. 
Na fali przypływu; cz. 2 ; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2014)

11:55 Między ziemią a 
niebem; magazyn, Na 
żywo

12:00 Anioł Pański; Watykan 
(2018)

12:15 Między ziemią a 
niebem; magazyn, Na 
żywo

13:10 BBC w Jedynce  – 
Wielkie koty; cz.1; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2018); reż.:Nick 
Easton

14:10 Sonda 2 (100) - 
Rolnictwo; program 
popularnonaukowy

14:30 Spis treści – Zbigniew 
Uniłowski; felieton

14:40 Śnieżne święta; 
komedia; USA (2014); 
reż.:Harvey Frost; 
wyk.:Candace Cameron 
Bure, Jesse Hutch, Alan 
Thicke

16:15 Skoki Narciarskie - 
(studio)

16:30 Skoki narciarskie - PŚ 
- Turniej Czterech Skoczni 
- Oberstdorf (1; seria)

17:35 Teleexpress
17:40 Skoki narciarskie (2; 

seria)
18:55 Jaka to melodia?; 

odc. 3974; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:15 Blondynka; odc. 83; 

serial TVP
21:15 Zakochana Jedynka – 

Oświadczyny po 
irlandzku; komedia 
romantyczna; Irlandia, 
USA (2010)

23:05 Wkręceni 2; komedia
00:50 Jaka to melodia?; 

odc. 3974; teleturniej 
muzyczny

01:30 Powódź; film 
fabularny; USA, Wielka 
Brytania, Francja, Japonia 
(1998)

03:05 Spis treści – Zbigniew 
Uniłowski; felieton

05:35 Słowo na niedzielę – 
Modlitwa, czyli Pan Bóg 
wie co robi

05:40 Barwy szczęścia; odc. 
1970; serial obyczajowy 
TVP

06:15 Kocia ferajna; film 
animowany; USA (2011); 
reż.:Alberto Mar

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda, Na żywo

10:40 Rodzinne oglądanie – 
Dzieciństwo zwierząt; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

11:45 Gwiazdy w południe - 
Rollercoaster; film 
sensacyjny; USA (1977); 
reż.:James Goldstone; 
wyk.:Henry Fonda, George 
Segal, Timothy Bottoms, 
Helen Hunt

14:00 Familiada; odc. 2509; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 378 
ed. 5; teleturniej

15:15 Bake off – Ale ciacho! 
- (2) ed. 5; widowisko

16:15 Bake off – Ale przepis 
- (2) ed. 5

16:30 Merlin; odc. 2/2 
Tajemnica Broceliandy; 
Francja (2012)

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:28 Kronika - Rajd Dakar
18:35 Na sygnale; odc. 208 

„Skrawki pamięci”; serial 
fabularyzowany TVP

19:00 Na sygnale; odc. 209 
„Aż po grób”; serial 
fabularyzowany TVP

19:30 Rodzinka.pl; odc. 242 
„Rodzinna kolacja” sezon 
13; serial komediowy TVP

20:05 Herkules; Film fantasy; 
USA (2014); reż.:Brett 
Ratner; wyk.:Dwayne 
Johnson, Ian McShane, 
John Hurt, Joseph 
Fiennes, Aksel Hennie

21:55 Kino bez granic – 
Puccini; cz. 2; film 
biograficzny; Włochy, 
Niemcy (2010)

23:45 Córki dancingu; film 
fabularny; Polska (2015); 
reż.:Agnieszka 
Smoczyńska; wyk.:Marta 
Mazurek - Syrena Srebrna, 
Michalina Olszańska - 
Syrena Złota, Kinga Preis - 
Wokalistka, Magdalena 
Cielecka - Boskie Futro, 
Katarzyna Herman - 
Porucznik MO, Jakub 
Gierszał - Basista, 

01:30 Dorwać Wattsa; film 
akcji; Hongkong, Chiny, 
USA (2016); reż.:Renny 
Harling; wyk.:Jackie Chan, 
Johnny Knoxville, 
Bingbing Fan, Eve Torres

03:25 Nieznana siostra; 
USA, Kanada (2014); 
reż.:Philippe Gagnon; 
wyk.:Sonya Walger, Ben 
Bass, Bobbie Philips

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:35 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (40); serial 
animowany

9:15 Dzwoneczek i sekret 
magicznych skrzydeł; film 
animowany, USA 2012. 
Kraina podzielona jest na 
dwie części. W jednej 
panuje zima, w drugiej - 
wiosna. Malutka 
czarodziejka chce wybrać 
się do...

10:50 Jak długo jeszcze?; 
komedia, Kanada/USA 
2007. Remont domu na 
przedmieściach zmienia 
życie rodziny w koszmar.

12:50 Monster Trucks; 
komedia przygodowa, 
Kanada/USA 2016. W 
rafinerii dochodzi do 
wypadku, w wyniku 
którego na powierzchnię 
wydostaje się silne i 
inteligentne stworzenie. 
Nowy przyjaciel pomaga 
Trippowi...

15:10 Liga Niezwykłych 
Dżentelmenów; film 
przygodowy, Czechy/
Niemcy/Wielka Brytania/
USA 2003

17:35 Nasz nowy dom (98) 
reality show. We wsi 
Cybulice mieszka 
Mirosława z czworgiem 
dzieci i ich babcią. Dom 
rodziny jest w 
katastrofalnym stanie. 
Przeciekający dach 
sprawia...

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

program publicystyczny
20:05 10 w skali humoru - 

czyli dekada Kabaretu 
Nowaki; program 
rozrywkowy

22:40 Mexican; komedia, 
USA 2001. Niezdarny 
mafioso rozpoczyna misję, 
od której zależy jego 
przyszłość w gangu i życie 
ukochanej.

1:05 Kronika; dramat SF, 
Wielka Brytania/USA 
2012. Trzech 
zbuntowanych 
nastolatków odkrywa, że 
posiada nadprzyrodzone 
moce. Tracą nad nimi 
kontrolę.

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, 
zajmujący się między 
innymi tarotem...

05:20 Uwaga! (5539) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1122) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje 3 

(3/8) - program
12:00 Co za tydzień (882) - 

magazyn
12:25 Drzewo marzeń 2 

(4/9) - program
13:20 Ameryka Express 

(5/13) - program
14:45 Rybki z ferajny - 

komedia, USA 2004. 
Oskar jest małą rybką o 
wielkich ambicjach. Marzy 
mu się sława i bogactwo, 
ale rzeczywistość jest 
zupełnie inna…

16:40 Listy do M. - 
komedia 2011. W jedną, 
najbardziej wyjątkową noc 
roku, pięć samotnych 
kobiet i pięciu 
zagubionych mężczyzna 
przekona się, że przed 
prawdziwym uczuciem nie 
da się uciec.

19:00 Fakty (7669) - 
informacje

19:25 Sport (7652) - 
informacje

19:35 Pogoda (7649) - 
informacje

19:44 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(47/138) - informacje 

19:45 Uwaga! (5540) - 
program

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

20:05 Czarownica - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2014. Pałająca 
żądzą zemsty i pragnąca 
ochronić podległe jej 
wrzosowiska Diabolina 
(Angelina Jolie) rzuca 
klątwę na nowo narodzoną 
królewską córkę Aurorę. 
Kiedy królewna dorasta, 
trafia w sam środek waśni 
między leśnym 
królestwem, które 
pokochała, a królestwem 
ludzi, które odziedziczy…

22:10 Windykatorzy - film 
S-F, USA/Kanada 2010. 
Świat przyszłości, każdy 
może wszczepić sobie 
sztuczne narządy w 
miejsce uszkodzonych 
własnych. Kiedy jednak 
zabraknie mu pieniędzy na 
spłatę, pojawią się 
nieprzyjemni panowie z 
zadaniem odebrania 
zadłużonych narządów i 
nie interesuje ich, że może 
to skończyć się śmiercią 
delikwenta..…

00:25 MasterChef 7 (4/14) - 
program rozrywkowy

01:55 MasterChef 7 (5/14) - 
program rozrywkowy

03:25 Uwaga! (5540) - 
program

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

06:35 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

07:25 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

08:15 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2011

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

10:20 Życzenie wigilijne 
Richiego Richa; familijny, 
USA 1998

11:50 Legenda o górskim 
olbrzymie; przygodowy, 
Norwegia 2017

13:55 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: 
Niedźwiedzia skóra; 
familijny, Niemcy 2015

15:20 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Braciszek i 
siostrzyczka; familijny, 
Niemcy 2008

16:30 Świąteczna historia; 
komedia, USA 2016

18:05 7 krasnoludków. 
Historia prawdziwa; 
familijny, Niemcy 2004. Za 
górami, za lasami, 
beztroskie życie wiedzie 7 
krasnoludków: Prezes, 
Knedel, Czak, Szczycik, 
Dołek, Młotek i Loczek…

20:00 Robin Hood: Książę 
złodziei; przygodowy, 
USA 1991. Robin z 
Locksley, uczestnik 
krucjat, ucieka z więzienia. 
Pomaga mu w tym Azeem 
i wspólnie mężczyźni 
udają się do Anglii, gdzie 
czekają na nich złe wieści. 
Robin odkrywa, że jego 
posiadłość została 
splądrowana i zniszczona, 
a krajem rządzi okrutny 
szeryf z Nottingham…

22:55 Karmazynowy 
przypływ; akcja, USA 
1995. W Rosji za sprawą 
byłych żołnierzy Armii 
Czerwonej, dowodzonych 
przez nacjonalistę 
Radczenkę, wybucha bunt 
wojskowy. Przejmują oni 
kontrolę nad wyrzutniami 
rakiet nuklearnych. Światu 
grozi III wojna światowa…

01:20 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2016

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

04:30 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

06:05 Bulionerzy; odc. 33/75 
- Dzień zapłaty; serial 
komediowy TVP

06:40 Czterdziestolatek; odc. 
1/21 - Toast, czyli bliżej 
niż dalej; serial TVP

07:40 Czterdziestolatek; odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

08:30 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 2/12; serial 
komediowy TVP

09:25 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

10:25 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

11:15 Rodzinka.pl; odc. 239 
„Jedziemy na Antypody” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; odc. 240 
„Może by tak żetem?” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

12:20 Rodzinka.pl; odc. 241 
„Marek do domu” sezon 
13; serial komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; odc. 242 
„Rodzinna kolacja” sezon 
13; serial komediowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 103 - Fatalna 
diagnoza; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Daleko od szosy; odc. 
1/7 - Szpaki; serial TVP; 
Polska (1976)

18:45 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 3/12; serial 
komediowy TVP

19:35 Na sygnale; odc. 207; 
serial fabularyzowany TVP

20:10 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 104; serial TVP

20:55 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 105; serial TVP

21:50 Ranczo; s.VIII; odc. 95; 
serial obyczajowy TVP

22:45 Ranczo; s.VIII; odc. 96; 
serial obyczajowy TVP

23:45 Skazany na bluesa; 
dramat; Polska (2005)

01:35 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 17; serial TVP

02:35 Ratownicy; odc. 11/13; 
serial TVP

03:35 Glina; odc. 10/25; 
serial kryminalny TVP

04:40 Komisariat; odc. 53 
Piłka w grze; serial TVP

05:10 Komisariat; odc. 54 
Łowca i zwierzyna; serial 
TVP

05:35 Rozrywka Retro - L jak 
Laskowik, T jak TEY; 
program kabaretowy

06:25 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Janusz 
Gajos

06:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 68 
Grudziądz; magazyn

07:10 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (13)

08:05 Koło fortuny; odc. 346 
ed. 5; teleturniej

08:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Golec 
uOrkiestra; /cz. 1-2/

09:35 Życie to Kabaret - 
Kabaretowa Scena Dwójki 
- Kabaret Ani Mru Mru (2)

10:35 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /9/ - 
Magia Maastricht; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Golec 
uOrkiestra; /cz. 1-2/

12:20 Okrasa łamie przepisy 
– Chwasty na talerzu

12:55 Podróże z historią - 
Śladem Wikingów; cykl 
reportaży

13:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /29/ - „Jesienna 
zaduma” - Elżbieta 
Adamiak

13:40 Prywatne życie 
zwierząt (odc. 2) - Kobiety 
rządzą; reportaż

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

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /70/ - „Za 
dziesięć trzynasta” - 
Shakin Dudi

15:25 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (5); reality show

15:55 Paranienormalni 
Tonight - Ewa Farna

16:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /9/ - 
Magia Maastricht; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:55 La La Poland; odc. 
(7); program rozrywkowy

18:50 Wielki Test. 100 lat 
Niepodległości

20:15 Kierunek Kabaret; /62/ 
- Dzieci, bobasy, 
niemowlęta

21:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 6) - Dzieci

22:20 Herbatka z kabaretem 
(8); program rozrywkowy

23:05 Koło fortuny; odc. 345 
ed. 5; teleturniej

23:45 Kabaretowa Mapa 
Polski - Kabaretowa Noc 
Listopadowa - Bohater 
potrzebny od zaraz (1-3)

02:55 Rozrywka Retro - L jak 
Laskowik, T jak TEY - 
Narodziny gwiazdy; 
program kabaretowy

05:40 Ukryta prawda (432) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Brzydula (124/180) - 

serial obyczajowy
09:30 Brzydula (125/180) - 

serial obyczajowy
10:05 Brzydula (126/180) - 

serial obyczajowy
10:40 Zabójcza broń (14/18) 

- serial, USA
11:40 Zabójcza broń (15/18) 

- serial, USA
12:45 Zabójcza broń (16/18) 

- serial, USA
13:45 Czterej 

muszkieterowie - film 
przygodowy, 
Hiszpania 1974

16:00 Kopciuszek: 
Roztańczona historia - 
komedia, USA/
Kanada 2008

17:55 Johnny English: 
Reaktywacja - komedia, 
USA/Wielka Brytania/
Francja 2011

20:00 Godziny szczytu III - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. W sercu 
Paryża kryje się śmiertelna 
tajemnica. Na drugim 
końcu świata, w Los 
Angeles, ambasador Han 
ma ją ujawnić. Ma bowiem 
w posiadaniu wstrząsające 
nowe dowody świadczące 
o wewnętrznym działaniu 
Triad – najbardziej 
zbrodniczej organizacji 
mafijnej na świecie. 
Zamierza je ujawnić przed 
Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym. 
Niestety dosięga go kula 
zamachowca...

21:55 Joe Black - film 
obyczajowy, USA 1998. 
Milioner William Parrish 
(Anthony Hopkis) szykuje 
się do celebrowania 
swych 65. urodzin. 
Niespodziewanie w jego 
domu pojawia się młody 
mężczyzna Joe Black 
(Brad Pitt). Joe zakochuje 
się w Susan (Claire 
Forlani), młodszej córce 
Williama. Dziewczyna 
odwzajemnia uczucia 
przystojnego młodzieńca, 
jej ojciec nie czyni jej z 
tego powodu wyrzutów. A 
jednak ten romans nie 
skończy się pomyślnie. 
Joe jest aniołem śmierci, 
który pojawił się na ziemi 
w ludzkiej postaci, aby 
zaspokoić swą ciekawość i 
choć przez chwilę być 
człowiekiem…

01:35 Sposób na 
morderstwo 2 (14/15) - 
serial, USA

02:40 Moc Magii (TVN7 
noc) (355) - program 

05:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (5/7) - program 
rozrywkowy

07:00 program rozrywkowy
08:00 Apetyt na miłość 4 

(1/12) - program 
rozrywkowy

09:00 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (2/9) - program

09:30 Tu jest pięknie (8) - 
program

10:15 Gwiazdy prywatnie 3 
(4/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 7 (4/8) - 
program rozrywkowy

11:30 Co nas truje (12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu (2/10) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show

14:20 program rozrywkowy
14:55 Eks-tra zmiana (5/8) - 

program lifestylowy
15:55 Zaskocz mnie! 2 

(4/10) - program 
rozrywkowy

16:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (6/12) - 
program

17:35 program rozrywkowy
18:40 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 5 (6/13) - 
program lifestylowy

19:25 Co nas truje (12) - 
program lifestylowy

20:10 Pani Gadżet 
ŚWIĄTECZNIE 2 - 
magazyn

20:40 Pani Gadżet 16 (2/22) 
- magazyn

21:15 Apetyt na miłość 5 
(10/12) - program 
rozrywkowy

22:15 program rozrywkowy
23:15 Prasowanie piersi
00:15 Tajemnicza śpiączka - 

dokument 
01:20 program rozrywkowy
01:50 Najsztub słucha - 

Paulina Krupińska (1/6) - 
talk show

02:20 Najsztub słucha - 
Margaret (5/6) - talk show

02:50 W roli głównej - Anja 
Rubik (2/6) - talk show

03:20 Wiem, co jem 6 
(13/16) - magazyn03:50 
Wiem, co jem 6 (14/16) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

06:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej w Opolu - FINAŁ

07:50 Kapitan Tsubasa; odc. 
143-144; serial animow.; 
Japonia (2018)

08:45 Hokej na lodzie - NHL 
(42): New Jersey Devils - 
Carolina Hurricanes

10:45 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships, Abu 
Dhabi - mecz kobiet

12:40 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Toblach - 
10km dow. kobiet

14:05 Z kamerą TVP Sport
14:30 Orły sportu - Marcin 

Gortat
15:25 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Turniej Czterech Skoczni 
- Oberstdorf (studio) 

16:30 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Turniej Czterech Skoczni 
- Oberstdorf

19:05 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata (Tour de 
Ski) - Toblach - 10km 
dow. kobiet

20:05 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Turniej Czterech Skoczni 
- Oberstdorf

22:00 Sportowy Wieczór, Na 
żywo

22:40 Darts - Mistrzostwa 
Świata, Londyn - 1/2 F

00:10 Boks - Gala Knock Out 
Promotion w Gliwicach - 
walka wieczoru: Artur 
Szpilka - Mariusz Wach

01:10 Hokej na lodzie - NHL 
- Skróty meczów

02:00 Hokej na lodzie - NHL 
(43): Arizona Coyotes - 
Vegas Golden Knights

05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Galileo (694); program 
popularnonaukowy

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (20); serial 
animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (21); serial 
animowany

8:00 Prawie jak gladiator; 
film animowany, Włochy 
2012

10:00 Galileo (695-696); 
program 
popularnonaukowy

12:00 Uliczny wojownik; film 
sensacyjny, Japonia/USA 
1994

14:05 Asystent wampira; 
film przygodowy, USA 
2009

16:35 E.T.; film SF, USA 
1982. Mały osamotniony 
Elliott zaprzyjaźnia się z 
przybyszem z kosmosu.

19:00 Galileo (697); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Zwierzak; komedia, 
USA 2001. Marvinowi 
wszczepiono zwierzęce 
organy. Zyskuje 
superzdolności.

21:40 Oko za oko (17); serial 
obyczajowy. Zawodowe i 
uczuciowe perypetie 
czwórki warszawskich 
prawników oraz 
kryminalne zagadki, z 
jakimi każdego dnia 
muszą się mierzyć.

22:40 Oko za oko (18-ost.); 
serial obyczajowy

23:40 Tuż przed tragedią (2); 
serial dokumentalny

0:40 Tuż przed tragedią (3); 
serial dokumentalny

1:40 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (8) 
reality show. Początkujący 
przedsiębiorcy mają 
ostatnią szansę 
nakłonienia inwestorów do 
sfinansowania ich 
projektów. Jeśli 
biznesmeni uznają któryś 
z pomysłów za wart 
realizacji...

2:45 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 
prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego. Oprócz 
muzyki, stałymi 
elementami ‚Disco Polo 
Life’ są m.in. klipy 
specjalnie...

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny. Marcin 
Kotyński przedstawia 
najlepsze klipy muzyki 
dance i disco polo. 
Widzowie mogą głosować 
na swoje ulubione klipy i 
wygrywać nagrody...

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 30 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – RPA - afrykańska 
tęcza; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Zaczęły odrastać nam 
skrzydła; film 
dokumentalny; Polska 
(2018); reż.:Piotr Kuciński

09:05 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

09:50 Polska i świat z 
historią w tle – Zamek w 
Montresor; cykl reportaży

10:30 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś w soli; magazyn 
kulinarny

11:00 Transsyberyjska 
wyprawa Joanny Lumley; 
odc. 3/3; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

12:00 Mont Saint - Michel: 
opactwo na skale; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

13:15 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009); 
reż.:Andrew Murray

14:10 Archiwum zimnej 
wojny – Czy zimna wojna 
nadal trwa?; magazyn

14:40 Ada, to nie wypada!; 
komedia; Polska (1936); 
reż.:Konrad Tom; 
wyk.:Antoni Fertner, Loda 
Niemirzanka, Kazimierz 
Junosza - Stępowski, 
Aleksander Żabczyński, 
Kazimierz Krukowski, 
Romuald Gierasieński, 
Janina Krzymuska, Helena 
Zarembina, Jadwiga 
Andrzejewska, Mira 
Zimińska

16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:15 Wojownicy czasu – 20 

pułk piechoty; cykl 
reportaży

17:50 Zmiennicy; odc. 6/15 - 
Prasa szczególnej troski; 
serial TVP

18:55 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

20:00 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:05 Prawdziwe męstwo; 
western; USA (2010); 
reż.:Ethan Coen, Joel 
Coen; wyk.:Jeff Bridges, 
Matt Damon, Hailee 
Steinfeld, Josh Brolin

23:00 Wielki test – Polska 
Muzyka Rozrywkowa

00:35 Kurs na lewo; 
komedia; Polska (1986)

01:55 Koło historii – Dziwny 
rok 1968; cykl reportaży

02:30 Piwna historia; film 
dokumentalny

03:15 Rzeczpospolita 
Zakopiańska; film 
dokumentalny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
Cerrad Czarni Radom

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Asseco 
Resovia Rzeszów - Aluron 
Virtu Warta Zawiercie

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
AZS Koszalin - Miasto 
Szkła Krosno

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - Chemik 
Bydgoszcz

19:00 Sporty walki; UFC 205: 
Alvarez vs. McGregor; 
waga słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Karolina 
Kowalkiewicz

20:15 Hokej; Puchar 
Spenglera; półfinał

23:00 Cafe Futbol
1:30 Boks
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05:05 Jeden z dziesięciu; 
16/110; teleturniej

05:35 Elif; s.II; odc. 394; 
serial; Turcja (2014)

06:30 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 86; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:20 Jaka to melodia?; 
odc. 3972; teleturniej 
muzyczny

07:50 Ranczo; s.IX; odc. 114 
- Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

08:40 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 36 - W hipnozie; 
serial kryminalny TVP

09:25 Piesek pod choinkę; 
komedia; USA (2016); 
reż.:Justin G. Dyck, Myles 
Milne; wyk.:Cindy Busby, 
Greyston Hold

11:00 Młodzi rajdowcy; film 
obyczajowy; USA (2003); 
reż.:Stuart Gillard; 
wyk.:Randy Quaid, Will 
Rothaar, Jennifer 
Wigmore

12:35 BBC w Jedynce – 
Wielkie koty; cz. 1; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2018)

13:35 Bandslam; USA 
(2009)

15:30 Okrasa łamie przepisy 
– Mniej cukru więcej 
zdrowia; magazyn 
kulinarny

16:00 Rolnik szuka żony; 
seria V; odc. 13 wydanie 
specjalne; reality show

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Gwiazdy Sylwestra 

Marzeń – Romina Power 
i Albano; felieton

17:30 Jaka to melodia?; 
odc. 3975; teleturniej 
muzyczny

18:25 Gwiazdy Sylwestra 
Marzeń – Thomas 
Anders; felieton

18:30 Korona królów; odc. 
148; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
17/110; teleturniej

19:25 Gwiazdy Sylwestra 
Marzeń – Romina Power 
i Albano; felieton

19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie noworoczne 

Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy

20:10 Pogoda
20:15 Sport
20:25 Walking on Sunshine. 

Chodzę w słońcu; 
komedia; Wielka Brytania 
(2014)

22:10 Rybka zwana Wandą; 
komedia; USA (1988)

00:20 Grease; musical; USA 
(1978)

02:10 Oświadczyny po 
irlandzku; komedia 
romantyczna; Irlandia, 
USA (2010)

05:25 Koło fortuny; odc. 114 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1406; serial TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 185 
„Wiara czyni cuda”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:40 Panorama
11:45 Pogoda Flesz
11:50 Pytanie na śniadanie 

Extra (252)
12:15 Herkules; Film fantasy; 

USA (2014). Ziemia 14 
tysięcy lat temu. Nękany 
demonami przeszłości 
Herkules błąka się po 
świecie. Syn potężnego 
Zeusa i śmiertelniczki w 
życiu doświadczył tylko 
cierpienia. Krążą o nim 
legendy. Po wykonaniu 
dwunastu prac przyjmuje 
krwawe zlecenia, które 
przynoszą mu ukojenie. 
Stał się najemnikiem 
opłacanym złotem i musi 
dbać o swoją reputację…

14:00 Familiada; odc. 2510; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 379 
ed. 5; teleturniej

15:10 Rodzinka.pl; odc. 242 
„Rodzinna kolacja” sezon 
13; serial komediowy TVP

16:00 Lakier do włosów; 
komedia; USA (2007); 
Baltimore, rok 1962. Pasją 
puszystej nastolatki Tracy 
Turnblad (Nikki Blonsky) 
jest taniec. Codziennie po 
szkole spieszy się do 
domu, by razem ze swoją 
przyjaciółką Penny 
Pingleton (Amanda Bynes) 
oglądać w telewizji słynny 
taneczny show Corny’ego 
Collinsa (James Marsden). 
Obie są zachwycone 
występującym tam 
Linkiem Larkinem (Zac 
Efron), co nie podoba się 
matce Tracy, Ednie (John 
Travolta). Tracy marzy, by 
wziąć udział w tej audycji. 
Nieoczekiwanie jej 
życzenie spełnia się…

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:45 The Best Voice of 

Poland
19:55 Sylwester Marzeń z 

Dwójką - 2018; koncert
00:45 La La Poland; s.II - 

odcinek sylwestrowo - 
noworoczny (2); program 
rozrywkowy

01:20 Roztańczony 
Narodowy (1); koncert

02:15 Roztańczony 
Narodowy (2); koncert

03:25 Roztańczony 
Narodowy (3); koncert

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (43) serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (806) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (87) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (753) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2790) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (679) 
serial paradokumentalny. 
Julia dowiaduje się, że jej 
mąż Sebastian zginął w 
wypadku samochodowym. 
Okazuje się że tuż po 
zderzeniu jeszcze żył, ale...

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (142) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (72) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2791) serial obyczajowy

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

Kiepskich (322) serial 
komediowy. Przygody 
Ferdynanda i Haliny 
Kiepskich oraz ich 
sąsiadów: Mariana 
Paździocha i Arnolda 
Boczka. Ich pomysły 
wskazują na wyjątkową 
wyobraźnię.

20:00 Sylwestrowa Moc 
Przebojów 2018; koncert. 
Na Stadionie Śląskim 
zabrzmią hity disco. Liz 
Mitchell z Boney M. 
zaśpiewa ‚Rivers Of 
Babylon’, ‚Daddy Cool’ i 
‚Rasputin’. Z...

1:00 Roztańczony PGE 
Narodowy

05:40 Uwaga! (5540) - 
program

06:10 Mango - Telezakupy
07:15 Nowa Maja w 

ogrodzie (25/40) - 
magazyn ogrodniczy

07:45 Akademia ogrodnika 
(25/47) - magazyn 
ogrodniczy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Minisernik z prażonymi 
jabłkami (38/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2360) - magazyn

11:00 Tu się gotuje! 3 (3/10) 
- magazyn

11:05 Ukryta prawda (626) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (468) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (369) - 
program

14:00 19 + (301) - program
14:30 19 + (302) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:55 Warszawa – Stolica 
Sylwestra 2018 (1/3) - 
program

16:00 Szkoła (370) - 
program

17:00 Szpital (469) - 
program obyczajowy

17:55 Warszawa – Stolica 
Sylwestra 2018 (2/3) - 
program

18:00 Ukryta prawda (627) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7670) - 
informacje

19:25 Sport (7653) - 
informacje

19:35 Pogoda (7650) - 
informacje

19:44 Raport smogowy – 
poznaj kolory powietrza 
(48/138) - informacje 

19:45 Warszawa – Stolica 
Sylwestra 2018 (3) - 
program

01:00 Failure to Launch - 
komedia, USA 2006. Tripp 
(Matthew McConaghuey) 
wciąż mieszka z 
rodzicami. Jego rodzice 
zaś ze wszelkich sił starają 
się, by się usamodzielnił. 
Postanawiają zgłosić się 
do ekspertki. Ta ma 
opracowany plan 
działania…

02:50 Co za tydzień (882) - 
magazyn

03:15 Windykatorzy - film 
S-F, USA/Kanada 2010. 
Świat przyszłości, każdy 
może wszczepić sobie 
sztuczne narządy w 
miejsce uszkodzonych 
własnych. Kiedy jednak 
zabraknie mu pieniędzy na 
spłatę, pojawią się 
nieprzyjemni panowie z 
zadaniem odebrania 
zadłużonych narządów i 
nie interesuje ich, że może 
to skończyć się śmiercią 
delikwenta..…

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 124

08:00 Święty Mikołaj 
potrzebny od zaraz; 
komedia, Kanada 2011. 
Jennifer Walker (Laura 
Vandervoort) jest młoda i 
bardzo ambitna. Kobieta 
pracuje jak specjalistka od 
reklamy w słabo 
prosperującej galerii 
handlowej. To jednak 
wkrótce może ulec 
zmianie…

09:50 Świąteczny amor; 
komedia, USA 2010

11:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Bajka o 
tym, co wyruszył, by 
nauczyć się bać; familijny, 
Niemcy 2014

12:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Szczęście 
Hansa; familijny, Niemcy 
2015

14:00 Goście, goście 2; 
komedia, Francja 1998

16:10 Oskar; komedia, USA 
1991. Stany Zjednoczone, 
1931 rok. Angelo 
Provolone (Sylvester 
Stallone) jest gangsterem i 
prowadzi niebezpieczny 
styl życia. Kiedy jego 
ojciec (Kirk Douglas) 
zbliża się do końca swoich 
dni, Angelo zjawia się u  
niego i przyrzeka, że się 
zmieni i od tej pory będzie 
dobrym człowiekiem…

18:25 SexiPistols; akcja, 
Francja 2006

20:00 Trick; komedia, Polska 
2010

21:55 Job, czyli ostatnia 
szara komórka; komedia, 
Polska 2006. Chemik, Adi 
i Pele. Niedorajdy życiowe, 
darmozjady – tak określają 
ich inni. A w gruncie 
rzeczy to pomysłowi i 
zgrani kumple…

23:45 Ciało; komedia, Polska 
2003

01:45 Przekręt; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2000. 
Złodziej Franky zatrzymuje 
się w Londynie w drodze 
do Nowego Jorku. Jego 
podróż ma bardzo ważny 
cel – musi dostarczyć 
ogromny diament do 
swojego szefa Avi…

03:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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

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

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 39; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 179 
„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 180 
„To już nie ma sensu”; 
serial fabularyzowany TVP

07:10 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 13/15 
- Spotkania z Temidą; 
serial TVP

08:45 Akademia pana 
Kleksa - część 1 Przygoda 
księcia Mateusza ; film 
przygodowy; Polska 
(1983)

10:15 Akademia pana 
Kleksa - część 2 
Tajemnica Golarza Filipa; 
film przygodowy; Polska 
(1983)

11:40 Rodzinka.pl; odc. 243 
„Kruche szkło” sezon 13; 
serial komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 244 
„Zabawa w chowanego” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 245 
„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 105 - Artykuł; serial 
kryminalny TVP

14:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 106 - Sztuka 
dojrzewania; serial 
kryminalny TVP

14:55 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 107 - Czarna wdowa; 
serial kryminalny TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 246 
„Francuski z winobrania” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

16:20 Rodzinka.pl; odc. 247 
„Kobita mi zwariowała” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 40; serial TVP

19:15 Ja to mam szczęście!; 
odc. 41; serial TVP

19:45 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 108 - Obrączka; serial 
kryminalny TVP

20:40 E = MC2; komedia; 
Polska (2002)

22:25 Randka w ciemno; 
komedia; Polska (2009)

00:05 Wkręceni 2; komedia; 
Polska (2015)

01:40 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

02:45 Zmiennicy; odc. 12/15 
- Obywatel Monte Christo; 
serial TVP

03:50 Zmiennicy; odc. 13/15 
- Spotkania z Temidą; 
serial TVP

04:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 40; serial TVP

06:15 Familiada - Odcinek 
Specjalny 2461; teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy z podlaskiego 
miodu; magazyn 
kulinarny. W tym odcinku 
Karol Okrasa uda się do 
skansenu kurpiowskiego 
w Nowogrodzie nad 
Narwią. Tu oprócz 
pięknych, tradycyjnych 
drewnianych chałup, 
znajdują się liczne 
pamiątki po kwitnącym w 
dawnych wiekach polskim 
bartnictwie. I choć dziś to 
ziemniaki królują w 
podlaskiej kuchni 
regionalnej, to aż do 
początku XIX wieku były 
niemal nieobecne na 
tutejszych stołach. A miód 
był tu obecny od zawsze

07:20 Śpiewające fortepiany 
(12)

08:20 Opole - Przeżyjmy to 
jeszcze raz

08:55 Rodzina wie lepiej; 
/63/; teleturniej

09:20 Koło fortuny; odc. 347 
ed. 5; teleturniej

09:55 Wszystko się uda czyli 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju prezentuje

10:55 Familiada - Odcinek 
Specjalny 2461; teleturniej

11:30 Śpiewające fortepiany 
(33) WYDANIE 
SYLWESTROWE

12:30 N jak Neo - Nówka i 
Przyjaciele: Kabaret 
Moralnego Niepokoju i Ani 
Mru Mru; /1/; program 
rozrywkowy

13:30 Dzięki Bogu już 
Święta; program 
rozrywkowy

14:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Irena Santor 
- wydanie specjalne; 
reportaż

15:30 Badziewiakowie - 
Sylwester u 
Badziewiaków; serial TVP

16:20 Kabaret Ani Mru Mru 
(cz. 1)

17:20 Kabaret Ani Mru Mru 
(cz. 2)

18:20 Kierunek Kabaret – 
Nowy Rok, nowi my!; /19/

19:25 Śpiewające fortepiany 
(33) WYDANIE 
SYLWESTROWE

20:30 Opole 2017 na bis - 
Jubileusz Maryli 
Rodowicz; /cz. 1/; koncert

21:30 Opole 2017 na bis - 
Jubileusz Maryli 
Rodowicz; /cz. 2/; koncert

22:35 A wszystko to... Bo 
ciebie kocham - ICH 
TROJE; koncert

23:40 Sylwestrowe Variete 
(1); program rozrywkowy

00:15 Sylwestrowe Variete 
(2); program rozrywkowy

00:55 Sylwester Marzeń z 
Dwójką - 2018; koncert

05:10 Ukryta prawda (433) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (194) - 
program sądowy

07:15 Szpital (473) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 2 (3/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(17/23) - serial, USA

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (241) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (195) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (18/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (474) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 2 (4/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(18/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (127/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (128/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (242) - 
program obyczajowy

20:00 Nie kłam, kochanie - 
komedia 2008. Młoda i 
wrażliwa Ania (Marta 
Żmuda Trzebiatowska) ma 
tylko jedno marzenie: 
poznać wreszcie 
mężczyznę, który ją 
pokocha. Póki co, 
dziewczyna zadowala się 
rozmowami z roślinami. 
Marcin (Piotr Adamczyk), 
przystojniak z klasą, od 
razu wpada jej w oko. 
Wielbiciel kosztownych 
rozrywek i krótkich 
znajomości nie dostrzega 
jednak skromnej buzi…

22:15 Dziennik Bridget 
Jones - komedia, Francja/
Wielka Brytania/
USA 2001. Bridget Jones 
(Renee Zellweger) dawno 
temu przekroczyła 
trzydziestkę, a w jej życiu 
nadal nie wydarzyło się 
nic, co nadałoby mu jakiś 
sens. Dlatego Bridget 
postanawia, że się zmieni. 
Schudnie i wreszcie 
przestanie być samotna. 
Swój plan zamierza 
realizować konsekwentnie 
i dokumentować wszystkie 
zmiany w swoim 
dzienniku…

00:15 Bridget Jones: W 
pogoni za rozumem - 
komedia, Wielka Brytania/
USA/Francja/Niemcy/
Irlandia 2004.

02:30 Daję nam rok - 
komedia, Wielka Brytania/
Francja 2013.

04:25 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show. Gościem 
Jolanty Pieńkowskiej 
będzie córka Lecha 
Wałęsy

05:55 Domowe triki 
Goka (20) - program

07:00 Ostre cięcie 6 (12) - 
program

07:45 Apetyt na miłość 4 
(2/12) - program 
rozrywkowy

08:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

09:30 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:15 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (8/13) - program 
rozrywkowy

11:15 Kuchenne rewolucje 7 
(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:15 program rozrywkowy
13:15 Co za tydzień (882) - 

magazyn
13:45 Pani Gadżet 

ŚWIĄTECZNIE 2 - 
magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 (22) - 
magazyn

14:45 W czym do ślubu? 
(6/10) - reality show

15:15 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show

15:45 Ugotowani 7 (45) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:20 Ugotowani 7 (46) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:55 Ugotowani 7 (47) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:25 Ugotowani 7 (48) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

18:00 Kuchenne rewolucje 
12 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (10/13) - 
program rozrywkowy

19:50 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program lifestylowy

20:35 program rozrywkowy
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu (2/10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 16 (2/22) 
- magazyn

22:25 program rozrywkowy
23:25 Afera fryzjera 7 (4/8) - 

program rozrywkowy
00:10 Bajeczne życie 

milionerów 3 (6/10) - 
program rozrywkowy

00:40 program rozrywkowy
01:45 program rozrywkowy
02:15 W roli głównej - 

Natalia Siwiec (6/8) - talk 
show

02:45 W roli głównej - 
Radosław Majdan (8) - 
talk show

03:15 Wiem, co jem 6 
(15/16) - magazyn

03:45 Wiem, co jem 6 (16) - 
magazyn

04:15 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

06:00 Hokej na lodzie - 
Puchar Polska: Finał

08:15 Orły sportu; odc. 7; 
reportaż

08:45 Hokej na lodzie - NHL 
(43): Arizona Coyotes - 
Vegas Golden Knights

10:45 Tenis ziemny - Turniej 
Abu Dhabi - FINAŁ

12:40 RAD - WAŃ - SKA, 
MÓJ MECZ; reportaż

13:45 Skoki Narciarskie - PŚ 
- TCS - Oberstdorf

15:35 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Toblach - 
10km dow. kobiet

16:30 Darts - MŚ, Londyn - 
1/2 F - podsumowanie

18:00 Reminiscencje
19:05 Łyżwiarstwo figurowe 

- GP Final: Vancouver - 
program dowolny solistów

20:05 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Final: Vancouver - 
program dowolny solistek

21:05 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Final: Vancouver - 
program dowolny par 
tanecznych

22:00 Łyżwiarstwo figurowe 
- GP Final: Vancouver - 
program dowolny par 
sportowych

23:05 2018 sportowe 
podsumowanie roku

00:10 Boks Yunier Dorticos - 
Mateusz Masternak

01:10 Boks Krzysztof 
Głowacki - Maksim 
Własow

02:15 Boks Canelo Alvarez - 
Giennadij Gołowkin

03:15 Boks Anthony Joshua - 
Aleksander Powietkin

04:20 Boks Jarrell Miller - 
Bogdan Dinu

6:00 Co tygryski lubią 
najbardziej; film familijny, 
USA 2014. Tygrysiątko 
Luna ucieka z rezerwatu. 
Pewien chłopiec z pomocą 
przyjaciela postanawia 
odwieźć dzikiego kota do 
miejsca, z którego uciekł.

7:45 Buddy - pies na gole; 
film familijny, Kanada/USA 
2000. Golden retriever 
Buddy ma niezwykły talent 
piłkarski. Pomaga 
drużynie Josha i Emmy.

9:30 Bitwa na bombki; 
komedia obyczajowa, 
Kanada/USA 2010. 
Opowieść o rywalizacji 
dwóch rodzin w konkursie 
na najpiękniejsze 
dekoracje świąteczne. 
Każda jest 
zdeterminowana, by 
pokonać przeciwnika.

11:25 Niania w akcji; 
komedia karate, Hongkong 
2006

14:20 Asystent wampira; 
film przygodowy, USA 
2009. Darren ze Stevem 
idą na pokaz wędrownego 
cyrku osobliwości. Steve 
widzi wampira i zostaje 
ukąszony przez pająka. 
Darren musi go...

16:35 E.T.; film SF, USA 
1982. Mały osamotniony 
Elliott zaprzyjaźnia się z 
przybyszem z kosmosu.

19:00 Policjantki i Policjanci 
(450) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (225) serial 
kryminalny

21:00 Ja Cię Kręcę; program 
rozrywkowy

; program, w którym ludzie 
prezentują widzom swoje 
umiejętności. 
Gospodarzem programu 
jest Artur Andrus, któremu 
towarzyszy Elżbieta 
Romanowska.W każdym 
odcinku pojawi...

23:00 Hot Fuzz. Ostre psy; 
komedia sensacyjna, 
Wielka Brytania 2007

1:20 Samotne serca; dramat 
sensacyjny, Niemcy/USA 
2006. Wstrząsająca, 
oparta na faktach historia 
pary seryjnych 
morderców.

3:40 Interwencja; magazyn 
reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

3:55 SuperLudzie (16) serial 
dokumentalny. Historie 
ludzi, którzy pomimo 
swojej niepełnosprawności 
potrafią żyć pełnią życia, 
osiągając przy tym 
niesamowite sukcesy.

4:25 Atleci; magazyn 
sportowy 

4:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

06:50 Był taki dzień – 31 
grudnia; felieton

07:00 Drogi wolności; odc. 7 
- Niedziela palmowa; serial 
TVP

08:05 Wszystkie kolory 
świata – Tunezja. 
Gwiazda Afryki; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

09:10 Historia Polski – 
Pierwszy ułan Drugiej 
Rzeczypospolitej; film 
dokumentalny

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Jak jeść by dłużej żyć; 
magazyn kulinarny

10:45 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

11:50 Wielkie widowiska 
natury; cz. 4. Wielki 
przypływ; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

12:50 Ramzes II. Wielka 
podróż; film 
dokumentalny; Francja 
(2011)

13:55 Lusitania – minuty, 
które wstrząsnęły 
światem; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:55 Piętro wyżej; komedia; 
Polska (1937)

16:35 Kulig; program 
rozrywkowy

17:15 Historia Polski – Ułani 
Andersa; film 
dokumentalny; Polska 
(2007); reż.:Krzysztof 
Nowak, Janusz Sidor

18:10 Flesz historii; odc. 
423; cykl reportaży

18:30 Zima stulecia; film 
dokumentalny

19:05 Drogi wolności; odc. 8 
- Pojedynek

20:10 Młynarski – piosenka 
finałowa; film 
dokumentalny

21:55 Prawdziwe męstwo; 
western; USA (2010); 
reż.:Ethan Coen, Joel 
Coen; wyk.:Jeff Bridges, 
Matt Damon, Hailee 
Steinfeld, Josh Brolin

23:50 Ameryka za kółkiem; 
film dokumentalny; USA 
(2014)

01:30 Historia w postaciach 
zapisana – Tutanchamon. 
Największy z faraonów; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

02:40 Moi Rollingstonsi; film 
dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Jan Sosiński, 
Jan Sosiński

03:40 Lusitania – minuty, 
które wstrząsnęły 
światem; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

04:40 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 57; 
magazyn

6:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; BKS 
PROFI CREDIT Bielsko-
Biała - Energa MKS Kalisz

8:30 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

9:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - Cerrad Czarni 
Radom

12:10 Hokej; Puchar 
Spenglera; mecz finałowy

15:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Indykpol AZS 
Koszalin - GKS Katowice

17:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

19:00 Siatkówka mężczyzn; 
MŚ; mecz półfinałowy: 
Polska - USA

21:30 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
Chemik Bydgoszcz

0:00 Clip; wydanie 
noworoczne

0:30 Puncher Extra Time; 
wydanie świąteczne - 
podsumowanie 2018 r.

1:30 Boks; waga półciężka: 
Dariusz Sęk - Robert 
Parzęczewski
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04:40 Jeden z dziesięciu; 
17/110; teleturniej

05:15 Latający renifer; Film 
familijny; USA (2003); 
reż.:LeVar Burton; 
wyk.:Brenda Blethyn, 
Brittany Bristow, Josh 
Buckle, Stephanie 
Morgenstern, Whoopi 
Goldberg

07:00 Msza Święta
08:00 Jaka to melodia?; 

odc. 3975; teleturniej 
muzyczny

08:50 Kłopoty z 
dziewczynami; film 
obyczajowy; USA (1969); 
reż.:Peter Tewksbury; 
wyk.:Elvis Presley, Vincent 
Price

10:35 Sylwester w 
Filharmonii Narodowej; 
koncert

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

12:00 Anioł Pański
12:20 Mikołaj Nieświęty; 

komedia; Francja (2014); 
reż.:Alexandre Coffre; 
wyk.:Tahar Rahim, Victor 
Cabal, Annelise Hesme

13:45 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA (studio) (Turniej 
Czterech Skoczni. GAPA); 
Szwajcaria (2018)

14:00 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA (1seria) (Turniej 
Czterech Skoczni. GAPA); 
Szwajcaria (2018)

16:20 2018 sportowe 
podsumowanie roku

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3976; teleturniej 
muzyczny

18:30 Korona królów; odc. 
149; telenowela 
historyczna TVP

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

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Za jakie grzechy, 

dobry Boże?; komedia; 
Francja (2014); 
reż.:Philippe de 
Chauveron; wyk.:Christian 
Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, Medi Sadoun, 
Frédéric Chau, Noom 
Diawara, Frédérique Bel,

22:05 Przedszkole Plus. 
Szopka Noworoczna; 
widowisko

22:50 Mów mi Vincent; 
komedia; USA (2014)

00:40 Walking on Sunshine. 
Chodzę w słońcu; 
komedia; Wielka Brytania 
(2014)

02:25 Rybka zwana Wandą; 
komedia; USA (1988)

04:15 Notacje – Danuta 
Michałowska. Teatr 
Godziny Słowo; cykl 
dokumentalny

05:50 Orędzie noworoczne
06:00 Chirurg, biskup, 

więzień; reportaż
06:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

129 „Wigilia”; serial 
komediowy TVP

06:55 Przygody Tomcia 
Palucha i Calineczki; film 
animowany; USA (2002); 
reż.:Glenn Chaika

08:25 Klan urwisów 
powraca; komedia; USA 
(2014); reż.:Alex Zamm; 
wyk.:Doris Roberts, Greg 
Germann, Lex Medlin, 
Valerie Azlynn

10:15 W kraju Komanczów; 
USA (1961); reż.:Michael 
Curtiz; wyk.:John Wayne, 
Lee Marvin, Stuart 
Whitman, Ina Balin

12:15 Koncert Noworoczny z 
Wiednia 2019 - 
transmisja (Koncert 
Noworoczny z Wiednia 
2019 (transmisja)); 
koncert; Austria (2018), 
Transmisja

14:00 Familiada - odcinek 
specjalny 2511; teleturniej

14:35 Koło fortuny - odcinek 
specjalny 380 ed. 5; 
teleturniej

15:20 Nowy Rok z Dwójką
16:30 Księga dżungli 2; film 

przygodowy; USA (1997); 
reż.:Duncan McLachlan; 
wyk.:Jamie Williams, Paul 
Francis David, Gulshan 
Grover, Dyrk Ashton

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Sylwester Marzeń z 

Dwójką - 2018; koncert
20:05 Voice Kids; s. II (1) 

Przesłuchania w ciemno; 
widowisko muzyczne

21:10 Voice Kids; s. II (2) 
Przesłuchania w ciemno; 
widowisko muzyczne

22:20 Dorwać Wattsa; film 
akcji; Hongkong, Chiny, 
USA (2016); reż.:Renny 
Harling; wyk.:Jackie Chan, 
Johnny Knoxville, 
Bingbing Fan, Eve Torres

00:10 Koncert Noworoczny z 
Wiednia 2019 - 
retransmisja (Koncert 
Noworoczny z Wiednia 
2019 - retransmisja); 
koncert; Austria (2018)

00:55 Masz talent; film 
obyczajowy; Wielka 
Brytania, USA (2013); 
reż.:David Frankel; 
wyk.:James Corden, 
Alexandra Roach, Julie 
Walters

02:50 Lakier do włosów; 
komedia; USA (2007); 
reż.:Adam Shankman; 
wyk.:Nikki Blonsky, 
Brittany Snow, John 
Travolta, Michelle Pfeiffer, 
Christopher Walken, 
Amanda Bynes, Queen 
Latifah, Zac Efron

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

6:55 Marley i ja: Szczenięce 
lata; komedia, USA 2011

8:45 Baranek Shaun: film 
animowany, Francja/USA 
2015. Na skutek urazu 
głowy gospodarz traci 
pamięć. Robi w mieście 
furorę jako fryzjer. Shaun 
i inni mieszkańcy farmy 
chcą odszukać...

10:35 Zakochany wilczek; 
film animowany, USA/
Indie 2010

12:30 G-Force; film familijny, 
USA 2009

14:15 102 dalmatyńczyki; 
film przygodowy, USA 
2000

16:30 Trzej muszkieterowie; 
film kostiumowy, Francja/
Niemcy/Wielka Brytania/
USA 2011

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

Kiepskich (244) serial 
komediowy

20:10 Kevin sam w Nowym 
Jorku; komedia, USA 
1992. Bliscy Kevina 
postanawiają spędzić Boże 
Narodzenie na Florydzie. 
Podczas zamieszania na 
lotnisku chłopiec gubi się i 
przez pomyłkę wsiada na 
pokład samolotu lecącego 
do Nowego Jorku. Na 
szczęście, okazuje się, że 
ma przy sobie karty 
kredytowe swojego ojca…

22:45 Komando; film 
sensacyjny, USA 1985. 
Były pułkownik John 
Matrix (Arnold 
Schwarzenegger) przez 
długi czas był dowódcą 
specjalnego oddziału 
szybkiego reagowania. 
Kiedy jego ekipa przestała 
być potrzebna, został 
zmuszony do przejścia na 
wcześniejszą emeryturę. 
Teraz razem z 
jedenastoletnią córką 
Jenny (Alyssa Milano) 
mieszka w małej górskiej 
miejscowości. Wiodą tam 
sielskie i spokojne życie. 
Niestety, przeszłość nie 
daje tak łatwo o sobie 
zapomnieć…

0:40 Sposób na blondynkę; 
komedia, USA 1998

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

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Ameryka Express 

(6/13) - program
08:15 Muppety: Poza 

prawem - komedia, 
USA 2014

10:20 Czy to ty, czy to ja - 
film rodzinny, USA 1995

12:20 Kochajmy się od 
święta - komedia, 
USA 2015

14:30 Czarownica - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2014. Pałająca 
żądzą zemsty i pragnąca 
ochronić podległe jej 
wrzosowiska Diabolina 
(Angelina Jolie) rzuca 
klątwę na nowo narodzoną 
królewską córkę Aurorę…

16:25 Kapitan Ameryka: 
Zimowy żołnierz - film 
przygodowy, USA 2014

19:00 Fakty (7671) - 
informacje 

19:25 Sport (7654) - 
informacje 

19:35 Pogoda (7651) - 
informacje 

19:44 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(44/90) - informacje 

19:45 Uwaga! (5541) - 
program

20:00 Doradca smaku
20:05 W samym sercu 

morza - film przygodowy, 
USA/Australia/
Hiszpania 2015. Zimą 
1820 r. statek 
wielorybniczy z Nowej 
Anglii zostaje zaatakowany 
przez wieloryba wielkości 
mamuta. Rozbitkowie 
robią wszystko, żeby 
przeżyć, często posuwając 
się do granic 
przyzwoitości i rozsądku. 
W roli głównej Chris 
Hemsworth

22:35 Tłumaczka - film 
sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA/
Francja 2005. Tłumaczka 
przy ONZ (Nicole Kidman) 
przypadkowo słyszy 
wypowiedzianą w bardzo 
rzadkim języku groźbę pod 
adresem jednego z 
afrykańskich przywódców. 
Kiedy zawiadamia o tym 
ochronę ONZ, sama staje 
się celem dla 
zamachowców…

01:05 Tu się gotuje! 3 (3/10) 
- magazyn

01:10 Kuba Wojewódzki 11 
(13/14) - talk show. 
Goście programu: 
Wojciech Kalarus i Mrozu

02:05 Drzewo marzeń 2 
(4/9) - program

03:00 Masters Of Sex 
(11/12) - serial, USA

04:00 Uwaga! (5541) - 
program

04:20 Nic straconego

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 125

08:00 Sekret Johanki; film 
familijny,

09:50 Eloise z hotelu Plaza; 
familijny, USA, Wielka 
Brytania 2003

11:40 Pan Magoo; komedia, 
USA 1997

13:15 Najpiękniejsze baśnie: 
Dziadek do orzechów; 
familijny, Niemcy 2015

14:30 Legenda o górskim 
olbrzymie; przygodowy, 
Norwegia 2017. Ash Lad 
jest synem biednego 
farmera. Postanawia 
wyruszyć w niebezpieczną 
wyprawę ze swoimi 
braćmi, aby uratować 
księżniczkę…

16:25 7 krasnoludków. 
Historia prawdziwa; 
familijny, Niemcy 2004. Za 
górami, za lasami, 
beztroskie życie wiedzie 7 
krasnoludków: Prezes, 
Knedel, Czak, Szczycik, 
Dołek, Młotek i Loczek…

18:25 Guardians: Misja 
superbohaterów; akcja, 
Rosja 2017

20:00 Django; akcja, USA 
2012. Czarnoskóry 
niewolnik o imieniu 
Django (Jamie Foxx) 
pewnego dnia staje twarzą 
w twarz z pochodzącym z 
Niemiec łowcą nagród - dr 
Kingiem Schultzem 
(Christoph Waltz). Schultz 
jest właśnie na tropie 
niebezpiecznych braci 
Brittle i tylko Django może 
go do nich zaprowadzić. 
Schultz wykupuje Django 
obiecując, że zwróci mu 
wolność tuż po 
schwytaniu braci Brittle – 
żywych lub martwych…

23:10 Żądło; akcja, USA 
1973. W USA lat 
trzydziestych kwitnie 
kryminalny półświatek. 
Kiedy wpływowy gangster 
likwiduje jednego z 
niewygodnych ludzi, 
przyjaciele zabitego 
mężczyzny postanawiają 
się zemścić…

01:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
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. 6

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

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

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 41; serial TVP

06:05 Ja to mam szczęście!; 
odc. 42; serial TVP

06:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 43; serial TVP

07:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

07:40 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

08:55 Ranczo Wilkowyje; 
komedia; Polska (2007)

10:40 Rodzinka.pl; odc. 244 
„Zabawa w chowanego” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

11:15 Rodzinka.pl; odc. 245 
„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; odc. 246 
„Francuski z winobrania” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

12:20 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

14:15 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 107 - Czarna wdowa; 
serial kryminalny TVP

15:05 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 108 - Obrączka; serial 
kryminalny TVP

15:55 Rodzinka.pl; odc. 247 
„Kobita mi zwariowała” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

16:35 Rodzinka.pl; odc. 248 
„Żuraw i czapla” sezon 13; 
serial komediowy TVP

17:15 C. K. Dezerterzy; cz. I; 
komedia; Polska, Węgry 
(1985)

18:50 C. K. Dezerterzy; cz. II; 
komedia; Polska, Węgry 
(1985)

20:10 Wkręceni 2; komedia; 
Polska (2015)

22:00 Piłkarski poker; 
komedia sensacyjna; 
Polska (1988); reż.:Janusz 
Zaorski; wyk.:Małgorzata 
Pieczyńska, Janusz Gajos, 
Marian Opania, Mariusz 
Dmochowski, Jan Englert, 
Edward Lubaszenko, 
Mariusz Benoit, Adrianna 
Biedrzyńska, Bronisław 
Pawlik, Borys Marynowski

23:50 Blondynka; odc. 81 
Nie chodzi o mnie; serial 
TVP

00:50 Blondynka; odc. 82; 
serial TVP

01:50 Zmiennicy; odc. 13/15 
- Spotkania z Temidą; 
serial TVP

03:00 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

04:05 Rodzinka.pl; odc. 243 
„Kruche szkło” sezon 13; 
serial komediowy TVP

04:35 Rodzinka.pl; odc. 244 
„Zabawa w chowanego” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

07:15 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś jak malowana; 
magazyn kulinarny

07:40 Koło fortuny - odcinek 
świąteczny 373 ed. 5; 
teleturniej

08:25 Koło fortuny - odcinek 
świąteczny 374 ed. 5; 
teleturniej

09:10 Śpiewające fortepiany 
(33) WYDANIE 
SYLWESTROWE

10:15 Sylwester z 
Tygodnikiem Moralnego 
Niepokoju

11:10 Kabaret Ani Mru Mru 
(cz. 1)

12:15 Kabaret Ani Mru Mru 
(cz. 2)

13:15 Pielgrzymka do 
miejsc śmiesznych – 
Kabaret Neo - Nówka

14:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Urszula 
Sipińska - wydanie 
specjalne; reportaż

15:30 Szczęśliwego Nowego 
Jorku; film obyczajowy; 
Polska (1997); reż.:Janusz 
Zaorski; wyk.:Bogusław 
Linda, Cezary Pazura, 
Zbigniew Zamachowski, 
Janusz Gajos, Katarzyna 
Figura, Rafał Olbrychski, 
Danuta Stenka

17:15 10 – lecie kabaretu 
Paranienormalni; /1/

18:20 10 – lecie kabaretu 
Paranienormalni; /2/

19:30 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca; program 
rozrywkowy

20:30 N jak Neo - Nówka i 
Przyjaciele: Kabaret 
Moralnego Niepokoju i Ani 
Mru Mru; /1/; program 
rozrywkowy

21:30 Sylwester u 
Badziewiaków; serial TVP

22:30 Kierunek Kabaret – 
Nowy Rok, nowi my!; /19/

23:30 Koło fortuny - odcinek 
specjalny 380 ed. 5; 
teleturniej

00:05 Olga Lipińska 
zaprasza (30) - 
świąteczno - sylwestrowy; 
talk-show

00:50 Pielgrzymka do 
miejsc śmiesznych – 
Kabaret Neo - Nówka

01:55 Sylwester z 
Tygodnikiem Moralnego 
Niepokoju

02:55 ŚPIEW BALET 
PIOSENKA czyli główne 
zasady dobrego 
programu artystycznego

05:45 Ukryta prawda(434) - 
program obyczajowy

06:55 Mango Telezakupy
09:00 Beethoven VII: 

Świąteczna przygoda - 
film rodzinny, USA/
Kanada 2011

11:00 Tajemnice lasu - 
musical, USA/Wielka 
Brytania/Kanada 2014

13:35 Niania - film rodzinny, 
Wielka Brytania/USA/
Francja 2005

15:45 Niania i wielkie bum - 
film rodzinny, USA/
Francja/Wielka 
Brytania 2010. Młoda 
matka musi opiekować się 
nie tylko swoimi, dość 
niesfornymi, dziećmi, ale 
jeszcze ich kuzynami. 
Gromadka dzieciaków 
zaczyna przekraczać 
wszystkie normy 
zachowania i tylko Niania 
McPhee może 
utemperować ich nazbyt 
wybujały temperament. 

18:00 Jak przeżyć święta - 
komedia, USA 2004

20:00 Joe Black - film 
obyczajowy, USA 1998. 
Milioner William Parrish 
(Anthony Hopkis) szykuje 
się do celebrowania 
swych 65. urodzin. 
Niespodziewanie w jego 
domu pojawia się młody 
mężczyzna Joe Black 
(Brad Pitt). Joe zakochuje 
się w Susan (Claire 
Forlani), młodszej córce 
Williama. Dziewczyna 
odwzajemnia uczucia 
przystojnego młodzieńca, 
jej ojciec nie czyni jej z 
tego powodu wyrzutów. A 
jednak ten romans nie 
skończy się pomyślnie…

23:45 Sylwester w Nowym 
Jorku - komedia, 
USA 2011. Kim (Sarah 
Jessica Parker) to 
samotna, nadopiekuńcza 
matka Hayley (Abigail 
Breslin) - dziewczyny, 
której marzeniem jest 
pocałować Setha (Jake T. 
Austin) w sylwestrową 
noc. Claire (Hilary Swank) 
jest odpowiedzialna za 
coroczny spadek kuli na 
Times Square. Laura 
(Katherine Heigl), jako szef 
kuchni, przygotowuje 
katering na sylwestrowe 
przyjęcie wytwórni 
płytowej,, a w 
międzyczasie wpada na 
swojego byłego chłopaka, 
piosenkarza Jensena (Jon 
Bon Jovi)…

02:10 Wierny ogrodnik - film 
sensacyjny, Niemcy/
Wielka Brytania/USA 2005

05:40 Wiem, co kupuję 
(1/12) - program

06:10 Wiem, co kupuję 
(2/12) - program

06:40 Co za tydzień (882) - 
magazyn

07:10 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

07:55 Apetyt na miłość (1/8) 
- program rozrywkowy

08:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show

09:40 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (4/12) - 
program rozrywkowy

10:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (9/13) - program

11:25 Kuchenne rewolucje 7 
(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:25 Pani Gadżet 15 (22) - 
magazyn

13:00 Pani Gadżet 16 (2/22) 
- magazyn

13:35 Victoria’s Secret 
Fashion Show 2018

14:35 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

15:35 Ugotowani 7 (45) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:10 Ugotowani 7 (46) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:45 Ugotowani 7 (47) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:20 Ugotowani 7 (48) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
12 (4/15) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (11/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 5 
(1/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (6/12) - 
program

21:40 Co nas truje (12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(4/8) - program 
lifestylowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show

23:45 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program lifestylowy

00:30 Tajemnicza śpiączka - 
dokument 

01:30 Piękno na kredyt (1/4) 
- program lifestylowy

02:15 W roli głównej – 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

02:45 W roli głównej – Olga 
Bołądź (8) - talk show

03:15 W roli głównej – 
Tatiana Okupnik (1/8) - 
talk show

03:45 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

04:15 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

05:50 Łyżwiarstwo figurowe 
- Grand Prix Final: 
Vancouver - GALA

07:45 Darts - Mistrzostwa 
Świata, Londyn - 1/2 F - 
podsumowanie

09:20 2018 sportowe 
podsumowanie roku

10:20 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Toblach - 
10km dow. kobiet

11:15 Biegi narciarskie; /
Skoki narciarskie - Puchar 
Świata - Studio 

11:55 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Val 
Muestair - sprint kobiet i 
mężczyzn

13:45 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA

16:55 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Val 
Muestair - sprint kobiet i 
mężczyzn

18:00 2018 sportowe 
podsumowanie roku

19:00 Hokej na lodzie - NHL 
(44): Winter Clasic: 
Chicago Blackhawks - 
Boston Bruins

21:50 Sportowy Wieczór
22:15 Darts - Mistrzostwa 

Świata - Londyn - Finał
00:15 2018 sportowe 

podsumowanie roku
01:15 Tenis ziemny - Serena 

Williams – Venus Williams
03:10 Tenis ziemny - Turniej 

Abu Dhabi - FINAŁ
05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Czysta chata (24); 
magazyn poradnikowy. 
Niecy Nash i Mark Brunetz 
spieszą z pomocą 
osobom, które nienawidzą 
porządków. Namawiają ich 
do wyrzucenia śmieci i 
domowej wyprzedaży.

7:05 Turbo Fast (17) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (18) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (1) 
reality show. Aneta i 
Krzysztof są rodzicami 
małej Martynki i rodziną 
zastępczą dla czworga 
dzieci z sąsiedztwa. 
Mieszkają oni razem z 
Jolą,...

9:00 Zakochany kundel 2: 
Przygody Chapsa; film 
animowany, Australia/USA 
2001

10:35 Wielka draka w 
chińskiej dzielnicy; 
komedia fantasy, USA 
1986

12:40 Superpies; komedia 
sensacyjna, USA 1995

14:30 Nasza niania jest 
agentem; komedia, USA 
2010

16:30 Iluzjonista; dramat 
kostiumowy, Czechy/USA 
2006

18:45 Making of: 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny; felieton, 
Polska 2018

19:00 Policjantki i Policjanci 
(451) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (226) serial 
kryminalny

21:00 Babylon A.D.; film SF, 
Francja/Wielka Brytania/
USA 2008

23:05 Podróż do piekła; 
horror, USA 2014. Tajna 
grupa strażników pilnuje 
śmiercionośnej bestii i jej 
siostry. Muszą oni 
przetransportować swoich 
więźniów do nowej 
kryjówki. Wkrótce bestia 
uwalnia...

1:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:00 Strach ma wielkie kły: 
Świąteczne piekło; 
program rozrywkowy. Ze 
swoimi największymi 
lękami zmierzą się 
tancerze uliczni z grupy 
Diversity. Ashley Banjo, 
Jordan Banjo i Perri Kiely 
wspierają kampanię...

3:05 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:25 Atleci; magazyn 
sportowy 

3:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

5:00 SuperLudzie (17) serial 
dokumentalny

5:30 SuperLudzie (18) serial 
dokumentalny

06:50 Był taki dzień – 1 
stycznia; felieton

06:55 Drogi wolności; odc. 8 
- Pojedynek

08:05 Wszystkie kolory 
świata – Laos. W rytmie 
fal Mekongu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

09:10 300 mil do nieba; 
dramat; Polska, Francja, 
Dania (1989); reż.:Maciej 
Dejczer; wyk.:Wojciech 
Klata, Rafał Zimowski, 
Kama Kowalewska, 
Jadwiga Jankowska-
Cieślak, Adrianna 
Biedrzyńska, Krzysztof 
Stroiński, Wiesław 
Komasa, Ryszard Mróz

10:50 Gołas, absolutnie!; 
film dokumentalny

11:55 Grease; musical; USA 
(1978); reż.:Randal 
Kleiser; wyk.:John 
Travolta, Olivia Newton-
John, Stockard Channing, 
Michael Tucci

13:55 Panie na zamku; film 
dokumentalny; 
reż.:Wojciech Walkiewicz

15:00 Czy Lucyna to 
dziewczyna?; komedia; 
Polska (1934); reż.:Juliusz 
Gardan; wyk.:Jadwiga 
Smosarska, Eugeniusz 
Bodo, Mieczysława 
Ćwiklińska, Władysław 
Grabowski, Zygmunt 
Chmielewski, Kazimiera 
Skalska, Paweł Owerło, 
Zofia Czaplińska

16:30 Ameryka za kółkiem; 
film dokumentalny; USA 
(2014)

18:10 Z Archiwum Zimnej 
Wojny; film dokumentalny

19:20 Drogi wolności; odc. 9 
- Ślepy los; serial TVP

20:20 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 6/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:20 Tajna broń Japonii; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

22:25 Historia w postaciach 
zapisana – Juliusz Cezar; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

00:25 Młynarski – piosenka 
finałowa; film 
dokumentalny

02:10 Powrót skrzypiec; film 
dokumentalny; Izrael 
(2012)

6:00 Hokej; Puchar 
Spenglera; mecz finałowy

8:30 Cafe Futbol; wydanie 
świąteczne

10:20 Atleci; magazyn 
sportowy

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Indykpol AZS 
Koszalin - GKS Katowice

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - Cerrad Czarni 
Radom

15:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; PGE Skra 
Bełchatów - Chemik 
Bydgoszcz

17:45 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga; Trefl Sopot - Arka 
Gdynia

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
MŚ; mecz finałowy: 
Brazylia - Polska

23:00 Puncher Extra Time. 
wydanie świąteczne 

0:00 Siatkówka mężczyzn; 
MŚ; mecz półfinałowy: 
Polska - USA

2:10 7. strefa; wydanie 
świąteczne

3:50 Atleci; magazyn 
sportowy

4:30 Cafe Futbol; wydanie 
świąteczne
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05:05 TELEZAKUPY
05:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3976; teleturniej 
muzyczny

06:35 Jeden z dziesięciu; 
18/110; teleturniej

07:05 Wanilia, cynamon i 
płatki migdałów. 
Świąteczne wypieki w 
Europie; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2017)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.IX; odc. 115 

- Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

09:35 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 37 - Miasto w 
strachu; serial kryminalny 
TVP

10:30 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 1 - Obcy; serial 
kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Planeta Ziemia. Sezon 
drugi. Wyspy; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 395; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

– Na ryby do Rybna; 
magazyn kulinarny

16:05 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 87; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

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

odc. 3977; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3402; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
150; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
19/110; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 71
21:00 Dzika pustynia; film 

obyczajowy; Niemcy, USA 
(2013)

22:45 Na własne oczy – Pola 
Negri. Życie Gwiazdy; 
film dokumentalny; USA 
(2017)

23:50 Bez tożsamości; odc. 
19; serial; Hiszpania 
(2016)

00:40 Witaj w Afryce; 
dramat; Niemcy (2008)

02:15 wojsko – polskie.pl
02:45 Dzika pustynia; film; 

Niemcy, USA (2013)
04:25 Jeden z dziesięciu; 

19/110; teleturniej

05:20 Koło fortuny; odc. 117 
ed. 3; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1407; serial TVP

06:55 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 186 
„Ryzykowna gra”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra (253)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1970; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 118 
ed. 3; teleturniej

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

14:10 M jak miłość; odc. 
1408; serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski – nowy rozdział; 
odc. 1 Nostalgia; serial; 
Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 381 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2394; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 83; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 229 „Denna rybka” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 16; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1970; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1971; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu „Na 
dobre i na złe”;; / „Na 
sygnale”

20:55 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

21:20 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

21:55 Kino relaks – 
Uziemieni; komedia; 
Belgia, Francja (2013)

23:40 Defekt; odc. 8/9; serial 
sensacyjny TVP

00:45 Świat bez tajemnic – 
Zygmunt Hubner - gra z 
rzeczywistością; film 
dokumentalny

01:55 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 32; serial komediowy 
TVP

02:25 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 33; serial komediowy 
TVP

03:05 Film fabularny

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (44) serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (807) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (88) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (754) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2791) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (680) 
serial paradokumentalny. 
Grzegorz martwi się o 
córkę, która coraz bardziej 
się od niego oddala. Aga 
cały swój czas spędza 
przed komputerem i...

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

reporterów ukazujący 
ludzkie problemy. 
Reporterzy interweniują 
wszędzie, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (143) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (73) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2792) serial obyczajowy

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

Kiepskich (353) serial 
komediowy. Najnowsze 
przygody mieszkańców 
kamienicy przy ulicy 
Ćwiartki. W nowych 
odcinkach po sześciu 
latach podróżowania po 
świecie powraca Walduś...

20:05 Świat według 
Kiepskich (250) serial 
komediowy

20:40 Sposób na blondynkę; 
komedia, USA 1998

23:05 Ślad (1) serial 
kryminalny. We Wrocławiu 
działa porywacz i zabójca 
dzieci. Organista nie 
zostawia żadnych śladów, 
czyniąc policję bezradną. 
Kiedy zostaje odnaleziona 
piętnasta ofiara...

0:05 Saga „Zmierzch”: 
Zaćmienie; film fantasy, 
USA 2010

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5541) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry 

TVN (2361) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (627) - 

program obyczajowy
12:00 Szpital (469) - 

program obyczajowy. Na 
SOR zgłasza się 30-letni 
Artur Dobrzański. 
Towarzyszy mu jego 
asystentka 25-letnia 
Adrianna Stęplewska. 
Mężczyzna jest tuż przed 
ślubem. Jego kolega 
namówił go do tego, aby 
zdradził swoją narzeczoną. 
Podczas randki z 
asystentką doszło jednak 
do wypadku…

13:00 Szkoła (370) - 
program

14:00 19 + (304) - program
14:30 19 + (305) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

14 (13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (371) - 
program

17:00 Szpital (470) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (Wielki 
dzień ) (628) - program 
obyczajowy

19:00 Fakty (7672) - 
informacje 

19:35 Sport (7655) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7652) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(45/90) - informacje 

19:50 Uwaga! (5542) - 
program

20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 

17 (2802) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (124) - 
program

21:30 Życie bez wstydu 6 
(4/10) - reality show

22:30 Cast Away: Poza 
światem - film 
przygodowy, USA 2000. 
Chuck Noland (Tom 
Hanks) jest pracownikiem 
firmy kurierskiej FedEx. 
Pewnego dnia rozbija się 
służbowy samolot, którym 
leciał Chuck. Morze 
wyrzuca ocalałego Chucka 
na brzeg bezludnej wyspy, 
na której spędza on 
samotnie cztery lata…

01:25 MasterChef 7 (4/14) - 
program rozrywkowy

03:00 Uprowadzona (6/10) - 
serial, Francja/USA

04:00 Uwaga! (5542) - 
program

04:20 Nic straconego

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 126

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 71

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

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

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 129

15:00 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

15:30 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

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

16:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 72

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

20:00 Solomon Kane: 
Pogromca zła; 
przygodowy, Czechy, 
Francja, Wielka Brytania 
2008. Posępna i budząca 
dreszcze opowieść 
osadzona w XVII-wiecznej 
Anglii. Legendarny łowca 
potworów - Solomon 
Kane wpada na trop maga, 
odpowiedzialnego za 
śmierć jego rodziny…

22:05 Outlander; 
przygodowy, USA 2008. 
W krainie Wikingów 
dochodzi do katastrofy 
statku kosmicznego. 
Wydaje się, że jedynym, 
który przeżył wypadek jest 
Kainan, wojownik z 
odległej galaktyki…

00:20 Code Black: Stan 
krytyczny; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 4

01:20 Flash; serial fabularny, 
USA 2015

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:50 Korona królów; odc. 
85; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 180 
„To już nie ma sensu”; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Zmiennicy; odc. 15;; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
956; serial TVP

09:35 Blondynka; odc. 81 
Nie chodzi o mnie; serial 
TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 245 
„Kubek z syrenką” sezon 
13; serial komediowy TVP

11:00 Rodzinka.pl; odc. 246 
„Francuski z winobrania” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.VIII; 
odc. 108 - Obrączka; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 109 - Ucieczka; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
198 - Powrót Pawicy; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VIII; odc. 98 
- Zbrodnia to niesłychana, 
pani zabija pana; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 110 - Sprawa 
honoru; serial kryminalny 
TVP

20:20 Komisarz Alex; s.V; 
odc. 65 - Ślepa furia; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 99 
- Los pogorzelca; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 
100 - W blasku fleszy; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 111 - Festyn; serial 
kryminalny TVP

23:50 Blondynka; odc. 82; 
serial TVP

00:50 Ratownicy; odc. 12/13; 
serial TVP

01:45 Ratownicy; odc. 13/13; 
serial TVP

02:45 Zmiennicy; odc. 15;; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
956; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 245; 
sezon 13; serial TVP

06:30 Familiada - odc 2462; 
teleturniej

07:00 Okrasa łamie przepisy 
– Polskie jabłko; magazyn 
kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(13)

08:40 Zakochaj się w Polsce 
s.I; odc. 1 Płock; magazyn

09:10 Koło fortuny; odc. 348 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (14); 
teleturniej muzyczny

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /68/ - „Tyle 
wdzięku” - Danuta Rinn

10:55 Familiada - odc 2462; 
teleturniej

11:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /11/ - „Ogrzej 
mnie” - Michał Bajor

11:45 Like a magic – 
Magiczny świat Luca; 
/23/; Francja (2016)

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1

13:25 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 2

14:25 Śpiewające fortepiany 
(33) WYDANIE 
SYLWESTROWE

15:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin. 
Bujając w obłokach (1-3)

18:25 Okrasa łamie przepisy 
– Wędzony twaróg

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - W 
krainie flamenco; odc. 25

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 29 Lanzarote 
„Do zjedzenia” (108); 
magazyn kulinarny

19:55 Magiczny świat Luca; 
/24/; Francja (2016)

20:35 Muzyka łączy 
pokolenia – Jerzy 
Połomski i Tymon 
Tymański

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (16) - Pora 
relaksu, jak się 
odstresować

22:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (14) - Kierowca 
i taksówkarz

23:20 Koło fortuny; odc. 347 
ed. 5; teleturniej

23:55 Niezapomniane 
Koncerty – Gintrowski - ... 
a jednak coś po nas 
zostanie; koncert

00:55 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (1); koncert

01:55 Olga Lipińska 
zaprasza (23); talk-show

02:35 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – K jak 
Kobuszewski

02:55 Rozrywka Retro – L 
jak Laskowik, T jak TEY - 
Narodziny gwiazdy; 
program kabaretowy

05:15 Ukryta prawda (435) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (195) - 
program sądowy

07:15 Szpital (179) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 2 (4/13) - 
serial 

09:15 Gotowe na wszystko 
(18/23) - serial, USA. 
Mama Susan, Sophie 
(Lesely Ann Warren) 
przyjeżdża z wizytą po 
rozstaniu z partnerem 
(Bob Newhart). Gabrielle 
musi uporać się z 
wściekłością Carlosa po 
tym jak dowiaduje się on 
o ugodzie. Relacje Lynette 
i Bree ulegają ochłodzeniu 
po próbie wychowywania 
Portera przez Bree

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (242) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (196) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (18/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital(180) - program 
obyczajowy

15:55 Diagnoza 2 (5/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(19/23) - serial, USA. 
Lynette odkrywa, że za 
każdy dobry uczynek 
trzeba płacić, gdy musi 
przyjaźnić się ze złośliwą 
panią McCluskey, a 
Susan, która ciągle nie 
może się pozbierać po 
rozstaniu z Mikiem, 
załamuje się gdy jej matka 
– teraz też singielka – 
próbuje zorganizować im 
życie miłosne na nowo

17:55 Brzydula (129/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (130/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (243) - 
program obyczajowy

20:00 Zawsze tylko ty - film 
obyczajowy, USA 2009. 
Nowy Jork, lata 
pięćdziesiąte XX wieku. 
Anne Deveraux (Renee 
Zellweger) dochodzi do 
wniosku, że jej mąż - 
muzyk - nigdy nie zapewni 
jej ani dzieciom stabilizacji 
i postanawia od niego 
odejść…

22:15 Pod powierzchnią 
(4/7) - serial

23:15 Ognista miłość - 
komedia, USA 2012

01:40 Moc Magii (TVN7 
noc) (356) - program 

03:50 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show. 
Aleksander Gawronik

04:25 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show. Otylia 
Jędrzejczak

05:10 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (10/20) - 
program rozrywkowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (12/14) - 
program lifestylowy

07:00 Ugotowani 7 (49) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:35 Ugotowani 7 (50) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:10 Apetyt na miłość (2/8) 
- program rozrywkowy

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (5/12) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (10/13) - 
program rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 7 
(14/15) - program

12:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show

13:25 Kulisy sławy EXTRA 2 
(5/8) - program

13:55 Zaskocz mnie! 2 
(4/10) - program

14:25 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (2/9) - program

14:55 Pani Gadżet 2.0 (4/12) 
- magazyn

15:25 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

16:10 Na kłopoty Zawadzka 
(1/13) - program

16:40 Na kłopoty Zawadzka 
(2/13) - program

17:10 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (6/10) 
- program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
12 (5/15) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (12/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

20:40 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

21:25 Prasowanie piersi
22:25 Pani Gadżet 16 (3/22) 

- magazyn
23:00 10/10 (1/10) - program
23:30 Jestem z Polski (1/9) - 

program
00:30 Kulisy sławy EXTRA 2 

(5/8) - program
01:00 Anoreksja - 

najtrudniejsza walka - 
dokument

02:05 W roli głównej – 
Natalia Siwiec (6/8) - talk 
show

02:35 W roli głównej – Dr 
Marek Szczyt (3/6) - talk 
show

03:05 W roli głównej – 
Jacek Koman (2/8) - talk 
show

03:35 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

06:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 2.runda 

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Shenzen - 2 runda 

10:00 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Toblach - 
10km dow. kobiet

10:55 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Val 
Muestair - sprint kobiet i 
mężczyzn

11:50 Biegi narciarskie - PŚ 
- Tour de Ski - Obertsdorf 
- 10km klas. kobiet

12:40 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 2.runda 

13:35 Orły sportu; odc. 9; 
reportaż

14:10 2018 sportowe 
podsumowanie roku

15:15 Darts - Mistrzostwa 
Świata - Londyn - Finał

17:05 Hokej na lodzie - NHL 
(44): Winter Clasic: 
Chicago Blackhawks - 
Boston Bruins

19:15 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Tour de 
Ski - Obertsdorf - 10km 
klas. kobiet

20:10 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Tenis ziemny - Turniej 

WTA: Brisbane - 2.runda
02:25 2018 sportowe 

podsumowanie roku
03:20 Sportowy Wieczór
04:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Shenzen - 1/4F (1) 

6:00 Czysta chata (25); 
magazyn poradnikowy

7:05 Turbo Fast (18) serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (19) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (2) 
reality show. Edyta i Jacek 
wychowują ośmioro 
dzieci. Budynek, w którym 
mieszkają, wymaga 
remontu. Jest zawilgocony 
i brak w nim ciepłej 
wody....

9:00 Septagon (21) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (1) 
reality show

11:30 Benny Hill (1); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (91) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (92) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(451) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(80) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(80) telenowela

18:00 Septagon (27) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(452) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (227) serial 
kryminalny

21:00 American Ultra; film 
sensacyjny, Szwajcaria/
USA 2015. Mike prowadzi 
spokojne życie u boku 
ukochanej. Pewnego dnia 
odkrywa, że jest uśpionym 
agentem CIA. Nagle 
ujawniają się jego 
niezwykłe...

23:00 Autostopowicz; thriller, 
USA 2007. Jim i jego 
dziewczyna Grace 
spotykają autostopowicza 
i zabierają go ze sobą. 
Mężczyzna grozi im 
nożem, Jim wyrzuca go 
więc...

0:50 Trampolina (1); 
program rozrywkowy. 
Donald Trump w roli 
niekonwencjonalnego 
pracodawcy. Dokonuje 
selekcji kandydatów, 
stawiając przed nimi 
najróżniejsze wyzwania i 
osobiście oceniając ich 
umiejętności, instynkt...

1:50 Graffiti; program 
publicystyczny

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 
prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego

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

06:50 Był taki dzień – 2 
stycznia; felieton

07:00 Drogi wolności; odc. 9 
- Ślepy los; serial TVP

08:05 Jak było? – NSZ; 
program publicystyczny

08:40 Z Archiwum Zimnej 
Wojny; film dokumentalny

09:50 Historia Polski – Ułani 
Andersa; film 
dokumentalny

10:50 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

11:25 W tamtym stanie; 
reportaż

12:15 Lalka; odc. 1/9 - 
Powrót; serial TVP

13:45 Wszystkie kolory 
świata – Radżastan. 
Dziedzictwo maharadżów; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:50 Rodzina Niepodległej 
– Rzeczpospolita 
Zakopiańska; film 
dokumentalny

15:50 Panie na zamku; film 
dokumentalny

16:55 Historia Polski – 
Roman Dmowski; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Z otchłani 
dziejów

18:25 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 - 
Debata o serii II; cykl 
reportaży

19:00 Drogi wolności; odc. 
10 - Duchy przeszłości

20:10 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 7/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

21:00 Hiszpania. Narodziny 
imperium; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

22:00 Weterani. Wyrwani 
śmierci; reportaż

22:40 300 mil do nieba; 
dramat; Polska, Francja, 
Dania (1989)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

00:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Skazani; cz. 
1; cykl dokumentalny

01:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Z otchłani 
dziejów

02:05 Gołas, absolutnie!; 
film dokumentalny

6:00 Hokej; Puchar 
Spenglera; półfinał

8:30 Atleci; magazyn 
sportowy 

9:10 Koszykówka mężczyzn: 
Energa Basket Liga; Trefl 
Sopot - Arka Gdynia

11:30 Hokej; Puchar 
Spenglera; półfinał

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; PGE Skra 
Bełchatów - Chemik 
Bydgoszcz

16:30 Puncher Extra Time; 
wydanie świąteczne - 
podsumowanie 2018 r.

17:45 Koszykówka 
mężczyzn: Energa Basket 
Liga; Legia Warszawa - 
Stelmet Enea BC Zielona 
Góra

20:00 Boks; waga półciężka: 
Dariusz Sęk - Robert 
Parzęczewski

22:30 Sporty walki: 
Jędrzejczyk vs. Penne; 
waga słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Jessica 
Penne

23:00 Sporty walki: Joanna 
Jędrzejczyk - Claudia 
Gadelha

23:30 Boks
1:30 Piłka nożna: Liga 

Narodów

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – CZWARTEK 3 STYCZNIA 2019 r.

CZWARTEK 03.01.2019 
Program 1

05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3977; teleturniej 
muzyczny

06:15 Wieczna miłość; s.I; 
odc. 87; serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

07:05 Elif; s.II; odc. 395; 
serial; Turcja (2014)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo; s.IX; odc. 116 

- Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

09:40 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 38 - Dlaczego Romeo 
zginął; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.I; 
odc. 2 - Eksperyment; 
serial kryminalny TVP

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

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Bo ja wybieram 

zdrowie; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Planeta Ziemia Sezon 
drugi. Góry; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 396; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 71
16:05 Wieczna miłość; s.I; 

odc. 88; serial; Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3978; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3403; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

151; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

20/110; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 211; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas;; /96/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:35 Bez tożsamości; odc. 
19; serial; Hiszpania 
(2016)

02:25 Sprawa dla reportera
03:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas;; /96/; magazyn
03:50 Jeden z dziesięciu; 

20/110; teleturniej
04:25 Notacje – Włodzimierz 

Nahorny. Jego portret; 
cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 119 
ed. 3; teleturniej

05:50 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

06:20 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Operacja Zdrowie!;; 
/13/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 187 
„Wzorowy ojciec”; serial 
fabularyzowany TVP

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

Extra (254)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1971; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 120 
ed. 3; teleturniej

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

14:05 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

14:35 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział; 
odc. 2 Na rozdrożu; serial; 
Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 382 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2395; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 84; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

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

odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1971; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1972; serial obyczajowy 
TVP

20:45 The Good Doctor; s.II; 
odc. 21; serial 
obyczajowy; USA (2017)

21:40 Masz talent; film 
obyczajowy; Wielka 
Brytania, USA (2013)

23:25 Na sygnale; odc. 212 
„Małżeństwo doskonałe”; 
serial fabularyzowany TVP

23:55 Na sygnale; odc. 213 
„Trauma”; serial 
fabularyzowany TVP

00:30 Uziemieni; komedia; 
Belgia, Francja (2013)

02:15 Rani; odc. 7 Królowa; 
serial kostiumowy; Francja 
(2015)

03:20 Art Noc – Koncert 
Noworoczny z Wiednia 
2019; cz. 1

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (45) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (808) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (89) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (755) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2792) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (681) 
serial paradokumentalny. 
Robert dowiaduje się, że 
jego była partnerka Jola i 
jej sąsiadka Monika 
zostały zamordowane. Nie 
chodziło o rabunek, 
ponieważ sprawcy...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (144) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (74) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2793) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (354) serial 
komediowy

20:10 Saga „Zmierzch”: 
Zaćmienie; film fantasy, 
USA 2010

22:50 Ślad (2) serial 
kryminalny. CWŚ pracuje 
nad sprawą zabójstwa 
siedemnaściorga dzieci. 
Wszystkie zostały 
wcześniej porwane. Znana 
jest przyczyna śmierci 
tylko jednej z ofiar. Za...

23:50 Scenariusz na miłość; 
komedia romantyczna, 
USA 2014. Zblazowany 
gwiazdor po przejściach 
ma szansę poznać 
prawdziwe życie.

2:05 Chirurdzy (127) serial 
obyczajowy. Lekarze ze 
szpitala Seattle Grace 
wciąż przekonują się, że 
tak w medycynie, jak i w 
związkach międzyludzkich, 
nic nie jest...

3:00 Chirurdzy (128) serial 
obyczajowy

4:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5542) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

14 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry 

TVN (2362) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (628) - 

program obyczajowy
12:00 Szpital (470) - 

program obyczajowy
13:00 Szkoła (371) - 

program
14:00 19 + (306) - program
14:30 19 + (307) - program
15:00 Kuchenne rewolucje 

14 (14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (372) - 
program

17:00 Szpital (471) - 
program obyczajowy

18:00 Ukryta prawda (629) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7673) - 
informacje 

19:35 Sport (7656) - 
informacje 

19:45 Pogoda (7653) - 
informacje 

19:49 Raport smogowy - 
poznaj kolory powietrza 
(46/90) - informacje 

19:50 Uwaga! (5543) - 
program

20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 

17 (2803) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (125) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
16 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Failure to Launch - 
komedia, USA 2006. Tripp 
(Matthew McConaghuey) 
ma ciekawą pracę, dobry 
samochód, jest zapalonym 
żeglarzem, ale wciąż 
mieszka z rodzicami. Jego 
rodzice zaś ze wszelkich 
sił starają się, by się 
usamodzielnił. 
Postanawiają zgłosić się 
do ekspertki w takich 
sprawach - Pauli (Sarah 
Jessica Parker). Ta ma 
opracowany plan 
działania, który sprawdzał 
się do tej pory w każdej 
sytuacji. Z początku 
wszystko działa, jak trzeba, 
ale wkrótce sprawy 
zaczynają się komplikować

00:25 MasterChef 7 (5/14) - 
program rozrywkowy

02:00 Kuba Wojewódzki 11 
(13/14) - talk show. 
Goście programu: 
Wojciech Kalarus i Mrozu

03:00 Uwaga! (5543) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN 
noc) (353) - program

04:40 Nic straconego

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 127

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

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

10:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 2000

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

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

13:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

14:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 130

15:00 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

15:30 112: na każde 
wezwanie; serial 
fabularny, Niemcy 2008

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

16:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

20:00 Fujary na tropie; 
komedia, USA 2010. 
Jimmy Monroe (Bruce 
Willis) i Paul Hodges 
(Tracy Morgan) - 
amerykańscy gliniarze, 
zostali zawieszeni przez 
przełożonych za nieudaną 
akcję. Jimmy, którego 
córka ma wyjść za mąż, 
ukrywa tę informację 
przed rodziną…

22:10 Posterunek w Reno; 
komedia, USA 2007

23:50 Żądło; akcja, USA 
1973. W USA lat 
trzydziestych kwitnie 
kryminalny półświatek. 
Kiedy wpływowy gangster 
likwiduje jednego z 
niewygodnych ludzi, 
przyjaciele zabitego 
mężczyzny postanawiają 
się zemścić…

02:20 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 17

03:00 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 18

03:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:15 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:50 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:50 Korona królów; odc. 
86; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 182 
„Propozycja nie do 
odrzucenia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

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

09:15 Blondynka; odc. 82; 
serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 246 
„Francuski z winobrania” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 247 
„Kobita mi zwariowała” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

11:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

11:40 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

13:40 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 109 - Ucieczka; serial 
kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 110 - Sprawa 
honoru; serial kryminalny 
TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
199 - Pierwsza rozprawa; 
serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 182 
„Propozycja nie do 
odrzucenia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VIII; odc. 98; 
serial obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VIII; odc. 99; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 45; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 111 - Festyn; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 66; serial TVP

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 
100; serial TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 
101; serial TVP

23:10 Ojciec Mateusz; s.IX; 
odc. 112; serial 
kryminalny TVP

23:55 07 zgłoś się; odc. 
18/21; serial TVP

01:15 Nowa; odc. 10; serial 
TVP

02:15 Nowa; odc. 11; serial 
TVP

03:05 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
957; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 246 
„Francuski z winobrania” 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

06:40 Familiada - odc 2463; 
teleturniej

07:10 Okrasa łamie przepisy 
– Wędzony twaróg

07:45 Muzyka łączy 
pokolenia – Michał Bajor 
i Blue Cafe

08:35 Zakochaj się w Polsce 
s.I; odc. 2 Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego; magazyn

09:05 Koło fortuny; odc. 349 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (13) - 
Sportowiec

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /69/ - „W 
domach z betonu” - 
Martyna Jakubowicz

10:55 Familiada - odc 2463; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /33/ - „Wars 
wita was” - Wały 
Jagiellońskie

11:40 Like a magic – 
Magiczny świat Luca; 
/24/; Francja (2016)

12:15 Życie to Kabaret – 
MUMIO - Lutownica ale 
nie pistoletowa tylko taka 
kolba

13:20 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca

14:25 Muzyka łączy 
pokolenia – Jerzy 
Połomski i Tymon 
Tymański

15:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 5 Mazurska 
Olimpiada Kabaretowa - 
Śmiej się kibicu; cz. 1-3

18:20 Okrasa łamie przepisy 
– Ziemniaki i 
dojrzewający ser

18:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - 
Portugalskie przyjemności; 
odc. 26; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 29 Lanzarote 
„Kanaryjski raj” (109)

19:55 Magiczny świat Luca; 
/25/; Francja (2016)

20:35 Muzyka łączy 
pokolenia – Perfect i 
Myslovitz

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (17) - Dziki 
Zachód

22:25 Kierunek Kabaret; /63/ 
- Prawo i porządek

23:25 Dzięki Bogu już 
weekend s.I (5)

00:30 Koło fortuny; odc. 348 
ed. 5; teleturniej

01:05 KabareTOP Story – 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

01:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa (1-2)

03:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Koncert Gwiazd 
Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A.

04:15 KabareTOP Story – 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

04:35 Rozrywka Retro – 
ALLEWIZJA  (3)

05:15 Ukryta prawda (436) - 
program obyczajowy

06:15 Sąd rodzinny (196) - 
program sądowy

07:15 Szpital (180) - 
program obyczajowy

08:15 Diagnoza 2 (5/13) - 
serial

09:15 Gotowe na wszystko 
(19/23) - serial, USA. 
Lynette odkrywa, że za 
każdy dobry uczynek 
trzeba płacić, gdy musi 
przyjaźnić się ze złośliwą 
panią McCluskey, a 
Susan, która ciągle nie 
może się pozbierać po 
rozstaniu z Mikiem, 
załamuje się gdy jej matka 
– teraz też singielka – 
próbuje zorganizować im 
życie miłosne na nowo

10:15 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (243) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (197) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (19/116) - 
program sądowy

14:55 Szpital (181) - 
program obyczajowy

15:55 Diagnoza 2 (6/13) - 
serial

16:55 Gotowe na wszystko 
(20/23) - serial, USA

17:55 Brzydula (131/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (132/180) - 
serial obyczajowy. 
Sebastian radzi Markowi, 
żeby dawał Uli prezenty. 
Marek wręcza jej książkę, 
która rzekomo jest dla 
niego ważna. Tak 
naprawdę wcale jej nie 
czytał. Ula myśli, że to 
powieść z kluczem. Marek 
jest przerażony 
zakończeniem książki. 
Władek zaczyna 
interesować się Elą. 
Zaprasza ją na randkę. 
Józef orientuje się, że syn 
go okłamał. Jasiek nie 
nocował u Kingi. 

19:00 Ukryta prawda (244) - 
program obyczajowy

20:00 Legenda telewizji II: 
Kontynuacja - komedia, 
USA 2013

22:20 Oszuści (1/10) - serial, 
USA

23:25 Dziewczyna z 
tatuażem - film 
sensacyjny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011. 
Dyskredytowany 
dziennikarz Mikael 
Blomkvist (Daniel Craig) 
otrzymuje prywatne 
zlecenie od bogatego 
przemysłowca 
(Christopher Plummer). 
Ma wyjaśnić ponurą 
rodzinną tajemnicę…

02:40 Moc Magii (TVN7 
noc) (357) - program

05:40 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

06:30 Sexy kuchnia Magdy 
Gessler 2 (2/9) - program

07:00 Ugotowani 7 (51) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:35 Ugotowani 7 (52) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:10 Apetyt na miłość (3/8) 
- program rozrywkowy

09:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (5/6) - reality 
show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (6/12) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 
7 (15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 Afera fryzjera 7 (4/8) - 
program rozrywkowy

13:25 SOS - Sablewska od 
stylu (2/10) - program 
rozrywkowy

14:10 Misja ratunkowa 
(9/10) - program

14:55 Misja Pies (1/12) - 
program

15:25 Misja Pies (2/12) - 
program

15:55 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

16:55 Co nas truje (12) - 
program lifestylowy

17:40 Kuchenne rewolucje 
12 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:40 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (13) - program 
rozrywkowy

19:25 Ugotowani 8 (1) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:00 Ugotowani 8 (2) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:30 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show

21:05 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (10) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 16 (4/22) 
- magazyn

23:00 SOS - Sablewska od 
stylu (2/10) - program

23:45 Zaskocz mnie! 2 
(4/10) - program

00:20 Gwiazdy prywatnie 3 
(4/8) - program

00:50 Rosyjski Projekt Lady 
2 (6/16) - program

02:30 W roli głównej – 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej – 
Joanna Moro (3/8) - talk 
show

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

04:00 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

06:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 1/4 F

13:35 Orły sportu; odc. 5; 
reportaż

14:10 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Tour de 
Ski - Obertsdorf - 10km 
klas. kobiet

15:05 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Tour de 
Ski - Obertsdorf - 10km 
dow. kobiet

16:00 Skoki Narciarskie - 
Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA

17:55 Piłka ręczna mężczyzn 
- turniej Palencia: Polska - 
Białoruś

19:45 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Tour de 
Ski - Obertsdorf - 10km 
dow. kobiet

20:45 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 1/4 F

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Piłka ręczna mężczyzn 

- turniej Palencia: Polska - 
Białoruś

00:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 1/4 F 

02:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Shenzen - 1/4F

04:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA: Brisbane - 1/4 F

6:00 Czysta chata (26); 
magazyn poradnikowy. 
Niecy Nash i Mark Brunetz 
spieszą z pomocą 
osobom, które nienawidzą 
porządków. Namawiają ich 
do wyrzucenia śmieci i 
domowej wyprzedaży.

7:05 Turbo Fast (19) serial 
animowany; serial 
opowiada o kolejnych 
przygodach tytułowego 
bohatera, ślimaka, który 
na przekór wszelkim 
przeciwnościom losu 
zrealizował swoje 
marzenie, by rozwijać 
zawrotne...

7:35 Turbo Fast (20) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (3) 
reality show. Wdowiec 
Kazimierz Langa samotnie 
wychowuje nastoletnią 
Emilkę. Zarobki mężczyzny 
są niewystarczające, aby 
mógł wieść normalne 
życie. Katarzyna Dowbor i 
jej...

9:00 Septagon (27) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia (2) 
reality show

11:30 Benny Hill (2); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (93) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (94) 
serial fabularno-
dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(452) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(81) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(81) telenowela

18:00 Septagon (30) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(453) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (228) serial 
kryminalny

21:00 Zaginiony batalion; 
film wojenny, 
Luksemburg/USA 2001

23:00 Tuż przed tragedią (2) 
serial dokumentalny. W 
programie analizowane są 
przyczyny wybranych 
tragedii. Każdą katastrofę 
poprzedza seria wydarzeń, 
które potrafią zmienić bieg 
historii.

0:00 Tuż przed tragedią (3) 
serial dokumentalny

1:00 Trampolina (2); 
program rozrywkowy

2:05 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 

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

przebojówmuzyczny

06:50 Był taki dzień – 3 
stycznia; felieton

06:55 Drogi wolności; odc. 
10

08:00 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Debata o serii II; cykl 
reportaży

08:40 Dziewczyna bez 
twarzy; film dokumentalny

09:20 Historia Polski – 
Roman Dmowski; film 
dokumentalny

10:15 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

10:55 Ziemia, planeta roślin 
– Trawy; 3/3; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

11:55 Lalka; odc. 2/9;  
serial TVP

13:25 Dawne światy; odc. 
8/8 Peru najstarsza z 
cywilizacji; serial dokum.; 
Francja (2007)

14:30 Życie; cz. 1. Trudna 
sztuka przetrwania; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

15:30 Utracony świat 
Aleksandra Wielkiego; 
odc. 6/6; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:20 Zima stulecia; film 
dokumentalny

16:55 Historia Polski – 
Gorzkie zwycięstwo..; 
film dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tajemnice starej 
strzelnicy

18:25 Taśmy bezpieki – 
Pomoc z Zachodu dla 
podziemnej Solidarności

18:50 Drogi wolności; odc. 
11; serial TVP

20:00 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 3/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:05 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Broń 
superszpiegów; odc. 6/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

22:00 Spór o historię – 
Władcy polscy: Przemysł 
II Wacław II; debata

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
przedsiębiorcy na 
Ukrainie

23:20 Słynne jednostki 
specjalne; odc. 7/10; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

00:15 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Dallas; cykl 
dokumentalny

00:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Skazani; cz. 
2; cykl dokumentalny

01:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tajemnice starej 
strzelnicy

01:50 Wieniawa; film 
dokumentalny

6:00 Hokej; Puchar 
Spenglera; półfinał

8:30 Atleci; magazyn 
sportowy 

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; PGE Skra 
Bełchatów - Chemik 
Bydgoszcz

11:30 Puncher Extra Time; 
wydanie świąteczne - 
podsumowanie 2018 r.

12:30 Hokej; Puchar 
Spenglera; finał

15:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Jastrzębski 
Węgiel - Cerrad Czarni 
Radom

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; APP Krispol 
Września - MCKiS 
Jaworzno

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

22:00 Sporty walki: UFC 
Fight Night: Overeem vs. 
Arlovski; waga słomkowa: 
Karolina Kowalkiewicz - 
Heather Jo Clark

22:30 Sporty walki: waga 
słomkowa: Joanna 
Jędrzejczyk - Cláudia 
Gadelha

23:30 Boks; waga półśrednia: 
Amir Khan - Samuel 
Vargas

1:40 Piłka nożna: Liga 
Narodów; Polska - Włochy
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